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I.

Secretaria de Estado dos Negocias da
de 1838.

ORDEM DO EXERCIT
Publica-se ao Exercito o seguinte.

DECRETO.

~

<,O.,..

IIavendo
sido promovido , desde o dia vinte e oito de Jlliho p ~ C A
ximo passado aos Pós tos de Sf!g'ulldos Tenentes,
e A lfercs diversos .........
~:::::c.i:s-;;Sargentos,
e
pirunt '5 a Oíhciues , uns cm attençâo
á sua anti ...
guidade e merecimento,
e outros em conscquencia
destas circumstun ..
cias , e dos serviços que ultirnament
prestaram
ú Causa da Liberdade da Pntria contra os revoltosos ; c Desejando Eu evitar a irregularidade,
e prcjuiso , que 0.3 differeutea datas das referidas Promoções viriam a occasionar entre alguns dos promovidos,
visto que
todos lles suo merecedores da Minha Cousidcruçâo , e lhes nâo dev' prejudicar a lo .alidadc, ou outros motivos port[ ue uns foram promovidos primeiro cio que outros, achando-se
cm aualouas r-ircumstancias , e serviço : Ilei por bem Dcterrninar , que a todos os meueionados Scgl"llOOS T .11('11 tcs , e A lfcres se conte a antiguidade
deste posto, desde o referido dia vin te l~oito d .. Julho. O Secl'l~taJ'io de
Estado

UO

';';0

j..

...

",I rillhu,

e l Itrp nrnr ; Ellcurrt'

ad

lute-

rinameute dos da (J uerra , o tenha ai>im entendido,
e faça cxccutaro Puco das l. ecessidr dos,
III vinte e trcs de Dezembro
de mil
oitoe >atts e trinta > sele. = lL\.L 11.\.
Barão do Bomfiin,

=

-*~*Por Podaria

ele 13 do me'!:.proximo

passado,

Batalhâo ele Iufanlcria
IV. o 9.
Pará crvirem no dilo Batalhâo , o Capitúo da mCsma .Arma, U.
Pin to da Fon cea; e o' '1\'.. ellt 5, J. Luiz Ziegllhci tlI, 1\. J. Lobo A 'ila, > J. de P. Dumo Padilha.

Por Portaria de 27 do dito mex..
Para ser con~idC'l'ado '01 di'ponibili,1nck,
o 'I'l'lIpnte, Silverio Bar·
Uieri; )101' ter ~ido c onerado elo Gov('rno da Torrc de S. J t:lill<>
llana olhigacieiro, J. daJ.\l.altaChb.lluzel,
ÚS ordcns dO'luul

oa

e LlChuH\.

[~J
Por' Portaria -de 28 d-o dito me".
1" Batalhão Nacional Prooisorio de Lisboa.
Graduado em Major,
o Capitão da ~." Companhia,
J. M. Rezo
Fanheiro.
Capitão da 3." Companhia,
o Tenente,
F. L da Silva Prata.
Capitão da 4." Companhia,
o Tenente,
J. L. Taloni Jllnior.
Capitão da b, a Companhia,
o Tenente,
J. Antonio Pimentel.
Capitão da 6. a Companhia,
o Tenente addido , J. P. da Cruz Lima.
Tenentes,
os Alferes, P. Alexandrino
da Costa; e J. Pedro Bar ..
reto ,
Demittido do Serviço, couaervando as honras do P'OSt'O, o Capi,tão ..
da 6,0. Companhia,
J'. V. da S. Teixeira de Gusmã.o.
Dcmittido , o Tenente,
L. José dos Reis ..

Po» l'ortarias de 30 do dito 1ne~.
Para exercer provisoriamente
as funcções de Ajudante
de Ordens
do Coronel,
J. Maria de Sousa, Commandaote
in tei ino da ~."
Divisão Milital', o Capitão do Batalhão de Infanteria N. o 6, J.,
Antonio Ferreira.
Reeimenso de Caoallaria . .N, o 6.
Para, servir no dito Regimento,
o Capitão do Regimento N.'" 1 da
mesma Arma, J. da C. Sonsa e Bl'ÍtO.
Batalhão de Jnfántc1'ia N.0 7.
Para fazer Serviço no diw Ba.taB,l1o, O Capitão do Regimento N. o 4
da mesma Arma, C. M:. Corrêa de Lacerda,

Declara-se

o seguinte:

1.o Que o Segundo Tenente do Corpo de Engonheiros , promovido a Tenente,
por Decreto de [) de Setembro ultimo, publicado,
na Ordem do Exercito,
N. o 78 do anno proximo pa s sado , he F.
Maria Mon tano , e nâo F. Maria Monteiro,
oomo se mencionou
na dita Ordem.
2: o Que o Alferes, despachado por Portaria de 16 de Outebro
ultimo , publicada na Ordem do Exercito,
N. o 80 de 18 do mesmo
mez , para o' 1.0 Batalhão
Nacional' Provisorio d.e Lisboa, he A.
Cezar Maneschi , e não A .,Carlos Maneschi, como alli se disse. ~
BARÃO

DO BOl\IFIM.

Está conforme,

o

Coronel Graduado,

Chrfe interino da 1.& Dil'cCf(ío.

=

Secl'e/m'ia de Estado

dos Negocios da Guerra , em ó ele }'"aneirfl,
de 1338.

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se

ao "Exercito

o seguinte.

DECRETO.

Tornando

em Consideraçâo
que, por diversas Disposições, ne-nhum Official póde ser promovido durante o tempo em que se achar

prêso , e em procésso , por aecusações que se lhe tenham feito; e
havendo o Coronel Graduado em Brigadeiro, João da Matta Chapuzet, sido reformado por Decreto de cinco de Setembro ultimo,
em quanto se achava nestas circumstancins.: Hei por bem Determinar que fique sem efTeito o referido Decreto na parte que lhe he relativa, corno contrario áquellas Disposições. O Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, e Ultramar, interinamente, EncarregadQ dos da Guerra, o tenha assim entendidb , e faça executar.
Paço das. Necessidad s.,
trinta- de Dezembro de mil oitocentos,
e trinta e sete. = RAlJ.''UIA.
Barão do Bomfim;

em

=

-*~~~Por Portarias de 3 do corrent6 mC'll.
Para exercer as funcções de Commandante da Sub-Divisão Militar
de Vianna , o Coronel de Infanteria, T. Antonio Rebocho.
Regimento

de Cavallaria

N.

o

b,

Para fazer o serviço neste Regimento, o Major do Regimento N.·
4 da mesma Arma, B. G. Cabral de S{I.
BatalJ.r1o de' .fnj'4ate'fia N. o 19.
Para fazer o serviço neste Batalhão, o Alferes do Batalhão Provisorio de Infanteria N: 6, J. Mendes de Oliveira.
Companhia Nacional Fixa de Celeiro»,
Capitão, C. A. Pinto Villar.
Tenente, A. Pinto Moreira.
Alferes, J. E. A. Pinto Villar.
Por Portaria de 4 do dilo me;;.
3: Batalluio Nacional Provisorio de Lisboa.
Para servir de Major, o Capitão de Infanteria , J. Miguel Pratt ,

e qual se acha com o mesmo exercicio
Fáro , de que fica exonerado.

no Batalhão

Nacional

de

Licença concedida por motivo de molestia ao OJflcial abaixo indicado.
Ern Sessilo de 7 de Dezembro do anno prooiimo passado.
Ao Major addirlo á 8. a Companhia
de Veteranos
da La Divisão
Militar, A. Tgnacio de Seixas, sessenta dias para se tractar,

-~Licenças registadas concedidas aos Dfficiae«

abaixo indicados,

Ao Capitão do Corpo do Estado Maior do Exercito,
Barão de
'ViederllOld,
pro rogação por um rnez.
Ao Alferes de Cavallaria '. A. Ferreira
Campos,
prorogação por
um anno.
Ao Alferes do Batalhão de Irifanterio N,o 6, servindo no Batalhão
N. o 18 da mesma Arma, J. C. de Oli veira Lança , tres mezes,
Ao Capitão do Batalhão de Lnfanteria N ..o 13, J. Teixeira de Sousa, prorogaçâo por quinze dias.
.
Ao Alferes do Batalhão de Infanteria
N." 19, J. O. da S. Mas~
carenhas d' Eça, seis mezes .
. Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N. o ~, I. 'Corrêa Guedes,
tres mezes.
BAR_\O DO Bon r tx,

=

Está

o

conforme.

Coronel Graduado , Chefe interino da 1.a Direcção;

N.O 3.
SeCf'~taria de Estado dos Negocies da G-uerra, em 9 de

J aneir&

de 1838.

ORDEM DO EX:ERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguirüe :
DECRETO.
Tendo-Me
representado
varíos Militarc! ,e Empregados Público!,
agraciados
com Mercês honorificas , a impossibilidade
em que -se.
acham,
por causa do atrazo do pagamento
de seus Soldos,
e Ordenados,
para poderem satisfazer promptamente
os Direitos correspondentes
ás ditas Mercês,
estabelecidos
pelo Decreto
de trinta e
um de Dezembro do armo proximo preterito , pedindo-Me
que lhes
Conceda a faculdade de os solverem por encontro com o que se lhe.
deve; e A ttendendo
a que esta impossibilidade
se deriva de uma
causa, em que os Supplicantes
nãotem culpa; e a que seria injusto, que por tal motivo ficassem privados do premio , que lhes Conferi pelos seus serviços: Hci por bem Permittir que os ditos Empre~'.!dos Ptibhco.8, e Militares paguem a importancia dos Direitos das
Mercês honorificas,
com que tem sido agraciados,
por eucontrn nos
Ordenados,
e Soldos correntes,
que se lhes devem. O Secretario de
Estado dos N cgocios da Fazenda assim o tenha entendido,
e faça
executar com as participações,
e despachos necessários.
Paço das
Necessidades,
em dezeseis do Dezembro
de mil oitocentos e trinta.
e sele. = RAINllA.
= João de Oliveira.

-*~*Continúa a Relação publicada na Ordem do Exercito, N.· 77 do
anno proximo preterito, dos Officiaes ~ue ficam separados do qua,.dro do mesmo 'Eeercito , conforme a Conven(;áo de Chaves, inserta na Ordem, N: 79 do dito anno.
BatalMo de Infanteria No" 13.
Tenente,

Antonio

Soares Ribeiro

de Menezes.

N. o 16.

Batalhão de Infanieria
Coronel,
Alferes,

Bernardo
de Gouvêa Pereira.
Eduardo Malheus de Almeida Coelho.

Regimento

de Foiuntarios

da Rainha,

Majores Graduados,
José Joaquim Este\'es
beiro de Mesquita,
Capitâo , José Antonio da Costa Pinho.

Mosqueir a , e J05é Ri ..

"

'fenente,
Alferes,

José Gomes.Ribeiro
Galvâo,
João da Costa Lima; c Luiz Maria dos Santos.
2. a Secção do Exercito,
Tenente Coronel Grad nado, Tenente-Rei
da Praça de Abrantes,
José Luiz .de Almeida Pimentel,
'
3." Secçao do Etcercito.
Capitães de Infanteria , Antonio de Araujo de Azevêdo : e Antonio
de Vasconcellos Bandeira de Lemos.
Tenentes
de Infanteria , Nuno Alvares de Andrade;
e Francisco
Lopes CaIheiros de Menezes .
.(l.lferes de Infanteria , José Leâo Pinto. da Cunha;
e Constantino
Bessa e Menezes.
Coronel

do Ultramar,

Domingos

Por Portorias

Corrêa

Arouca.

de 8 do corrente me::..

Batalhâo de Lnftuiteria N." 17.
Para servirem neste Batalbâo , o Tenente,
Dom Luiz Mascaren lias, .
e o Alferes, C. José Cor tez , ambos do Batalhão de Infauteria N"
10; e os Alferes do Bata IMo N. o 19 da mesma Arma,
D . José.
Ribeiro; L. Antonio de Abreu; c João de Avila,
.
'lJatallul,o de Infanieria N." ~õ.
Para servir neste Batalhâo , o T.enente do Batalhão N." 6 da mes-,
ma Arma, F. M~ria Esteves,
Para regressar á situação em que se achava,
antes de ter sido mandado servir como Addido ao Estado Maior da PI~a de Abrantes, o Tenente de Cavallaria , G. S. de Azevêdo Vellez.

---*~~~Liçenças

registadas

concedidas

aos OJficiaes abaixo d~signados.

Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N." 4., F. C. de Lemos
Calheiros ~ quatro mezes .
..10 Tenente do Batalhão de Infanteria N." 10, F. Pedro da Silveira , tres mezes. = .BARÃ.O DO BOMl'IM.
Está

o Coronel

G/'~duado,

conforme.

Chefe- interino da 1. a, JJirecfâo •.

N•O/,
Secretarta de Estado

.t.

dos Negocio» da Gtu,lTa,
de 1838,

un lQ 'de Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

oo-Exercüo

Por Decreto

o seguinte:

de 4 do corrente me%.

P

Q, o Regimento
de Arli17tel'ia.
rimeiro Tenente,
o Primeiro Tenente do 4. o RegimenLo da mesma Arma, J. F. Xavier de Vasconccllos.
Batallulo de" Tnf'anteria .N. o 11.
Cepellâo , o CapeHão do Batalhão
de Caçadores N,· 4, J. J. do
Nascimento e Costa.
.
Corpo Militar do Arsenal do Exercito.
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
o Major do dito Corpo,
A. Pedro Buys; que ficará addido á
Companhia de Veteranos da B." Divisão Militar.
'
Veteranos da 1." Divisâo Alilitm',

-

Addido

{t 8, a

o Capellão
110 Castello

Companhia,

do Exercito,
de S. Jorge.

continuando

no exercício

cm que se acha,

F. 1;'reire G ameiro , que está servindo
.

-*§*PORTARIA.

=

Ministerio da Guerra.
= La Direcção. = 4, a Repartição.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da
Guerra, que, a contar de lá do corrente rnez , fiquem extinctos os.
Batalhôes Provisorios de Infanteria
N,o 1, 6, e 10·; devendo para
esse fim unirem-se aos Batalhões,
que com ellcs compunham os Regimentos de Infanteria,
que existiam 1101.0 de Maio proximo findo ,
para completarem os referidos Batalhões,
n a conformidade
do §.
14 do Artigo Q," do Decrelo de 4 de Janeiro do anno proximo passado, c Portaria de 14 de Abril do mesmo anno , Paço das Necesidades, em o 1. o de Janeiro de 1838. = Banio do Bomfim,

-*~*Por Portaria de 31 do mez. proximo
Tenente

passado.

Hatallulo Academico de Coimbra.
Coronel ,
41exau~rc de 9ampos.

!!

[ 2 ]
Major, M. J. Fernandes Thomaz.
Quartel Mestre, A. Maria de GÓes.
Cirurgião, A. Candido Palhoto.
Porta-Bandeira,
A. Corrêa de Lemos.
Capitão da 1." Companhia, F. de Oliveira Queiroz.
Capitão da 2." Companhia, E. Joel Augusto.
Capitão da 3." Companhia, A. J. de C. Pil.lo de Magalhães.
Capitão da 4." Companhia, 1". Xavier de Brito,
Tenente da 1." Companhia, V. Pinheiro de Lacerda.
Tenente da 2. a Companhia, M. P. de Figueiredo e .sousa.
Tenente da 3." Companhia, J. Gomes Ribeiro.
Tenente da 4." Companhia, F. Cnrrilho Bonacho.
Alferes da 1." Companhia, F. Diogo de Sá.
Alferes da Q." Companhia, J. Thornaz de Brito.
Alferes da 3." Companhia, J. José de Miranda.
Alferes da 4." Companhia, J. daCosta Alvim.
Por

P01·tarias
Batalháo

de õ do corrente

de Infanteria N.·

me:::.

a.

Para fazer Serviço provisoriamente no dito 13atalhl'to, o Capitão -do
Batalhão Provi~orio de Infanteria N." i, A. Magno de Sá.
Batalbâo de Infasiteria N,· 17.
-Para servir no dito Batalhão, o Alferes do Patalhilo N. o 13 da
mesma Arma, J. J. Alves Pachêco,

Licenças registada« concedidas

aos Officiae» abaixo indicado,.,

Ao Alferes do Batalhão de Infanteria N'." 11, F. dosS. Henriques
d~ Sequeira, tres rnezcs.
Ao Alferes do Batalhão de Infanteria N. o 18, J. Pinheiro das Chagas, tres meses. = BARÃ'o DO BOlllFIM.
Está conforme.

o

Coronel

Graduado,

Chefe interino

da La Direcfâe»;::::

Secretal~i(J de Estado

dos Neaocios da Guerra , em 16 IÚ·Janeitro

de

1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exe~'cito o seguinte:
Por Decreto de 2 do corrente me~.
Veteranos da 4," lJivis(1o Milita1'.
Addido á 3 .... Compau hio , onde foi co llocudo no ] .• de Outubro
\\lÜIl\O, pelo Visconde de Sá da Bandeira,
enião Legar-Tenente

• dé Súa ~~agestacle nas Provindas
Reformado,
M. Antonio Pereira.

do N arte')

'O

Tenente

Coronel

Por Decreto de 4. do dilo me~.
M-ajor, o Major Graduado
do Regimento
de V oluntarios da Rainha, F. Lopes Guimarães;
em attcnçâo
aos relevantes
serviços
que prestou durante a ultima revolta, contra a qual marchou logo, com aGuarda
Municipal do Porto-, que .commanda;
e mais
particularmente
em consequencia
do valôr , zêlo , e pericia que
d~scnvolvcu, no ataque contra a Praça de Valença,
na noite de
vinte para vinte e um de Agostp do anno proxímo findo,

Por Decretos de l~ do corrente me~.
Regimcnto de C(Lvalla,.ia N.

o

2.

G. José BraamDcmittido do Serviço,
pelo requerere, o Alferes,
m attenQrlQ aos
camp,
que ficarú com as honras deste Posto,
serviços que prestou,
ROI!.'inwnlo lhe CavaJlarUt N. 4.
Alferes, o Alfet~s dõ1te$itncnto
i •• j3 da mesma Arma , Dom DioI>

go de Sousa.
Vettlra,~s ela 4." Divisâo Militar.
Major addido á 2." Ccmpanhia , o .Major do Batalhão de Infante. ria N." 14, 1~, José da Cunha;
cm attençâoaos
annos que conta de bons serviços; c ter sido julgado incapaz do serviço activo
por uma Junta de Saude,

..

Reintegrado no PoSLo de Capil~to Graduado em Major, Pedro BeIli, que b('rá considerado na 3. a Secçâo do E rcrciso ; - em attençâo a ter sido falsa , e nunca se haver effcctuado uma Amnistia,
que se lhe annunciou , pormittindo-lhe
regressar á sua Patria, por
cujo motivo pedira a sua demissão do extincto Q.o Regimento de
lnfa]lleria

Ligeira

da Rainha,

a

que pertencia;

-

pelo boro.

'Comportamento que teve no Exercito Libertador,
de que fez parte, e serviços prestados {t Causa da Liberdade;
- e porque, sendo
Emigrado
Italiano,
não póde voltar ao seu Paiz; e não deve ser
menos contemplado
que outros Estrangeiros,
que não estão nesta
circumstancia,

PORTARI.A.
Ministerio da Guerra.
= l." D.jrecção~ = 4.•a Repartição.
Manda a RAINHA
~ pela Secretaria
de l!'stado dos Negocios da
Guerra,
declarar -que Houve por bem Confirmar
a disposição do
Visconde de Sá da Bandeira,
na qur.lidadc de Logar-Tenente
nas
Provincias do Norte, que ordenou a cxtincçào dos Batalb&cs Provisorios de Caçadores N. 0;1, e 4; c de Iufuutcria N. o 3, e 9; mandando que reunissem aos.Butalhôns , que com elles compunham
os
llegimentos
de Infantcria , que existiam no 1. o de Maio do anno
passado,
para os c mpletarern , na couformidado
do §. 14 do A rtigo Xl: do Decreto de 4· de Janeiroultimo
, c Portaria
de.ld. de
Abril do mesmo anuo, Paço das Neccssidadcs,
em 10 de Janeiro
de 18S3. =. Barâo da. Boiufim,

Pm' Portaria

de 8 do corrente me,..

Batallulo de Tufomtcrio N. o 6.
Para reunir ao dito Corpo, o Ma.i~rdo Batalhão Provisorio N. o 6
da mesma Arma,
L. Maxime de Frias.'
Batalhdo de Infasüeria N. o 7.
Para servirem no dito Corpo,
o 'Tenente Coronel do BatalhtlO de
Caçadores
N. o 9., actualmente
servindo no Batalhão
Pro visorio de Lnfantcria N." 10, F, de Paula Ba~tos; e o Ajudante do
Batalhão Provisorio de Infanteria
N. 06, V. José das Neves.
lJatal/uJo de Caçadores N. o 28.
Para servir provisoriamente
no dito Corpo,
o Capitão do B'ltall1ão
.N.o 4 da mesma Arma, B. José de Carvalho.
Praça de lYlar-vao.
Para exercer interinamente
as funcções de Governador
da rcfcridu
Praça,
o Tenente Coronel G radundo , Governador
interino da.
Praça de Juromonha , J. J ustiuo Teixeira.
BAnÃ.o DO llOJlIFUI.

=

Está conforme.

o Coronel

Graduado,

Cltt'je interinQ da 1. Direcção,
&

::=;

Secretaria de {!:filado dos N~gocios da Guerra, em 17 de Jimeir»
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eeerciio o seguinte,'
Por Decreto de "9 do corrente me".
Estado llfaior de .rlrl iiheria,
Primeiro Tenente, o Primeiro Tenente do 1.. Regimento da mesma Arma, J. Ribeiro Torres.

Batalhão

de Tnfanieri« N.

o

16.•

Capitão,
o Capitão da mesma Arma, J. Fernandes
da Silva.
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Infanteria
N.· 18, 11. Xavier
Bezerra.
Batalhâo de Caçadores N. o 28.
Ajudante,
o Alferes, J. de Oliveira Queiroz.
Alferes,
o Alferes de Infanteria,
A. Barrozo Baslo.
Demittido do Serviço,
pelo requerer,
aIlegando
motivos attendiveis, o Tenente do dito Batalhâo , fi'. José Barboza,
que ficará
com as honras deste Posto, cm attençâo aos serviços q ue prestou,
2. a Secçâo do Exercito.

Capitão,
o Capitão do 3.· Regimento
de Artilheria , J. Victorino
Damazio;
por haver sido nomeado
Lente da Academia
Polytechnica da Ci.dade do Porto.
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Infanteria
N. 08, J. de Parada e Silva; por haver sido nomeado Lente da Academia Polytcchnica da Cidade do Porto,

PT ara de Valença.
Addido ao Estado Maior da dita Praça,
o Tenente Coronel Graditado,
addido ao Estado Maior da Torre de S. Juliâo da Barra, J. B. de M. Nogueira do Castello.
Torre de S. Julilio (ta Barra,
Ajudante,
o Scgundo Tenente do Ultramar,
J. Bettencourt
Corrêa ; que ficará pertencendo
ao Exercito de Portugal.

CasteUo de ViZla do Conde.
Addído ao Estado Maior do referido Castello , o Capitâo
das extinclas Milicias , com excrcicio de Ajudante,
addido ao Estado
Maior da Fortaleza
de Buarcos e Figueira,
A. L. de S. Araujo
Mcnezes.

Fortaleza da Iruua.
Governa?or,
o Major,
A.l1tollJO da l!'oIU!Ca;

Governador
do Caslcllo
para cujo cxercicio havia

de Lindozo,
ido nomeado

1\1.
em

10 de Outubro ultimo, pelo Visconde de SÚ da Bandeira, entíio
Logar Tenente de Sua }Iagestade nas Provincias do Norte.
Por Decreto de 15 do dilo me?:>.
Rsintegrado no Logar de Assistente Depntado do lommissnriudo
do Exercito, com a mesma antig'uidadc que tinha antes de ser
demittido , pelo requerer, J. Marques Caldeira; em attençâo a
soffrer consideravel perda cm intere scs , e graduaçâo , pelo tenue
rendimento que lhe resultava da serventia vitalicia do Officio de
'I'abelliâo do registo de Hypothccns do segundo Districto Cor.
rcccional de Lisboa, na qual foi provido, em remuneração
dos
zrundcs padecimentos que teve cm diíferentes Cadêae dó Reino,
por sua constante adhesâo tt Cu usa (la Liberdade Patria, e da.
Leg'ititnidade; e pelos serviços, que prestou, como encarregado
do fornecimento do Quartd Geueral Imperial , e posteriorrnente
de todo o Exercito de Oporaçôcs , até ao fim da guerra contr ao
usurpação.

Por Portarias de 11 do corrente meti.
Regimento de CavallCtria N. o 1.
Para rewcssaÍ' ao dito Regimento, o Cápellào, J. Pessóa de Amo.
rim, que por Portaria de 13 de Abril ultimo foi mandado fazer o
serviço no ReO'inll'uto ~ . 1.. da mesma Arma •
., Regimento de 'CavaUaria N. o 4.•
Para regressar ao dito Regimento, o Capellâo , R. Gomes de AI.
meida , que p'or Portaria de 13 de Abril ultimo foi manda-do fazer o serviço no Regimento N." 1 da mesma A'rma,
Batalhéo de IlIfernteria N. o 17.
Para fazerem o serviço' no dilo Batalhtl'O, o Capitão da mesma
Arma, T. Seixas de TIrito; o Tenente do Batalhão de Fnfanteria
N. o 8, L. Antonio Ozorio ; c os Alferes, do Batalhão
." 6 da.
mesma Arma, J. C. de Oliveira Lauça : do Batalhão
." 7 da
dita Arma, M. A. de Moura Cabral; e ao Batalhão N" 19 da
referida Arma, J. Caetano Bdiào.
u

Por Portaria do

iõ

do elitomc%.

Batal/uio rlcadcmico de Coimúl'a.
Demlúldo do Serviço, pelo req uerer , allegando motivos ettendiveis, o Major, :\f.J. Fernandes Thornaz.
IhuÃo DO BO:r.lTIM.

=

Está conforme.

lO Coronel Graduado,

Chefe inft,'ino da 1.L Direcçâo,

Sccrelat'ia

de Estado

dos Negocias ria, Gucrra , cm
de 1833.

~o de

Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se
Por Decretos
Sua MaO'cstade

ao Eaiercilo o .,eguinte :

de 15 c 16 do me::.proximo

passado.

A RAINHA,

Querendo praticar Actos próprios
IIouve por bcm , Tcndo ouvido o Conselho de
Ministros,
Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo §. 11
do Artigo 123 do Capitulo L", Titulo IV da Constitu'çâo Politica
da Monarchia , Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos
Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.
Batalhâo de Caçadores N. ° Q.
.
Soldado,
1\1anoel José Pereira, condemnado
á morte, pelo crime
de deserção para o inimigo; fica cornmulada
a pena na immcdiata,
em attençào a ser menor, e ao longo iutervallo , que mediou entre
a .perpetraçrlo do crime, e a condcumnçiio,
Batalliâo de Co!.'w.LoresN. o r),
Soldado, Antonio EsteH!S, condernnado
a trabalhos públicos perpetuos,
pf'los crimes de deserção cm tempo de guerra,
e roubo;
fIca commutada
a pena. em oito annos dos mesmos trabalhos,
em
attenção a ser menor,
quando perpetrou o crime, e haver obtido
o perdão do roubado,
Batalhâo de Infanicria N. ° 9.
Soldado,
Joaquim Pinheiro Ozorio , coudcmnado
a trabalhos
público,> perpetuos,
pelo crime de deserção cm tempo de guerra;'
fica connnutada
nopena em cinco annos dos mesmos trabalhos,
em
attcllçZ1.Oa ser voluutari
, (' haver sido rccommcndado
pelo Supremo Conselho de Justiça Militar.
Diío , Joio Carlos,
couderunado
a p-Clla capital,
pelo crime
de deserção em .tempo de guerra para o illimigo com arrnameuto ;
fica commutada
a pena na imrnediata,
r m attcnçâo ao longo tempo q u ' tem mediado en trc a p<'rp<.'traç:lo do liel icto, e a condemn açâo,
da Sua Clc~cncia;

e

Balalháo de Infante-ia

N. ° 10.

Soldado,
Joaquim de Freitas,
co ndcmnadn
a trabalhos públicos por toda a vida, pelo crime dp, deserção cm tempo de guerra;
Iica commutada
a pena em dez annos dos mesmos trabalhos.
Dito, Manoel Frnncisco , condcmnado
a trabalhos públicos por
toda a vida, pelo crime de descrcâo em tempo de guerra;
fica
comrnutada
a pena em cinco anuos dos me_UJOS trabalhos , attcn

[2 ]
detido tÍ sua menoridade,
e a ter sido recommendado
mo Conselho de Justiça Militar.

pelo Supre-

-->I!'~'lI'-

P01' Pcrtaria

de 9 do corrente

me'l:.

Para exercer as funcçôes de Commandante
da Sub-Divisão Militar
de Leiria, o Coronel G radnado do Hegirnento de Cavallaria N. o
4, A. Ferreira Lopes.
Rerrimcnto de Cctvctllaria N. o 4.
Para servir no dito Regimento,
o Major do Regimento N" i) da
mesma Arma, J. M. Bal'retto Ramires.
Por Portaria

Para servir de Ajudante
Oliveira.
POI'

de 10 do dito

Praça de Abrantes.
da referida Praça,

.Porlaria de 16 do dilo

ntC~.

C. José de

o Alferes,
me::..

Batalliáo de Infanicria N. o 17.
Para servir no referido Corpo,
o Capitão , que se acha fazendo o
serviço no Ba talhito N. o 8 da mesma A rma , J. Joaquim de Brito.
PaI' Podaria

de IS do dito me'l:.

Batalluio de Caçadores N. o ~o.
Para servir no dito Corpo,
o Alferes do Batalhâo
N." 13, J. dos Santos de A luieidu.
Declara-se

o seguinte:

de Infantcria

-''''~*-

1.0 Que o Tenente Ajudante do extincto Regimento Provisorio
do Porto, A. J. Lobo de Avila , passou a ter o mesmo exercicio 110
2.oBatalh:LO Provisório da mesma Cidade, em 28 de Agosto do anuo proxirno fi ndo,
2:
(~ue o Major Iteformado,
C . .T. de C. de Andrade Pinto,
que outrora connnandou o 3: Batall)~lO Nacional Provisorio de Lisboa, foi equivocadamente
incluído na Relação dos Offieiaes ausentes sem licença, que acompanhou
a Portaria de Q6 de Julho do anno proximo fm do , publicada 11 a Ordem do Exerci to,
.0 46 do referido anuo ; devendo por isso ücur sem effcito a suspensão do abono
dos vencimentos do dito Offlcial , determinada
pela citada Portaria.

=

B.\uÃo ])0 130~H~r.

o

Coronel

Esttt conforme.
Graduado,

Chefe inierino

da 1. Direcção,
IL

N.O 8.
SccrclaN'a de Estado dos Negocios da Guerra, em 123 de Janeiro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 15 do corrente mez..
Veteranos da L...Divisáo Militar.
Addido á 8.& Companhia,
o Alferes Reformado,
N. Antonio Bartolany, que por Decreto de 16 de Setembro ultimo foi mandado
servir na Torre de S. Julião da Barra.
Por Decreto de 16 do dito me?:.
Batalhão de Caçadores N.· 3.
Alferes, o Alferes do Batalhão
da Silva.

de Caçadores

N.· 4,

J. Feliciano

Praça de Jlfarvúo.
Addido ao Estado Maior da dita Praça,
o Capitão do Regimento
de Infanteria N.· 4, S. V. da Costa BaiLLO; em .attcnção
a nâo
estar capuz do serviço de fileira .

. Companhia de Veteranos de A lmeida.
Addido á dita Companhia,
o Capitão do Batalhão de Infanteria
N." B, F. da Costa Freire; em aucnçâo
a ter sido julgado incapaz do Serviço activo por uma J un ta de Saude.

Companhia de Feteranos de Villa do Conde.
Confirmado
no Posto de Alferes da dita Companhia,
a que havia
sido promovido em 13 de Setembro ultimo,
pelo Visconde de Sá
da Bandeira,
então Logar-Tenente
de Sua Mageslade nas Provincias do Norte, o Primeiro Sargento do 3.· Regimento de Artilheria,
Antonio de Abreu.

Por Portaria de 15 do dito me!:.
BalalMo de Infanteria N.· 17.
Para servir no dito Corpo,
o Alferes do Regimento
ma Arma, M. J. Pereira dos Reis.

N.· ,i. da mes-

[Q ]

1. o .Batalhdo Proeisorio do Porto.
Para exercer as funcções
Pereira Maça.
POt·

de Ajudante,

o' Alferes

do Exercito,

J.

Portaria de 17 do dito t1tets. '

Batalhão Nacional Pronisorio de Bouças.
Demittido
do Serviço,
pelo requerer,
e ter sido juldado
incapaz
por uma Junta de Saudc , o Capitâo , J. da Silva Passos.

-*~*Licenças registadas concedidas aos Offioiacs abaixo indicados.
Ao 2. o Tenen te do 1." Regimento
de Artilheúa.
L C. Gomes de
Oliveira,
cinco mczes..
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N.o4., G. X. de Vasconcellos Corrê a , tres mezes.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N" 3, J. P. de Castro Soromenho,
quatro meees.
Ao Alferes do Batalhâo de Caçadores N" 4, fazendo o serviço no
Batalhão N" 3 da mesma Arrna , R. Moreira Santa Anua, quatro mezes.
Ao Tenente fazendo o serviço no Batalhão de Lnfanteria N. o 9, J.
Luiz Ziegnheim,
quatro mezes.
Ao Capitão do Batalhâo
de Infantcria
N." 13, J. P. Santa Clara
da Silva Lemos, prorogação por dous meses.

Declara-se que desde o dia 27 de Dezemhro ult.imo se acha exercendo as funcções de Ajudante
da Praça de Cezimbra,
o Alferes
de Infanteria , Antonio de Magalhães,
que havia sido mandado
fazer serviço no Batalhâo de Irifanteria N. c 8. = BARÃ.O ))0 B014FUf.
Está conforme,

o

Coronel Gr'adttado, Chefe interino da 1." Direc~âo

=

Secretal'W de Estado dos Negocias da Guerra , em 25 de Janeiro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o segui1tte:
P~r Decreto

de 2 do corrente me!:...

Demittido do Serviço, pelo requerer, allegando motivos attendiveis,
o Coronel de Infanteria, J. Jorge Loureiro.
Por Decreto de ~O do dito me9l.
Regimento de Cavallaria N," 3.
o Alferes, F. Ignacio Regallo.
2." Secçâo do Exercito.
Alfere1;, o Desenhador de L" Classe do Archivo Militar,
di no -da Costa, que <!ontinuará DO mesmo exercicin.
Ajudante,

A. Gal-

'Sua Magestade A !tA lNIIA, Querendo praticar Actos proprios
da Sua Clemencia, Houve por bem, Tendo ouvido o Coltselho de
Ministros, e Usando da faculdade, que Lhe compete pelo §. II
do Artigo 123 do Capitulo l.o, Titulo I V da Constituição Política
da Monarchia, Reduzir as penas, que haviam sido ímpostas aos
Réos abaixo mencionados, pela maneira nesta Ordem expressada,
Por Decretos de 10 do corrente

me".

Batalhâo de Irifanteria N. o 10.
Soldado, Francisco Antonio, condemnado a trabalhos públicos por toda a vida; fica commutada a pena em oito ànnos dos
tneslllos trabalhos, em attençân á sua menoridade, e haver sido recommendado pelo Supremo Conselho de Justiça Militar.
Dito, João Pedro da Silva, condemnado a ttabnlbos púLlirQ'S'llel'~tI.1Os,
pelo crime de deserção em tempo de guerra; fica
c~rnlUutada a pena em oito annos dos mesmos trabalhos,
em att~nça?
.a
ter
sido
recommendado
pelo
Supremo
Conselho
de
J usuça
MilItar.

-l

Q,]

-*>V~':~Por Portaria: de 19 do cOI'rente me~.
Bataihão de Infantcria N, o 11.
Para fazer o serviço no dito Corpo, o Tenente do Regimento de
Infanteria N,04, L. de Mattos Soeiro, 'lue havia sido mandado
servir no Batalhão N" 8 ela mesma Arma.
Praça de Elvas.
Para fazer interinamente o serviço na referida Psaça , o Tenente
do Regimento ele Cavallaria N. o 4" J. Maria Ripado.
Por Portarias

de 20 do dito me%.

I: Balalhâo Nacional Proeisorio de Lisboa.
Graduado no Posto de Major, o Capitão da L'" Companhia, A.
Marcellino de Carvalho.
Alferes, o Soldad'o, J. Roberto de Oliveira,.
2. o Batalhâo Nacional Prooisorio de Lisboa.
Capitão da 4." Companhia, o Tenente, M. S. Vicloria Pereira.
Tenente, o Alferes, J. A.. Monteiro de Brito.
Alferes , o Sargento Quartel Mestre, J. Maria. de Moura

..,-*~*-

Declara-se o seguinte:
I: Que o Capitão do Balalhtlo de Infanteria N: 8, F. Mmia
de Magalhães, que se achava exercendo as funcções de Ajudante
de Ordens do Brigadeiro Graduado, J. P. Celestino Soares, quando commandava a 8." Divisâo Militar, continúa. no mesmo exercicio com o actual Commandante da dita Divisão.
, 2.,0 Que em 14 de Sdembro ultimo regressou ao Batalhão de
Infanteria N" 18, o Tenente que estava servindo no Batalhão N.·
14, da mesma Arma, ,A. José de Faria.
3: Que o Alferes do Ultramar, J. L. de Paiva Magalhães, se
acha fazendo o serviço no Batalhão de Infanteria N. o 19, desde o
dia] 3 de Setembro do anno proximo passado.
4.0 Que os Capitães, J. Bernardino Pinheiro, e J. J. de Araujo Alves; e o Tenente , A. B. da Silva Telles , que pertenciam aos
extinctos Batalhões N acionaes elo Porto, se acham addidos , e fazendo o serviço no Batalhão N aciona1 Fixo da mesma Cidade, desde 11 de Maio do anuo proximo passado. = BARÃ.ODO BOMFIM~
Estú conforme.

o

Coronel Graduado,

Chrfe interino da 1. a DirecGâo. ::::

N.O 10.
Secretoria de Estado dos Neeocios da Guerra, em
de 1833.

'1,7

de Janciro

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o scguinte:
Sua Magestade A RAINHA,
Querendo praticar Actos proprios
da Sua Clemencia;
IIouve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo §. 11
çlo Artigo 123 do Capitulo 1.0, Titulo I V da Constituição
Política
da Monarchia,
Reduzir as penas,
que haviam sido impostas aos
Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.

Por Deereto« de 16 do me!; proxirno passado.
Regimento de Cavallaria N.

,

6.
,
Soldado, Domingos Serafim, condemnado
a trabalhos públicos
por toda a vida, pelo crime de deserção em tempo de guerra;
ftca commutada a pena em oito annos dos mesmos trabalhos.
o

Batalhão de Infanteria N. o 10.
Soldado,

Manoel Antonio,
condemnado
a trabalhos perpetuos
de fortificaçâo , pelo crime de deserção cm tempo de guerra;
fica.
comrnutada .a pena em cinco annos dos mesmos trabalhos,
em' attençâo
á sua menoridade,
e a ser rccommendado
pelo Supremo Conse ..
lho de Justiça Militar.

Por Decretos de 18 do dilo mez.
Batalhão de Infasüeria N. o 6.
Soldado , Luiz Páes de Almeida,
condemnado
a pena capital,
pelo crime de deserção cm tempo de guerra; fica cornmutada a pena em dez annos de trabalhos públicos.
Batalhão de Infonteria N. o 9.
.
Soldado,
José de Oliveira,
condemn ado a trabalhos públicos
perpetuas,
pelo crime de deserção em tempo de guerra; fica redu.zida a pena a cinco annos dos mesmos trabalhos,
em atteuçâo a terse alistado voluntariamente
durante a guerra contra a usurpação,
e
haver sido recommendado
pelo Supremo Conselho de J ustiça Militar.

Por Decreto de

'1,6

do dito meto

Batalluio de Infanieria N. o 9 .
. Soldado, Manoel Gomes Machado,
condemnado
a trabalhos públicos por toda a vida, pelo crime de deserção em tempo de guerra; fica commutada a pena em dez annos dos mesmos trabalhos,

[Q ]

'-""~*Por Portaria

de 20 do corrente me'!:.

3. o Batalliâo Nacional Prooisorio de Lisboa.
Dernittido do Serviço, pelo requerer,
o Capitão,
A. Xavier do Valle , que conservará as honras deste Posto,
em attençâo aos serviços, que prestou tanto neste Corpo , como 110 extincto 3. o Batalhâo Nacional Fixo de Lisboa.
Por Portaria

de 23 do dito me')',.

Batalluio de Infasüeria N. o 16.
Para servir no dito Corpo,
o Alferes do Batalhão N.· 13 da mesroa Arma, J. A. Ferreira Basto.

-*~.Continúa a Relação publicada na Ordem do Eeercito , N.· 77 do
anno proaiimo prctcrilo , dos Officiaes ~uc ficaui separados do quadro do mesmo Exercito , conforme a Convençáo de Chaeee , inserta na Ordem, N.o 79 elo dilo anno.
Bcüaihâo de Infanteria N. o 9.
Capitâo , Francisco Antonio de Oliveira.
3! Secçáo do exercito.
CapitrlO de Infantoria , Neutel de Magalhães
de
oronlia.
4,." Secç'lo do Exercito.
Teneu te Coronel Graduado
e Governador
da Praça de Monsanto ,
João Antonio da Costa Freire.
Tenente Coronel Graduado do Ultramar,
Domingos Pires Monteiro Bandeira.
Archivista da 4.~ Divisão Militar,
João Pereira da Rocha Páris.

--$Declara-se

o sezuiute :

1.· Qlle o Alf.'rcs, J. R. Pereira Cabral, de~paehado para o Balalllt'\Qqelnfaulcria
N.013,
na Ordem do Exercito,
N.oss do
atino vroxilIlo prcterito, era Aspirnnte a Omeial do extineto Batalhão 1 rovisorio :\." G da mesura Arma .
. 9.' Ql\C os Tenentes, A. J. Lobo de Avila , e J. P. Durão PU"
dilha , que por Portada de 13 do mez proximo pnssado foram mandados servir no Batalhão de Infan teria N. o 9, eontinúom no exercicio, cm que actualmente
se acham.
BARÃO DO BOlllFIM.

=

Está
O"CoI'OIrcl

•

COIl

forme.

Graduado , Chefe interino

da 1.. Direcçâo .

N.G 11.
Secr~tat"l'a de Estado

dos Negocios da Guerra , em
de 11338.

29 de Janeis»

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercite o seguinte:
Sua Mageslade A RAINHA,
Ql1e;~ndo prati,car AClos proprios
da Sua Clemencia,
Houve por bem, lendo ouvido o Conselho de
Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo §, 11
do Artigo 1~3 do Capitulo 1.
Titulo I V da Constituição Política
da Monarchia,
Reduzir as penas,
que haviam sido impostas aos
Réoi abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.

o,

Por Decretos de 28 do

11Iet.

proximo passado.

Batalhâo de Caçadores A'.o 4.
Cornela,
Manoel José da Horta,
condemnado
a pena capital,
pelo crime de deserção para o inimigo;
fica commutada
a pena
na immediata,
em atteuçâo a ser menor,
quando comrnetteu o
delicto, e ao longo tempo que mediou entre a perpetração delle , e
a condemnaçüo.
,Eatalhâo de Tnfanteria N. o 8.
Soldado, João da Rocba Machado,
condemnado
apena
capital, pelo crime de primeira deserção aggravada em tempo de guerra; fica commutada
a pena na immediala,
cm attençâo a ser
~enor quando commetteu o delicto ; e ao longo tempo que medIOU entre a perpetração delle, e a condemnação.

.ârtilheria da Ilha 'Êerceira,
Soldado,
José Machado da Grota , condemnado
a dez annos de
trabalhos públicos, pelo crime de deserção em tempo de guerra; fica reduzida a pena a oito annos,
em attençâo a ter já cumprido
mais de seis annos della, e haver soffrido o castigo corporal de
duzentas varadas.

-*~-Ç<~*POf'

Portarias de 25 do corrente mt!'X..

Exonerado do Commando
da Sub-Divisão
Militar de Béja , pelo
requerer,
o Coronel Graduado
de Infanterla , J. de Andrade
e Sousa.
Para.~xercer
as funcções de Chefe do Estado MaiN da 5.a Divisão
.MIlitar, o Major de Infanteria,
J. 1':rrtlns Taveira; ficando
e~on~rado deste exerci cio o Capitâo de Artilhoria , J. de C. da,
811veira l'elles.

Sua Magestade
A RAINHA
Manda recommendar
aos Commandantes das differeutes Divisões Militares a rigorosa observancia
das Ordens emanadas deste Ministerio sobre a captura dos desertores dos Corpos do Exercito,
que se acharem nas suas respectivas
Divisões.

-*~*-

lMenças registadas concedidas aos Officiacs ab~ixo designados.
Ao Capitüo ~o Corpo do Estado Maior do Exercito,
Barão de
Wieâerhold,
prorogaçâo
por dois rnezes.
AQ' Majnr de Tnfc nteria , A. de Oliva e Sousa, seis meses.
Ao Atreres do Regimento
de Cavallaria N." ~, J. A. B. de Vasconcellos de Mello , cinco mezes.
Ao A lferes do dilo Corpo, servindo no Regimen to N. u 4 da mesma
Arma, F. J. F. de •Iiranda Pego, quatro mezes.
Ao Tenente QO Batalhào de Caçadores N.·
P. de Sousa Canavarro, prorognçüo por um mez ,
.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N." 17, F. José da Fonsêca , seis mczcs.
Ao A lferes do Batalhão de J nfanteria N. o 17 , com exercício nesta
Secretaria
de Estado,
L. M. Peixoto de V asconcellos , quatro
mezes.
ô

Declara-se

o ~eguinte :

,

-*~.-

1.. Que desde 93 de Novem bTO ultimo, está no exercicro de
Quartel Mestre Génc-rnt das Forças de Observação nas Provincias do
orte , o Capitão do Batalhão de Infanteria
." 19, D. Joaquim
Pcreira ; no de Addido ú mesma Repartição,
o Ten nte do Batal\úi.o
."1 10 da mCSTOf\ Arma,
'1'. Joaquim de Almeid ; no de Ad-'
dido :_\Repllrtiçao do Ajudante General,
o Tenent
de Infanteria,
Duarte Joyce; e ás Ordens do Marechal de Caroro,
Visconde das
Antas, Commandante
das sobreditas Forças,
o 'I'enente do Regimento de Cavallaria 11. o 3, H. de Almeida Gir(tO; e o Alferes do
Bntalhão de lnfantcria
.0 9,
J. M. Delorme Colaço.
Que o Qnartd Mestre, d~spaehndo para Batalhão de Ca2.
çadores
.' QS, na. Ordem do Exercito,
N. ~ 100 do an ao pro imo
passado, ho S. L. Alves de Azevedo.
BARÃO
DO BO)JFIH.
D

=

Está I::on!orme.

o

Coronel Gradtwdo,

Chefe intel·úw da 1.a Dire~(J.

•
N." 12.
Secretaria

de Estado

dos Negocioe da Guerra,
de 1838.

da Janeiro

em 31

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao /!,'xe,'mto o segttitHt:
POUTARIA.

=

=

=

Mio.isterio
da Guerra.
La Direcçüo.
2.a Repartição.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estudo dos
egocios da
Guerra,
Conformando-Se
com \.t proposta do Com mandante
interino da 8.& Divisão Militar,
que do Batalhão Nacional
de Olhào
sejam separadas todas as praças,
que se empregam na pesca, e tráfico ~e mar; das quaes se formará um Batalhão Fixo, com à denominação de Batalhão Nacional Marítimo de Olhão; o qual será orgauisado segundo o Plano,
approvado
por Portaria de!W de Junho ultimo, publicada na Ordem do Exercito,
N. o 37 daquelle anno. Paço das Neoessidades , m 27 de Janeiro de 1838. = Barâ»
do Bomfim;

_,=l~._

Por Portaria

de 27 do corrente me.,.•

.Batalháo cU Infanúria N. o 7.
rpo, o Tenente do Batalhão
. ma Arma, F. Pedro da ilveira.
Batalháo de Infanteria N." 19.
Para servir no dito Corpo, o Tenente do Batalhâo
roa Arma, G. Antonio Carneiro.

Paro. ervir no dito

Por Portarias

N.·

O da mo -

N.

10 da me'; ..

o

de 129 do dito mcS\.

Batalhâo de Caçadores N." q,s.
Para fazer o serviço no dito Corpo,
o Cirurgião Ajndnnte
talhão de Infanteria
.. 18, D. P. Co lho da. ocha,
Baialluio

ao Da-

.Academico de Lisboa.

Relat;iJo dos Ofj.ciaa
qtu, em consequcncia d<J,Portaria de 31 de
Del.embro uliima , foram Confirmados nos Pouo« para I'fUC lwvilJ;Tn
sido eleitos, e se acllJa4JCLT4 eeerceodo , quando este lJatalhcú> paliOU a ficar S1Ijáto ao Jl1inistc1'io da Guerra,
~.uarte.~ Mestre,
Cirurgião
iK,

F. de Carvalho
oares,
Jo~é d06
to'

Á.

•
Capitâo
Capitão
Capitão
Capitão
Tenente
Tenente
Tenente
Tenente
Alferes
Alferes
Alferes
Alferes

da l.a Companhia,
da 2." Companhia,
da 3. a Companhia,
da 4." Companhia,
da La Companhia,
da 2." Companhia,
da 3." Companhia,
da 4." Companhia,
da L" Companhia,
da 2." Companhia,
da 3." Companhia,
da 4." COJ41panhia"

L Quintino.de
Avelar.
J.' M. Corrêa Bellas.
L. M. Frederico Crispim.
J. :ManoeI Gomes.,
A. José da Gama.
A. Travasses Valdez.
A. Guilherme Alegro.
A. José dos Santos.
J. Antonio' de Oliveira.
L. Roland Desiré.
L. Maria de VasconcelIos.
J. Luiz Machado.

-'*'~*-'
Licenças Registadas concedidas aos Of.ficiaes abaixo. indicados.
Ao Tenente do Batalhão
neiro, seis mezes.
Ao Capitão do Batalhão
50. um mez.
Declara-se

de Irifanteria
de Infanteria

N:

10,

N."13,

G. Antonio

J. Teixeira

Car-.

de Sou-.

o seguin te :

1.. Que os Officiaes do Batalhão Acadernico . de Coimbra, mendonados na Ordem do Exercito,
N.· 4 do .corrente anno , haviam
si?o eleitos, e se ach~vam servit;_do os Póslos a que foram prom,Ovidos , quando o refendo Batalhâo passou a ficar 'sujeito a este Ministerio,
2.· Que os Cirurgiões Móres reformados
pelos Decretos de .22
de Novembro do anno proximo findo , publicados na Ordem do Exercito, N: 89 do 1.0 de Dezembro do dito anno, tiveram as suas rêformas na conformidade
do Artigo 3: do Decreto de 13 de Janeiro
de 1836, e não conforme o §. 3: do citado Decreto,
como equivo-.
cada mente se disse naquella Ordem.
3. o Que o Alferes de Infunteria , A. Barrozo Bastos , esteve ás
ordens do Marechal
de Campo,
Barão do Almargem,
Comrnandante da 4." Divisão Militar,
desde 16 de Agosto ultimo até 17
do corrente mez de Janeiro,
cm que foi mandado servir no Batalhão de Caçadores N: 28., = B.utÃo DO BOMFIH.
E.tÚ eonforme.
Q

Coronel Graduado,

Chefe interino cI.a 1." Direcfâo

==

N.

G

13.

&cf'claria de Estado dos Ncgocios da Guerra, e~ 01.· de Eeoereiro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguintc:
DECRETO.
Tendo Gerardo José Braamcamp fei.tochegar ~íMinha Real Presença , que não se verificando os motivos, por que pedira a demis-

são do Posto de Alferes do Regiuiento de Cavallaria número dous,
deseja continuar no Serviço; Attendendo ás referidas circumstantias, e ao zêlo , fidelidade, c presumo, que Constantemente tem mostrado; e n que reclamou, mesmo antes de lhe haver constado, que
se achava demittido : Hei por bem Determinar que fique sem effcito
O Decreto de doze do corrente mez , na parte que lhe he relativa.
O Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, Encarregado interinamente dos da Guerra, o tenha assim éntendido ,
e faça executar. Paço das Necessidades, em treze de Janeiro de
mil oitocentos e trinta e oito.
RAINHA.
Barão do Bomfim,

=

Sua Magestade A RAINHA,

=

Querendo praticar Actos proprios

da Sua Clc,mencia; Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministros,

e. Usando da faculdade,

que Lhe compete pelo ~. 11
Politica
lia Monarchia, Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos
Réos abaixo mencionados, pela maneira nesta Ordem expressada.

-do Artigo 123 do Capitulo 1.0, Titulo I V da Consututçào

Por Decreto de 2.8 de De'!.embro do anno proximo passado
Extirwto &f5imcnto Provisol'io de Tnfanlcria dos AÇ01·Ct.
Soldado, Jose de Sousa, condemnado a trabalho públicos perpetuos , pelo crime de segunda deserção em tempo de guerra; foilhe commutada esta pena, por Decreto de ~6 de Maio dc lS:)(.i,
em dez annos dos mesmos trnbalhos ; e agora perdoado o restando
Q.Q oi ada pena, em attcnçao ao tempo que tem tido de prisão.
Por Decretos de 2.9 do dito me'!..
Solda~ê,

Batalhão de Caradol'cs N. o 2..
!lento Severino Antunos, coudemnado ú morte, pelo

crime de deserção com armamento em tempo de guerra; fica. commutada a pena na de trabalhos públicos perpetuos, em attençào a
ser recommendado pelo Supremo Conselho de Justiça Militar; ser
voluntario; e menor, quando cornmetteu o dclicto.,

Sendo necessario que nas Repartições, onde 'S(, processam os vencimentos, conste a existencia dos Officiaes , que, pertencendo ao
quadro do Exercito, se acham desempregados: Determina Sua Ma ...
gestade A RAINHA que os ditos Officiaes , até Coronel inclusive,
se apresentem aos Com mandantes das Divisões Militares, em que
residem, até ao dia 20 de cada mcz; e que no dia QS os referidos
Commandanlcs remettam ás mencionadas Repartições listas nomi ...
naes dos ditos Officiaes , que se,apresentaram, para em presença del-,
las serem s6mente processados os vencimentos dos que forem relacionados, pelo que são responsaveis os Chefes das ciladas Repartições.
Os Officiaes domiciliados em povoa.ção, em que não esteja o Quartel General, poderão fazer as suas participações por escripto; e ou"
tro tanto.deverão praticar os Generaes desempregados.

--*~'*'-

Licenças concedidas por motivo de molesiia aos Officiaes abaixo
indicados.
Em Sessâo de

Ql

de Dezembro

do anno proximo

passado.

Ao Capitão Com mandante da Bateria de Artilheria destacada cm
Angra, J. Moniz Barretto , trinta dias para tomar ares de campo.
Em, Sessâo de 4 do me'» pl'oximo paseado,
Ao Alferes do Batalhão de Infanterio. N. 011, J. lnnocencio Spinola,
vinte dias para se tractar.
' .
Declara-se o seguinte:
1.o Que o Capitâo do Batalhão de Infanteria. N." 10, J. Antonio de Freitas, Major de Brigada do Corpo de Operações da 8."
Divisão Militar, se acha neste exercicio desde o 1.0 de Dezembro
ultimo.
~. o
Que o Alteres, despachado com o nome de João Affonso
Vianna para o Batalhão de Infanteria N. o 9, por Decreto de 11 de
Novembro do anno proxiero preterito, transcrito na Ordem do Exer ..
cito N. 088, he João Antonio Affonso Vianna. = BARÃODO BOMFUI.
Está conforme.
O Coronel Graduado,

Clu!e interino da 1." Direcfâo.

=

.sccretana de Estado elos Negocios da Guara,

cm 3 de Feoereiro.

de 1838.

ORDEM DO· EXERCITO.

I

Publica-se ao Exerciio o seguinte.:
Sua Magestade A RAINHA,
Querendo praticar Actos proprios
da Sua Clemencia;
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo §. 11.
do Artigo 1.23 do .Capitulo 1.., Titulo IV da Constituição
Política
çla, Monarchia,
Reduzir as penas,
que haviara .sido impostas aos
llé.os abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada,

Por Decretos de 29 do- Dê%êmbl"o do anno pl·oximo. passado.
•

Batalhão

de Infanteria

N.

o

9.

I

I

-

Soldado ",Ale,xan,dre RebeUo,
condernnado
a trabalhos públicos
por toda a vida" pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fi ca
commutada
a pena em alto annos dos mesmos trabalhos.
,
Dito, Antonio Alves da Silva,
condemnado
a trabalhos públiCos.por toda a vida, pelo crime de deserçâo em tempo de gu.erra;
fica reduzida a perra a seis annos dos mesmos trabalhos,
em atterrção a ter sido recomrnendado
pelo Supremo Conselho de Justiça
Militar;
ser voluntario ; e menor,
quando perpetrou
o delicto,
Dito, José Joaquim da Silva, condcmnado
a trabalhos públicos.
por, toda a, vida ,pelo
crime de, deserção em tempo de guerra com
armamento,;
fica reduzida a pena a dez annos .dos mesmos trabalhos,
em attenção a haver-se apresentado
dentro de um mez depois da.
deserçâo ; e ser menor , quando commetteu o delicto.
Dito, A ntonio Custodio,
condernnado
a trabalhos públicos perpetuos , pelo crime de deserçâo em tempo de guerra;
fica commutada a pena em oito annos dos mesmos trabalhos,
em attençâo
a.
ser voluntario;
menor;
e haver-se apresentado
voluntariamente
no
Corpo.
Dito, José Antonio de Oliveira,
condemnado
a trabalhos públicos perpetuos,
pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica
commulada
a pena em cinco annos dos mesmos trabalhos,
em attenção a ser menor, c haver sido recommendado
pelo Supremo ConseDIO de Justiça Militar.
Dito, Manoel Antonio,
condemnado
a trabalhos públicos perpetuos, pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica commutada a pena em cinco annos dos mesmos trabalhos,
em aucnçãc 4.
sua menoridade.

[~ ].
Por Portaria

de 1!2 do

me,.

protcimo passado.

Ba'taZhúo de Caçadqres N. 030.
..
Para servirem no éli[o Batalhâo , o 'feneüte,
M. Joaquim Rodrigues; e o Alferes , A .• José Guimarttes,
ambos do Batalhão de
.~nfanleria N." 13; c o Alferes, L. An-tohro da Roza , do BataIhâo de Infanteria
N. o 8.

-~*~'ornando-se
indispepsu.vel haver conhecimento
nos Escólas Podas baixu , que forem confetidas ás pralyLcéhniéc c do li 'edito,
~as de pret, que freél'lCntàr'eIh as sobredittt~ Escólas , nâo só para
deix~rem de ser ínç:1u\das nas rcluçêcs de abonos para a Pagadoria Mili"lar ,mas t'at'nbéltl para cessarem a estas praças as vanta-:
gen~, de qlre alli gozam como Mili1;ares: Ordena Sua Magestade
, A RAINHA
que os Comrn:llldantcs
dos Corpos,
logo que receberym,ordern para dar e cusa do Serviçó h qualquer praça do Corpo
<lo-se.u Coml1'1ando, quê estiver na 'frequcncia de algum dos referiaos' Estudos, Q cOIlH'nuniquetn directamente
ao Director da Escóla ,
aonde competlr.

•

d~i<'

. tJ~'

.l ._,
I ~.t '!I' ,
-d
o'rlf .
. d
• ,u;mças req-ls au.~s ~brié-eí aS a:tIS ,1J;.c'l~~S ab~ixt1 indica os.
Aq"b'ttpitao do ttegllncnto d'é Crd allarla 1,' s , 1<' D. de Oliveira

R.<ig9 f ~ou~ ríie~~s.
Ao Tflnen~e .d? ~.U_\àlhio de
ra\d\f5,

't\fantdia.

N. o 10,

A.

r. Casado

t~H..

seis mezes.

'Ao ~ !feres do n\esn'lQ BlltalhÊl.o, A ntoniú dê Simas, 'dous meZés •
./í..:a A1t rés (~o.na~,all·l~tO de Caçádorcs N. o 'gO, A. X. Piütó da sn..
va, dous rnezf's.
Â9 Capitão .do Bata\!ltio de Muriantc5 e Arti.nces dll. C.I~àde do Por"'
b.? J. de 80usá Pinto, dotJ~ ~nóós para Ir tio Bh\ZJl. •

r

t

-~-'

Declara-se
o seguinte:
t
1.6 (~l1e o Alferes dó Batalhiló de Infanteria. N." 6, J. Càetaho
de Oliveira 2 esl~í. fazendo o serviço no BatalhtlO N. o 18 da t110SDIII.
Arma, (tesde 9 de Dezt'mbtó dó :\I\no proximo pnssado.
~. o
Qne a licença de sele m!'zr~ pal'a ir a Inglaterra,
con-cedi.
~a pela 'Ordem do l!xercttó,
N. o M do ànho proximo fltitlo, ao
'fenenle
óroüd separado dó quadro do Exercito,
T. Pinto
tlllV'"
dra, dcveprinripiar
Ilodiaern que embarcar. =::: SAUÃo no BO?d:tur.
l~sl{L cón forme.

o

Coronel Graduado,

Clte!c interino

da l.a Dh:eeçi1o

=

N/ 1·5.
Secretaria

de Estado

dos Negocias

da Guerra ; em 6 de Fevereiro

de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-sI: ao Eaercüo

o seguinte:

DECRETO.
Tendo
consideração
ao que Me representou o Tenente do Exercito, José Vicente Simões, que se acha prêso , c sentenciado a dez
annos de degredo para Ancoche, pelo crime de desobediencia ás
Authoridades Civil e Militar; e Attendendo outrosim a ter o Réo
sido absolvido na primeira Instancia , e não haver a desobediencia
sido acompanhada de resistencia ; não se achando por isso uma tão
rjgorosa pena em proporção com as circumstancias do crime: Hei
por bem, Tendo ouvido o Conselho de Miuistros , e Usando da
faculdade, que Me compete pelo paragrafo onze, Artigo cento e
vinte e tres , Capitulo primeiro, Titulo quarto da Constituição Política da M.onarchia, Commutar-lhe a referida pena em a de dous
annos de degredo para Cabo Verde. O Secretario de Estado dos
Ne.gocíos da Marinha, Encarregado interinamente dos da Guerra,.
assim o tenha entendido, e faça executar. Paço das Necessidades,
em doze de Janeiro de mil oitocentos e trinta e oito.
RAINHA.
Barâo do Bomjiim.

=

=

pQ1' Decreto

de 31 do me91proximo

passado •.

Regimento
de Cavallaria N.o 1.
Alferes Ajudante, o Sargento Ajudante, Aspirante a Officia], A.
Joaquim Pancada.
Bataihâo de Infanteria N. o 11.
Alfe.res AJudante, o Sargeuto Ajudante, Aspirante a Official , J.
Lino F crreira do Valle.
Bntalhu() de Infanicria N.· 21.
Alfele Ajudante, o Sargento Ajudante, F. José da Silva.

Alferes, para terem o destino que melhor convier ao Serviço, o
Sargento Ajudante do BatalhtlO de Infanteria N. o 7, C. Maria
de Araujo; e o Primeiro Sargento do Batalhão N. o 10 da mesma Arma, L. Antonio de Oliveira.
Os referidos Officiae~ contarão a antizuidade do Posto a que
suo promovidos desde ~ de J ulho ultim~.
N

-*~*Sua Magestade A RAINHA,
Querendo praticar Actos proprios
da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo §. 11
do Artigo 1Ç23 do Capitulo 1.., Titulo IV da Constituição
Política
da Monarchia,
Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos
Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.

Por Decretos de 29 de Dezembro do anno p"oximo passado.
Batalhâo de Tnfanteria N.· 10.
Soldado,
Narciso Pereira,
condemnado
a trabalhos públicos per.
petuos,
pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica commutada a pena em dez anuos dos mesmos trabalhos.
Dito, Luiz Maria, condemnado
a trabalhos públicos por toda a
vida, pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica commutada a pena cm cinco annos dos mesmos trabalhos , cm attençâo à sua
menoridade;
ter-se apresentado
voluntariamente;
e haver sido recommendadopelo
Supremo Conselho de Justiça Militar.

P01' Parlaria

de b do corrente

me;;.

Batalhâo Nacional de Fâro,
Coronel Commandante,
o Tenente Coronel Com mandante da Guarda Nacional da mesma Cidade,
L. G. de Bi var e \Veinholtz.

Licenças registadas concedidas aos OJficiaes abaixo designados.
Ao Tenente Coronel Graduado,
addido à Praça de Valença,
J.
B. de Mello Nogueira do Castello,
dous mezcs.
Ao Capcllâo do Batalhão de Caçadores N.· Q, J, de A. Menezes e
Vascoucellos , quatro mezcs.
Ao Capitíio do Batalhão de Iufanteria
N.· 19, J. da Rosa e Costa, prorogaçllO por um mcz ,
Ao Alferes Comrnandantc
da Companhia
de Veteranos de Miranda,
L. Antonio de Azevêdo , quatro mczcs,
BARÃO
DO DOllFUf.

=

Está

o

Coronel GI'aduado,

conforme.

Chefe interino da 1.~ Direcçâo

=

N.· 16.
&crclarla ele Estado dos Negocio» da Guerra,
de 1838.

em 7 de Feuereiro

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 30 do mez proximo passado.
Batalhâo de Tnfanteria N. o 9.
Tenente , o Tenente do Batalhão
de Infanteria
N. o 10, C. Pinte
Rebello.
Alferes, o Alferes do dito Batalhão N.· 10., A. José de Sousa.

Batalhâo . de 11Ifanteria N.· 18.
N" 10 da mesma Arma,

Tenente,
o Tenente do Batalhão
C. Casado Giraldes.

lJa.talhâo de Infanieria

A. P.

N." 21.

Tenente,
o Tenente do Batalhão N. o 17 da mesma Arma, F. José
da Fonsêca.
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790 ~
a
ficand., addido
2. Companhia
de Veteranos da 3.a Divisão Mililar, o Capitão do Batalhão de Infanteria
N" 14, A. José Rczende, que 1"01julgado incapaz
de serviço activo por uma Junta
de Saude.
á

_~~~*_

Sua Mag'estade A RAINHA,
Querendo praticar Actos proprios
da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo ~. 11
do Artigo 1~3 do Capitulo 1.0, Titulo I V da Constituição
Política
da Monarchia,
Reduzir as penas,
que haviam sido impostas aos
!iéos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.

Por Decretos de 29 de Dezembro do anno protcimo passado.
Baiallulo de Caçadores N.· 4.
Musico,
Manoel de Deos , condemnado
a trabalhos
públicos
perpetuos,
pelo cri~e de deserção em tempo de guerra;
fica commutada a pena em OIto annos dos mesmos trabalhos,
Dito, João Antonio,
condemnado
a trabalhos públicos perpetuos , pelo crime de deserção em tempo de gucrra ; fica cornmutada
a pena em cinco annos dos mesmos trabalhos,
em attençâo
a ser
reco.mmendado
pelo Supremo Conselho
de Justiça l\1i!itar, pelos
servlÇ~s que prestou durante
a lucta contra a usurpaçao;
ter volun.tunUlIlenle assentado praça;
e ser menor,
quando perpetrou
o
delicto.

.
Balalhão de Lnfanieria N.· 9.
,
Soldado,
Antonio Joaquim,
condernnado
a trabalhos públicos
}!erpetuos pelo crime de dcscrçâo em tempo de guerra; fica comrnutada a pena em dous annos dos mesmos trabalhos,
em attenção a haver voluntariam.ell.te assentado praça; ser menor; e ter sido rocommendado
pelo Supremo Conselho de Justiça Militar.
Dito,
José Felix Taborda,
condemn~do
~\ morte pelo crime
de deserção com arrnameuto
em tempo de guerra j fica comrnutada
a pena cm oito anhos de trabalhos públicos,
en~ attenç5.o
recom ..
mendaçu.o do Supremo Conselho de Justiço. Militar a favor do Réo,
que sendo Soldado das extinctas Milicias , se apresentou ao Exerci ..
to Libertador,
onde prestou valiosos serviços.
á

-*~~$'~Por Portaria
3. o Batalhão

de 7 do corrente me'!:.

Nacional Provisor ia de Lisboa.

Para servirem provisoriamente
no dito Batalhão,
o Capitão Graduado,
J. M. da Silva Freire ; e os Alferes, J. L. Botelho de
'I'cive , c R. A. M. de Moraes Valle, todos do Ultramar.

-*~~*Lice11-fas concedidas

por motivo ele molestia aos Djficiae«, e Empregado abasao indicados.
Em Sessão de 14 de Desembro ultimo.
Ao Primeiro Tenente do 4. Regimento de Artilheria , Theodoro do
0

Nascimento,
.,

vinte dias para se tractar.

Em Sessáo de 4 do me" proximo passado .
do Regimento de Cavallaria N. o 3, J. Eirmino

Ao Capitão
Hercu ...
lano , noventa dias para continuar a tractar-se.
Ào Capitão do Batalhão de. Infantaria
N. o 8, F. de Paula e Sil ...
va , vinte dias para convalecer.
lsm. Sessâo do 1.o do corrente me~.
Ao Ajudante do Compositor c Impressor
desta Secretaria
de Estado, .Bernardo Ribeiro,
noventa dias para se tractar.

-'x''$'~~~·'*-

I

Declara-se
que o Assistont
Deputado
do Cornmissariadc do
Exercito,
reinte9!ado
por Decreto de li> do mez proximo pretcrito,
e publicado
na urdem
do Exercito,
N. o 6 do presente anno , ho
J. J. Marques Caldeira , e n:LO J. Marques Caldeira como se men ..
cionou naquclla Ordem. = BARÃO DO BO:MFIM.
Está

o

Coronel Graduado)

conforme.

Chefe inten'1'O da 1.& DirecfQo

=

N.~17.
Secrelas-u: de Estado dos Negocios da Guerra, em 11 de Fevereir()
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eeercilo o seguinte:
Sua Magestade
da Sua Clemencia;

A RAINHA,

Querendo praticar Actos proprios
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministros,
e Usando da faculJ.ade,
que Lhe compete pclc
11
do Artigo 123 do Capitulo 1.0, Titulo I V da Constituição
Política
da Monarchia,
Reduzir as penas,
que haviam sido impostas aos
Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.
ê ,

Por Decretos de SO de Dezembro do anno proximo paSsado.
1.0 Reaimento

de .ârtillieria,

'

Soldado,
Manoel da tponte,
condemnado
a trabalhos públicos
'Por toda a vida, pelo crime de deserçâo cm lcmpo de guerra;
Iica
commutada
a pena em dez annos 'dos mesmos trabalhos.
Batalhão de Caçadores N. o 3.
.
•
Soldado,
Fr nei.ao do Figueirêdo,
condemnado
a trabalhos públicos por toda a vida, .e duzentas varadas, applicadas na frente do
Batalhão,
pelo crime de deserção em tempo dc guerra;
fica commutada a pena em dez annos dos mesmos trabalhos.

Batalhão de Infanterio

N.· 9.

Soldado,
Guilherme Claudio, condemnado
a trabalho
públicos
perpetuos , pelo crime de deserção em tempo de guerra ; €leu COTllmutada a pena na de dez an nos dos me ..mos trabalhos.
Dito, Joaquim Gonçalves,
condemnado
a trabalhos públicos perpetuos, pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica
rnruu ..
tada a pena em oito annos dos mesmos trabalhos,
cm auençào
a
haver sido por sua menoridade
recorumendado
pelo Supremo Con·
selho de J ustiça Militar.

---*~*--Por Decreto de 29 do m~ proximo

p<l

0<10,

Demitlido do Serviço,
o Capitão,
Director
do Gymnasio ~or~al
Civil, e Militar , A. F. Maria Marquer ; que ficará sem direito
a, qualqllcT reclamação
íutura , por t r sido l)ago de toda a sua
divida,

Par' DecTetos de 30 do dito

1ne%.

Companhia Prooisoria de Veteranos dos Acores.
Tenente addido , o Tenente da 3." Secçâo do Excr~ito, fazendo o
serviço no Batalhão de Caçadores N. o 1, A. de Arruda Botelho;
por haver sido julgado incapaz de serviço activo por uma Junta
de Saude.
3.'" Secção do Exercito.
Major, o Capitão de Cavallp.ria, Manoel Zupí,

Por Portaria de 7 do corrente me9>.
Batalluio Nacional de Faro
Demittidos do Serviço, pelo requererem, allegando motivos atsencliveis, o Quartel Mestre, J. B. Ferreira Monteiro; e o Tenente, B. M. Ferreira Monleiro Junior ..

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Capellâo do Regimento deCavallaria N.oI, J. Pessóa de Amorim prorogn9ão por tres mezes.
Ao T~nente de. Cavallaria, fazendo o. serviço no Regimento N. o 1.
da mesma Arma, F. A. de Paula Ramos, quatro mezes.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N. ° b ; M. Ricardo Lamego, cincoenta dias.
Ao Alferes do Batalhão de Infanteria N" 10, J. M. Pereira Pinto,
seis mezes .
.Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N. o 11, C. José de Mello ,
prorogaçâo por quatro mezes.
BARÃO DO BOMFIM.

=

Está conforme.

o

Coronel Graduado,

=

Chefe inte1'ino da 1." Di1'ecçélo

N.O 18.
- &c1'clm'ia de Estado dos Negocios da Guerra, em 12 de Fevereiro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Sua MaO'estade A RAINHA,
Querendo praticar Actos proprios
da Sua Cle~encia;
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministros,
e Usando
da faculdade,
que Lhe compete pelo §, 11
do Artigo 123 do Capitulo 1.0, Titulo IV da Constituição Politica.
da Monarchia , Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos
Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.

Por Decretos de 30 de Der.embro do anno proxlmo passado
Batalhâo de Infanteria N. o 9.
Soldado, Francisco Antonio,
condemnado
a trabalhos públicos
perpetuos , pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica com ...
muLada a pena em dez annos dos mesmos tra balhos.
Dito, José dos Santos,
condemnado
a trabalhos públicos per ..
petuos, pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica commu-.
tada a pena cm. dez annOB dos mesmos trabalhos
em attcnçâo a terse apresentado
voluntariamente
dentro do praso' de um mez depoi~
da deserção.
.
Batalhâo

de InJanteria

N.

o

10.

Soldado,
Justino de Sousa,
condemnado
a trabalhos públicos;
perpetuos,
pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica com ...
mutada a pena em oito annos dos mesmos trabalhos.
Dito, Luiz Pedro, condemnado
a trabalhos públicos perpétuos;
pelo crime de deserção em tempo de guerra;
fica commutada
a
pena em oito annos dos mesmos trabalhos.
Dito, Bonifacio Francisco Ferreira,
condemnado a trabalhos
públicos perpetuos , pelo crime de deserçâo em tempo de guerra ;
fica commutada a pena em oito annos dos mesmos trabalhos.
Dito, Joaquim da Silva, condemnado
a trabalhos públicos perpetuos , pelo crime de desercâo em tempo de guerra;
fica commutada a pena em oito annos dos mesmos trabalhos.

......

-*~*-

Por Decreto de 31 do mc~ proximo passado
• •

Demiuíd« do Serviço,

3.& Secçáo do Exercito.
ficando sem direito a quaesquer

..
reclamaçõea

futuras , o Major
convencionalmcnte

de Cavallaria , ManoeI
do referido Posto.

Zupi;

por ter desistido

P01' Decreto do I, o do corrente me9l.
Demittido do Serviço, ficando sem direito a quaesquer reclamações
futuras,
o Alferes,
J. Pedro Mel'cicr; por ter desistido convencionalmente
da collocnçiio cm que se achava.

Pt»: Portarias de lO do corrente m~".
Balalhilo de Fnf'anteria N. ° lO,
Para regressar ao dito Corpo,
o Tcuoutc , que está fazendo o 01'viço no Batalhão .N. ° 19 da mesma Arma, G. Antonio Carneiro,
Batalluio dc Tnfanteria 1'1,7."17.
Para

.

servir no dito Corpo,
N: 4, J. Vieira .Maria.

1.o Batolhâo
Dernittido
verde,

o Tenente

do Regimento

Nacional Proeisorio do Porto,
1'C<] uercr , O A lfercs , J. P rcira

do Serviço , pelo

D~c1arn·sc

de Infantcris

al-

o seguinte:

1.0 Que a demissão que, por Portaria de 7 de Julho ultimo,
{tlve o Alfere do 1. o Butalhâo
acionnl Provi orio de LisLo,.
.
;J. Ferreira
Pnmdís , d 'VC entender- c conferido. com as honra
dl1
Posto quc tinha , em auonçâo 30 serviços prestados pelo dit Olli.
cial em differcntos época.
9. o Que as licenças concedidas, 30 Ajudant
cio Batalb] o de
çadorcs N. o
A, .J. ela j' onsêca Oaorio; e ao AlI( ro , ... L tlO (; •
hreiro, publicad
na Ordem do Jhercilo ,
." H7, for 01 arbitraas em Sessão de 16 de Novembro
do nnn proximo passndo.
3,0 Que he A.Jos~do,.Gllill)al'rl
o Alfercs dc Lnfaut ria:!. .°13,
mandado servir no Batulhiio de (' çador . N. o :)0, por Portaria de
,~ lo mCI! proKill1o preteri to , pllhliclldl\ na Ordem do Ex rcil,
•
13 do corrente
UlUlO.
ll.\~,\o 1) llOlloll"llll:.
õ

,

=

Está confornle.

)

8ecr~tan'a

de Estado

dos Negocies

da Guerra,

cm 17 de Eeoereic«

de 1;3;;8.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se
Por Decretos

ao Exercito

o seguinte:

de 14 de De7..embro do anno proximo

passado.

Fortaleza da Eu»,
Major,
com exercicio de Tenente
da dita Fortaleza,
o Capill\o
do Batalhão de Infanteria
I .0 10, R. J', da Silva Vieira;
em uttençrlO aos bons serviços que tem prestado,
e achar-se incapaz
de serviço activo,
em consequencia
da longa prisâo que soílreu
no tempo do, governo usurpador,
Pt'aça de ~foJ.tç(lo.
Major Governador,
o Oapitão do Batalhão
de T nfanteria
~ .• 9,
M. da Silva l\1agalh'lcs;
cm attenção á sua antiguidado , bons
serviços qne tem prestado,
c haver sido julgado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude.
Forte de S. 'Phcodo':.io.
l\Iajor Govern dr,
., Capitão do Batalhão d J nfanteria
N.· 10,
J, F. da Fonsêca Pego; em attenção aos bons serviços que tem
prestado,
e ter sido Julgado incapaz de serviço activo por um.
J unta de 'Saude.

Por Decreto de 11 do me,. proximo passado.
Castello de Jl.fatosinho5.
Major addido , o Capitão de lnfanteria,
L. Carlos de Sousa ; cm
attençlto 11 que, tendo sido julgado por uma Junta de 'uude iucapaz de serviço activo,
do qual conta 38 annos , assim mesmo
se prestou a servir cm actividade
durante
a revolta que ultimamente terminou.

-.~.-

Por Porlarias

de 13 do cm rente meto

Regimento
de Cavallaria N. o ~.
Para servir no dito Corpo,
o Major do Regimento
.0 1 <lu mesma Arma, J. Carlos de Forman,
Bululhúo
de Ca~Jdores N.· 4,.
Para <;.ontinunr a fazcr o serviço no dilo Corpo, o Capollâo do Batalhão dQ Infantaria
_ T." Ll , J, J. do 1'\ Ul11.;üucul o 00 ta,

[Q ]

PaI" Portarias de I·L do dito

1Jl.C%.

3.° Batalhão Nacional Prooisorio de Lisboa.
Capitão da Q." Companhia,
o Tenente do mesmo Batalhão,
T.Manoel Pereira.
Capitão da 3." Companhia,
o Alferes do oxtincto 6.· Batalhâo I acional Fixo de Lisboa, N. de Sú Pamplona.
Capitão da 4." Companhia,
o A [feres do extincto 1.. Butalhâo Nacional MoveI de Lisbou , A. David dos San tos.
Q. °

Batalhâo Nacional PI'OViS01'iodo Porto.

Quartel Mestre, o Sargento da b, a Companhia,
A. da. Cunha G uimarães.
Cirurgirto Mór, o Facultativo,
J. Marcelino Peres.
Capitão da 1." Companhia,
o Capitão,
C. J. Vieira de Sá.
Capitão da ~." Companhia,
o Capitào , A. da Silva Rocha.
Capitão da 3." Companhia,
o Capitão, M. P. de Vasconcellos e Sá.
Capitão da 4." Companhia,
o Capitão,
J. Joaquim Soares.
Capitão da ô." Companhia , o Capitâo , J. Antonio de Carvalho ..
Capitão da 6." Companhia , o Capitâo , M. J. Rodrigues Guimarães.
Tenente
da La Companhia,
o Alferes da mesma Companhia,
J.
Alves do Carmo.
Tenente da 4." Companhia,
o Tenente,
L. A. Lopes Guimarães.
Tenente da 6." Companhia , o Tenenle,
J. de Sousa Ribeiro.
Alferes da I." Companhia,
o Forriel da3." Companhia,
J. da Silve
Reis.
J\lfercs da 3." Companhia,
o Q.o Sargento da 4-." Companhia"
J.
Luiz de Sousa .
.AJferes da ó," Companhia,
o Sargento Ajudante,
J. de Sousa Neves.

-*~*Licenças registadas concedidas aos Dfflciacs abaixo, designados.
Ao Alferes do Re~imento
~c Cnvallaria
camp, prorogaçao por seis mczcs.
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
um mez.
Ao Tenente do Batalhão
de Infanteria
Sarmento,
dous mezes.
Ao Alferes do BatalMo
de Infuntoria
quatro mezes.
BARÃO DO BoItlFur.,

N.

N"

=

b. José

o Q,

3,

.. 8,

J. R. P. Brandão,
D.

.°11,1",

P.

Coronel Graduado,

de Moraei

de P.Moniz,

E~lú conforme.

o

Braam-

Chefe interino da 1.& Direcção=:

N.O 20.
SccretM'ia de Estado dos Negocias da Gucrra , em 19 de Fevereiro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte :
DECRETO.
Tendo
o Visconde de Sá da Bandeira,
Meu Logar-Tenente
nas
Províncias do Norte, por occasiào da ultima revolta, mandado soltar, para regressar ao Servi~o em crise tão importat~te, o S?ld,ado
do Batalhão de Infanteria numero nove, José Antonio de Oliveira ,
condemnado a trabalhos públicos por toda a vida pelo crime de
deserção em tempo de guerra i cuja pena foi reduzida a cinco annos dos mesmos trabalhos pelo Decreto de dezoito de Dezembro ultimo; por que, em razão dos multiplicados objectos a que então cumpria attender-se, escapou o conhecimento de que o Réo fôra perdoado pelo referido Meu Logar-Tenente;
por todos estes motivos: Hei
por bem Ratificar o dito Perdão, como se nunca bouvesse existido
aquello Decreto, O Secretario de Estado dos egocios da Marinha.

e, Ultramar,'

interinnmcntc

Encarregado

dos da Guerra,
Necessidades

SIm entendido, e faça executar. Paço das
Fevereiro de mil oitocentos e trinta e oito.
do Bomfim,

o tenha as-

em treze de
Barão

= RAINHA. =

-*~*-Officiaes, que por Decreto de 13 de Janeiro ultimo, foram despaclwdos pelo Jl1iniste1'iodos Negocios da :ftíarillha e Uliramar , para ireni seroir nas Ilhas de S. 7'homé c Principe,
Tenente Coronel de Infanteria,
]Jara ser empregado pelo Governador como melhor convier ao crviço, o Major da 3." Secção do
Exercito, J. José d' rban ki.
Capitão, para ser empregado pelo Governador como melhor con-.
vier ao Serviço, o Tenente, J. Fortunato da Costa.
Capitão da Companhia de Artilhoria da Ilha do Principe, o Te ...
nente da S.a Secção do Exercito, M. A. [orb rto Rudzki,

-*~*~*Por Portaria de li> do corrente me':..
BatalAâo Academico de Coimbra,
'.tenente a,ggre~a.do, B. J, da Silva Carneiro; cm attcnçâo aos re-

[ 2 ]
levantes serviços, que prestou durante a ultima revolta , como
nente,
servindo de Ajudan te do dito Batalhão.

Te-

Por Porlaria de 16 do dilo meSl.
Membros da Commissâo de Artilberia,
os Tenentes Coroneis Graduados do Estado Maior da mesma Arma,
J. Maria Baldy , e
A. da Silv a Bastos ..
Reconduzidos
no exercicio de Membros da referida Commissâo , o
Tenente Coronel do llegimento
de Artilheria N.· 3, A. M. GuiIhcrme Ferreri; e o Tenente Coronel Graduado
do mesmo Corpo, J. X. da Costa VeIozo.

Por Portaria
Cómm~u'ldante

da Sub-Divisão

larla , J. nan lia da Costa;
de Janeiro ultimo.

de 17 do dito me~.
Militar de Béja, o Major de CavaI ..
em cujo exercício se acha desde 30

->j«~~~~*-

C;ontinúa a Rclaç(10 publicada
no pl'oximo prelcrilo,

na Ordem do Eaicrcito , N. o 77 do an·
dos Ojjieiaes que ficam separados do quadro

do mesmo Exercito, conforme a Conve<rLçu,v
de Chaves, inserto. na
Ordem N.· 79 do referido anno.
Alferes,

Justiniano

BotaY.,;" de Lnfarüeria N, o 17.
Moximo de Momes.

-*~~*Licetlfas registadas concedidas aos OJficiae$ abaixo indicados.
Ao 'Tenente do Batalhâo de Caçadores
YUl'fO, jll'órognç1'lo por dous mcze .
Ao Cnpitiio do Bntalhao de Iufanteria
1'0, quarenta
dias.
Declntn"se

do Exercito,

P. de Sousa Cana-

[),

N.·7,

1:111n(\

Gu rr i-

A. Mudes

, G. de A, cousa

qno o Tehcntc

N.· 83 do

N. o

Sá,

que naOrd

m

proximo pu ado f i designado sopa-

rado do quadro offcctivo do Exercito,
pertencia ao Batalhào de 'açadores N.· :30, c níio ao Batnlhão N. o 3 como se 111 ncionou na
l'cferida Ordem.
n,Ul \0 »0 llÓMl'lM.

=

Estú

conforme.

O Coronel G"Ck/,uado, Ç!tcle in8e1·itlo daI.

,a

D irecç ~ .......

Seoretaria de Estado dos Negocios da Guerra , em 2~ de Fevereir()
de 1838.
.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-8C ao Exercito o seguinte:

Por Decreto de 13 do corrente rnez.,
Demittido

do Serviço,

ficando

sem direito

a quaesqucr

reclamações

futuras, o Tenente do extincto Batalhão de Voluntários
Francozes , . J. Marcel Guilleman; por ter desistido convencionalmente
• da disponibilidade cm que se achava.

Por Portaria ele

]9

do cmnnte

mc~.

Batalháo Academico de Lisboa.
Dernillido do erviço, pelo requerer, allcgando motivos attendiveis ,
o Onpitâo da 3, ~ Companhia,
L. Maria Frederico; conservando -corntudo as honra a m ncionudo Posto, cm attencâo nos serviços que tem prestado, desde que se alistou no Batalhão N acio.nal Movd de Fáro na sua organização.
Por Portarias de 21 do dito me'!..
C01pO de Engenheiros.
Para servir no dito Corpo, o Primeiro Tenente do 3. Regimento
de Arulheria , • E. Arbués Moreira.
Regil1l~nto de Cavallal'ia N. o fê.
Para fazer o serviço no dito Corpo, o Alferes do Rcgirncnto N. o 6
da mesma Arma, A. A. de ou a Pimentc!.
Regimento de Cacallario N. o 4.
Para fazer o serviço no dito Corpo, o Alf rcs do Regim nto •.• 2
do. mesma Arma, F. Rebello de Alrn ida.
Regimento de Cavallaria
6.
Para fazer o crviço no dito orp, o Alfcros do ) cgimento (
.1.
da mesma Arma, A. J. de Brito Fragozo.
0

.0

.0

P01'

Portaria de 22 do dito me'!..

Baiallulo Acodeuüc« de Lisboa.
Demi~tid.o do Serviço, p lo requ rer , allcgnudo m tivos auendivcis ,
o Capl~() da l.A Companhia, I. QuinlillQ d A\cllnr.

f- 2],

~,.,~~$*Licenças

concedidas

por motivo de molcslia
indicados.

,Em Sessdo de 4 do me;; proximo

"

aos Ofjiciaes abaixo

passado.

Ao Tenenle do Batalhrto de lllfanteria N.o 19, A. Roberto lIen-riques , vinte dias para convalcccr ,
Ao Tenente de Infauteria , Miguel Coelho, quarenta dias para SE>
tractar.

Em Sessáo do 1.o do corrente meez..
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N." 3, A. P. da Fonsêca
, Saraiva, vinte dias para, se traoí.ar ,
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria N. o 13, M. de Sousa e Silva, trinta dias para se tractar.
Em Sessâo de 15 do dito me".
Ao Empregado da Repartição Proviaional de Liquidações, J. Ho-,
norio de S. Joaquim, sessenta dias para convalecer.

-*~~*, Licenças. registadas

concedidas .cos Officiaes

abaixo indicado ••

Ao Cirurgião Mór do Regimento .de Cavallaria N. o 1 ,M. G. Lisboa Chaves, cinco mezes.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N. o 2, F. de Salles P.acheco, tres mezes.
Declara-se o seguinte:
1.0 Que o nome do Tenente doTIegimento de Infanteria N.o4,
a quem pela Ordem do Exercito, N. o 89 do anno proximo passado, se concedeu licença registada por dous mezes, 11eJ. Vieira Maria, e não aquelle que equivocadamente se mencionou na referida
Ordem.
2. o Que, nâo obstante ter andado entre os revoltosos o Quar.
tel Mestre do Regimento de Cavallaria N. o 3', Pedro Fernandes,
se provou que fôra a isso obrigado violentamente; em consequencia
do que fica nulla , e de nenhum effeito a determinação da Ordem.
do Exercito, N. o 77 QO anno proxtrno passado, q)lc o separou do
quadro do mesmo Exercito.
BARÃO
DO BOMFIM.

=

Está conforme.

o

Coronel G'/'a.dua,do, Chefe inte1'ino da 1. Direcf&o =
&

Secrctarw de Estado dos Negocias da Guerra , cm 24 de Feoereiro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO ..
Publica-se ao Eeerciio o seguinte:
Por Portaria de 21 do corrente rne9:..
LO Batalháo Nacional'ProvisoTio do. Porto.
Quartel Mestre, o Quartel Mestre do dito Batalhão, J. Martins- de
Azevêdo·
Cirurgião Mór, o Cirurgião Civil, e Tenente que foi do dito Bata ..
lhão , M. D. de Araujo Beça.
Capitão da La Companhia, o Capitão do dito Batalhão, A. Luiz
de Lima.
Capitão da 2." Companhia, o Capitão do dito Batalhão, A. José
Garcia.
Ca pitão da 3." Companhia, o Capitâo do dilo Batalhão, D. J. Corrê a de Lacerda.
Capitão da 4.~ Compnnh;a, o Capitão do dito Batalhão, M. José
de Abreu.
Capitão da 5. a Companhia, o Tenente do dito Batalhão, J. Antonio de Araujo.
a
Capitão da 6. Companhia, o Capitão do dito Batalhão, ManoeI
Pereira.
Tenente da 1." Companhia, o Tenente 0.0 dito Batalhão, F. Barbosa Pinto.
Tenellte da ~.a Companhia, oAlferes do dito Batalhão, J. de Sou ..
sa Nivas.
Tenente da 3." Companhia, o Tenente do dito Batalhão, R. A.
Machado G uimaràes.
Tencnte da 4." Companhia, o Alferes do dito Batalhão, J. José
da Silva.
Tenente da 5.~ Companhia, o Alferes dol[dito Batalhão, J. Ribeiro de Carvalho.
Ten~nte da 6." Companhia,
Tenente do dito Batalhão, ManoeI
Pll1to.

°

Alferes da 1." Companhia, o Alferes do dito Batalhão,
J. Rodrigues Salgado.
AI.!;r s . da 2. a Companhia, o Alferes elo dito Batalhão, A. Jos6
....
,,0 ri gues Junior.

d

[ 2 ]
A. PinAlferes da3.a Companhia , 02.° Sargento do dito Batalhão,
to Monteiro.
Alferes da 4. a Companhia,
o 2. ° Sargento
do dito Batalhr~o, J.
Monteiro de Almeida.
Alferes daõ.aCompanhia,
o g.oSargento
do dito Batalhâo , J.
Ferreira Fontes.
Alferes da 6." Companhia,
o Alferes do dito Batalhão,
M. Gonçalves Peliças.
Por Portaria de 23 do dito mcz.
Para continuar a servir provisorianacnte
ás ordens do Commandante da 4." Divisão Militar,
o Alferes do Batalhão
de Caçadores
N. o 28, A. llarrozo Bastos.

Licenças registadas concedidas aos Officioe» aboieo indicados.
Ao Capitâo do Rcg'imento de Cavallaria
N. ° 1, A. Xavier Pinhel1'0, prorognçâo por quatro mezes.
Ao Alferes do Batalbâo dc Iufantcria
N." 19, J. Franci co Pereira, trinta dias,
Ao Capitão do Batalhão Nacional dc Lagos, J~ F. de Sousa CaSotello Branco,
quatro mczcs.

-*~(.Declara-se

o seguiutc

:

1.0 Que o Capitão da Guarnição da Ilha da Madcira,
J. V. Lopes Fagundes,
que foi separado
do quadro do Exercito pela Ordem
.0 16 de 2 de Março
de 1836, ntto tem direito a vencimento
algum; pois que pelas averiguações
a q ue se proccdcu , houve-se co)lheciRlcnto, que de Capitâo dc Artilheiros A uxiliarcs da m sma Ilha,
havia sido nomeado
P lo govcrno usurpador,
Commalldante
da
Fortaleza de . Thiago , com vinte mil reis de soldo.
2. ° Que o Alfcres do Batalliiio
dc Caçadores
N. °
M. J. da
Silva Freire , cstá servindo provisoriamente
de Ajudaule do Batalhão N acional de Faro, desde 11. do corrente mez. = BA1LZo DO
ô

,

BOllFUI.

E"l{~ conforme.

o

Coronel Graduado,

Chefe interino da 1. Direcção
&

=

Secretaria

de Estado

dos Negocias da Guara
de 1838.

, cni 28 de Feverei,'()

ORDEM DO EXERCITO.
Pttbliea-se

ao Eeercito o seguinte:
DECRETO.

Tendo
o Visconde de Sá da Bandeira,
Meu Logar-Tenente
na"
Províncias do N orte , pür occasiâo da ultima revolta , mandado soltar o. Musico. do. Batalhão. de Caçadores número quatro , João Antonio , 'cündemnadü
a trabalhos públicos pür toda a vida pelo. ~rime de deserção. em tempo de guerra, cuja .pena foi reduzida a cmco annos dos mesmos trabalhos pelo. Decreto de vintc c nove de Dezembro. ultimo ; po.r que, em razâo dos multiplicados
objectos a que
então cumpria 'attender-se , escapo.u o.conhecimento
de que o referido Mcu Legar-Tenente
havia perdoado ao Réo, que pelo. seu prücedimento desde que
solto. se tornou digno. desta contemplaçâo
,
segundo o. parecer do. Comrnandnnte
da oitava Divisão Militar,
Coronel,
qu~ foi do f!lcsmo. Corpo;
por todos estes motlvos i ~I('~
po.r, bem Ratificar o. dito Perdão,
como se nunca houvesse existido
aquelle Decreto. O Secretario' de Estado dos Negócios da Marinha
e Ultramar,
interinamente Encarregado. dos da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço. das N ecessidadcs , em vinte e
quatro. de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e oito. = RAINHA.

roi

-

Barão do Bomfim,

-*~*Constando a Sua Magestade A RAINHA,
por participação. do
Inspector Geral dos Quarteis e Obras Militares,
a maneira Jrregular com que se faz a distribuição,
e determina
o emprêgo dos prôsos sentenciados a trabalhos
de Fortiücaçâo , nas diversas Praças e
Presidios do Reino:
Manda A Mesma Augusta Senhora publicar
os dous §§. que abaixo se seguem da Regulação. de 14 de J unho de
1817, cuja observancia
Sua Magestade
muito Recornmcndu
aos
Co.mmandantes
dos Corpos , e mais Â utho.lidades Militares.
" §. o Logo. que baixe a confirrnaçiir, da Sentença de qual" quer Soldado,
que seja condemnado
a trabalhos públicos,
ou
" de l~ü:tifléação,
o Commandallle
do Corpo a que pcrlon,cer 'o
" l~artlclpará ao Inspector düs Quul'leis,
l'elUcttcndo (\ Copla da
" Sentença e as declarações relativas ao mesmo Soldado,
extraô.

[ Q]

L

,_. .~.h-idns do Livro Mestre; mencionando também .0 offieio meca ..
. " nico , para que tiver aptidâo , "
" §. 6. o A esta participaçllO responderá o Inspector dos Quar" teis, desigul1ndo o Presidio, para onde o Sentenciado deve ser
l' rernettido;
-e expedirá ordam no Oommauduntc
d" mesmo Pre ...
" sidio , para o receber, o empregar convenientemente.

-~{Q"

/

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados,
r

A0 Capitão do Regimento de Cuvollarip. N. o ~, R. M. .Cordeire
Vinagr.e i prorogação por quatro meses.
Ao Anferesdo Ite-g.imento de Cavallaric N. o -4, .A. Crisplniano 9<)Amaral, oinco meses.
:Ao Tanerrte do Batelhâo de Jnfanteria N . o 13, 'J. Vicente de .Az~m..
buja , quatro mezes,
:
:Ao Atlferes do Batalhão do Jnfaeteria N: 19, A.. 1\ Ferreira
borda, tres meses.
'
A.o Tenénte do. Batalhão de Lnfanteria N.· 21, J. Maria de .Bet,
tenoourt , tres. m.ezes.
!Ao Ajudante,
addido ao Oastello de S. SehusLião da -Cidade de
.Angra, J. Paulino Rod.rigues, ,prorog'ação ,por tres mezes.
!Ao Tenente do Batalhão de Caçadones N. o ~,
F. José Si.1vcilio.,
tres .meaes •.

"l'~.,

Declu~re

O

reg~n~:

1.
Que o Tenente do Batallrâo de Caçadores N" 4, U. Anto ..
nio da Fonsêca , está exercendo as funcções de Ajudante de Campo doCommandante daIFor~alArmada,da
8 ....Divisâo 'Milit<\r, desde o 1.0 de Dezembro ultimo.
2." Que o Tenente de Infanteria, F. rM'arinonio da Cunha, per;
tence á classe dos Ofâciaos amnistiados pela ,Convenção de Evora ..
!Monte.
DARÃO ))0 BOMFm.
.
Q

=

Está conforme.

(

,

Becr~tsr.ia .de Eúado dos. Negocios
de

da

GUCN'IJ,

~

18:m.

S ';e Março

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
POI'

Portarias

de

~8

do me'Z protcimo passado ..

Batalltâo de Infonteria N. o 7.
Para fazerem o serviço no dito .Corpo, O Tenente do Batalhão ~e
Infanteria
N ..u 17, J. Paulo Genabel;
e o Alferes do Batalhâo
N. o 13 da mesma Arma, A. José dos Guimarães,
que foi m~m•.
dado servir no Batalhão de Caçadores N. o 30.
Batalhão Nacional Movel ~o Port,o.
Quartel Mestre,
o Sargento Quartel Mestre do dilo Batalhão,
J'&
Antonio Munh6s.
Capitão da 1." Companhia,
o ,Alferes .do dito Batalhâo , A. José
Ribeiro.
Tenente da 1." Companhia,
o Alferes da mesma Companhia,
F~
M. dos Santos Coimbra.
Tenente da 2. a Oompaobta , O Alferes do dito .Batalhâo , J. Gnedes do N ascimen to.
Tenente da 3. a Companhia,
o Alferes da mesma Companhia,
Ma-.
noeI Caetano.
.
a
Tenente da 6. Companhia,
o Alferes da mesma Companhia,
D.
P .de Oliveira e Mello,
Alferes da~. a Companhia,
o _2. Sargento
do dito Batalhão,
A.'
da Costa Moreira.
Alferes -da 4." Companhia,
o
Sar,ge~o
do dito Batalhâo , A.
J. Carneiro Homem.
Alferes da õ." Companhia,
J. Ribeiro de Oliveira.
2. o Batalhõo Nacional Prooisorio do Porto.
Demittido do Serviço, pelo requerer,
a fim <le continuar a servie
no
Batalhão da Guarda Nacional,
onde se achava recensea~
do antes de ser promovido,
o Capitão da 6." Companhia,
M. J,..
Rodrigues G uimarâas.
0

'2:

3"

BatalMo

Nacional de Leça do Balío.

Demittido do Serviço, pelo requerer,
o Tenente,
J. dos Reis Leça.

Batalhão

allcgando

motivos attendiveis,

Academico de Lisboa.

Demittid.o do Serviço, pelo requerer,
o Capltão da ~." Companhia,
J.

allegando
Corrêa

M.

motivos attendiveis,
Belles ; ao qual são,

conservadas as honras deste Posto, em attençâo aos serviços que
tem prestado, durante cinco annos, a favor das Liberdades Patrias.
Por Portaria de 2 do corrente me'iS.
Para voltar á situação em que se achava. antes de ter sido mandado
fazer o serviço no Regimento de Cavallaria N,03, o Alferes, A.
P. da Fonsêca S:ll'aiva.
Por POl'tal'ias de 3 do dito me9:..
Q. o

Batalhâo

Nacional Movcl da Beira.

Cirur~iào Mór, o Cirurgiâo Civil, L. R. da 1<~~sêc: Moraes, por
assim o haver requendo, provando ter as habilitações neeessarias.
Batalluio Nacional de Artistae da Cidade do Porto.
Demluido do Serviço, pelo requerer, allegando motrvos attendi veis,
o Capitâo da 3.a Companhia, F. J, Ribeiro Caldas,
Baialluio Nacional P'rovisorio de Lisboa.
DemiUiJo do Serviço, conservando as honras do Posto, em attenÇtlOaos serviços que tem prestado tanto neste Batalhiio , como no
extincto 3." Batalhâo Nacional MoveI da mesma Cidade, o Tenente, J. de Carvalho Martins; visto a incompatibilidade que
ha para o cumprimento elo Serviço Militar com o Emprêgo que
exerce de Aspirante da Fisculiso.çtw da Alfandega Grande desta

,

3:

Capital.

Licenças concedidas p01' motivo de molestia
.
clarados.

aos Officiaes abaixo de-

'.Ao Alferes do Batalhão de Infanteria N" ~5, S. J. J udice Samora',
prorogaçt\O por dous mezes •
.b'm Sessão de 15 do correnle me'iS.
Ao Capitâo do Q, o Regimento de Artilheria, J. de Brito Seixas ,
sessenta dias pára se tractur.
B.ulÃo DO BO)lFIM.

=

..
'o

Est{~ conforme.
Coronel G/'atluauo,

Chrfe inlerino da 1.& Direc~âo.

=

:St:crdaria

de Bstodo

doa .!.Ycgocia.~ da Guerra , cm 17 de

Marto

de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o segulnte :
Por Decreto de 30 de Janeiro ultimo.

Batolhâo de Infarderia N. o 16.
Capitão da La Companhia, o Capitão do Batalhâo
ma Arma, L. Pinto de Vasconcellos.

1':" 7

da mes-

-**->J$*PORTARIA.

=

=

=

Ministerio da Guerra.
1: Direcção.
4: Repartiçito.
Manda a RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra,

commuft\ea.r ao Co

mandante

da S. a Divisâo Militar,

em

resposta ao seu Officio de 2 do mez passado , que tendo eid.o tão extraordinarios os acontecimentos, que em Julho ultimo tiveram logar-rl
-ern Infanteria N.07, que então se achava em pequenos destoccmentos nos diversos pontos da referida Divisão, o Capitão Guerrciro ,
que commandava a força, não .poude obter , apezar de sua honradez, e bons dezejos, um cabal conhecimento dos mencionados acontecimentos por falta de informações exactas; acontecendo p~r isto
parecerem culpados na revolta o Capitão, C. M. Botelho de Vnsconcellos; o Alferes A. Antonio de Saldanha ; e o Alferes do Regimento de Infanteria N. o 4, A. Ignacio Lopes, que foram separados do quadro eITeclivo do Exercito ~ e tendo estes<tÜlTtciacscontinuado a servir fielmente desde então até agora nas diversas opereçôes contra a guerrilha do Remechido; e ll~vendo reclamado justificarem-se depois das municiosas informações,
a quc se tem proccdido, e dos Conselhos de invistignçâo , que sobre taes factos se fizcram , se conheceu que não foram revoltosos , e gue pelo contrario,
tem prestado bons serviços: á vista do que .Manda -A Mesma AIIgUsta.Senhora que fique de n6Ilhum effeito a dcterrninaçâo
da Ordem
do Exercito, N. o 83 do anno passado, que os separou do quadro
d9 Exercito, ao qual, e aos respectivos Corpos ficam pcrtencen.óo.
Paço das N~ceüidade&, em 3 de de Março de 1838. = Barão do
~Qmjim.
"

--:)~:f-

Por Portm'ia de 7 do corrente me'l.

...

Batalhão Nacional Fixo do P07'tO.
i}emillido do Serviço , conservando as honras do Posto, o Tenente, José da Silva, pelo haver requerido, e ter sido julgado incapaz de serviço por uma J un ta de Saudc.
Por Portarias de 8 do dito me".
Batalhâo Nacional Fixo de f:haves •
.Ajudante, o Alferes do Batalhão de Caçadores N." 3, J. Justíniano Pinto.
Quartel Mestre, J. Benedicto Gonçalves.
Capitão da 1.& Companhia, J. Joaquim Teixeira.
Capitão da 2." Companhia, J. Sollar Alegre.
Capitão da 3." Companhia, J. da Costa Leite,
Capitão da 4.... Comvanhia, N. Antonio Peixoto.
Tenente da 1." Companhia, J. A. Alves de Sá.
Tenente da 2.& Companhia, A. de C, de Sousa Telles -,
Tenente da. 3'." Companhia, S. José Coelho.
Tenente da 4.",Companhia, J. Gomes Pereira .
.Alferes da 1." Companhia, J. Evangelista Ferreira,
Alferes da !ii." Companhia, J. A. de Sousa Ferreira •
Alferes da 3." Companhia, A. José de Carvalho.
Alferes' da 4." Companhia, M. J. Gomes Evangelista.
2. o Batalhâo Nacional Provisorio do Porto.
Para continuar no exerci cio de Com mandante do dito Batalhão
em que actualmente se acha, o Major, addido ao Castello d;
Matosinhos, L. G. de Souse de Miranda.
Por Portaria de 16 do dito me!G.
Boiolliâo Nacional Fixo do Parlo.
Demittido do Serviço, pelo requerer, e ter sido julgado incapaz de
serviço por huma Junta de Saude, o Tenente, J. Antonio da
Silva; conservando as honras do mencionado Posto, em atten ....
ÇrLO aos Serviços q.ue tem prestado a bem das liberdad s Potrias,

Licença! concedida! por motivo de molestia aos- Officiae. abaixo
indicados.
Em Ses8uo do 1.. do corrente melG.
Ao Tenente Coronel Graduado do ~. o Regimento de Artilheria, J
.Macha~o <;J ucdes , noventa dias par~ setractar em ares de-cllwpo:
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Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N" 16, J. Gonçalves dos
Santos, sessenta dias para se tractar no logar da sua naturalidade •.
Em Sessâo de 2 do dito meiló.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.· 4, M. Feliciano Dias.,
dous mezes.
Ao Tenente doBatalhâo N: 30 da mesma Arma, J. Reinaldo Ou.
dinot 2 quarenta dias para se tractar , e convalecer.

---*~~--.bicenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo designados.
Ao Tenente do Corpo de Engenheiros, A. Pedro de Azevedo, prorogação por dous mezes.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N. o 6, José Bernardo , tres
mezes.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteri.a N. o 10, S. Ribeiro Arthur,
dous mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria N." 19, J. José Pedrozo ,
quatro mezes.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N." 28'. V. J.osé Borges, seis
mezes.

-*~-

Declara-se que o Major, addido ao Castello de Matozinhos,
por Decreto de 11 de Janeiro ultimo, publicado na Ordem do
Exercito, N°. 19 do corrente anno , he L. Carlos de Souza de Mi"":
randa. =:;: SA' DA BAND:&lRA •.
Está conforme.

o

Cor-onel Graduado,

Chefe interino da 1.a Direcçéo

==

Sccri!laria de Estado do» Negocios da Guerra;
<ú 1838-

em.~O

de Margfl

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-ee ao Exercito o ôeguinle:
DECRETO.

A
ttendendo ao que ]\fe representou o Tenente Coronel
do de Infanteria , Francisco José de Araujo de Lacerda,

Graduaque pede
se lhe conte a antiguidade do Posto de Major, desde vinte e cinco
de Julho de mil oitocentos e trinta e ires; e Conformando-Me
com
a Consulta do Supremo Conselho de Justiça Militar a este respeito,
que declara, que tendo sido feita aquella Promoção,
para premiar
os serviços prestados até áquella época, na.guerra contra o usurpador;
e que o referido Tenente Coronel Graduado
já antes daquelle di a
Ii~ achava combatendo
contra o mesmo usurpador ; pois que tendo
vindr, deHespanha
, onde se achava emigrado,
no primeiro de Jul~o do dIto anuo, acclamou o Governo Legitimo em Serpa, e reunlUdo alguns V oluntarios,
que depois formaram o Batalhão N acional daqucllo. yiUa, so achou com clles no ataque de Béja, no dia
nove do refendo mez, contmuando
d' ahi em diante a operar de
combinação com as Tropas da Divisão Expedicionaria
do Exercito
Libertador,
que havia desembarcado
no Algarve;
sendo de parecer que deve serindemnisado
da preterição,
que então soffreu : Hei
por bem Determinar
que ao dito Tenente Coronel Graduado,
Francisco José de Araujo de Lacerda,
se conte a antiguidade
do Posto de Major,
desde o dia vinte e cinco de Julho de mil oitoccntos .e trinta c tres. O Secretario
de Estado dos N egocios da Mari ,
nha e Ultramar,
Encarregado
interinamente
dos da Guerra,
o tenl-a assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em
treze de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e oito = RAINHA.

;::::::
Barâo do Bomfim.

_"Á'~*~*Por Decreto de 13 de Janeiro ultimo.
Para contarem a antiguidade
do Posto que actualmente
tem, desde 6 de Agosto de 1839, visto que deveriam ter entrado na Promoção feita naquella época, os Capitâos , do Batalhão de Iufanteria N.· 7, A. Joaquim Ribeiro; do Batalhão de Lnfanteria N."
13, J. Teixeira de Sousa; e do Batalhão de Infanleria N. o 16,
J. I"ernandes da Silva.

POI' Decretos de 3 do 'I1le~proeimo passado.
Batalhao de. Infanieri« N. o 7.
'Parn ter as honras, e Soldo de Capitâo , o Quartel Mestre, F. An.
tonio da Silva, por haver completado dez annos neste exercicio,
Pra~'a de .EtlJas.
Ajudante, o Alferes do Batalhão de Infanteria N: 7, J. Manoel
Rarnos ,

Governado!',
I

Bateria elo Bomsucccsso .
o Tenente Coronel Ueformado,

A. A. Portella S~

Romão,

Alferes de Infanteria , continuando no exercicio em que se acha, e
contando a antiguidade deste Posto desde !ilS de Julho ultimo, o
Ajudante do 1.0 Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa, M.
Rodrigues de Pinho, em attençâo a seus bons sentimentos, terse apresentado em 24 de Julho de 1833 com 158 praças de ln ..
fanteria, e bons serviços que prestou durante a revolta que ultimamentc terminou.
Praça ele Sagres.
'Major, Governador, o Capitão do 1. Regimento de Artilheria,
J. José Ribeiro, em attençâo a que conta 31 annos de Serviço,
ter feito a Guerra Peninsular, a de Montevideo, a contra a usur«
paçào , e ultimamente a de Hespanha ; e haver sido julgado incapaz do serviço activo por urna Junta de Saudc.
4. o Regimento de ./l,.tilheria.
Primeiro Tenente, o Primeiro Tenente do ~. o Regimento da mesma Arma, J. I. da Silva Negrào.
Veteranos da 1....Dioisâo Mililm· .
.Addido á 1." Companhia, o Alferes de Infantorla , C.· Maria de
Araujo.
Addido á 2." Companhia, o Alferes de Infantcria , L. Antonio- de
Oliveira.
Por Decreto de 9 do dito me~.
Regimento de Cavallaria N.· 4.
Alferes, o AIferes do Regimel1 to N. o 1 da mesma Arma, J. Anto ..
ni.o Valente.
Batalhâo de Infonteria N. o 10.
Alferes, o Alferes do Batalhão N." 17'da mesma Arma, F. de p~
Pereira de Eça.
'
Batalhão. de lnfanteria N. o 16.
Capitão da Companhia de Granadeiros, o Capitão do mesmo Corpo, L. Pinto de Vasconcellos.
'
Capitão da Companhia de Atiradores 2. o Capitão do mesmo Corpo"
J. Fernand~ da Silva.
0
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Capellâo , o Capel~o do Batalhão N. o 13 da mesma Arma, J. dá
Cunha Lopes.
Batalhão de Caçadores N. o Q8.
Alferes, o Alferes do Batalhão N. o 4 da mesma Arma, J. J. de
Oliveira Queiroz.
Veteranos da 1." Dioisdo Militar.
Addido á 4." Companhia, o Tenente addido .á 3."' Companhia de;
Veteranos da 7." Divisão Militar, A. M. Toscano Perdigão.
Por Decreto de 13 do dito me,..
Castello de Lindoso:
Governador, o Major, Governador da Fortaleza da Insua , C. José
da Cunha.
Por Decreto da mesma data.
Ojficiaes a quem Sua Magestade A RAINHA Manda contar a
antiguidade dos Póstos, que occupam, desde!21 de Julho do anno
protcimo preteri to , POt· terem sido promovidos, em consequencia
do distincto comportamento que tiveram naquella data, na Aeçâo
entre Concitas e Arminon de Hesponha,
Regimento de Cavatlaria N.o !2.
Alferes, A. J. Martins Salgado.
Regimento de Cava lia ria N.· 6•
.Alferes, J. de Sousa Cana varro , e N. M. de Sousa Moura.
I

•

Batalh&.o

de CO&adorei N. o 4.

A~feres, B. José Pereira.
Batalhâo de Infanteria N." 6.
Alferes, A. PamfIlio de Sousa.
Batalhâo de Infanieria N.. 10.
Alferes, F. Manoel da Cunha.
Batalhâo de Infanteria N: 17.
Alferes, F. de P. Pereira d'Eça.
lJa,talMo de Infanteria N.· 19.
Alferes, D. José Ribeiro.
P01' Decreto de 16 do dito me~.
Regimento de Caeallaria N. 3.
'Capitão, Chefe dó 1.o Esquadrão, o Capitão do Regimento N.· 1
da mesma Arma, que foi mandado servir no Regimento N" 6,
J. da C. de Sousa e Brito.
Batalhâo de Infanieria N. o 10.
Ajudante, o Alferes, F. José Monteiro.
Capellão, o Padre, J. Miguel Rosado.
Demittido, pelo requerer, o Ca pitão que foi do Regimento de VoJuntarios da Rainha, e se aeha separado do quadro effectivo do
~x.ercito, J. Antonio Marçal , que ficará com as honras do reU

kndo

Posto

L
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Por Decreto de 20 do dito me~,
VetcrctnOS da 3." Divisâo Militai',
Ú 3," Companhia,
o Capitão, addido á Companltia

Addido
teranos de Almeida,

de Ve-

F, da Costa Freire.

Por Decreto de Q3 do dilo me.,.,
2.· Regimento
de .drtilheria,

Quartel Mestre, o Quartel Mestre supranuinorario do Estado Maior
da mesma Arma, F. Brun de Bcuencourt.
Regimento
de Cavallc1ria. .N.• 4·.
Demittido do Serviço, pelo requerer, allegando motivos attendiveis,
o Alferes, Dom Diogo de Sousa.
Batalluio de Inlanteria N.· 17.
Capellão, o PresbÍtNo, A, M. 1 creira de Carvalho,
Por

Decreto de QO do corrente melll.
Sub-Divisáo
Milita1' de Ecora.
o Cotonel do RegimenLo de Cavallaria

Commandante
N.· ], L.
F. Pereira do Carvalhal.
4~·Regimento
de Artilhcrio.
l\f ajor , o Major do Estado Maior da mesma Arma, G. P. de M.
Cardoso Pisarro.
Rep,imcllto de Cacallaria N." 3.
Tenente Coronel, o Tenente Coronel do Corpo do Estado Maior
do Exercito, A. Pimenta de Aguiar.
Baial//(io de [nf'anlcria. te: 7.
TenenLe Coronel, o Tt'lH'lIlC Coronel do Batalhâo de Caçadores
N. o e , F, de Paula. Bastos,
Batalhão
de Jnfanlel'ia N.· 18.
Coronel, o Coronel do Batalhão de Iufanteria
." 6, J. Teixeira
de Mesquita.
Regimento
de IlIjanicria N: 4·.
Major, o Major do Batalhão d' J nfantcria
.. 81 J. Caetano Vi.
vaso
Batalliâo

de Caçodores

N.

o

30.

Major,

o Major doBalalhltOuelnfanteria
."13, B.AlvesCoelho.
Por J rccreto de 28 do dilo mcoz.
1J(lfal1111o de Caçadores
a.
Reformado S('IO, vcucim uto nl g 11111 , por assim o haver r querido 4
o Alferes, J. H.. Pereira Braudâo.
lJalalhúo ele Lnfunteria N: 7.
Tenente, o T nente q\l está faz~lldo o serviço no Batalbâo de lnfantcric 1\." 17, A. Ribeiro dos Santos. ~ SA' DA DA. DElR.L

s:

Eslá conforme.
O Coronel Gradttado,

Chef'e interino

ela 1.. Dirccçtlo

=

. 27.
N'·
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra , em ~1 de Março
de 1838.

ORDElvr DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exe1'cilo

Por Decretos

o seguinte

de 20 do corrente

:.

mez.

Officiaes promovidos aos Pástos abaixe declarados, contando a antiguidade dos ditos Póstos desde 5 de Setembro do anno proeisno
passado.
Corpo do Estado lJIaior do Exel'cito.
Coronel, o Coronel Graduado, L. Ignacio de Gouvêa.
Capitães, o Tenentes, J. E. da Costa Ricci ; F. de Sousa Canavarro; e A, de Mello Breyner.
1." J.)ivislÍo Militar.

Capitão, continuando no exercicio que actualmente tem, o Tenente, F. da Cunha .Menezes.
3." Dioieâo Militar.
Capitão, continuando no exercicio que actualmente tem, o Tenente do Batalhão de Infanteria N," 18, servindo no Batalhrto ].0
14 da mesma Arma, J. de eixas Pinto.
a
4. Divisáo ~Mililar.
Capitão, continuando no exercício que actualmente tem, o Tenente de Infanteria, J. Lourenço Vianna.
b.· Divisáo Jltlüar,
Capitão, continuando no exerci cio que actualmente tem, o Tenente do Regimento de Cavallaria
6, J. Rodrigues Pereira.
.0

7." Dil:is{lo llI~litar.
Capitâo , continuando no exercicio qu actualmente tem, o Tenente de Cavallaria, J. Bent Vald z.
8." Divisáo lWlitar.
Tencm Coron I, continuando no exerci io d Ch ~ do Estado
.Maior, o Tenente Coronel Graduado de J nfanleria, C. Caldeira·p droso.
u')-Divi~âoJlilitar de Saniarem,
Coronel,_ ornrnanuante da 'ub-Diviao,
o Coronel Graduado do
Balalhtlo de Infuuterill 1 .. 8, J. de .Andrud e ousa.

_.

Sub-Divisâo Militar de Leiria.
Coronel,
Comrnandanto
da Sub-Divisâo , o Coronel 'Graduado
Regimento de Cavallaria N} 4, A. Ferreira Lopes.

do

Sub-Oivisâo Milita,. de Béja.
Tenente Coronel Graduado,
Comrnandante
jor de Cavallariu , J. Banha da Costa.

da Sub-Divisâo

, o Ma-

Sub-Divisáo Militar de Ponta Delgada.
Coronel,
Commandante
da Sub-Pivisào,
Artilheria , R. José Coelho.

o Tenente

Coronel

de

Corpo de Engenhei'ros.
Coronel,
o Coronel Gr~duado,
J. P. Pinto de Sousa.
Tenentes Coroneis,
os Tenentes
Coroneis Graduados,
L. A. de
Mesquita Cabral de Almeida,
e C. José Soares.
M'ajores, os Majores Graduados,
G. A. Pereira de Sousa, F'. Antonio 6arcez,
M. J. Julio Guerra, F. Xavier Soares, J. M.
Moreira de Bergára , e J. Lourenço Domingues.
Estado :Maior de Ar.tilheria.
de Artilheria , A.
Coronel,
o Tenente Coronel do 3.0 Regimento
M. Guilherme Ferroei.
Tenentes Coroneis,
os Tenentes Coroneis Graduados,
F. Pedrosa.
Barreto,
J. Maria Baldy , e A. da Silva Bastos.
Majores,
os Majores Graduados , T. José Peres, e A. L. Pinto
de Sousa ; e, Major Graduado do L" Regimento de Artilheria ;
J. Cypriauo de Barros.
1.o Regimento de Artitl6eria.
Tenente Ooronel , o Tenente Coronel. Graduado"
J. G.. Ferreira;
Passos.
Major,
o Major Graduado,
F., de P., Lobo de Avila.
!il. o Regimento de .rlrtilheria,
Tenente Coronel, o Tenente Coronel Grad~ado,
J. Machado Gue ..
des,
Major, o Major Graduado do 4." Regimento de Artilheria,
F. Jaques da Cunha.
3. o RcO'imenlo de A1"iilheria.
Tenente Coronel,
o Ten~ntc Coronel Graduado,
J. X. da Costa
Velloso.
Major,
o Major Graduado,
J. M'. P . Velho Barrêto.
4. o Regimento de Artillte1'ia.'
Tenente Coronel., o Major,
D. D. Pereira de Amaral.
.
Regimen.to de Caeollaria N. o 1.
Coronel;
o Tenente Coronel do Regimento
de Cavallaria
N'. o 6,
M. da Costa Pessôa.
Tenente Cor,onel,
Tenente Coronel Graduado
do,Regimento
de,
Cavallarill- ..N_o ~, A. C. de Vasconcellos
Corrêa,

°

°

Major,
o Major Graduado,
M. Joaquim da Silva ".
Capitães
os Tenentes
F. da Silva Brunet , J. LUClO Valente,
P.
M. de' Sousa CasteIlo Branco, e R. Maria da Silva; c os Tenentes do Regimento N.~!2, L. Malclonado d 'Eça, c F. de Salles Pacheco.
Tenentes,
os Alferes, .T. Pedro Severino,
J. Antonio Valente,
e
.M. José PorteJla; os Alferes do Regimento de CavalJaria N.o Q,
A. Moreira de Brito , G. José Braamcamp,
eJ. M. Valente da.
N ôbrega ; e o Alferes de Cavallaria , A. L. Soeiro de Amorim.
o
Regimento de Cavallm'ia N, o 2.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado,
Dom A. José de
MeUo.
Tenente Coronel Graduado,
o Major do Regimento de Cavallaria
N.o 1, J. Carlos Forman.
Tenente
Ajudante,
o Alferes Ajudante,
F. Antonio de Carvalho.
Cnpitães , os Tenentes,
F. José de Carvalho,
e L. de Mello Brey-'
ner; o Tenen le do Regimento de Cavallaria N. o 3, J. de SÚ N 0gueira; e o Tenente do Regimento de Cavallaria N. o
A. A.
Dias Veneiros.
Tenentes,
os Alferes, Dom 1\1. de Sousa Coutinho,
Dom P. Te.,
uorio Moscôso,
e J. J. de Sousa Pimentel;
e o Alferes do Regimento de Cavallaria N," G, A. A. de Sousa Pimentel.
Regimento de Cavallaria N. 3.
Tenente Ajudante,
o Alferes Ajudante,
F. Ignacio.RegalIo.
Capitães,
o Tenente,
L José Fragôso;
os Tenentes do Regimento
<le Cilvallaria N.06, F. Antonio Borges , e C. JosédeCarvalhal;
e o Tenente de Cavallaria,
servindo neste Corpo, A. Durão de
Sá.
Tenentes,
os Alferes,
J. J. Marques Malta,
Dom P. Barbosa de
Aborim , e J. da Costa Terena;
o Alferes do Regimento de Cavallaria N. o 4, A. José Ferreira;
e os Alferes do Regimento de
Cavallaria N. o b, M. Ricardo Lamego, e F. de B. Casco e MeUo.
Regimento de Cavatlaria N. o 4.
Tenente Coronel,
o Major do Regimento
de Cavallaria N. o
J ..
, M. Barrêto Ramires.
Capitães,
o Tenente Ajudante,
A. G. de Oliveira Sampayo;
e o
Tenente,
G. X. de Vasconcellos Corrêa;
os Tenentes dr) Regimento de Cavallaria
.06, J. Rafael Nogueiru , e A. Manoei
d?- Fonsêca;
e os Tenenles
da :300. Secção do Exercito,
D. da
Silva Castello Branco,
e A.
. de Almeida e Liz.
Tenentes,
os Alferes, A. Cri piniano de Amaral,
e F. Antonio Bardetto ,; e .os Alferes do Regimento de Cavallaria N. o Q, Dom Braz
a SllvclI'a, c A. Loureiro de Miranda.
õ

,

U

ô

,
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.Regimento de Caoallaria N,· 5,
o Coronel Graduado"
L. B. Cardoso de Fizueiredo.
Coronel Graduado,
o Major do Regimento
de Cavallaria
. N: 4, B. G .. Cabral de Sá.
Capitâo , o Tenente Ajudante , F. Maria Monteiro,
Tenentes,
o Alferes, F. José Silveira; o Alferes do Regimento de
Cavallaria N.· 4, A. de Bastos Castcllo Branco;
e o A lferes de.
Cavallaria,
Ajudante de.Ordens do Governador
da Praça de Elvas, C. G. de Sá Cabral.
Reg;mento
de CavallàriClt N.· 6 ..
Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
de Cavallaria N.· 3",
A. P. de S. Pereira de Lemos.
Capitâes , o Tenente Ajudante,
J. Ara-g'ào de Lira ~ os Tenentes,
M. Luiz Pacheco,
Antonio de Sousa, e.F. M. Vieira da Fonsêca ; e o Tenente do Regimento
dc Cavallaria N.· b , A, Ferreira Sarmento,
Tenentes,
os Alferes , L José Rodrigues,
e F. Antonio Pessôa ; e
os Alferes da 3. a Secção do Exercito,
R. de Moraes Sarmento,
e D. Monteiro Torres,
Batolhâo de Caçadores N. o 1.
Major,
o Ca).;litão, V. R. Luiz de Sequeira.
Capitâes , os I'enentes , do Batalhão de Infanteria N" 16, J, Soares de Albergaria ; c do Batalhão N. o 19 da mesma Arma,
J..
A. Lopes do. Silva, eA. B. Julio Guerra;
os quaes se acham to",
dos servindo -neste Corpo.
Tenentes,
os Alferes,
do Batalhão de Infanteria N. o 6, J. Antonio Peixoto;
do Batalhão
N: 13, B. J. Marques Pereira;
do
Batalh.ão N ..c 16, F. Pereira Lopes; e do Batalhão N: 19, J.
Maria Silvano;
os quaes se acham todos servindo neste Corpo;
'e os' Alferes,
do referido Batalhão
N. o 19, M. de Medeiros do
Canto, e do Regimento de Infanteria N. 04" F. Alberto Machado.
Batalháo de Caçadores N.· 2.
os Capitãos , B. de Cm-valho Vianna,
c S. F. Grim CaMajores,
breira.
Capitães,
os Tenentes,
J. J. de Macedo e Couto, e A. J. de A,
Moura Coutinho j o Tenente do Batalhão
de Caçadores N.· f>,
F. S. Bento de Mello; e o Tenente da 3.'" Secção, que se acha
servindo de Ajudante do 2.· Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa, F. Luiz F erreira.
Tenentes,
09 Alferes,
J. M. da F. Lemos Monteiro,
C. Augusto
da Fonsêca,
A. de Macedo e Couto,
e A. X. Pinto da Silva, que está servindo no Batalhão de Caçadores N.· 30; e o Alferes do Batalhão de Infanteria
N. o 10, servindo no mesmo Corpo, B. José de Barros.
Coronel,
Tenente

A:

.
.
BatalMo de C%(LcloresN.·' 3
..
lo,r'!' • r
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado , J. C'/c1~!Jgqelre~
do Feio.
Major;
o Capitão do Batalhão
de Caçadores N.0!i2, .T. J. J;'ereira.
Horta.
Çapitães,
o Tenente Ajudante , A. Luiz Ribeiro;
o Tenente,
J.
Lopes Guimarães;
o Tenente do BaJaJhrlO de Caçadores N." Q,
- I. Çorrêa Guedes; o Tenente do .BatalhrLO'N." 4i servindo .no
Batalhão N." Q8, T. Dias :;\IIalheiros; o Tenente do Batalhâo de
. Infanteria
N. 18, servindo no mesmo Corpo, A. Bernardino
Nogueira;
e o Tenente da :La Secçâo , que se acha servindo no
Batalhão de Irifanteria
N. o 9, J. Luiz Ziegnheim.
Tenentes , os AJferes;do
Batalhão de Caçadores N."~,
J. Antonio Moreira,
e J. A. de Oliveira Guimarâes , que se acha ser.' vindo no 13atalhão N: Q8; do Batalhão
de Infantaria
N" 18,
servindo no dito Corpo,
V. José Borges; do Batalhiio N." 11,
servindo no Bata.lhãQ N." g[), C. Frederico Buys; cio Batalhâo
N. o 17 , J. H. de Moraes Callado ; e o -~lfercs, addido êÍ. Praça
• de Elvas,
Bernardo Marques.
,
Q

,

Batal1ulo de Caçado1'es N.

o

4.

Coronel,
Q CoroI)el
Graduado,
J. J. Gomes Fontoura.
eapiltles,
o Tenl'!nte, 1\1. José Duque;
os Tenentes,
do Batalhão
de Caçadores N.· 2, F. Antonio da Silva; do Batalhão N. o 3,
J. Bernardes Madureira; e da 3. a Secçâo , ,J. N. da Silva Pereira,
'l'enentes,
os Alferes, J. Pereira de Barros,
M. Feliciano Dlas , e
, João ,PaIaio; e o Alferes do Batalhão N. o 2, J. Ignacio Ribeiro;

,

.

Batalhão de Caçadores N.

o

b,

Coronel,
o Coronel Graduado , F. Oorrêa de Mesquita.
Major,
o Capitão do Batalhão de. Infanteria
N. o 19, J. José Pedroso.
,
Tenente Ajudante,
o Alferes Ajudante,
A. J. da Fonsêca Osorio.
Capitães,
os Tenentes,
J. de Pina Cabral; do Batalhão N. o 2, J.
A. David Pínto : do Batalhllo de Infanteria N." 8, F. de Paula
de Mendon~a, e J. L. Soeiro de Amorim; do Batalhão N" 18,
A. José de Fo ria ; e da 3. a Secçâo , C. J. Vellez Berreiros.
Tenentes,
os Alferes,
J. Alves da Encarnação,
Dom .T. da Camara Léme, M. J. da Silva Freire, J. A. de Oliveira Dias, e S.
LeàoCo.breira;
e do Batalhãe de Iufanteria
N.o17, C.L.de
Azevêdo e Cunha.

Batalhúo de InJunteria N." 6.
Tenente Coronel,
o Tenente
Coronel Graduado,
M. Augusto de
B-Qusa•
.l\!aj?~,o Car.itão, J. Antonio da Silva.
'l::apllaes,
os J'encntcs , F. Guedes da Silva, L. José Mcndes , L •

••

r 6 ]~
;

L. Pereira de Meno, e J. Honório de Faria; e o Tenente do
. ·Batalhão N." 10, M. C. da Silva Araujo.
Tenentes, os Alferes, do Batalhão de Iufanteria N. °.8, .T. Pedro
Soares, que está servindo no Batalhão N. o 21; e F. da Fonsêcà
Castro e Solla , que está servi ndo no Batalhão N. ° 13; do Batalhão iN. o 11, Antonio Cardoso, que está servindo no Batalhão
N. o 14; do Batalhão N. o 16, P. José Delgado; do Regimento
de Infanteria N.o4, M. do Nascimento e.Silvu, e J. Antonio Mar'lues; e os Alferes da 3. a Secçâo , V. J. Manoel Torres, e J.
Pereira Maça, que se acha servindo de Ajudante no 1.0 Batalhão
Provisorio do Porto.
.'
Batalliâo de Infanteria N. ° 7.
OapitrLCs, o Tenente, A. de Azevedo Brandâo ; os Tenentes do Ba.
ta lhão de Infanteria N. o 8, D. P. de Moraes Sarmento, e J.
Eduardo Cabral; o Tenente Aj udante do Batalhão N." 13, J.
ManoeI Ribeiro; os Tenentes do Batalhâd N." 17, J. Francisco
Pereira, e J. Paulo Genabel ; e do Regimento de Infanteria N.'"
4, C. de Mello, Sarria,
Tenentes, os Alferes, do Batalhão de Infanteria N.· 11, A. Sebastião Spinola ; do Batalhão N. ° 13, .T. A. Ferreira Bastos, F.
Vaz Parreiras, e A. José dos G uimar5.es; e do Batalhão ~. 17 ,
. J. A. Lopes Cordeiro, e D. S. Ribeiro de Menezes.
Batalhão de lnfanteria N. o 8.
Coronel, o Coronel Graduado, A. Cabral da França.
Majo~, ..o Capitão, D. _Dionizio Cardoso: .
Capitaes, o Tenente AJudante, A. Pereira de Azevedo; os Tenentes, J. P. Corrêa de Freitas, M. da Costa Roque, e J. Diogo
da Costa; e o Tenente do Batalhão de Infanteria N." 6, servindo no Batalhão N." 14, J. Leite Pereira.
Tenentes, os Alferes, N. Freire Dias , J . José da Cunha, A. L.
'I'elles Corte Real, J. Xavier da Silva, e J. Joaquim Linhares ;
: e o Alferes do Batalhão N." G, J. Ferreira Pinto.
Batalhão de Infanteria N. o 9.
Coronel, o Coronel Graduado, J. Athanazio de Miranda.
Major, o Capitão do Batalhâo de Infauteria N: 6, J. Duarte Ranti'

O'cl.

Capitães, o Tenente, J. Lazaro Franco; os Tenentes, do Bata ...
lhâo de Infanteria N. o 6, R, de Freitas e Mello ; do Batalhão
N. o 8, J. Gomes Ramalho; do Batalhão N" 10, G. Antonio
. Carneiro; e do Batalhão N."19, C. JO!é da Silva, e A. Tavares de Sequeira.
Tenentes, os Alferes, A. José de Sousa, L. M. Teixeira Guimarães, e J. M. Delorme Colaço; e o Alferes do Batalhão de 1-,
.' Iantcria N.~6, S. da Malta Moniz.
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Batalhâo de Infanierto N. elO.
Tenente Coronel, o Tenente Coronel Graduado, D. de Sá 050rio.
Major, o CRJ?itào. J. Anton;o Silvano,
Capitães, os l'enentes, Joaquim Thomaz , S. Ribeiro Arthur, e J.
A. da Costa Freire.
.
Tenentes, o Alferes, J. M. Fradcço da Silveira; e os Alferes do
Batalhão de Infanteria N. 011, H. Herculano Delgado, que eStá servindo no Batalhão N," 21; .A. Elmino Bettoncourt , e J.
Teixeira Rebello.
.

..

Batalhâo de Tnfantcria N.

1].

o

Capitães, o Tenente do Batalhão de Infanteria N. o 7, B. Morei ..
.ra de Brito; os Tenentes do Regimento de Infanteria N. 04, L.
de Maltos Soeiro , e A. C. Fialho de Mendonça; e o Tenente
da 3.a Secção, servindo de Ajudante no ~." Batalhão Provísorio
do Porto, A. J. Lobo de Avila.
Tenentes, os Alferes, J. lnnocencio Spinola , F. de Paula Moniz,
J. Augusto Camacho , e João Corrêa ; e o Alferes do Batalhão
de Infanteria N" 7, W# A. Perri da Camara.
Batalháo de Infanteria N. o 13.
Tenente Coronel, o Tenente Coronel Graduado, A. Silvestre de
Sousa.
Capitães, o Tenente, J. Borges Póvoa' eos Tenentes do Batalhão
de Infanteria N" 6, M. Martins da' Silva, e J. Casimiro Carneiro.
,
Tenentes, os Alferes, F. José Ferreira, A. Rodrigues d,a I:onsêcu, J. de Medeiros Bettencourt , e A. Antonio das Neves; o Alferes do Batalhão de Infanteria N. 07, servindo no Batalhão N/
21, M. Antonio de Sousa; e o Alferes que se acha servindo no
- Batalhão de Caçadores N.· 1, M. Ferreira da Silva.
Batatháo de Infamicria N.

o

,14.

Corónel, o Coronel Graduado , Governador da Torre de S. Julião
da Barra, A. José sa veiro,
Major, o Capitão do Batalhão
de Infanteria N" 17, J. Manoei
, da Cruz.
Capitães , o Tenente, R. Bezerra do Rego; e os Tenentes, ,do Batalhào de Lnfanteria N"6, M. José Ribeiro; e do Batalhão N."
7, João Alves, que se acham servindo neste Corpo.
Tenentes, os Alferes, do Batalhão de Infanteria N" 6, J. A.
Dias Malheiro; do Batalhão N" 7, R. M. da Maia Lermont;
e do Batalhão -.0 9, J. José de Carvalho , que se acham servindo neste Corpo; e o Alferes da. 3. Secção, F. Bruno Monte.iro.
Bntalhúu de Infanieria N. o 16.
Coronel, o Coronel Graduado, G. Mendes Ribeiro.
Q,

*'" ~
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Major,

o Capitão

do Batalhão. de Iufantcria

N. o

]

8 ~ J. Vidigal

- e Silva.

Tenente Ajudante, o. Alteres Ajudnnte , F. Bento Barbosa. '
Capitães, o Tenen te, J. Gonçal ves dos Santos;' os Tenen tes , do.
. BataH!t'l{)de InfantN!u
s, sf'l',vln~'o~\esteCorpo , A. Manoel
Pedreira ; do Batalhâo N. 10, F, :X. j avares [tosa; do Batalhão N." 13, J. Anton.io Pery; do. Batalhrlo N."18, J. da Cos- ta Fajardo ; e do Hegimcllto de Lnfauteria N. o 4, T. '1'. José

N.:

, Franco ,
Tencntes , o Alferes,

J.L Antonio Alves; os Alferes, do Batalbrto de Infanteria N." 7, J. Aleixo Paes; do Batalhão N: la,
J. O.·de O. Cabnal e Albuquerque ; do. Batalhão N."17, B. F •
.- Pinto ·df! Sousa ; do Batalhão
N. o 18, J. José Gualdirio ; e IJ,
Pinheiro das. Chagas.
.
.Batalháo de Tnfanieria- N. ~ 17'.
Ma,lOl', o. Capitão do Batalhão de Infanteria, N. o 6, A. Cabral' deAlbuquerque.
Capitães, os Tenentes , do.Batalhâo de- Infanteria N.0'7., M. Maunicio Crivas; do Batalhão N. o {}, L. Antonio Osorío c e do BataI

1h1'\0 N,019, D. Pereira

de Audrade-,

e-A. M.daS.

Vieira Brôa,

Tenentes, os Alferes , que estão servindo. neste Corpo, do BatalhãQ
de Infanteria N ," 6, J .. C. de Olí veira e Lança; do Batalhrto
N. 07, M., A. de Moura'Cabral;
e do- Regimento de Infanteria
N." 4-, M. J. Pereira dos Reis.
'l\bjor '. b e;apitão
Araujo,
'Fenente Ajudante

Batalháo de Infouteria N.· 18~
do Batalhão de Caçadores :N''' 3, J.. Luiz d.
,
, o Alferes Ajudante do Batalhão
de Infanteria

N." 11, Antonio Moreira."
~
Capitães, os Tenentes, C. C. do C~'atd Castello: Branco , L. Caetano Gomes., e S. José da Silva; OO:'I.\HH~Htes, do Batalhão de
Infanteria N. o '9, A. Ribeiro d.c .A rnujh; é, do Bàthlhão 1 13 ,
F', José Vieira, que está servindo neste (Jvrpo:
'
Tenentes , os Alferes , G. Pimenta da Gamáç-e J. Antonio' de Mendonça; o A Iferes do Batalhão de 111 fan teria N." 17 servindo no
.. Batalhão N ..o 9-, J. Ferreira de Ccrve.lho ; e Alferes do Regimen ..
·to de Infantaria N. o ,j. servindo no J3atalh1io N. o 21, J. Antonio
de Araujo; e o Alferes da 3." SecÇrlO do Jhercito, que se acha
servindo neste Corpo, F'. L. Barbosa Leite.
Balalhâo de Injanteria N. o 19.
"renente Coronel, o Tenente Ooronel Graduado, J. Euzebio, de
. Moraes.
Capitães, os Tenentes, J. Antonio de Araujo-, e B. Cabr.al de.0

Uouvêa,

.

..
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Tenent=s , os Alferes, do Batalhão de Infanteria N. o 8, A. Joaquim ',,'ixeira, que se acha servindo no Batulháo N. 014; ~o B.a..
tall.,«, .; .°9, M. JoséVicira; doBalalhà~ N: 16, ElI~enlO.Vll.las Boas; do Batalhão N. o ~1, A. Francisco de Almeida ; e os
Alferes da 3.". Secção, Antonio Pinto, que está servindo de
Ajudante no Batalhão N acioual Provisori~ de ~ariante$. e Artiüces do Porto; e G. José Angelo, que esta servindo de AJudante no Batalhão Nacional Proviwrio de .Rio Tinto.
Regimento de Infanteria
N.° 4.
Tenente Ajudante, o Alferes Ajudante, João Gomes.
Capitr~es, os Tenen tes, José da Silva, e J. Vieira Maria.
';I.'-encntes, os Alferes, J. Gonçalves Rodrigues, e A. A. de Sousa
Pinheiro', que está servindo no Batalhão de Infanteria N. o 2f>;
os Alferes do Batalhâo N. ° 9, A. J. Aleixó Paes; do Batalhão N. o
8, J. Theodoro da F onsêca , e P. de Almeida Barradas; do Batalhão N" Ll , F. dos S. Henrique de Sequeira , e João Caldeira;' e do Batalhão N. o 17, J. Manoel do Rosario.
.
Botalhôo de Infanteria N. ~l.
Major, o Capitão do Batalhão de Caçadores N. o 2, L. Pinto da
u

. Fonsêca.

Capitães, os Tenentes, do Batalhão de Caçadores N" 4, M. Pamplona Corte Real; do Batalhão de Lnfanteria N. 07, J. Maria. de
Bettencourt, que se acha servindo neste Corpo; do Batalhão N. o
19, Constantino da Cunha; e da 3." Secção, João de Sousa, que
se acha servindo .de Ajudante no Batalhão Nacional de Villa Real
de Santo Antonio.
Tenentes, os Alferes , do Batalhão de Infanteria N" 6, J. Joaquim
Rodrigues; e do Batalhão N." 10, D. Vieira da Silva, que se
acha servindo neste Corpo.
Batalliâo de Tnfant eria N. ° 2á.
.
Tenente Ajudante, o Alferes Ajudante do Regimento de Infanteria N. o 4,. A. Cunuto Ccpazi.
Capitães, o Tenente Ajudante, P. Xavier dePaiva : e os Tenentes,
do Ba talhão de I nfan teria N. o G, :F. Maria Esteves; e do Batalhão N. o 8, J. Pedrosa Barreto,
que estão servindo neste
Corpo.
Tenentes, oAlferes, S. J. Judicc Samora; os Alferes., do Batalhão
de lnfanteria N" 11, A. Teive da Silveira; e do Batalhão N,"
16, J. Manoel de Magalhães, que estão servindo neste Corpo;
e Francisco Pedro, que está servindo no Batalhâo
Ql ; do Batalhão 1 19, J. Bernardo de Mello , e A. Maria de Sequeira; e ()
~lferes do Regimento
." 4, A. Gervazio da r [óbrcga , que Cli~
ta. servindo neste Corpo.
l
o

(

.0

.0
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Bata/Mo de Caçad01·àN. 028.
Coronel, o Coronel Graduado do Batalhão de Infanteria N.o 18,
- J. Maria de Albuquerque.
Tenente Ajudante, o Alferes Ajudante, J. de Oliveira Queiroz.
Capitães, o Tenente do Batalhâo de Caçadores N ..o 4, A. do
. Menino Deos Botelho, que está servindo neste Corpo; os Tenentes, do Batalhão de Infanteria N.07, J. Leandro de Magalhites ;
do Batalhão N. o 18, J. A ntonio de Medeiros; e do Regimento
de Infantcria N. o 4, A. Pinto da Fonsêca , que está servindo
neste Corpo.
Tenentes, os Alferes, do Batalhão de Caçadores N. o 2, L. Maria
da: Silva; do Batalhão de Infanteria N." 18, I. Augusto Alves;
do' Regimento de Infanteria N," 4, :F. José de Queiroz.
.
Batalhão de Caçadores N.· 30.
Coronel, o Coroàel Graduado, J. R. de Oliveira Leilão.
'Capitães, os Tenentes, dó Batalhão de Caçadores N.o õ, M. de
S. Guedes Assedio; do Batalhão de Infanteria N" 6, L. A. Es.
teves Alves, que se acha servindo no Batalhão N. o 13; do Batalhão N: 7, J. J . .Alves Coelho; do Batalhão N:l1, B. José
Arêas, que está servindo no Batalhão N. o 2á; do Batalhão N.·
. 16, J. J'. C. Trigo de Carvalho, c J. Reinaldo Oudinot ,que
" esta servindo neste Corpo; e do Regimento N" 4, V. A. Vil.
Íaça da Gama'.
Tenentes , os Alferes, do Batalhão de Infanteria N. 06, M. Anto.
"nio Fernandes : edoBatalhãoN.o13,
J. M. Rosa da Silveira,
que está servindo no Batalhão de Caçadores N. ° 1; e J. dos
Santos de Almeida, que está servindo neste Corpo.

. c

Capitâes , os Tenentes, do Hcgimento de CavalJaria N: 2, J. de
- 'M. Sousa e Amorirn , e J. José de Mesquita; do Regimento
N. o 3 \ II. de Almeida Girão, que continuará
no exercicio que
actualmente tem; e do Regimenlo N." 4 da mesma Arma, J.
- José Cordeiro; e os Tenentes de Infanteria , T. J. de Vasconcéllos e' Sá, D. Ribeiro da Fonccca, c J. C. Aruuez Moreira,
que continuarâo nos exercicios que aelualmente teua,
;,fenente, o Alferes de Infanteria , A. L. de Amaral Frazâo.
2. a Secção do Etcercitc,
:L .

,;
Capitão, continuando
te do Rej5imcnto de
Tenente A.;udante, o

. Prata de Elvas.
no exercido que actualmente tem, o TenenCavallarin N:4,
J. J. Maria Ripado.
Alferes Ajudante, J. Manoel Ramos.
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.

Praça de Almeida.

Coronel, Tenente-Rei, o Coronel Graduado, com exercicio de Ma;
jor da dita Praça, M. Ferreira da Cunha.
.
Major, o Capitão do Batalhão de Caçadores N" 4, M. Martins
Taveira.
.,
I
Capitão, continuando no exercicio que actualmente tem, o Tenente de Cavallaria, J. Mada Fraga.
Tenente, continuando no exercício que actualmente tem, o .Alfe,.
res , L. Augusto de Carvalho.
Praça de Valença.

Coronel, Tenente-Rei, o Coronel Graduado de Infanteria, I. Pe-,
reira de Lacerda.
..
Forte de Lippe.
Tenente Coronel, continuando no exercicio que actualmente tem,
o Major do Estado Maior de Artilheria f J. Miguel Delgado.
Torre de S. Juliâo da Barra.
Tenente Coronel Graduado, continuando no exercicio que actualmente tem, o Major, F. Xavier Pinto.
'
Praça de Juromenha,
Tenente Coronel, Governador, o Tenente Coronel Graduado do
BatalhttO de Infanteria N. o 6, J. Thomaz de Cáceres.
Praça de 11larvâo.
Tenente Coronel, Governador, o Tenente Coronel Graduado, J.
Justino Teixeira.
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra.
Tenentes Coroneis, os Tenentes Coroneis Graduados, J. M. Sacotto Galache; e F. J. de Araujo de Lacerda.
.
Capitães, o Tenente de Cavallaria, F. Solano Portella; e os Te ..
nentes de Infanteria , M. Paes Coelho , V. de Oliveira Guima ..
râes , L. J. Telles de Mello, e P. A. Pereira Seromenho.
Tenente, o Alferes de Infanteria, L. M. Peixoto de Vasconcellos;
E'scóla Polytechnica.
Tenente Coronel Graduado, o Major, J. Cordeiro Feio.
Capitão, o Capitão Graduado, J. de F. T. Spinola Castello Branco,
Tenente, o Alferes do Batalhão de Caçadores N. o 3, J. Maximo
Pimentel.
Escóla do Exercito.
Coronel, o Tenente Coronel, J. J. Ferreira de Sousa.
Tenentes Coroneis, o Tenente Coronel Graduado, F. P. Celestino
Soares; e o Major, J. das Neves Franco.
Capitão, o Capitão Graduado, M. Joaquim Pires.
'
Tenentes, os Segundos Tenentes, J. de V. N. V. Corrê a de Bar ..
ro~, L. A. B. dos Reis J unior , J. Maria Feijó, J. M. Thoma~
DIas, e J. Ferreira Passos.
I
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Academia Polyfechnica

Capitão,

.

o Tenente,

J. de Parada

do P01·tO.

e Silva.

I

(

.......___,.Collegio Militar.

Coronel , continuando

o Coro.

no exercício que actualmente
tem,
nel Graduado,
A. de Noronha Torrezâo,
trenente.,
o Alferes' de Cavatlaria , J. Cyriaco Coelho.

Arsenal do Exercito,
Odronel.Gradu'ado,
nha.
Tenente Coronel

o Tenente

Coronel,

Dom J. Miguel

de Noro ..
.
Graduado,
o Major, M. Joaquim de Mattos.
MajQt (haduado,
ó Capitíio , C. Antonio da Silveira.
Capitão,
o Tenente.
J. A. Peixoto de Mendonça.
Tenentes Graduados,
os Alferes t F. N. de Miranda Perdigão,
e
. J. M. da Graça Torres.
,
.

.~rseJ1at das Obra» 'Mi~it~,·es.
Capitâo , o Capitão Graduado,
R. Jose Gomes •
• J ;,
Trem do Ouro.
Majores Graduados,
os Capitâcs , M. de. Castro Menezes,
•

I

N

I,

,,'

I "

'.,

Capitâo

c Araujo.
Fabrica da Palooro,
, o 'I'enen te; P. Celestino SOjl.fCS

e P ••T.

de F. Azevêdo

•

.Archivo Militar.
Graduado, o Major, J. Joaquim

,Te~ente 'Coronel
Freire. '
:Major Graduado,
o Capitão,
A. Casimiro Ferreirn,
Tenente,
o .Alfercs , C. J. Corrêa Botelho.
•
.'
Asylo de Invalidos de RUl1.a.
:1\f ajor Commandantc,
o Capitão de Infanteria , J. Marques
• .deira . .
'~,

Cal-

r
Escóla Feterinaria,
CapiLão; o Tenente de. Cavallarin , J. J. Freire da Matta,
r..

u

I

I I'

4."

Secção do Exercito.

Praça de Cluux«.
.
Major'; Govcrnador , o Major Graduado do Regimento
-01'

larif, N} 6, A. Rodrigues

de Caval-

Lucas.

Praça de Monsanto,
Tenente. Coronel,
Governador,
o Major do Estado Maior de Artilheria , B. Antonio Camolino.
,) .)'
Castcllo de [,indaso.
Major ndd ido , o Capitão do Batnlhào de Infanteria
N,· 6, J. P.
de Araujo Barbosa.
"l.,~L r,
.
Praça de Melg<lçó.
Tonoiíl'c,.Ajndanlc,
o Alferes do Batalhão de Infanteria N.·l9, J.
Caetano Baião.
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Praça de Cascaes.
do Bata.
Tenente Coronel addido , o Tenente Coronel Graduado
lhâo de Caçadores N" [), J. de Azambuja Proença.
Forte das :Maias.
Tenente Coronel,
Governador,
o Major de Infanteria,
J. Pedro
de Abreu.
Praça de Ce",imbra.
Tenente Ajudante,
o Alferes de Infanteria,
Antonio de Magalhães.
Praça de Etctremoz;
Tenente Cororiel , Governador,
o Tenente Coronel Graduado
de
Cavallaria,
J. Ribeiro de Sousa.
Tenente addido , o Alferes do Regimento de Infanteria
N. o 4, L.
José Lecoq,
Praça de Mo1trâo.
Major,
Governador,
o Major Graduado
de Cavallaria , A. M.
G onçal ves da Costa.
Praça de Campo Maior.
Tenente addido , o Alferes do Regimento de Cavallaria N. o 1, M.
da Gama Lobo.
Praça de Lagos.
Capitão Ajudante,
o Tenente Ajudante do Batalhão de Infantería
N: 17, F. da Veiga Velloso.
Praça de Faro,
Capitão addido , o Tenente do Batalhão
de Infanteria
N" 8, J.
Antonio Gião.
Forte de SI. Antonio da Barra.
Capitão addido , o Tenente,
J. N. Pimentel Bettencourt,
Para te1'em o destino que melhor

conoier

(lO

Serviço.

os Coronois Graduados,
do Batalhão de Infanteria
Node Almeida;
e do Batalhão de Infanteria N" 11,
F. José de Almeida.
Tenentes Óoroneis , o Tenente Coronel Graduado do Batalhâo de
Infanteria
N" 19, D. Honorato de Brito; e o Major do Bata.
lhão N: 18 da mesma Arma, F. Peixoto Guimarães.
Majores,
os Capitães,
do Batalhâo de Caçadores N." õ, A. Luiz
de Meirelles ; do Batalhão
de Infanteria
N." 6, J. Pereira..Cabral; e do Batalhão I . 19 da mesma Arma,
L. de A. Moraes
c Castro.
Capitães,
o Tenente de Cavallaria,
G. S. de Azevedo Vellez; os
Tenentes,
do Batalhão de Infanteria
N" 9, A. Joaquim da Rocha, que está servindo no Batalhão
de Caçadores
N. o 2~; do
Batalhão
de Infantcria
." l7, A. J. da Fonceca MonteIro;. e
Coroneis,

6, J. Figueira

U
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os Tenentes da 3." Sessão do E~ercito, J. Baptista! de Abreu,
M. Joaquim Mendes, e J. M. de Miranda Henriques.
.
Tenentes, os Alferes, do Batalhão de Infanteria N." 10, Antonio
de Simas , F. de Miranda e Motta, e E. Francisco de Sousa; e
do Batalhão de Infanteriu N. u 13, J. J. Alves Pacheco, e Bernardo Hcnriq ues.
Por Decreto da mesma data, coniando a onteguidad« de 28 deJJulho do anno premimo preterito;
Regimento de Caoallaria N." I.
Alferes, os Primeiros Sargentos Aspirantes a Officiaes , M. de AI.
meida Soares, e A. de Padua e Vasconcellos; o Aspirante a Official , P. João de Vaseoncellos; e os Aspiran tes a Officiaes do
. Regimento de Cavallaria N." 2, J. Malaguias de Sepulveda, e
B. de Oliveira Leitão.
Regimento de Cavallaria N." ~.
Alferes, os Aspirantes a Olliciaes, J. M. Gomes da Silva, J. Baptista Alves, ~ Dom P. José de Noronha.
Regimento de Caoallaria .N." 3.
Alferes, o Segundo 'Sargento Aspirante a Official do Regimento de
Cavallaria N." 1, M. Vicente Graça; e os .Se~mdos Sargentos
Aspirantes a Ofliciaes do Regimento N.· 6, F, M. ele Sousa
Brandâo , e J. Teixeira Dllmte; e o Aspirante a Officia] domes.
mo Corpo, J. G. de Carvalho e Menezes .
.Regimento dc Cavallaria .N. 4..
•
Alferes, o Primeiro Sargento Asp.irante a Official , D. Carneiro
Chichorro ; o Aspirante a Official do Regimento de Cavallaria
N." 2, P. de S. Rodrigues de Oliveira; o Segundo Sargento As.pirante a Official elo Hegimento N: 3, 1". P. de Arbués Moreira, e o Aspirante a Official do Regimento N." 5, G. F. de Portugal e Vasconeellos.
Regimento de Cacallaria N. 5.
Alferes, o SUl'l§ento Ajudante, J. T .. Mendes Durão; o. Primeiro
Sargento do Üc.<rimento de Cavallana N." 1, J. A. GIl Bastos;
e os Aspirantes ~ Officiaes do Regimento N: 6, J. de Figueiredo Sepulvcda , e A. de Figueiredo Sepulveda.
Batalhão de Caçadores N. 1.
Alferes, o Primeiro Sargento, D. José Pereira, c o .Aspirante a
Omeial cio Batalhão de Iufantcria N. o 10, P. José G uiâo,
.
Batathâo de Ca,çadores N.o 3.
Alferes, o Primeiro Sargento Aspirante a O~'fIcial, M. Maria de
Magnlhães, e o. Furriel Aspirante a Official , L. J. Pereira e
Horta.
U

U

U
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B(dalháo de Infanteria 1f;& 7,'
'.'
..
Alferes, os Aspirantes a OtT!ciaes do Batalhão de Infanteria N. 10,
J. Maria Pinto, e J. Bernardo CJlahy; o Segundo Sargento A~pirante a Official do Batalhão N.· 17, J. J. Monteiro de Almeida; o Aspirante a Official do mesm? Corpo, F. ~. de Men~ Apparido'
e o Sezundo Sarzento Aspirante a Offroial do Regímento N.·'4, A. de
.Mouora Girâo ; o Primeiro Sargento do Batalhão N.· 17, D. Francisco
Wenk;
o Sargento Ajudante
do
Regimento N.· 4, J. Evaristo de Macedo; e o Sargen.toAjudante do Batalhão N. o 25, .José Machado.
Batallu10 de ] nfanteria N. o 11.
Alferes, o' Aspirante a Official do Batalhão de Infanteria
N. o 1.3~'
F. de Assiz Leotte ; o Segundo Sargento Aspirante a Official do
Batalhão N. o 19, A. Maria de Brito; o Aspirante a Official do
mesmo Corpo, C. B. Pereira Chaby ; o Segundo Sargento Aspirante a Official do Regimento 1 .. 4" A. Cezar Mimoso; o Segundo Sargento Aspirante a Official do Batalhão N"~5, J. Cor~~a de Freitas,
e o Primeiro Sargento do mesmo Corpo, J. Ma,":
lia Marreiros.,

s.

Batalhâo. de ln!ante"ia N. o 14.
Alferes, o Primeiro Sargento Aspirante a Official do Batalhão N."
6, A. B. de Sá Goterres;
o Furriel Aspirante a Official do Ba ..
talhão N. o 9, J. Maria Tristão;
o Primeiro Sargento do Batalhão N" 6, A. J. da Silva Vieira; o Sargento ,Ajudante do Ba ...
talhão N. o 9, F. R. Xavier' da Veiga; e os Primeiros Sargen ....
tos do Batalhão
N. o 11, J. Manoel Mena, e do Batalhão N."
. 19, A. Sar.mento da Maia.
'
o

Batalhão de Infarüeria

N.o 16.

Nferes,
o Aspirante a Official do Batalhão de Infanteria
N. o 10 ~
D. E. Pereira Pinto; o Primeiro Sargento Aspirante a Official
do Batalhão N. o 13, .J. A. Ferreira dos Santos; o Furriel Aspirante a Official do mesmo Corpo, J. Candido Perdigão;
e o
Anspeçada Aspirante a Official do Batalhão
~5, J. F. Ama-de Judice.

N"

o

Batalhâo de Infanieria

N" 17.

Alferes,
o Aspirante a Official do Batalhão de Iufanteria
N." 7,
A. C. Telles Pamplonu ; o Cabo de Esquadra, Aspirante a Of-,
flcial do Batalhão
de Infanteria
N." 13, A. Carlos Mourr\o;
o
Segundo Sargento Aspirante a Official do Batalhão de Infanteria
N ." 19, ,M. Ignacio de Brito; e o Primeiro Sargento,
F. Maria.
Furt.ado.
Batalhâo de Infanteria- No" 18.
AlIferes , o Cabo de Esq~adra Aspirante a Offieial do Bataalhâo de
nfanteria N.· 6, A....M. do.Couto Zagallo ; e o Segundo Sargento 2J
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Aspirante a Omeial, do Batalhâo de Infanteria N.· 25, A. A.
de Carvalho Salazar.
Reeimento de Infanterlo .N. o 4.
Alferes, o Furriel Aspirante 8 Official , R. A. de Sousa Girão, e
o Aspirante a Officlal do mesmo Corpo, G. Corrê a de Brito.
Batolhâo de Infanteria N. o 21.
Alferes, o Primeiro Sargento, M. Joaquim Mascarenhas; o Primeiro Sargento do Batalhão de Infanteria N" 7 , João Pinto; o
Primeiro Sargento do Batalhão N.· 10, A. Lopes da Cunha; o
Primeiro Sargento do Regimento N.· 4, P. José de Oliveira;
e os Primeiros Sargen tos do Batalhão N." 25, J. Silveira de Lacerda, e A. José da Costa.
BlItalhiío de lnfanteria N.· 25.
Alferes, os Furrieis Aspirantes a Officiaes, L. M. Henriques de
Barahona, F. L. Placido Rocha, e J. Corrêa de Freitas; o Anspeçada Aspirante a Official do Batalhão de Infanteria N.· 13,
J. -Iudice Biquer; o Segundo Sargento Aspirante a Official do
Regim nto N. o 4, J. Pestana cle Azevedo, e o Furriel Aspirante a Official do mesmo Corpo, R. Collaço Mimoso; e o Primeiro Sargento do Batalbâo N. o 8, A. Lopes de Sousa.
Batalliâo de Caçadores JV.· 28.
Alferes, o Furriel Aspira nte a Official do Batalhão de Caçadores
N" 4, J. Cazemiro Monteiro, e o Aspirante a Official do Batalhão N."
J. C. Vcllozo e Horta.
ô

,

Batolliâo de Caçadores N. o 30.

Alferes, o Anspc~ada Aspirante a Officinl do Batalhão de Caçadores N: 2, J . .M. Pinto de Mesquita ; o Furriel A&pirante a
Official do Batalhão N. o b , J. Cezario Pessoa, e os Aspirantes
a Otnciaes do mesmo Corpo, J. A. de A. Pereira Pessoa, e A.
Butter Elerperk.
Para terem o destino que melhor convier ao Serviço.
Alferes , o Sargento Ajlldante do Regimento de Cavallaria N" 4,
Nicoláo Teixcira ; o Primeiro Sargento do Regimento N." 5, J.
Ribeiro de Campo ; o Aspirante a Offícial elo Regimento de In• fnrrtcria N. o .j., L. J05é Rodnrle; e os Primeiros Sargentos do
Batnlhiio N: 7, J. Pereira Sacotto ; do BalalhãQ N." 11, J.
Sirnôes Soares, e do Ite!~im('nlo N. 01<, J. Mendes Travassos; e
o Sargento Ajudante do Batalhào N" 19, J. Manoel de .Momes.
SA' DA BAND1>IRA.
Est{L conforme.

=
o

Coronel, Chrj' interino !la I.' D:_"áo

-/-

N:
Secretaria

de Estado

28.
em 2~ de Março

do« Negocias da Guerra,
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao _b'xCI'cdo o seguinte:

P~y Decreto de 7 do mc-z 7iJ1'oximopassado,
Official da Secretaria da L." Divisão Militar, o Arnanucnse da mesma Secretaria,. J. Lino Pereira ..
Por Decreto de, 28 do dito m~".
Demittido do Serviço, ficando sem direito a quaesqu~r reclamações
futuras, o Tenente Reformado do extincto 1.0 Regimento
de In• fanteria Ligeira da Rainha,
Carlos .Mazzola; por ter desistido
convencionalmente
da collocaçâo em que se achava.
Por Decreto de 16 do corrente meoz.
Reintegrado
no Posto de Cirurgit'to Ajudante
do Batalhão de Infanteria N. o 6, o Cirurgião Ajudante q\le foi do Regimento
de
Cavallaria N.o
Antonio Pereira.
Por Decretos de 20 do dito mero.
Oj)lciaes promovidos ao. Póstos abaixo declarados, e que devem. conta?' a antiguidade' dos dito. Póstos, desde [) de Sctemfn-o do anno proximo prcterit«,
Coronel,
o Tenente Coronel,
1". L. Guilherme Warnhagen.
Majores,
os Capitães,
do Batalhão
de In.fanteria N" 7, A. Joaquim Ribeiro;
e do Batalhão N. o 16, J. Fernandes
da Silva.
Al'senal do Exe?·cilo.
de Artilheria,
A.
Major,
o Major Graduado
do 4. Regimento
José Boqueie,
~raça de ~Ielgaço.
MajN,
Governador,
o Capitão de Infanteria,
B. M. Páes de Araujo Gaio.
Castcllo de S. João Baptista elo Funchal.
Tenente Coronel, Governador,
o .Major de Artilheria,
J. Antonio
de Carvalho.
Forlalez.a ele S. 7'hiag;o.
Coronel,
Governador,
o Tenente Coronel,
J. Teixeira Rcbello.
]7ortale~a do ilheo.
Tc,?-cnte Coronel,
Governador,
o Major de Artiluoriu , L. Agosbnho Figueirôa.
PaI' Decretos da mcsma data.
ô

,

0

...

•

N

Batalhúo de J nfanteria

Capitâo , o Capitão
Silva Talaia.

do Batnlhâo

),
• .

U

~

N.

o

H.

da mesmaj'Arrna
•

, J. G. da
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Vetel,'anos da 1,a Divisâo Militar,
Commandante,
o Coronel de Infanteria,
F. José de Almeida,
que
foi julgado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude.
Alferes da L" Companhia,
o Alferes, addido á 2."Companhia,
L.
Antonio de Oliveira.
Veteranos da 3." Divisâo Milita?'.
Commandante,
o Tenente Coronel de Infanteria , F. Peixoto Guimarães,
que foi julgado incapaz de serviço activo. por uma Junta de Saude.

Veteranos da

5.a

Divisáo lIfilitm',

Commandante,
o Major do Corpo de Veteranos da 1." Divisão Mi.
litar , J. Maria Guedes.
:pura contarem a antiguidade
dos Póstos, que actualmente
tem, desde 5 de Setembro ultimo,
o Tenente do Regimento
de Cavallaria N." 2, A. J. Martins Salgado;
o Major do Batalhão de Caçadores N. o 4, J. Nunes Cardoso;
e o Capitâo do Batalhão de ln ...
fanteria N. 010, J. D. da Silva Talaia.
Por Decreto de ~l do dito 11U7..
J;>emittido, pelo requerer depois que foi mandado para uma Com-,
missão do Serviço, o Alferes de Infunteria , que se achava servindo de Ajudante
no extincto Batalhão
de Artífices do ArseRaI da Marinha,
M. Monteiro de Barros.

-*~>:~$*Faltando
nas Praças de Guerra Officiaes para o serviço; e havendo na 3." Secção muitos em disponibilidade:
Determina
Sua Magestade A RAINHA
que o Commandante
da 1." Divisão Mililar exija
destes Officiaes declarações
das Praças,
em que preferem servir; e
remetta sem perda de tempo a esta Secretaria
de Estado relaçõesnominaes com as ditas declarações.

-~-

Declara-se
o seguint~ :
I."
Que o Tenente de Infanleria,
J. de S. C. Gulerres Alcantorado, perlence á classe dos Officiaes amnistiados pela Convenção
de Evora-Monte.
2. o Que na Ordem do Exercito,
N." 26 do corrente anno , paO'.
4, lin. 34, onde diz
Por Decreto de Q3 do dito me%
de~e
estar = Por Decreto de Q8 de Fevereiro proximo passado.
SA.'

=

=
=

DA BANDEIRA.

Eslá

o

Coronel,

conforme.

Chefe interino da 1.a Direcfâo

=

NoO 29.
Secretaria de .Eilado dos Negocias

da Guerra, em 28 de MOR'fo

di; 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 6 do corrente me!!.
'praça de Peniche.
Addido ao Estado Maior da dita Praça, o Tenente Coronel Graduado, addido ao Estado Maior da Praça de Valença, J. B. de
M, Nogueira do Castello.
.
Por Decreto de ~3 do dito m~.
Torre de S. Julião ela Barra,
Addido ao Estado Maior da dita Torre, o Major de Infanteria com
destino para ser empregado em Praças de Guerra, J. de M. Q
L. Brederode de Andrade.

-*~~~*-

Por Portarias de 17 do corrente meXo.
Batalhâo Nacional Fixo do Porto,
Demittido do Serviço, conservando as honras do Posto, o Tenente, A. B, da Silva Telles , pelo haver requerido, e ter sido julgado inc.lpaz por uma Junta de Saude.
Batalhão Nacional Prooisorio de Leça do Balío.
Demittido do Serviço, pelo requerer, e ter sido julgado incapaz
por uma Junta de Saude , o Tenente, A. Ferreira da Silva.
Por Portaria de 20 do dito me9>.
Batalhâo Academico de Lisboa.
Demittido do Serviço, pelo requerer, allegando motivos attendiveis,
o Tenente Quartel Mestre, F. de Carvalho Soares.
P01' Portaria de ~3 do dito me!!.
1.· Baialtiâo Nacional. Prooisorio de Lisboa,
Demittido do Serviço, pelo requerer, o Alferes, F. A. de Portu •.
gal e Vaseoncellos,

-*~*-

Tendo-se aproximado das fronteiras deste Reino algumas das
Facções Carlistas : Determina Sua Magestadc A RAINHA que os
COlUmandantes das Divisões Militares facam marchar immediatan~ente, a reunirem-se aos Corpos a que pertencerem, todos os Offique se acharem nas referidas Divisões; para o que ficam cassa as desde .já todas as licenças, que se houverem concedido, excepto as arbItradas ~or motivo de molestia : .MaJ~dando jg.u~lme~te
A Mesma Augusta Senhora, a respeito dos Officiacs cm dIligenCia 2

cu:r'

[2 ]
prQm{)vido~ pela Ordem do Exercito,
N. o 127 da corrente mez, 6
seguintes,
que os Cornmaudantes
das Divisões ordenem aos Com ..
mandantes
dos Corpos,
que os mandem render quanto antes por
outros, conferindo·lhes
logo as respectivas gui~ de marcha.
Sua Magestado Determina. oulrosim que todos os iadividuos , que
por cITeit.o de circum5tancias
cxtraordinaríus,
Lcm sido pagos de seus
vencimen Los por documentos interinos,
resgatem CJ uan lo antes estes documcntos , a fim de que os Encarregados
das Pagadorias
possam prestar as ~tI!f& CQJlt(lScom a possive:1 u,cviclade.

-'*'$*~'*Havendo

alglll1s Officiaes feito subir ao coahocimento
de Sua
Magcstade A ltAIN LlA reclamações,
motivadas pela Promoção
publicada na Ordem do Exercito , N" 27 de 21 do corrente mez :
A Mesma Augusta Seuhora , Desejando que a todos os seus Subditos 80 <li~lfioua igual justiça , Determina
que na Secretaria de Estado dos eg~~
da Guerra se reccbam , utcí Q.O fim de Abril proxirno futuro, os requerimentos
de todos aq~leUes, que se julgurem com
direito a serem ind cnrnisudos.
--:jf~'JI.--

~nga~

cQ1IM~d'id(I$,
por motivo d'f, molestia cos
(5'arW Cil;i~ ql;qi:co declarados-

Of.ftciaes., c Empl't,-

6:m Scssúo de 15 do me,," pro,rimo passado.
Ao Official de Secretaria
do extíncto Estado Maior Imperial,
F.
Moniz. Escorcio , noventa dias para continuar a tractar-se cm arei
patrios.
Em Se.çsâo de 13 do dito ?ncz.
Ao Alferes do Hegimcnto
trin ta dias,

para

de Infanteria

\"4,

I.

Corrêa Monção,

se tractar.

Era Scsscio de 16 do dito ml''I:..
Ao Porteiro da Secretario. da Inspecção Geral do Arsenal do Exercito, João Baptista Jcnochio,
noventa (lias para se tractar.

-.ltj~*Licença "e~istada

concedida

ao Offlcial abaixo indicado.

Ao l\JullCchal de Campo
til {)ornl

(~C

desta liccu~a

Graduado,
Darão d Fúro , Commandnn, iis Inl'7,CS para ir a 1ngls t rra, nsand
~pla.ndo lhe convier. ~ S ' PJ\. JhNJ)lHR.A.

Artilbcrin

l"i:_lá conforIDe.
O, COl'rmel" Chefe ilrlcr;'no

(~I

l! [)ire,cçúo

=ti

N.O 30.
Scerctaria

de Estado

dos Negocias da GUe1'1"a,
dc 18:l8.

em 6 de Alm:l

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exercito

CARTA

DE

o seguinte:
LEI.

DON
A
Monarchia

MARIA por Graça de Deos, e pela Constituição
ds.
, llu III. de Portugal,
e dos Algarvcs,
ü' aque~,
e
d' além mar, em África ele, F aco saber a todos os Meus, Subdltos ,
que as Cortes Gcracs , Extrnordinarias
, e Constituintes
da Nação
Portugucza
Decretaram,
c Eu Sancciouci
a Lei seguinte:
Artigo LOAs
f. milias dos Oniciaes de mar c terra que, em qu~nto vivos, contribuiram
para o Monte-Pio,
na forma estabelecido.
no Regulamento
de mil oitocentos e dczcseis , tcm direito a receber
o .Monte-Pio
correspondente
aos Pós tos legitimamente
adquiridos
pelos mesmos Omciacs,
logo depois da sua morto , ainda que elles,
durante a sua viela, COlllllH'ttessem quacsquer crimes.
Art. ?o
As fumilias uosOmci~l('s t]IW recebiam meio Boldo , por
terem SIdo separados do quadro cfrccLivo do E'Ccrcito,
tem direito
a receber o seu Monte-Pio
por intciro , logo depois da morte dos
seus chefes de farnilia , lima vez que ellcs tenham contribuido sempre com um dia de 'oIdo por inteiro cm cada mez ,
Art. 3,· Fica revogada toda a Lcgblaç:lo em contrario.
Portanto Mando a todas as Authoridade
, a quC'm o conheci ..
mento,
e execução da referida L..i pertencer,
que a cumpram,
c
executem t~ inLeiramente
como nclln
c contém. O Secretario de
l~stad() dos i cgocios da Marinha e l ltrumar , Encarr gado intcrinamcut« dos d" Guerra,
a faça imprimir,
publicar,
e correr. Dada.
no Pnlaclo da, l\l'ces~ido.des,
aoe vinte e oito de F .vcreiro de mil
oitoceutos r. finta e oito.
A. RALIlA com Hubrica c Guarda.
- Bardo cio Bomfim,

=

-*~?<*Por

Decrclo

de 19 de Fcoereiro

ultimo,

,
3.° Regimento
de Al'filhcria.
Cirurgião Ajudant
, o Cirurgiao
\jllJante
do 13ululhão de Iufanteria ....." 11, J. da ..'ilva Machado,
1'01' lJccrclo de G do me;.. liI'oJ:imo passado.
VClt:rt.1llO
da (i," Divis(l!) .Mititl/,..
AddiJo ú. Q,. Companhia,
o Alr~re~ ·do llatalhuo
de lnfanteria

[2 ]
14, Anton io de Pactua, <] ue foi julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Suudc.
Por Decreto de 7 do dito mcs;
Rerrimcnlo de Caoallaria N." 3.
Chefe do Q. o Esquad'rtto,
o C':\pittlO elo Regimento
. o 1 da mesma
Arma,
V. da Conceição (Iruça ,
Chefe do I{.: Esquadrão,
o Capitão do Regimento
." 6 da mesma
Arma,
M. de O. da Silva Cast el lo Branco.
AI feres, o .A lferes do Regimento .N." 6 da mesma Arma,
J. J. da
Silva Castello Brauco.
POI' Decreto
de ~3 do dito me%.
Dcmittido , pelo requerer,
o Cirllrt>i~to l\j\ldante
do Exercito,
T:'
Antonio Ribeiro.

_*~.It-

Offlciacs

de ~H' ~le Fcvereim 1dlimo foram despa ..
chados pelo JHinisterio d(h !r/artilha e Ultramar,

que por Deercio

lbjor
Graduado
para o Regimento
de Infuutcria de Angola,
o Capitão do extincto I." H,egimento de Iufunteria
Ligeiro. da Rainha,
.r. de A. Gourgel do Amaral.
,Alferes para o Batalhão
00 Principo Rcgente,
da Cidade de Ma ..
cáo , o Doutor,
G. J. A. Dias Pegado.

-*~*-

PORTAR[AS.

Ministerio da Guerra_'=
Repartiçào do Conselho de aude.:_
Tendo-se suscitado dúvidas sobre ô' abono de praças de pr t , qu ,
sendo esc~sas do Serviço por m:>lestia, . ao temp? cm que se acham
nos Hospitaes no estado da maior graVidade,
nuo podem ti r d'alli
despedidas com baixa sem risco eminent
de vida: Mando. Sua Magestade A RAL lIA, pela Sec r >taria de Estado dos - gocios da
Guerra,
que a suspensão do abono de taes praças só tenha logar ,
quando se lhes dér alta do hospital;
ficando aasim sem vigor a ultima parte da segunda Portaria,
publicada
na Ordem do Dia
.0
Só, de Qf> de Junho de 11312:>. ~. Paço das
ecc~sidu.des m 23 d
Março de 1838.
Sú da Bandci)·a.

=

=

Ministerio
da Guerra. =- La Direcção.
=- 4.." Repartiçâo.
Manda A llAIN ir A, P la Sccrctar.u
de Estado do
cg ios da
Guerra,
que no 1.0 de Julho proximo futuro ()~ Rcgim ntos de Cavallaria passem a ter o. organisacr\o
m Companhias,
que c tab 1 cc
o ~. !3. o do Arl. I. o do D;~crclo ~d(' .j. de Janeiro d' 1837, publicado na Ordcm do fi: ('TC ilo ,
.0:J elo ;tOIlO passado.
Poço dali
Necessidades,
em 23 de .J\1ar~() de lS:W. = Sá da Bandeira .

=

..M:inistcrioda G urra.

==

1." Dir CÇtlO.

=

3. a

Repartição.

::;a
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Manda A RAI"\l"IlA,
pela Secretari~ ode Estado ocl?s Negoci~s doa.
Guerra,
que seja restituido
ao CXcrCICIO de Ar?lllvIst~ da 6. D~visão Militar
de que havia sido suspenso,
I' o Jose Sarrasqueiro ; visto hav:r-se justificado plenamenLe da inculp~ção,
qlle lhe
foi feita, de haver tido parte nos desastrosos acontecimentos
de Ju:
lho ultimo. Paço das Necessidades,
em 2.L de Março de 1838.
S(,
da Bandeira.

=

,

-,*~~~~,*-

POI' Portarias

de 27 do mc~ proximo

passado.

Torre de S. Juliáo d« Barra.
Para ter interinamente
o exerr-icio de Governador
da dila Torre,
o Coronel de Infanteria,
Primeiro
Commandanto
do Collegio
Militar,
A. de _ oronha Torrczâo.

Batalhão
Dcmittido,
p('10 requerer,
tão do. t... Companhia,

.rlcadenuco de Lisboa.
allegando

motivos attcudiveis

, o Capi-

J....Iauocl Gome'.
8atalltâo Nacional lllovel do Patota.

Demittido,
pelo requerer,
o.llegando moti vos attendiveis,
o Alferes,
A. da Cunha e Silva.
Batal't<lo l [acional Fio1~Odo Porto.
Demiu!(loo' pelo requerer, a íun de passar no 3. o Batalhão da G uarda I acional da mesma Cidade,
o Alferes, ·M. G. dos Santos

Lima.
Por Portaria

de 28 do dito me~.

Batalhão .âcadcmico de Lisboa.
Para servir de :\Iajor, o Capitão do Batalhâo de Caçadores
F. S. Bento de l\fello.
Por Portaria
Parn continuar no Commando
das nesta Capital,
o Major
J. Cypriano de Barros.

N.o

de 31 do dilo mc'll.
das Bateria
de Artilheria destaca ..
do Estado Maior da referida Arma,
.

Por Portaria de Q do corrente me~.
Para servir provisoriamente
de f(·mbro da Couimi ão C .ntral
Ministerio
da O uerra , () Briga(ll'iro G rnd nado, Governador
Praça de Abrantes,
~\f. de S. ltchcllo Raivoso,
POt·

~,

do
da.

Parlaria. de [) do dilo me::.

P~~a ~omar interinamente
o Commando
(;.:l'al da Arma de ArtiI >rt,
o C?rOll 1 do 1. o Rl'gilllen to da mesmn A rmu , J. P. Soar:
una, hcando c. onerudo dc~tc <.'. crcici o Coronel do :1.0 ltcgunento, F. da COlóta Leal.

[ 4, ]

-*~~*-

concedidas pot· motivo de mo/estia aos Offidcu:s abaixo
indicados,
para terem logar em tempo l)/·()prio.
Ao Major uo 3.° Regimento dcArtilheria,
J. M. P. Vclho Barreto, quarenta dias para fazer uso das a:;os therrnaes do Vizella.
Ao Capitâo do diloltegimellto,
J.Manocl
dc Sousa , quarenta dias
para fazer \1S0 (las agons lllP.rmaes de Vizo lln.
Ao Capitão do dito ltegimento,
J. Mnuoel Pereira, quarenta dias
para fazer uso das agoas thertnacs de Vizclta.
Ao 2.° Tenente
do dito Regimcnto,
J. Jacomo Ruhim , quarenta
dias para fazer uso das agoas thorruacs de Vizclla,
Liceaças

-"'~~";'-

Lleenço registada concedida ao Of'(icial abaixo indicado.
Ao Major de I'n tnntcvia , l\Iacario de Castro,
um anuo para tractar dos ncgocios de sua casa; visto que por motivos de serviço
115.0 ponde gozar da licença de seis mezcs , que pOTa o mesmo íun
lhe havia sido concedida pela Ordem do Exercito,
N. ° 31, de 7
de Agosto de 183b.

-,*,$')«~'*Declal'::\-sc o se<:;"lIinle:
1. o (~IIC o Cupiti'1O do Corpo do Estado Maior do Excrcito , F.
de Sousa Canavarro,
Iicou coutiuuuudo no c'\.t'l'cieio de Ajndantc de
Ordens doTenellleUenernl,
Conllnanuallle
da L Uivi,úo 11ililar.
2:
'Qlle o Capitão do Balulhan ctt' Iufunrcriu "," G, J. Duartc Ranzcl,
cstú fa:t.l'II(!O o serviço lloBalalh1'lO t..."13 da mesma Arma, d7·sJe.1, de Dezembro do an no pro imo passado.
3.0 Que o Alferes do Butalhào de l ufn nteria N," 19, J. A. de
Sousa Chagas, <,sul. Iazcndo o serviço 110 Baí alhiio
." !) da mesma Arma , desde Q:} de Outubro do anuo pro. imo ])J'í'II'l'Ílo.
ti," (~lle o Alfercs 00 l:hl(llh~o de [n('anteria
." 17, J. F rTeira. de Carvalho, se acha I'n7.0ndo o SNviç() no Bnlalhao l .u 9 da
IllCsma Anpa, d sdc I!) de Scl<'llIhro do anl10 pro imo pu 'sado.
5.
(iuc o 'I'(\l1cnl('
da Q." Cnnlpoldlia
do D<lllIlIHlo ...'aciollal
Provisorio
de Leça do g,d io, he '\. FNr('ira. da Si! vn,
llll J\.
Teixeira da Silva, como foi publicado na ( rdcl11 do E.'er -il,
•
31
7 ue Jnnho <lo 1\11110 pro ,imo prf'lcrilo.
O.U Quc J. de SOll~a PllIlo .Jlinior,
~('lldo CnpilllO do B:llalhão
, acional de> .Mal'ialltc~ (' ,\lli 'IC<' do Douro,
foi, por Portada do
J\lini~l('l'io do Itcino,
nomeado
hjor C01t1l1l:lndanle
do sour,dito
BatalhrtO, clIjo COlllllJundo contillúa u c:crCl:f.
~:h'D,i ll.l. OKIHA.
0

ue

=

K,t:í conConne.

o

Co/'onel,

Chefe itlhrillo

ela L"

n irerS'liJ

&crttlar!'a

de Estado

dos Negocies

da Guerra
de 1<338.

t

em 10 ele Abt'il

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se

ao Exercito

os seguintes:

DECRETOS.
Querendo
solerrmisar dignamc~te
a fausta épocha em que Prestei
o Juramento
á Constituição Política da J\Ionarchia,
que as Côrte"
Geraes,
e Constituintes
Decretaram,
rcu,nindo em r~~or do Me~
Throno todos os Portuguczcs , que Iataes dissençôe políticas tem dividido, a fim de que da sua uuiáo provenha a força, o credito , e a.
prosperidade
da
açâo , e a consolidaçâo das actua s Iustituiçõe
:
Hei por bem,
sando da nttribuiçà , que Me confere a Lei Fundamentai da Monarchia , ouvido o Conselho de Mini~tros,
Decr ,_
tal' o seguinte:
Artigo unico , FicmrlO em perpetuo esquc 'imento,
c absoluto
silencio lodos os acont cimentos,
l)\H' tivcrrup legar ne tes ~leino~
desde o dia dez de Setemhro de mil oitocentos trinta e seis ali; (HJ
de hoje, tendcntes a de~tl'lIir as J II titlliç(ieti proclamudu
pela
fiÇrlO naquella
épocha,
011 a perturbar
a ordem pública,
c a de acntar a Minha Authoridade
Real.
Paragrafo primeiro.
Os procéssos ::L que deram occasiâo os 50breditos factos serão considerados como lião cxistcn tes , níio podendo jámais produzir effeito algum; e as pessoas nestes implicados,
soltas e livres.
Paragrafo segundo,
As pessoas que por causa daqucllos factos
c tiverem ausentes fóra do Reino, poderão livrcmente')'('grcs~ar
:t1,lIe.
Paragrafo
terceiro.
Os l\1ilitares que tomaram
parte nos ditos
succés: 05, logo que pre tem o devido Juramento {t nova Cónstitui-'
ção Politica da Monarchia , voltarão ao quadro cff'cLivo do Exercito,
e a elle pertence em, sem comtudo
'e cutcudcr im restituidos á Commissoes em que e achavam,
c sem qul' se pOg"nUl eOI\iderar com direito ás promoções,
que de de aquelh; épccha rem ido feitas no Exercito,
ou :ts que por indcmnisr ('ao a illdjvjtluo~,
que a (,lias tinham direito,
aind
p s~nlll fa:.w/.
.
P rngrafo quarto. l~ste D 'creto lltlO comprehcndc
a l'Cstilllirlw
de Empregos
ivis. Os l\Iinbtros e e reta1'i05 d<.:E~tado de todas
...
"lsRl'}lurtiçoc' o tenham a sim entendido,
'façarll ',ecutar.
Palacio
à~b ,,'eee si lade, , cm qllatro de Abril de litil oitocentos trillta ,e
OItO.
RA.l HA.
Vi cOlide de ~úela 1J,múcirq. _ .1nloruo
N

=

=
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.Fel'hanaes

Co'Cl/tq.

J[a/1ocl Duart

Lcitúo,

'lJcira.
Havendo Eu por Decreto com data de hoje determinado
que os
factos praticados
desde o dia dez de Setembro
de mil oitocentos e
trinta e seis, tendentes n de truir as Instituições proclamadas
pela
NaçlLO n aquella (:pocha, 0\1 apertllrbar
a ordetn pública,
e a desacatar a Minha AULhoritlade Real, ficassem em perpetuo esquecimento, e absoluto silencio; c que osProccoo»
a CJue deram occasiâo esses factos fossem cOIl~iderados como nào e;(istentes, e nâo produzis cm
éffeito algum : Hei por bem, ouvido o Conselho de Mini tros , declatár q\le nas disposições do mesmo Decreto nâo são comprchondidos
os factos revoltosos ou toudeutcs a excitar a revolta,
praticados pC"
Tós sóctnrios do proscripto usnrpador ; Re5e\"vando-Mc Usar da Mir lia Real Clemencia,
ou por Actos especines,
para com aqu lles
que lIO dia de hoje estiverem prêsos , 011 em Processo,
e off rocerém idónea gamo tia (la sua futura conducta II segurança do .Estado;ou por meio de uma Amnistia gel'aL pará todos os nctualrnente ptêsos 011 processados,
logo que C'slC'jnm in to irurncn te nn niq uilados os
restos das guerrilha~, qUi' com armas na mão talam, e infestam uma
parte do paiz , O Mini tros c Socrctarios de Estado de todas as I eparliçõés o tenham assim entendido,
e façam executar.
Palacio da
.1. [ccessldadcs
, em quatro de Abril de miL oitocentos e trinta
oito,
~_ ltAIJ. HA.
J7iscondt de ,~(í da Bandeirá. ::::; Antonio F 't
uarules Coelho. =- llJunocl Duartc Leitão,
Joúo de Olioaira,

=

=

Querendo
solernnisar
a épocha memorável
d Juramento
d
Constituição
Politicá. da Monarchia,
Faz eudo uso da Prerogativ
que ella Me concede,
de minorar pela Clcm ncia o rigor da Ju tiça quanto seja compativel cóm a commum s' gurança,
com o.
disCiplina do Exercito:
Hei por bem, '1' nuo ouvido o ol1selho
Ue Ministros, Decretar o se~\li II te :
Artigo 1.0 Ficam pel'doad s todos os cl'im
de primeira d '-crÇtlO commettida
em tempo de guelTo.,
primeira'
s gunda de rI'rtO simples,
tanto do Exercito como ela Marinha.
Nas dispo içt\es do Artig
antecedente
tio compreh n, Art. 2.0
clidas as primeiras deserções em t 'IllPO de guerra uggruvudr
unialllclIte com a circum~tn.ncia
de hav'r m Ob f(:o' levado 'omsig
quuesquer etreitos da Fazcnc!ll Públi n.; U~ 'im col110 a prim iros
segnndas deserçõ s etn tempo de paz, aggrnvadas
unicam ntc om
a mçsrna circumstancia;
SPI){lo totJavia obrigados o~ r:o á J) tl'(' IV,
dos ditos effcitos no a 'lo dn na npre' .11 taçt"to, ou a 'sOO'f 'r o d -.
conto da sua impol'lallcia
nos vencimentos
a qu de futuro tiver 'm
direito.

[ 3 ]
Q

Ficam da mesma fôrma perdoados
quaesquer crimes
Ârt. 3.
l1~lit~rcs n que a Lei imposer a pella de degredo,
ou de trabalhos
publlcos até quatro annos.
Art. 4.0 Aos réos a qu tiverem sirlo impostas penas de prisão,
~ degredo,
Oll de trabalhos
públicos,
por mais de quatro annos ,
ser-lhe-hão sempre diminuidos
os mesmos quatro annos, e aos que
se acharem condemnados
por toda a vida se lhe reduzirá o tempo
a dez au 1105.
rt. 5.
Para que as praças de que tracta o presente Decreto
possam aproveitar
as suas disposições,
deveriio apresentar-se
aos
Corpos respectivos,
dentro do pras') de dous mezes as que se acharem no Reino,
e de quatro mezes as q ue estiverem fóra , contando-so um e outro período da data da Ordem do Exercito
em que
for publicado este Decreto.
0
. Art, 6.
ne extensivo o Perdão concedido nos precedentes Artigos a todos os accusados , ou réos, estejam
illes soltos, presos,
cm procésso , ou umprindo Sentença.
O Presidente
do Conselho,
Secretario
de Estado dos :r-.egocios E~trallgciros,
e interinamente
Encarregado
dos da Guerra,
e da :\larin lia e Ultramar,
o tenha
assim entendido,
e faça ex cutar. Pala io das
eccssidades , em
quatro de Abril de mil oitocentos e trinta e oito. '- RAINHA.
V,~ondc de Sá da Balulcira.
0

=

--*~~*Por Decreto de 31 do me!. proximo passado.
Exonerado
do Commando
nente Coronel Graduado,

da • ub-Divisâo Mililar de Béja , o
J. Banha da Uosta,

Te-

PaI' Decretos de 2 do corrente "uz.
Batalhão
::\fajor, o .Major elo Batalhâo
Requeira.

de Caçadores
••

0

• o ,j.,
I da mesma Arma,

Batctllulo de! Infanteria
Alfer 5, o Alfer :; do Batalht\o
• lena.

L ."

N:

V: Ricardo.

11.

H da mesma Arma,

J.Manocl

Botolliâo de Caçadores ~V.· 128.
Ifei' , contando
a antiguidade
<leste Po to dosde Q8 d Julho
do anno proximo passado , em <til' foram promovido
ao 1" ferido Posto pelo Logar-Ten
nte de 'lia M azestado A R II lIA,
U
enli\o
achava nas Provin 'ia do
rte , o argento Aju:
fi a~le, F. ~ avier AI ve ; e o ' gundo Sargento,
.ihpiranlc a Of ...
icial , 1". Alexandrc
Lobo.

d

[4 1
-,;(,§*Offidal

que por Decreto de 3 de Feoerciro ultimo .foi despachado
pelo 1Vlinister'io da JWarinha e Ultm/1W1'.
Alferes de lufanteria
da Provincia' de Angola,
o Aspirante a Offlcial do Batalhãu de ln fantcria N. o 17, E. A. de Paiva Pereira.

-*~(O)$*Por Portaria de 23 do mc" proximo passado.
Bat athâo .rlcculcmico de Lisboa.
Para servir de Ajudante,
o Alfel~:; do Batalhão
de Infanteria.
7, A. do S. Moura Gir:tO.

Por Portarias

de f> do corrente

•

me:;.

Exonerado do Logar de Chefe do Estado Maior da 2." Divisão Militar,
o Major do Batalhr\o do Caçadores lT.OQ, S, :F. Grim Cabreiro.
Para servir interinamente
de Chefe do Estado Maior da referida
Divi.r\O Militar,
o Major do Batalhão
de Caçadores N.o 2, B.
de Carvalho Viauna.

PaI' Portaria de 7 do dito
Praça de Valença.

mC9:.

Para governar intorinumcntc
a referida Praça,
o Coronel do 3.·
H.egimento de Artilheria , V. da Costa Leal.
Por Portaria de 9 do dilo me,..
Commandante
da Sub-DivisrlO Militar de Beju , o Major do Batalhão de Caçadores
N. o 3, 1". N eri Caldeira.

-*@~~*,Licel1ç~s regista~as co_nccdhtIJs aos C!Jjiciacs ab~ixo dcs[gnados.
Ao Capituo de Lnfautcrra , com CXel'ClC10 nesta Ser-r tatia de Estado, S, C. Navarro de Andrade,
tres mozes pura ir a França.
Ao 'I'oncutc Graduado
do Corpo Militar do Arsenal do Exercito,
J. de Azevedo Machado , cinco mczes.
Ao Alferes, servindo de Ajudante da Praça de Abrantes, C. José de
Oliveira,
quarenta dias.

-*~xDeclara-se
o seguinte:
1.o (~ue o Major do Estado Maior de J\ rtilhcria , T. Jos' Pcl'CS,' continún a servir 11 Commando
. ornl ua mesma Artnn , xcreeudo provisoriamente
as funcções de Chefe do Estado Maior.
~2" (~llC o A lfercs , A. Moreira L ai, foi despa lindo, por Portaria de 18 de Outubro ultimo, puhlicndu na
rd m do Exercit
,
1 ." 812 do al1110proximo pr tcrito , para 02,0 Balalhilo
a .ionul 1'1'0visorio da Cidade do Por lo , \ nào para o BatalhllO Fixo d<1 mem
Cidade,
como ~e dis5e lIU ref"rida Ordem. ~- SA' 1)\ llA.ND'IllA.

r'..litl
O Coronel,

COll

forme.

Chefe' inl crino d<t I. a

J) ilvS'óo

=

N"

32.

Sccretaria de Estado 'dos Negocias da Gucrra,
de 1838.

em H de .Ab~·il

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eaerciio o seguinte:
DECRETO.

R

avendo mandado,
por De:reto de trinta e um de Julho ultimo ,
que o Batalhão
de Infanteria
número vinte reassumisse a d nornillaÇttO de Regimento
de. Infanteria
número quatro, para dest~ mo.
do perpetuar na memoria do ExercIto os actos de firmcza , e cor~.
gem cívica, praticado
pelo dito Corpo
m diversas épocas: COI1SI~
clerando que uma tal d.isposição nada augmenta
á. gloria, que pertence aos individuo
daquelle H.egimentv,
c qlte o Exercito de nenhuma maneira póde esquecer;
e sendo inconveniente
que haja .um
Corpo com a denominação
de Regimento,
quando a sua orgamsa~
çn.o he a mesma dos outro Batalhões de Lnfanter ia ; c que além disto fosse tirado da nutUl>raçào que se lhe deu: IIei por bem Dr-terminar que o actual l'egirnento
de Infanteria
número quatro t rue
a ser denominado
Batalhão
de lnfanterla
número vinte, como he
expresso no Decreto de quatro de Janeiro do anno proximo passado , que organisou o Exercito.
O Vi conde de S{~ da Bandeira,
Presidente"do
Conselho,
Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, Encarregado
interinamente
dos [ gocios da (j uerra, e da
Marinha e
ltramar , o tenha assim entendido,
e faça executar.
'Paço d s I ecessidcdc , em vinte e tres de Março de mil oitocentos c trinta e oito. = H.Al~'lIA. = Visconde de Sú da Bandeira.
Attendendo
ao que Me representou,
e a ter já sido demiuido
do Serviço, pelo requerer,
o Alferes que t i do Regimcnto de a~
vallaria número quatro, C depois eparado do quadro do I~xcrcito,
Pascoal Pereira da Paz Rosado: Hei por bem Perdoar-lhe
a pena.
de um anno de prisâo , a que antcriorrn .ntc havia sido condernuado. O ecrerario de Estado dos
czocios E~trangciro"
intcrinumcnte Encarregado
dos da Guerra,
assim o tenha ontcndidó
, c faça
xecutar. Paço das 1 ecessidados , m v inte e ele de .Março de mil
ntos e trinta e oito.
!tAL l1A. = J/ iscoiulc de Sú da BandOIl~)C
ctra.

=

·r

endo

o .Meu J~ogar.Tenent'
na Provincla
d
ortc, por ?c.
casmo da ultllna revolta. mandaqo :,oltar, para rcgrc~~ar ao :5crv1So

(2

1

em crise tão importante,

o Soldado do Batalhâo de Jnfanteria
número nove, José de Oliveira,
conclemuado a trabalhos públicos por
toda a viela, pelo crime de deserçâo em tempo de guerra,
cuja pena foi reduzida a cinco annos dos mesmos trabalhos
pelo Decreto
de dezoito do Dezembro ultimo; Jl0l'que, cm rasâo dos multiplicados objectos a que cumpria nttcndcr-se , escapou o conhecimento
de que o Réo fôra perdoadc pelo referido Meu Logar-Tenente
; por
todos estes motivos ; Hei por bem Ratificar o dito perdão,
como se
nunca houvesse existido aquclle Decreto. O Secretario de Estado dos
Negocies Estrangeiros , intcrinamentc
Encarregado
dos da Guerra,
. assim o tenha entendido,
e faça executar. Paço das eccssidadc,
cm
vinte c sete de Março de mil oitocentos e trinta e oito.
RAIl IIA,
f/isconde de Sú da Bandeira,
.

=

=

-*~*Por Decreto de 20 de Fecerciro ultimo,
Botalliâo de Infante1'ia N.

o 20.
em Cirurgião M6r, o Cirurgião Ci ...
approvado , J. José Bnrral , que foi Cirurgião1. o Batalhão Nacional Fixo de Lisboa.
Por Decreto de 29 do me?l proximo passado.

Cirurgir\o Ajudante
vil, militarmente
Mór do extincto

.

Graduado

Batalhão de Infanteria

Tenente,
o Tenente do Batalhâo
S. Henriques
de Sequeira.

N:

6.

N." 20 da mesma Arma,

Batollsâo de Jnfanteria

F. dos

N. o 19.

Demittido do Serviço, pelo requerer,
allcgando motivos attcndiveis,
o Alferes,
M. Antonio de Sonsa; ficando com as honras deste
Posto, em attençâo a 16 annos que conta ele serviço.

Batalhâo de Lnfonterio N. o 20.
do Batnlhtlo N. o 6 da mesma Arma,

Tenente,
o Tenente
nio Marques.

J. Anto"

Por Decreto de 5 do corrente mc~.

:Marechal de Campo effectivo, o Marechal
ele Campo Graduado,
Commandante
Geral de Artilhcria , Barão ti Vúro.
Brigadciro effectivo , o Brigadciro
G raduado , oycrnador da Pra ..
ça dc Abrantes,
M. de S. Rebêllo Raivoso.

P01' Decreto de 6 do dito mez..
Reformados na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
o Marechal de Campo,
Commandante Geral de Artilheria , tia ..
rr\o de Fáro;
e o Brigadeiro,
Governador
da Praça de Abral\·
lei, M. de S. Rebêllo Ralvoso.
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-*~~~,~PORTAlHA.

=

Ministerio da Guerra. = 1." Dirccçâo. = Q." Repartição.
Manda A HAll lIA, pela Secretaria de NEstado dos. Negocio~ da
Guerra, Confirmar a formação do Batalhão Pro.vlsono de Art~stas
da Invicta Cidade do Porto, ordenada pelo Visconde de Sa da
Bandeira, como Logar-Tcnen~e da Mesma Augusta Senhora, .em
Portaria de 11 de Agosto proxuno passado, que mandou orgamsar
provisoriamente o dito Co.rpo dos individ~\Os empregados nos Officios e Artes da mesma Cidade, e de Villn Nova da Gaya , que
não estavam alistados em outros Corpos, ou na Guarda Nacional;
devendo gozar de- todas as regalfas , privilegios, e isempções que
são concedidos aos Corpos de Voluntarios, as praças do dito Batalhão, que especialmente foi destinado lí munutençâo da ordem pública, c á defcaa das Instituições proclamadas pela Nação. Paço
das Necessidades, em 29 de Março de 1833.
Sei da Bandeira •.

=

-*~*Por Poriarias de 7 do corl'ente me');.
2.· Batalhâo Nacional Prooisorio do Porto.
Demittido do Serviço, pelo requerer, alIegando motivos attendí ..
veis , o Tenente, J. de Sousa e Sá.
Bataháo Nacional Fixo do Porto.
Demittido do Serviço, conservando as honras do Posto, pelo re ..
querer, allegando motivos attendiveis , o Cirurgião Mór, M. Joa ..
quim Fernands.
Companhia. Nacional Fixa de Coimbra.
Demittido do Serviço, pelo requerer, allegando a sua transferencin
do Logar de Administrador Geral do Di tricto daquella Cidade
para o de Administrador Geral do Distrieto de Castello Branco,
o Capitão, 1\1. de S.Í, O~orio de Mcllo.
Por Portarias de 9 do dito meS'..
Encarl'eg~do do Commando da Arma de Enzenharia da 3.& Dívisão Militar, na conformidade do §. Q. o do °Artigo 5. o do Decreto de 26 de • ovcmbro de 1836, o Tenente do mesmo Corpo)
J. LUlz Lope ; ficand
. onerado do referido . ercicio o Tenente do sobredito
orpo, F. ~Iaria .Montnno,
Para fazer o erviço no Castello d Viaun a , o Capitão do Batalhão
de Infanteria :K. o 9, M. José feira.
Para fazer o l>erviçointerinamente na Praça de Peniche, o Tcnen~, add.do ao Estado Maior da Praça de Abrantes, J. Jcaquím .
.....oquete.

[4 ]
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Nacional Provisorio
Diapensado de fazer o serviço no 1. Bntalhâo
de Lisboa,
o Alferes despachado
para Cabo Verde,
F. de Pau.
la de Mello.
POI' Portarias
de 10 do dito me"J..
Para exercer as fnncçõcs de Ajudante
de Campo. do Commnndan ..
te Geral interino de Artilhoria , o Capitão
do E tado Maior da
mesma Arma, D. José Fava.
Batallulo de Infanleria N. o 18.
Para fazer o serviço no sobredito Batalhão,
o Alferes do Batalhâo
, N: 10 da mesma Arma, J. M. Pereira Pinto.
Batalhão .âcademico de Lisboa.
Demittido
do Serviço,
pelo requerer,
allcgando
motivos attcndiveis, o Tenente,
A. JoM da Gama.
Por Portarias de 11 do dilo me~.
Exoneradó
do Commando
da 6." Divisão Mililar,
pelo requerer.
o Marechal de Campo,
J. O. de C. Cabral e Albuquerque.
•
Para tomar o Governo da Torre de S. Julião da Barra,
o Mar ..
chal de Campo,
J. O. de C. Cabral e Albuqucrquc ; ficando
exonerado
deste exercicio , para quc havia sido nomeado interinamente,
o Coronel,
A. de Noronha Torreaão.

-~Licenças registadas

concedidas aos Officiaes abaixo indicado,.

Ao Major Graduado,
Governador
da Praça de Sincs , J. Marlins
• Salgado,
vinte dias.
Ao Capitão da 8. a Companhia
do Corpo de Veteranos
da Extrc ..
madura, F. Xavier Abelho, seis mezes,

Declara-se

o seguinte:

1. o (~lle o Tenente Cor nel de C ..ivallaria N"] , A. C. de Vas ..
conccllos Corrôa , contiuúa
110 C. crcicio
cm que se acha de
ommandante
Geral da Guarda JlulIÍ<:ipal do Lisboa.
ÇJ.o
(~ue o Capita
do Batalhão
de Caçadores N.o'1, J.
. da
Bilvâ Perõira , fiCOU continuando
ás Ord ns do Marecbul de Campo, Conde das Aulas.
SA' DA l.hNDEnu..

=

Está conforme.

o

Coroncl , Chcf« interino da 1.~ D iruçâo

=

Scc,·ctal'ia de E.slado do. Negocies da Guet'I'a, em 16 de Abril
de 18âB.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao l1íXercito
Por Decreto

.Q

seguinte .

de 20 do me::.proximo

passado,

Re{{imento de Cavallqria N." 6.
Para contar a antiguidade do Posto de Alferes, de deS de Junho
de 1828, o Tenente do sobredito Regimento, R. de tUQra s Salmenta.

Batalhão d Caçadol'es
." 3.
l'~,a contar a antiguidade do Posto de Alf( res, desde 20 de etcmbro de 1833, o Tenente do obrcdito Batalhüo,
Frederico Buiz.
./3atalhâo de Illfantuia N." 7.
Para contar a antiguidade
do Posto de Tcncnt Coron I, de de ~4
de .T ulho de 183 to " o.'J.'cllcnte Coronel UO sobredito Batalhrlo, F •
..I de Pau~a Dl\sto.
Por Decreto de 30 do dilo me~.
Regimento de Cacallaria
.• 4.
A;lfeJes, O AJf~res do Rçgim~,1t9 de Cavallaria N: 6 ~ N. M. de
Sousa e Moun.
Regimento de Cavallaria N.·
lf~rf,i, o .Alferes do Regimento de Cavallaria N." 4, A. J. de
BGito Fragoso.
Batallulc; de Caçadores
. o 1.
Tenente Ajudante,
o Tenente Ajudante
do Dal 1111'\0de Tnfant _
ria I ." 18, Antonio .Moreira.
BatalMo da Infantcria
N: 9.
Capitão, o apitâo do llatalMo de Infant ria J: .0 10,
. Gonçalves Valle.
BalalMo de Itifanl(ri"
7\1•• 11.
Alferes'- o Alferes do Balalhão de lnfanteria
'.0 U, J. I funocl

c,

J.

õ.

MClla,

Bnttllhâo d~ Infemierif1, N." 16.
Ten nt , J. Jo"é Galdirio,
O T n nle Ajudante,
}.'. Delito 13arbo'a.
Batatnâ» de Infautcria .V.· 113.
Alfe~es, ~ Alfc,r $ ~ ~at lhâo de Infanteria ~. o io , J. 1\1.
rf.:lra PllltO.
.
,Judnnte,
lcnellte,

r

O

Pe..
I

Por Decretos ele 9 do corrente m~.
Regimento de Caoollaria N.· 3.
Capellâo

, o PresbyLero,

Luiz Igr jus.

Regimento
Tenente,
o Tenente
Ferreira.

de Ccu;",Uari" N. 4.
de Cavallaria N.· 3, A. José
U

do Regimento

Regimento
Capitão,
o Capitão
.l\leHo Baracho.

Capitâo , o Capitão

de Cavallaria N.· 6.

do Regimento

N.·

de Cavallaria

Q,

J. C. de

JJalal!tâo de Infantcria N.· 7.
do Batalhão de Infanteria N .. 11, B. Morei.

1'0. de BriLo.
Dernittido,
pelo requorer , allcgando motivos
te, A. Sebastião Spinola,

BatalMo
Capellâo , o Capellâo
A. de Sêi Ferreira.

'

attendivois , o Tcnen ,

de Infanteria N.· 9.

, que foi do Batalhão

lJalallllio de Tnfanlcria
Capitâo , o Capitâo do Batalhão
de Torres.

de Iufanteria

N.· 16,

N.· 1I.

de Lnfunteria: N.· 25,

/JatalMo de Infanteria N. o
do Batalhão dç Infanteria

Capitão,
o Capitão
lo Sárria,

J. Malloel

2:>.
N. o 7,

'. de

fel ..

3." Scrç(;o do Eeercito,
Major, o Major
deira.

do Batalhão

de Caçadore~ N.· 3, F.

cri

aI.

Veteranos ela 3.· l)ivisno llJilila'r.
á La Companhia,
o Capitâo do
atal hão de Infanteria
N. u 7, J. Francisco Pereira, que foi julgado incapaz d ser iço
acti voo
Por Decreto de ] O do dito mcz.
Ilalháo de [nfantcria N" Qô.

Addido

n

AlfcrC's,

Sárria,

o Alfercs

do Batalhão

de Infanteria

.019,

J. José d

(':~r[!oAJilitar do -:1rsenal do (?..ccrcilo,
de Cavn llnria , .J. da ( r , Lobo .. oar s.
Feleranos di' :L" /)ivisrlo AfilUar.
1

Capitão,

o Capltao

AMido á ~ .• Companhia,
o Capitão
do Batalhão
d lnfant ria
N.".H,
J.. Peixoto
ui rnarãos , l,lOr ter sido julgado incapaz de
Sf'TVIÇO
activo por urna Junta de Saude , contar 4{) ann s dI idadau , e 26 de bom serviço.

o

reler(lnoS

(irt

(,. a

Dir'islío 1I1mtar.

Aclcliclo á 1.& Companhia,
o Capitao do llntnlhllo
cl Inrant
N. 016, A. Teixeira de Momcs,
por tcr sido julgado incapaz

tia
do
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serviço activo por uma Junta
de, e 31 de -bom serviço,

de Saudc , contar

5~ annos do ida-

-*~*-

PORTAIUAS.
Ministerio da Guerra.
1.& Direcção.
4: Repartição.
Manda A RA lN nA, pela Rpcretar!a ~de Es~udo dos J~egocio~ da

=

=

=

~ uerra , que seja dis,olvid? a Comrnissâo do. Estado MaJor do Exercuo , nomeada por Portarl~ de 19 de Janr~~o de 1837 .. Paço dai
Necessidades,
em 9 de Abril de 1838. = Sá da BandeIra.
l\Iinisterio da Guerra. = L" Dir<,cçtlO. = 4." R<'partição.
='
Manda A RA lN"IIA, P la Secretaria
de E tado dos Negocios da
Guen a, qu o Presidente
das Commissôes das differentes Armas
reunidas á do 1\1inisterio da G uorra , cscôlha de entre os seus Membros tres para compôrcm lima Commissão,
que se incumbirá especialmente de examinar,
s m perda de ternpo , todas as perlenções
sohre condecorações,
que estão affc('las ao parecer da Commissâo
do Minislerio da Guerra;
devendo a sobredita Cominissâo , que ora
he creada,
reunir- e todos os dias da seruana , e remetter semanal.
lTIente os resultados d seus trabalho
por sto .Mioisterio,
a fim de
II' deliberar
sobre elle . Paço das r ecessidadus , m 10 de Abril
de 1838. = Sá da Bandeira.

--4~*_
Por Portarias de 11 do corrente mexo
Batalhão de Infanieria N. o 10.
Psra

fazer o serviço

provisoriamente

no dito Batalhão,
o Alferes
. Corrêa Monçüo.

do Batalhão N." 20 da mesma Arma,
Porte de Lippe.
Para fazer o serviço no dito
José de Santa Clara,

l~orte,

o Alferes

de

Infan teria,

J.

-.~*-

Sua Magc tade A !tAL JJA Determina
que os Commandante!l
aos Corpos de Artilheria , Uavallaria,
(' I nfanteria do Ex rcito, em
Ordem H 'gimf'lIlp' C()lI~)qll('m nas COlllp~lIhia,
Bal rias, que
trv rem vngnt uras , os apitúes , que tem sido despachado
para os
re"pectivm Corpos; rrm('tlelldo Ingo a f'sta R( ('relaria d(' h lndo uma
rduçr~o1I01lli'1ul (}(' todos Ill' , com d clara~ão daComprlllhiu,
011
Batf'fHl Nn que cada um foi 01I cado.
Su~ Ma,;c-stade D t nnina igllalmroti!
qlle
s
mmandantes
das DlVisõl's ~fililare
ordl'nem ao
'o1llmunclanlp
do CorPfl, que
remettam immC'diatamrl1lc ao, uprcnJo Con '('lho d, Jutiça
Militar
os Processos fmdos d 'prêo'
já cntenciado
; faz nelo coodui .. qUfln ..
to antl'~ aquclle
<]11<' aind.a o lIã
stivcr m, a Clln de 111('&
pod r
ser apIJhca.do o Indulto de 40 do corrente
f.:Ul ol>~ervnllcio. da. Por ..

,

-

[4 1
tarla,d~ ~O de Fevereiro do anno proximo passado,
inserta na Ordem do Exercito,
N. o 1Q do mesmo -anno , cuja execução ./t Mf!s·
ma A ugusta Senhora lhes Rccommcnda.
Sua Magestade Determina
outrosim que os Commandantes
das
Divisões Militares , até novp.ord<1m, suspendam a remessa de reque",
rjmentos para licenças de Officiaes ; excepto em casos urgentes.

üccnças

->I!.~*-

cqncedidas por motivo de moleslia a08 OJfici~$ a.baiótfl
indicados.
Em Sessl10 de 6 de :lI1arço ultimo.
Ao Major de Infanteria , A. ele Magalhães
Coutinho,
Commandante

interino da Sub-Divisão Militar de Coimbra,
noventa dia
uso das aguas das Caldas da Rainha
na sua orig rn , e
ares de campo ; devendo principiar
~ gozar desta licença nos
primeiros dias do me? de .J ulho pro,xi.J;n.ofuturo.
Em Ses$áo de 19 do dito.mes;
.
Ao Tenente do Batalhão
de Infanteria N. o 9, J. Lazaro Franco.,
q uarenta dias para .se tractor.
b'm SeSil(lo <te 20 do dilo mer..
Ao 'fél)entc
do .Batalhâo
<lo Infauteria
N. o l4.o, com exctcicio de
Ajudante do Bnto\hltO ..[acional MoveI de Vitla
ova ~r. Oaia,
M. José Ribeiro , quarenta dias para se tra tar.
J*ll'U

-.~ló-

Declara-sc ,o seglliot :
1.o Que oMar chal de .Campo .Reformado , M, de . Reb 110
l1..ni,v06o, eouünúa no .excrcicio de Me,~1;>ro da Commissâo cio :Mi
nisterio da Guorrn , em quanto se achar CI)l Lisboa.
.,
Que o Tenente do llatnlhrto de Infanteria
N.o 9, J. M. De·
2.0
!(}rmc'Colaço,
fIcou conlinuando
ás ordens do Marechal dt! Cam·
po, Conde das Antas,
CommandanLe
das Forças nas Provincias
do Torle.
B.
Que tendo-se suscitado dúvida á cerca da intellig neia do
3. o poriodo do ArLigo II>. o do Decreto d(' Q de Outubro do anno pr ..
ximo rpas ndo, onP.c <liz _;:;; " e Os q lIe estiver 111 pronunciados}
or
I) cciUlesMilitares,
que Iltto s('jam dNerçôcs sinJple , ficam allivin.
~, dos da qu::u:ta parte do l011pO cm quc fornm cond alllados " =
deve prevalecer (t ~eglliltle l' da('ç:,o
e os <]11 e~tivrem prOnlm·
cindos por crimes Militares,
.que nflo sejam d 'S rçõcs simpl s, fIca
lliviauos da quarla prll'tt' do t m}lo Q\n que dt'viam cr, ou foram
condemnudo. . =.... S,l' D,\ 13 ~DEII Ao
O

=

I~st{l conforn)

o

Coronel, CMfe intCtillo

çl,(f

•

1.~ J)irco~âQ ;;;:

N.O 34.
Secrdaria. de Estado dos Negocio» da Glletra,

em

~o de

Abril

de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito as seguintes
CARTAS

DE

LEI.

DONA MARIA

por Graça de Deos, e pela Constitu~çüo
da
Monarchia,
RAINIIA
de Portugal,
e dos Algarves,
etc. l' asemos
saber a todos os r' o SQS Subditos , que as Cõrtes Gcracs , Extraordinarias,
e Constituintes
Decretaram,
e J.. 6s Sanccionámos
a LeL
seguinte:
Artigo unico,
IJe confirmada na quantia de e cnta mil réis annuaes a Mercê feita a Camilla Thcrczn Themuda Diniz , por Decreto de doze de Janeiro d mil oitoccnto
e trinta e seis.
Mandámos portanto a todns.r
Autb ridades , a quem o conheimcnlo,
e exccuçâo da referida Lei pNlcIlCN,
que a umpram , e
guardem,
e façam cUlllprir,
• guardar
tuo illkirallll'Jlll
couro uel]a ,H' contem. O Presidente
do 'on clho,
tiui lro c S!'crl'lario de
Estado dos
ezocios ESlran~dros,
Eu carrcirado iuu-rinum
mt dos
Negocies da Guerra,
e da .Marinha e ultramar,
a faça imprirnir ,
publicar , e correr, Dada no Palacio das
ccssidades , cm onze
de Abril de mil oitocentos e trinta e oito.
!tAl UA com
Rubrica e Guarda.
= f/ isconde de ti c{1J, Bandeira.
DO~A
M.\PIA
por traça de Dcos, e pela Const ituiçâo da.
MonurclJio,
H,AI. II.
de Portugal,
c dos Algarves,
etc, Fazt'llJo~
sab 'r a todos -os Nos os Subditos , que as 'ôrtcs Gerucs , Extr aordmarias , c Constituiutes
Decretaram,
e
Ó" 'allcciollúmo~
a L ,i
seguint :
~\rligo uuico,
Ue
onccdida
a Dona Iria
andida d ~ Maga.
lhãeslle!lrllO,
iuva do Girurgili
}1'r,
que foi do It'gifll<'lIlo de
Infant ria número dezeseis , Frnn isco de Call1po~ .l3elll'lo, a PCI\~
sao Ullilllctl dt! duzentos
quarenta mil réi .
. Mund,imos portanto a t()da ti .Alllhorid; lI!, , a <)Ul'lIl o \'ollhe·
CImento, c XCCUÇ("lO da referida Lei p rll'lll'l'l",
pU! a ClJlllprc III ,
e puardelll, c r"çam cumprir,
e ~\lardar tao illl iram 'lIl ' COIlIO II ,[.
l~ Se COlIl :111. O })rcsid 'lIte (O C II. clho, Mllli t1"O e ~C('fl'liJritl til
E"tad~ do" J. cgocios E trnngciro·,
Encarrc"lHlo
jllt\'l'illallll'Jll~' (~OS
~('g~ClOs
da Guerra,
e da.l minha..
llramar,
a façu ilJlpllnllr,
publicar,
c correr • .l}ada. no P Ilucio dUI> Cl:C :!iuudc t cm onze

·[ 2 ]
ele Abril de mil oitocentos
e trinta c oito. ::;:::! .A RAINHA
Rubrica e Guarda.
= Fisconde de Sá da Bandeira.

com

->JI<~~*Por Decreto de ]·i do

cOrl'ente

me9l.

Castello de S. Sebastiiío ela Cidade de Angra do Heroismo.
GovernaJor,
o Major Reformado,
J. de Freitas Araglio; cm attenção aos rclevan tes serviços que tem prestado,
e com especialidade áquclles que fez cm J unho de 1828, na referida Cidade.

Por Portúrias de 17

do

corrente meto.

4.." Divisão Jl1ilitar.
Para continuar provisoriamente
ás ord ns do Commandnnte
_ hredita Divisão, o Capitão do Batalhão de Infauteria
José da Silva.

Regimento

de Cavallaria N.

Para fazer o serviço no sobrcdito Regimento,
ma Arma,
Dom J. Maria de Mendonça.

Por portaria

o

da so-e

.°9,

C.

4.
\
o Tenente da mes-

de QO do dilo me~.

Para regressar {\ 10.& Divi âo Militar,
e alli ser empregado
m uma
Praça de ,urrra,
ou da maneira. (]ll fõr moi, conv ni nte ao
Serviço,
o Major da .1,. Secção do Exercito, F. A. da iLva.
Sieuve.

Licenças

-*$*~"'-

concedidas por motl'VO de molestia aos Officiaes abaixo
indicados, para terem logar en~ tempo pr(!J!rio.
Ao Capellâo do BataLhão d Infant ria N. o 14., :1<'. X avi r Corrêu,
quarenta

dias para fazer 11'0 das ng as th rma s d Viz 11 .
do dito Batal hâo , L. J. Lop(' de'
1I5a, quarenta
dias
fazer uso das sol>redilas ngons t h rmaes.

Ao Capitâo
para

-~.-

Licenças rearristada$ concedidos
Ao Tenente
V ctcrinarin,

aos OJJiciaes abaixo designoo<l'.

oronel de Cavallariu,
M. P. de Almeida

2." 'ommnnd
.te dn. h
V alêjo , prorognçllo por

mezes,
Ao Tenente
dnQ.& S"CÇ;lO do Ex rcito, com c ercicio ne to.
taria d Estado , L. M. Peixoto de Vn concéllcs , proTocacão
seis meses. = CONDE DO DO!ll1'lM.

E lá conforme.

o

Coronel, Chc!~ interino da

1: Direcfáo=

ln

dous
por

Secretaria de Eslado dos Negocios da Gue.'ra, em ~1 de .I.lbri~
de 11:338.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exerctto o seguinte:
POI'

Decreto -de

Q

9." Divisâo
Commandante

do corrente me!!.

suui».

da sobredira Divisào , o Brigndeiro , Barão de

Lor-

dello,

Por Decreto de U do dito me'll.
Batatháo cU Infanteria N:" 6.
Tenente, o Tenente do Bataluâo de Infanteria N.o~O, A. J. Aleixo Pães.
Batalháo de Infanleria 1 .. 16.
Tenente, o Tenente do Batalhao de Infantoria N.· 6, P. José
Delgado.
BalalMo cU Infanleria N.· 20.
Tenente, o Tenente do Batalhão de Iufant ria N, o 16, J. Aleixo
Pács.
A lferes ,

O

Batalhão de Infanteria N.· 2ã.
AI feres do Ba tal hão d ln fan teria. N.· 16,

J. Manoel

Martins.
Batalhâo de Caçadores N.· 28.
Capitão, o Capitão do Batalhão de Caçadores
,o 4,
Carvalho.
Corpo :Militar do Arsenal do Exc,·cito.
Tenente, o Tenente do Exercito, Antonio de Simas,

B. José de

-*~".$*rOltTARIA.

=

=

. Mini t rio da 'u rra.
1." Direcçào.
2." Repartição. Manda A H.A 1 ITto. , P 'Ia ' 'r tari: <li I~ tado dos N godo da
G u rra , que o Batalhão de Arllft·
da Cidade do Porto , cuja. formação foi confirmada por Portaria d 29 d Março próximo })Qs·
lado, seja orgnni . do
gundo o Plano, in erto n Ord·OI do Exer ..
cito, 1 .·50 de 2:> de • 'ov mbro d 1 3 . Pa
das Neccs idade,
em 14 de Abril de 1838.
ci ela Bandeira,

=

---.~--Por Portaria d ,., do corrente

melll.

9." Dids(l.fI Lilit« r.
Exonerado do Commando da sobr dita Divi âo , o Brigadeiro Graduado, A. de Padua d
osta,

P01' Portaria de 14 do dito mel.
natalMo

Nacional de Artifices da Cidade do Porto.

s=

Officiaee ,
Sua .Magestade A RAIN H-,1 Houve por bem Confirmar nos Postos, pa?'a que foram nomeados em -dsrosto ultimo
pelo Vtsconde de Sá da Bandeira , cnuio Lugar- Ten~2le da 1I1e,.
ma Augusta Senhora nas Provincias do Norte.
Commandante,
o l\Iajor do Balalhllo Nacional da Maia,
Soares.
Quartel Mcs.tre, o Soldado do 1. o Batalhão'
da Guarda
da Cidade do Porto, J. Antunio Soares.
Capit~LO da 1.. Companhi~,
J. Duar~.1' Reis. .
Capitâo da 2." Compa nhia , A. da Silva GUllnara-es.
Capitâo da 3." Companhia,
F. Ribeiro Caldas.
Capitão da 4." Companhia,
A. de S. P<'reira Magalhães.
CapililO da b." Companhia , F. Gomes da ilva,
Capitão da 6." Companhia,
J. A ntonio de Lima.
Tcnente da 1." Companhia,
J. Marcellino Pi me II I a.
Tenente da 2.' Companhia, F. A. de ousa Cnl'vulho.
Tenent.e. da 3." Companhia, H.. Joaquim .MartilJ~.
Tenente da 4." Companhia,
J. Joaquim Guiruarã s.
Toncuto da 5." Companhia,
A. Francisco da Silva.
Tenente ela. 6." Companhia,
Francisco Soares,
Alfcres da J." Com pan hia , J. de J\ mujo Pirnen ta.
Alferes da !2.a Com panhia , .1. J. Lopes.
Alfllrc6 da a.a Companhia,
E. de Sousa Oliveira.
Alferes da. 4.. " Cornpanhia
, J. J. Guilllarues
Junior,
Alferes da 5." Companhia,
J. Pedro Mltriz.
Alferes da 6." Companhia,
A. Joaquim de Quciroz.

J. Pinto
acional

N

--~~*~*--

Licenças 1·cRi.çladas cone didas aos Offlciae« abaixo indicados.
Ao Primeiro Tenente do :3.o Hl'gimclllo de Arlllherill,
J. E. Coelho de Magalhrl(!S, Ires mezc .
Ao Prim eiro 'fcllentc doI..· ltcrrim nto de Artilheria , I. Jo \ de
SOIl a, prorogac;ào
por dous TIlCZ('·.
Ao Tcncn te do R 'gi mcnlo de a vullurin
.• 1, A .1\1ul" iro. de Dri
to, prcrogaçúo
por .inco mczcs .
.1\0 AlfNCS do dilo Hcgim into , B. de Oliveiro. LciltlO,
dOU8 m •
zes. = CQND€ DO BOMnM.

l~tú cOllform •

o

Coronel,

Chefe in.terino

dlt

l.1\ Dirccç«o

=

N.~36.
Secretaria de Estado elos Nc![ocios da Gtter1'a, em 25 de Abral
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 19 do corrente mC9;, contando a antiguidade de
ó de Setembro do anno proximo passado.
Capitão,

2. o Regimento de Artilheria.
o Primeiro Tcncn te, J. Thimoteo
Moreira.

de .Artilheria,

3.· Regimento

Capitâo , o Primeiro Tenente,
F. Gomes
Primeiro Tcnente , o Sf'g'lIndo Tenente,

Ramos.

J. do Costa Cascaes.

Botalliã» de Caçadores N.
Capitão,
veira

o Tenente
G uimarties.

do Batalhllo

Bata/Mo
Capitão,
Capitão,

o

2.

de Caçadores

de Infanterin

.°3,

J. F. de Oli-

N.· 16.

o Tcncntc,
B. Joé Uonç::llvc'.
n"tolluío de l ufuuteria N.·
o Tenente,
n. José Uubr al ,
4·.· Secção do E.ccrcito.

17.

Praça de ,~'utvaterr(j,do IJ'xtremo.
Major addido,
o Cap.tâo do Butalhào
dI.! Lnlautoria
N. o 10, 1.
Gomes da Silva, em artcnçào :lOS seus unnos de Serviço, c acharse incapaz de uclle continnar,

Por Decreto da mesma data, contando a antiauidadc de 28 de
Julho do UnI&O proximo passad~.
Regimento de Cavallaria N.· 4,.
Alferes,
ria,

o Porta

.N. Vicente

E~tandarte,
V alladas.

com

exerci cio na Esc 'la

Botatluio de Infonlerio
Alfcres,
o egundo
Sapadores,
J. F.

'nrgcnto,
Pinto de

A piraute

Vetcrina-

N." 11.
a Onicial

do Batalhâo

de

ial do Batull.âo

de

OIH.U.

JJatlllhâo de lnfunteria
Alferes,
o igundo .'argcnto,
Aspirante
Sé:lpadore~, J. 1. Crispilliano
Chianca.

Alh('~ d Infanteria , o Ajudante,

N.· 21.
a

om

qu foi cio xtincto tj",o Dnlallião
:Nacional Movei de Lishoa , A. J.l". de A . .'aluzur de EÇ:I; «m
a~te.llçào aos bons s ·rviços, qu
tem prestado
a Call~a da Lcgi.
uundude , c bolrrirucntos durante a usut paçuo,

Por Decreto

da mesmq data.

DatalMo de Tnfasüeria N,· 6.
Alferes, o Alferes do Batalhâo de Infanteria N" 10, A. Alves
Lopes.
BatalMo de Tnfanteria N.· 11.
A Iferes , o Alferes do Batalhão do Infau leria N. o 13, A. M. Cezar
Loureiro.
Batalhíio ele [nfanleria
N. o H.
Alferes, o Alferes Ajudante do Batalhão
de Infanteria N" 7, V.
José das Neves.
Por Decreto. da refer'ida data, contando a anii{iuidade dos Pástos.,
a que sâo promovidos.
desde 21· de Julho de 1834, em coruequen«
cia do parecer das Commissõe« das dijJ'erenles Armas,
reunidas á
do Mini.~terio da Guerra , com o qiial parecer Sua McJgestade 4.
~AIl'{IlA
Houve por bem Conjormar-se.
Tenente,

Batallulo de Infantcria N.· 7.
o Alferes de Infanteria , J. J. Cort s Paim.

Batalliâo de lnfanteria N.· 9.
Tenente , o Alteres de Infanteria,
I? R. da Silva Branco.
Por Decreto da referida data, para contarem a anti(Juidade do.
Pás tos , que actualmente
tem, de sele 21· de Julho de 1834, em
consequencza do parecer das Con~miNB(ies das diJJerenles Armas,
reunidas á do Ministerio d.l Guerra,
com. o qual parece", Sua Ma ..
gestade A RAINHA
llolwe por bem Couformar-ee,

Batalhâo de Caçadores N.· 4:.
J. N. da Silva Pereira.
Bata/Mo
de lnfanieria
N.· 13.
M. Ferreira da Silva.

O Capitão,
O Tenente,
por Decreto

da referida data, para contarem a an.tigttidade ~,.
Pástos , que actualmente tem, desd« Q.t. de Julho de 183-1<, 'Por
Q$sim l1!es pertencer,
em attençâo ao que relJrescntarafn,
e á. in ...
formaçoes a que se procedeu,
Regimento

O Tenente,
O Capitão

C. G.

Coronel,

de Cavallaria

N.· 6.

Slí Cabral.

de Oavallaria ,

BOM1"IM.

o

ue

J. José de Mesquita. -

Estú conforme.
Chif-e inierin»

da 1.& Virccfáo

=

CONDE DO

,secretat'za de Estado dos Negooios da Guerra)

em !25 de Abrit

ele 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se 'ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 20 do corrente

me~.

Batalhâo de Injant4'l'i<& N. o ] l.
Cirurciâo Mór, contando a antiguidade
de lá de De~~mblo do
an~o proximo passado,
o Cirurgião Ajudante,
L. Albmo GQnçalves,

Por Decreto da

mClma

data.

Demitllido do
rviço., o Capitão Graduado
em Major,
que foi do
extincto 2. o 1 gimento do Infanteria
Ligeira da Rainha,
Henrique Treskow,
que por Portaria
de 2i> de Abril de 1836, foi
~andado
considerar
como reformado,
de cuja collocação desis ..
uu couvenciouulmente;
fícando por i b sem dir ito n quaesquer
recla.naaçôes fururas,

-'$S'~.,.PORTARIA.

=

Ministerio da G uerra,
Repartição
Central da Contahilidade.
Manda A I Ali TIlA, pela S cretaria de Estado dos
ego cios
da Guerra,
que os Encarregados
das Pagad ria Militares promo ..
vam activamente
o resgate de todo os documentos
interinos , que
exi tarn nos Cofres de sua responsabilidade,
provenieut
s de 1 agamen.
tos, verificados por cITeito de circumstancín,
extraordinarias;
cum ..
priudo ao mencionados
Pazadoro
participar , por este Ministerio,
quaf'squcr obstaculo , que se off r çam ú prompta execução do que
lhes fica ordenado,
a Iim de se darem < s providencia
, que se fizerem nece sarias, Paço das .J:' eccssidades , em 14 de Abril de 1838.

==

Sei da Bandeira.

-*~~~Ô.Por POrtaria de 21 do corrente mex..
Pa

M

Torre de

. Julião da Barra.

exercer interinamanr
a funcções d Ajudante
de Ordens do
arechal de Campo,
Governador
da ..hr dila Torre , () Tenente do Batalhao de Infuuteria
.I. ".°16
J. O. de C. Cabral cAl ..

b~~~~.

'

[ 2

J

Por Portaria de 23 do dito
Balalhâo

mesl

Nacional Prooisorio de Rio Tinto.

Demiitido , conservando
as honras do Posto, pelo requerer,
e ter
sido j ulgado incaral, de todo Ç> serviço por urna unta de Saude ,
o Capitão , l\f. de Moura G uirnarâcs.

.r

--'*~*Sua Magestade A RA TNUA Determina
q1le os Officiaes, de que .
tracta o §.3." do Art. uuico do Decreto de 4. do corrente mez , publicado na Ordem do Exercito , N.o31 do presente unno , logo que
prestarem o jnramento alli prescrito,
sojnm considerados
lia :l." ccção do mesmo Exercito , ainda que anreriorrneute
tenham pertencido aqualqueroutra;
exceptuando
corntudo os da 4."Sf'cçn.o,
que
continuarão
a pertencer-lhc , ficando cm disponibilidade:
c Ordolia tambem a Mesma Augusta Seubora , que dos ditos Officiacs ,
que derem o referido juramento,
os Commandante$
das Divisocs ,
Militares enviem a esta Sccrotaria de Estado relação nominal.
Suo Magestnde A RATNTT 1\ Manda outrosim publicar ao Ex rcito, que se verificou serem infundados
os motivos, que d rmn lngar á declaração
iuserta na. Ordem do Exercito ,
." (H do auno
prox.imo passado,
ácerca do Coronel do Corpo do Estado Maior ,
P. P. Ferreira de Sousa.

-,~~c:<*-

Licenças concedidas por motivo de molesiia
indicados,

aDI

Officiac. abai.%o

Em Scs~,lo dI! 6 do corrente meto
Ao Major do Batalhão de Infunteria N: ~O, J. Caetano Vivas,
sessenta dias para ,e tra lar.
Em ."'·C~B(í() de 7 do dito 1nftl.
Ao Major de Tnfunteriu , L. A. de Oliveira Miranda,
quarenta
dias para contiuuar

a tractar-se,

-~.-

Declare-se
C)IIC o Capitão ,debpnchado
na Oro m do Exor ito,
.. 27 do corrente Ullno,
p"rn 'olllinnar 110 cxcrci('io cm qll' (~t.í
na 3." Divbào Mililar,
!te J. om s Pinto;
c qn o prillll'iro dos
Tenentes, despachacl ~ na lllllla
Ord rn )lora ('I Rf'gilll nto de Ca'ONJ)t; DO llOMFl ••
vallúria N.o õ, bc J. Jo,(Í Silvciro. _

EbtU. conform
O Coronel,

.

Chrfe interino da 1." Direcfâo =:

N. 38.
O

Secretaria de Estado dos Negocios da Gucrra , cm 27 de .daNl
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Boieroito o seguinte :
Por Portarias de 21 do corrente rne%.
Batahâo Nacional de Fáro.
Quartel Mestre, o Primeiro Sargento da Guarda Nacional
da mesma Cidade,
S. José da Costa.
Capitão
da L" Companhia,
o Capitão
da Companhia
Móvel do
mesmo Batalbào , A. F err eira haves.
.
Capitão da !l.a Companhia,
o Ca pitiio da Companhia
Fixa do dito
:Batalhão, J. V. Pessanha Cabral.
Capitão da 3."
ompanhia , o CapiL:lO do extincto Corpo Franco
da referida Cidade,
J. Bernardo de Mendonça.
Capitão da 4." Companhiu,
o Capitão do .xtincto Batalhâo
acional ~de A lbufeira , A. Pedro de ~'l(~ndonç .
Capuüo do. b. a Companhia,
o Tenente do refel'ido ex.tincto Balalnào , S. José de Mendonça.
Capirào
da 6." Companhia,
o Capitão do extincto Corpo Franco
da sobredita Cidade,
J. J. equeira Samora.
Teueute da 3." Cornpanhi
, A. Vicente
eto.
TenelJte da 4.'" Companhia,
G. José de Mendonça.
Tenente da á." Companhia,
o Alferes do extincto Batalhâo
T acional de Albufeira,
L. dos Santos
to.
Tenente da 6." Companhia,
J. :l\Iarrciros
to.
All'ereti da 1.& Companliia , o Alferes da Companhia
Móvel deste
Batalhão,
J. Mana llarrotte •
.Alferes da Q." Companhia,
o Alferes da Companhia
Fixn dest Batalhão, A. José Leal.
Alfercs da 3,& Companhia , o oldad
da Guarda
aci ual de AI.
buteira , J. da Cruz Almeida.
lferes da 4. Com paul, ia , '. J. Dias TI!i' ir •.
Alfercl> da
ompr nhí: , J. Cabrita ~ une .
.Alfere da 6.& Comp nhia , o A 1feres d c. tíucto
'orpo Franco da.
lll.encion da Cidade,
J. 1 m nt da Silva.
T

b..

Baiulltâ6 Nacional de rilla Real de ,
Capitão
POlIl

Capitão

da ·1.•" ·orup .•nhia,
Ullhr )ira.
da Ó." Companbiá,

t. Antonio.

o Tenente

da 3." Companhia,

José Oucrr

iro.

J. da

J. Gomcs Delgado,
J. Manoel Serornenho.

CapittlO da 6." Companhia,
Tenente da :.l." Companhia,
'I'cucntc da 'L" Companhia,
tnn io N gllcira.
Tenente da õ." C mpanhin
Tenente da 6." Companhia,
AlCeres da 1:' Companhia,
Alfercs da 1." Companhia,
de Torres.

da 1." Companhia,

o Alferes

, l\Ielchior G uerreiro.
S. José Teixeira.
P. 1". da Costa Pir s.
o Soldado da Ln Companhia,

Alferes da 5. '" Companhia,
tonio de Torres.

o Soldado

da 3." Companhia,

S. An-

A. José
J. An ..

Alferes

da 6." Companhia,
Dionisio Gu rreiro,
Ilotalluio Maritim» d« Tavira.
Commandanlc
com a graduuçt\o d Major , V. Bernardo
da ilva;
Capitão da 1." Companhia,
Jnnquim da Coucoiçâo
Capitão d-a !2." Cornpauhm , A. Pire- Padinha.
Alferes da LO. Cornpanhia , J. Manocl Pores,
Alferes da ~.11. Companhia,
J. PNlro Vil Ito.
Batallulo ft.[aritimo de Olhâo.
Commandante
com a graduação de Major, J. F mandes Lopc~
Capitão da 1.." Companhia,
1\1. Vi 'ga' tio Sacramento.

Capitão da 2." Companhia,
Alferes da 1." Companhia,
Alferes da ~." Companhia,

Antonio

Machado.
Morgado.

M. Martins
J. Bnptistu

Lop

b.

~~*~*-

ae

Licenças concedidas ror motivo
mo/estia aos OJficiaes abaixo •
indicados, para terem togai' cm tempo proprio,
Ao Capitâo
do 1.0 Hcgillwnto
di! Arlilhcria,
. Vil'ira Gorjâo ,
quarenta dias para fm:er II~O das <tg'lIa' rias Calda. da Hainha.
/\0 Sngundo '1' 'nctlte do dito Itl'giltll'lItn, F. de Pauta Lob ,gua
r .nta dias para tornar huuhos do mar.
Ao apltào do Buudhúo li Infalll<,riu.. . o J I"
JOSI! into, q u
rcnta dias para (az('r uso das utrua thr-rmnn de Vi;" 11,,_
o Capitão do Batalhão de 'nçadOl'f's N.· !l8, .T. Antonio
f'c!'i.
ros , quarenta dia' pam fazer uso dns bohrcdito
ag'IIO' tltl'rlTla •
Ao Tr!l'nt
dollatalh"l
d. lnfanl'ria
.0(;,
\ntollio
)urdo

.r.

C)uarf'nta dias para
CONDE

fazer

TI

o

liSO

da' sobr diLas aguas thcrwn

DO llOMFU1.

Coronel,

ttL

Ollform '.

Chefe iutcl'iao de, 1." J)irecfll0

=

s.

,secrolat'ia de Estado do» Negocios

da G uen'a,. cm 28 de Abril

de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-s«

ao HXel'Clto o seguinte:

DECRETO.

T

endo o Visconde ele á da Baudcira , quando se achava reves·
tido de podr-rcs extr aor d in arios nas Provincins
do
orte , perdoado, e uraudado soltar o~ Soldados dr) Bntulhúo
de Infanteria nú·
mero nove, G uilhormc Claudiuo , Manoel A ntonio , Alexandre Rehêllo, José Felix Taborda,
Francisco
Antonio,
Joaquim GonçalVI~, Antonio
Toaquim , José dos Sautos , José Joaquim
da Silva,
Antonio Alvc· da 'ilv.a, 'Antonio
Custodio , a fim de voltarem ao
Sorvico naquella crise : lIei por bem ratificar o r f ridos perdões,
ficando sem etleito os Decreto , pelos quae a alguns dos m ncionados Soldados foram commutadas
as ]> nus em que e achavam condemnados.
O Conde do Bomfim , Minislro c S crctatio de Estado
dos , ·l'g{)ci~" dn ~i uerra , o tenha assim entendido,
e faça executare
Paço das Ni!C' idudcs , m vinte
um dI' Abril de mil oitocentos
c trinta c oito. _ lL\l~llA.
Conde do Bomfim,

=

Por
PrímeiroTQnente,
xiino passado,

-·~/~"'Decreto de Q3 do

corrente m~.
3. o Regimento de Artillieria.
com antí;.ruiua<l' de d' elembro
ô

do anno pro-

o Segundo 'I'cncnt
, J. Jácome Robim ; cm att 'lição aos distinctos
erviços , que ultime mente prestou em combate, e antiguidade
que c. nta ne te Po"to.

Por

Decreto

ela

meSll1lt

elata.

Alrcr s de Infantcriu , com antiguidade
de ç2-j. de Julho de 1831.,
o Ar hivista da 7," ivi~"\.o -'liliIHr, P. A. da Cunha e Abr<,u;
em attC'nçao ao l'l,levan'c~ ~'rvi O', qll f(·z na Praça de MarV~l(), qllando
,~tC'V('
ilíada pela~ força ti Ex reilo do IIsurpad r;
habilltandoc p< ~I Ihmll 'ul!! '01 'lud
., c pr'slundo
b m !>erviço, <lede qu.' rI i 1l(,tr\t'udo Onicial d llalalhã
~ acionnL, que
S orgnni 011 'Ill Coimbra.

Por J)ecre!o d(Hllt$/fW
til/Ia,
p·lI'CS contarlln
IZ antiguidade
dos Pd, ..
to" que aclual'/It:llle tem, d, ·de Q<> de J "llto de l8:l:~, Tlor lhe
pertenCI':/',
cm cOllseql/<!t1 iú das aoengul/fu( S a 1ue se Jll'occdeu.
j

R "'III )lta de Cap'altarit, A.o 1.
O~ ~apit:\ ..s, L . .Maldolludo d.' E~n, J, Lu\:io ValclIlc,
'tlva 13ruuct.

c F. da

Regimcnto
O Capitão,

G. X.

de Caoallaria N.· 40.

de Vasconcellos

Corrêa.

Rcgimento de Caoallaria N.o 6.
O Capitlio , A. Ferreira

Sarmento.

PrafCl de ElM.,.
O Capitão

addido ,

J. J. Maria

Ripado,

--*~il<-

Portarias de Qf> do corrente meto
G." Divisâo Militar.
temporariamente
na sobredita Divisüo as funcções
POI'

Psra exercer
de
• Addido
ás Intcndencias
Militares,
o Empregado
na Reparti• ção Provisional
de Liquidaçôes , J. Alfonso Vinnna,
Batalhão Nocional Fixo de Bemvioer,
Exonerado
do Commando
do dito Bntnlhâo , pelo r querer,
all _
ganclo motivos attendivei
, M. de S. P. C. de M uezcs
fonte
egro , que por Portaria de 21) de Outubro de 1836, publicada
na Ordem do Exercito,
N." 4,3 daqut'lIe anno havia sido cncarregado interinamente
do rcferido Üommaudo.
J3atallulo .Jcademico de Listoa.
Dcmiltido
do Serviço , pdo requerer
a
, veis, o Alferes da 4. Companhia,

all!'g::lIIdo

motivos

atteudi-

J. Luiz Machado.

-*~~~-

Tcndo alguns Commandann-s
de'Uorp 'S dado n diversa, praças
guias de passagem
pura as Compunhi» de V,·tNuno , s nn :ipcial uetenninoç'uo;
e haveudo tumbcrn C. mrnnndanu.
de V tera'nos, que do me mo modo a' tom mandado ad'lIillir na r spcctiva
Companhias:
SIM Alag _Iaelt' A KA 11 lIA Manda
r ouunendar
n exacta observaucia do que ~ ncllit est;,belecido
a tal J' pito,
n
frm de que nenhum Conunnndautc
de Corpo dê guia pam
t rnnos,
não úqudle iudividuos , <lu tiverem c e d tino por ordem
expedida pelo Mini~t('l'io da G uerrn , ücu lido re pon avei o
'ommandantes
du 'otllpallhias d(~ V(,t 'mlllh pelos ab6nos fI iI",. a proçns, C'lIjn adllli'i>lLO ntlO t 1I1Iu sido oru 'tlCu.la. pola..M '~nH\ J\ IIgu to.
Senhora.

---.,.@:*---

D clntn-s<, 11l1r o 'l'I'u 'l1lc, .'\1. J(m' Vif'iru, drspnchac10
doExercilo,
\.·127 do corrCIlI(~ llllllO, para o Balnlhão

lia .N. 9 U),

Na

AIrerci> cio

meslllO

~ '1'po;

C qUl'

nu Ord(,Jtl

<!<·lnt'UIJ(co .\lf·re d"'lH\-

chndo na r!!ff'rida Ordem parn o Halnlhuo
.• 1·1 da roemn AnIl ,
.A. B. de Sú (;utNrps,
m Primeiro
'argelllO,
Aspirante
n OIJidai do llatal!J;io de illfnlll('J'Ín ! ." I!). __ 'ONl.lE DO 13o~J 1M.

J~ IÚ

o

cnn fOI nl~.

COl'oncl, Chefe interino da 1.a Direcfilo=

N~ 40.
Secrc/atia de Estado
~,

dos Ne{io6ios da Gicerra , em 30 de Abril
)

de 18;{8.

ORDEM DO EXERCITO.
Bzeroito o seguinte :

T

nl~CnETO.·

ornando em C~luideraçàó
<IU' se verificaram iufundados
os 1110.
tivos , porque o Brigadeiro , BurilO ela Ponte de Santa Maria,
deixou de ser cont mplndo na Prornocào publicada ror Decreto dr inc de etembto do anuo passado:
Hei por bem PrOfnovê-lp I:) Marechal de Campo (' raduado , (:01t !t({0 U autiguidad
deste Posto
dele o referido dia. cinco de Sei .mbro. O ,Mini tro e ecretario de
Estado dos ~ gocios da Ou errn o Lenha assitn entendido,
e faça.
e~ccutar.
Paço das TC'
'itlad
,cm vinte e oi
de
bril d mil
oitocentos e trinta é. oito. ;:;;; !tAl
J LA. ,;;:;;: Conde do lJomjim .

.

. -lI<

~._
)

Por Decreto de 27 do corrente mer...
Est(Jdo ftluior ao Exercito

Tenente,

o Tenente

do Regimento de Cavallaria

N.· 6,

- faes. Sarmento.

JJateria de .Artillieria destacada na Ilha da lJladcú·u.
o Copitào do 4,.0 Regimento da me ma Annu, M. de VclIosa C~:,lelJo lira o o,
Batull&l;o de [ufanteria N. o 17.

CapitilO,

Capitr~o da COOl}>Qllhi de Grp.nadcir():;,
o Capitão
do Ba'nlh~lo ôe
Lhfuuteria ~.o JO, quee:,l{L servindo Iluqudlc Corpo,.!{
A.Mnr'"
tios de 1!'orzc
.
aplt.i,o da 1. Companhia,
o c, nitâo do B,llRlhi'to ele Turallt<'ria
.N: l;l, que c t{t II rvindo no rcf:'riclo [orpo , . VII:lra d· Sd 'n.
Capll:Lo da. ;1." C lllpanhin,
o 'apitao do OleSlfl Ha alhào dI' LlIfUlItcria ' .. U, IIue tú scn indo 110 01 llcionado
'orpo, T . .'ci-

d!, Brito.

C .•piL:IO d· IlIf.nh'ria,
qlll' l~t.l ~crcl Brilo.
PâCl'CltLUS
ela :1.& J)ivis(Ío Jl/ililur.
A!ldiJ
á :3," 'cUlP, nllla, o .llajor do .I3nt,tlllao dl' [ti fali l 'ria
18, J. LIIL~d' Aralljo'
p r t'r id julgado iII apa!. de ('rvlC;o
a lIVO, elll 'Olh '1J1l r da de I 'rim !lto J. G.du r 'ccbido ('lU c lU..
bal ; c contar tlilHa
1111 ~c
r\'iço.
apillto da 5.'" ompall1lit,
indo no lo bredit.o Cc fpO,

J. Joaquim

( [~
Forte

.u s.

Ir
Neutel.

•

Governador,
o Capitão de Artilh ria, J. de C. S. da Silveira Tet4
les ; por ter sido j ulgado incapaz de serviço activo por uma JUI1·
ta de Saude,

Porte

drt Cru% Quebrada.

Addido , o Capitão de ln fanteria , J . .M. de Miranda
Henriques;
cm attençâo a ritto estar capaz de serviço activo.
Por [Fccrelo da mesma data.
Btüalliâo de CaçadOl'es N. o ·1,.
Tenente,
o Tenente do Batalhão
di Caçadores N." 3', J. P reir~
Soromenho.
(
BalalMo de Infrl1tteriCl N.- 1·1-.
Alferes,
o Alferes elo Batalhão de Iútuntcrin
.ol(),·JosÓ de ousa.

Bataituio de rnfantcria N.· 17.
Major,

o Major

do Batalhão

'

.°9,

de Infantcria

Moracs.

BatalMo de l11.fantcria N. o 18.
Major,
o Major do Batalhão de ln fan teria
." 16·~
Silva.
Capitão,
o Capitão do Batalhão de Infan teria
." 9, M. José Ma ..
lheiro.
Alferes, o Alferes do Batalhão
de Infanteria N.· 9, A. Moreira
Lobo.
]1atalh(Ío de Caçatl(,rell'
.'1 !lO.
Alferes, o Alferes do Batalhlio de Cuçudores 1 ." t, G, A. da S11.
va Macêdo.
Forte de Paro d' vlrcos.'
Governador. addido , o .Major Reformado,
J. 1 opomuceno de Lima, Governador que foi int rin do Fórt 'das Maias.
Veteranos da 1 ~ J)il7isrlo .Milita,...
Addido :í 8. a Companhia,
o T nente da~.
'cçi~o d
F. da Cunha Roda.
Por Decreto de 28 elo dito wet.S.
I

Exonerado do Commundo
Darão de Lordello,

da 9." Divielio

Militar,

-lt~~*-

Licenças "egistadas concedidas (lOS Dfficiae« abeiro deMgnar!M.
Ao Capilr~O de
avaliaria,
1<'. da Cunlm Alcunforndo',
~·ifII tf'S.
Ao Tenente Coronel,
G ov irnador da Praça d,· E. treinos
J. Ri.
beiro de Sousa, um mcz.
CONDE DO nOMFJM.

=-

l~slú. conforme.

o

Coronel

J

C1LcJcinterino da 1.. Direcs~o

=

.secrelar,~ de Estado

dos Negocios da Guerra , cm o 1.. de Maio
de 18:38.

ORDEIVI DO EXERCITO.
publicam-se ao Exercito os seguintes:

DhCRETOS.

T

endo sido recommcndado
COlIl toda
11. particularidade
pelo General
Conde das Antas,
o Capitão,
Dom Carlos .Mascarenhas,.
Comr:tandante
de um E 'quadrào de Lancniros número dous , em
consequencia
do seu mui ditincto,
e valoroso comportamento
i testo. daquella força, lia AcÇlto de Salvaticrrn
cm I~cspanha,
da~a a.
dezoito de Junho do armo pro imo pu sâdo; e nao se tendo ainda
v rifl.oad a "Oraça, que Fiz ao dito Capitâo; de o condecorar com
a Comlllcnda da Ordem de
ossa Senhora
da Conc ição d Villa.
Viço~a,.
e}\ll" aliás promovidos
os mais individúos , recommendo.dos 110. nh' ma occn ilio: Hei por b m Det smrinar CjU fi que sem Jlf",
fello a sobredita Graça;
e que o Capitão,
Dom Carlos Mercaren has , sI:ja promovido .í.gro.dllução de .\lajor. O Prosidcute
do Con5<'1110
~ Mi,~i,t~o e ~(·Cff.tario d(~ E~tad() dOI; ...g cios Estr~lIg iros,
EllcurTl',;adú
lult'r1llamentc
dos cirocios da Guerra
e da Mutinha.
e Ultramar , o tenho. assim ent ndi(~o, c faça. execlll~r. Pulacio das
Necessidades t cm dC7.esci de bril d mil oitocentos e trinta e oito.

RAL lIA. = Visconde de Sá da Bandeira.
o

cm

.

Consid()raç~ o que
Brigadeiro,
Joâo da ilveira
de Lacerda, foi h. fdrmado no P t de l\I rcchal de Campo, por
Decreto de ciiico de eiembrd do armo pas ado, S lido Deputado
ás Cortes Gemes, Extruordinarias , e Constituintes da Nação Portugueza ; e que em taes cirCllm~tancia
oh5to.va ao dCtipucho da reTQm~ndo

fórma O Arti"o n \' nta:

nOVe

da Con tituiS'ao da MOlltlrchia,

en-

tüo em vigor, por io
qlle
não
r Bromoç~lo, 011 Empr"-go que
por a.ntiguidadI' na .(·líla Ih'
mI C'lis ~: Hei poí bçm Del<mni ..
nar que flqlle
'fll (·tT(·ilo a r ·f('rida
rdtll'llla. ( Mini lro e ccrctado de E~tado dos <'g'OCi03 d. ('\I I"ra \) l nha as im cnl 'lluido,
e faça ex cutar. Paço d
'cc ida It'~, m vintl' c iII) de Abril

demiloitocentosetrinla.

llAl

11..\.

= (;oIL(lc <lo Bomfim.

,

. [~]

s~ndnsohst'fiva
no referido despacho
o Ó-rtigo novc!iL\t e nQVÇ da
Constituição
Política da Monachin , cntâo cm vigor,
por ISSO que
não era Emprego,
que por antigurdadu
na cscála lhe competi se:
Hei por bem Determinar
que fique sem cffeito o mel clonado Decreto, na parte que lhe he relativa.
O Ministro d Secreta'no de E tado dos N egociqs da G I erra o tenha assim ClJ tendido , e faça executar. Paço das Neccssidades , em vinte e oito ele A.ijril de mil Oitocentos e trinta e oito.
HALN lIA. =- Conde do Bomjim.

=

•~

-.~*-

Por Decreto de ~7 do 7/tCZ prosimo paseado:
.Estado lIJai07' de .drt illuria.
o Capitão do ~." Hegillleuto da me ma Arma,

1

Capitão,

J. do Bri-

to Seixas,
Regimento

Ca~ikl.O, 'o Gapitâo
Cordeiro

N. o 1. '
de Cavallnria N." !2, R, l\f.

de Caoallaria

do ltegil1'lctlto

Vinag'f("

,
llco'imento de CavaUuria N, o 2,
o Capitlio (FoRegimento de Cuvallariu N. o 1, F. d
Pachêco,
(
( JàtaAhllo de ('(lradores N. o õ.
Capit! o, O Capitão do Batalhão de Caçador s N" 30, M.
.,

1.

,

'

j

eH pitâo ,

O uedes Assedio.r-

I

,

Batalhâo de InJlJln6aia
Capitâo , o apitiio do
rêa de Lacerda.
lA.lferes,

Bat Ihào dcluí'lIllcri.

, .

C. M. Cor-

Batalliâo de Infaiücria
JV.o H.
o Alferes do Batal h;w de l ufu ut eriu 1\.·(~l, A. Jo é da Co ta.
Bata/lllio de (_àrador6s N. o 30.

Capilltcl, o Oapitâo do Bal<llhão
•. lez Barreiros.
I

POJo

Poriaria«

Commalidanlp. interino
. de Villar

Commnlldnnte
de Moura

de Caçauores

-~*de :lO do

IlIC':,

1

7n'oximo

da !iobrcdila

L>ivisào,

O

.0

õ

,

C. J.

e14

passado.

r>.." J)idslio Alili/ar.

Brigadeiro,

Torpirn,

CommnndnntC'
po Gradllado,

o

N." 7.
'.u~O,

J

Barão

Dit'iM'Fo Alitita r.
(llm'c! tn J)ivj~ào, o {arechal de
l'ollle <..l Sanla.M
ria.
/) i IJislÍo JI~tll0/'.
da sourecliln Dlvisao, o Brigadeiro Graduado,
8."
<..la
Barào da
10. ~

inlf'I'jl'ó

l<'Ul'tado.

==

CONDE

DO llOMt>lM.

COI'onel, Chefe interino da 1.. lJireeçi10

=

L.

N.O 42.
Secretaria de Estado dos Negocios da Gucrra , em 4 de Maio
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decretos de 27 do me?;proximo passado.
Batatlulo de 1171.anier ia N. o Q 1.
Alferes,
contando
a antiguidade
de Q8 de Julho de 1837, o 1.• Sargento Porta-Bandeira
do Batalhão de Infanteria
N.· 16, A.
N unes Barbosa,
Corpo ]Uililat' do Arsenal do Exercito.

,

Capitilo Graduado,
Primeiro Tenente

com antizuidade
de [) de etcrrrbro ultimo , o
de Artilberia,
M. Ignacio Ferreira.
Veteranos da 3." Divisõo Militar.
Major, addido á 1.- Companhia,
o Capitão do Batalhão de Irifanteria N.· 6, G. José de Brito;
por ter sido j ulgado incapaz de
a~rviço activo por lima J UJI la do 'allde,
cm con eq uencia de ferunento de bala, (~UC r ceheu cru combate;
c contar trinta c sete
an nos de bom ser vrço

..

,

Companhia de V(!te,'an08 de Abrante,.

Addirlo,

Militar,

o Alferes

da

1." Companhia

de Veteranos

da 1.a Divis~

O

C . .M ada de Araujo.
Praça de Castro Jllm'Íln.
o C, pitão ReC rrnado das e>tincta
:Milicias,

Ajudante,
M. J. Nogueira Mimôso; «m attenção a ter c-tudo pr ~~o todo O l empo da
• 11. urpação
por seus cntirneutos liber aes ; c bons serviço q ue prestou lia Campanha
do Alb~HVC.
Por Decreto de QB do dito me".

10." Divi âo Militar.
Demittido
bredita

do Serviço,
pelo requerer,
o Official Archivistr,
Divisão , M. José de Oliveira.
.

da

50-

-~-

Por Portarias de 27 do me?,proximo passado,
BlJluthr10 de Caçadores J\" QB.
Para regres ar ao sobrodiu, Batalhao
a que )lNI( ncin ,
B. Antonio I lharco , que li. via ido mandudo
fazer
Batalhão
T.U
30 da m('SlI1U Arma.

Para 'pa~sar a

eX<'TC

Batalhiío Na ional de Fáro.
r as fllncç;3c~ de l\lajor doo!>!'

o Ca!lIla() do Batalhão
Sarmento,

de Iufauteriu

.l

."

7

'

D.

O

Caviltlo,
ervico

no

dito BolnlhiLO,
P. de J\lor'l i

2. o Balalhâo Nacional Procisorio do P01·lo.
A lferes da 2. '" Com panhia , o Segundo Sargento da 6. a Companhia. ,
J. José da Silvn.
Cnpila
da (i." Companhia,
o Tenente
da mesma C rnpanhia , J.
de 8.)115a Ribeiro.
Tenente da dita Companhia,
o Alferes ela Q." Companhia,
Francisco Alves.
Alferes da sobrcdita Companhia,
o Alferes da 6." Companhia
do
extincto
ltegill1ento
r aciorial Provisorio
da mesma Cidade , J.
G arda de Moracs.

.

Por Portaria dc 30 do dilo mc'il.

:.ri-

Para ser empregado
como con vier ao Serviço , n a Ilha de
.
guel , o Major da ·1,."Sccçao do EXNCilo,
F. A. da Silva Sieu~e, que por Portaria do 20 do dito mez foi mandado para alO."
Divisão Militar.
-~~~~»>-

Sua Mageetadc
A RAT I L\. Iunda publicar ao TI ercito, que
por Decreto de 7 de Abril ultimo,
expedido pelo Íj nist.er io da ,,\la ...
rinha e
ltrarnar , Houve por horn E, onerar do Posto de T 'n nte
de lnfanteria
da Provillcia de Moçamhj(J11
,para
regre' ar n que
ant riorrnentc tinha,
o Alferes do Exer .ito , 1\1. A. Rodrisues de

Cardina.
ua Magestad
to de
avallaria
cio CIO que sacha.

Determina

outrosim q11 o AI~ re do Re"imrn.
. Vlceut
Vulladas , continu
no c. crci-

.·4"

--**~**-

Licenças ?'cgi,çtatlas conccdida« aos OJjiciof,ç abaixo
Ao Tcnente , addido ti. !2." lotnpanhin
ele Veteranos
sâo Militar,
J. M. de Azev Ado e 1 110, prorf)gac;~to
Ao ,A manuensc da Repartição do COIl clho d 'ande
G. Dcforges c .Men zes ,ei'
mezo P' ra Ü' á Ilha
contados do dia ~ do corre a I ' IIll'Z.

indicados,
da tj-,a Divipor mil anuo.
do Ex r iLO:
dr Madeira,

-*lt5~*-

Declara-se
o seguinte:
1." Que o Coronel do Corpo de l~ngellh~il'os, F. P. d(' Arbués
MOI' ira, dpixoll de ler 'X 'fcieio de G oVl'rnndor da Praça de br.Ultes em o 1. o de J nnciro pro iTllo )HltiSado.

2.

0

Qne o Tencnte

nal Provisorio

do

cnl'n~llte

hlicado

Iln

do Porto,

da

Q."

'ompnnhin

dc~pnchad(l

na

flo L" Bnte Ihão
I·d

do E <'feito,

h!! .J. de Sou'a
CV',
{'
r ,ferida Onl·rn. - Co,'oe 1)0 fi ~n·nl.
UIlIlO,

l~~lá con forme.

o COl'onel,

Chefe interino da 1.~ Dirccfáo

ilcio~

N. o
n;LO COlllO sc acha pu-

lTl

=

N ..

da G tUt'ra, cm õ de

· &crotaria de Estado dos'Ncgocios

Maio

d~ 1838.

ORDEM DO EXERCll~O.
Publico-te ao Excrcdo o seguinte:
P&l'

Portarias de 30 do me%proxhno passado.

Q',. Batalhão
Nacional Prooisorio do Porto.
lf.<mel1te da 3." Compauhia , o Alfér s da 4.~ Companhia,

A, Mo"

- reira Leal.

AI~,T<.'sda ,1-," Companhia,

o-Sargento

J. Eugenio

Ajudante,

Ma;.

chado.

Batallulo

'acional Fixo de Chaves.

Exonerado
do cxercicio de Ajudun tc pelo requerer,
a fim de continuar a servir no Batalhâo
de Caçador S
.0 3,
onde se acha ..
va collocado an tos de ser nomeado para este serviço, o Alferes,
J. J ustiuio 110 Pin to.
PO)'
Portaria do J ." do corrente me?:..
~.' Batalhão Nacional Prooisorio ele Lisboa.

para exercer as funcçôcs de Major do dito Batalhão
Batalhão de Caçàdoi'cs
.0 2,
F. Luiz F crreira,

, o Capitão

do

Por Portaria de ~ do dilo me s.
Baialhâo de Infunteri« N. o
Para servir no dito Batalhâo
ria. Padrão.

, o Capitâo

6.
Arma,

M. Ma ..

-~-

eniença do upremo 0m~dlto
I

]

da mesma

de Justiça Milita)'.

Accordam

o do Supremo Conselho d .1ustiça Militar,
etc. Que
attcndenel., a que o ac usado , Vicente de Brito Corrêa , Major das
xtinctns .Mi(icia~ da Ilha da \ladeira.,
ln disponibilidad
, para

ubtruhir-

c ao S -rviço, que porlcria

('r-II\{ lestinado

durante

a lu-

ela contra o usurpador , dcixára (como ('lIe lIH',Ir)O COllfl' a cm
seus inlerrogatorio
) 1. apn'
nt: r- • no D( pÓ,1I0 :t'tal Militar de ta, 'apitai,
cm que r' idia ; faltnudo a im Ú ohrigaç:lo, qu( lhe imPOZ o Arti"o 1.0,
3." ,la Portaria de 19 de J\go"to de IB:J:!: .illlga~n 1I[ o justif ado
c illlpr Cl'dt'llt,'s o" 1I1otivos que all('goll, par.
deixar d () f. ZN;
('ln
ons qucnci
o cOnd('lllna".
!lO Jwn!',rIl('n:
to d todo o tempo,
(I\1C dc<nrr II d ti, (.!J. U(' .Jlllho de 1.~.~_~al'
7 de Outubro uelU34,
oqll
Ilh' 1I,l() .d 'ontudo pura ·!lcllo 0.1..

...um: e igllalmente o condcmnam
no perdimento
do Soldo respe~livo ao dito tempo; alterando,
c revogando por esta Iórmu a sntença da primeira J nstuncia. Lisboa , em Sessâo de fl,7 de Outubro
de 1837.
Noronba. ::::;::Zugallo.
B. de Alcobaça, ::::;:Araujo,
= Vascoucellos.
t-'

=

=

_*~',l---

Sua Magcstado
A RA L IlA Manda .publicar
ao Exercito,
que por Decreto
d ,1, do mcz prnximo passaclo , Houve por bem
Fazer Mercê a J. F. de Oliveira Guiman"tes,
T 11 nte do Batalhâo
de Caçadores N: :l, de o Nomear Cnvalleiro da AlIliga,
muito
Nobre Ordem da Torre e E pada do Valôr, Lo, Idade, e Merito,
pela intellig ncia, c cor gem com que diri iu , cornmandou
a
rça empregada
na perscguição da glH'rrilha miguclista,
que iufe tao\'a parle do diatricto de Coimhra ; de rendo-se ao acêrto das uas
bem combinadas
disposições , a captura
do chefe, e dez daqucllcs
bandidos.

-*..
~,~.,.

Lic~nç(15 concedidas por motivo de molesiia aOi O/jiciaes obaia»
i ndicados,
Em Sewlo de 8 de 1Ilarçn ultimo,

Ao Alfercs,
Angra,

Ajudante> do Castello

de

' .• JnllOllaptistndaCidad
Ue
dias para se tracu r.

J. A. Martins Pamplona , quarenta
Eni Sessáo de 7 do lIICZ. proeim»

/J(l:iSO(/II.

Ao Major do Corpo de Eng('1I hoiros , J. :\1. .Morei ra d

B 1'00úra,
ses l'ula dias para to mnr agofl Iorrcas de PUllllcLC
na lia oriecm,
Ao ()flpitüo do mesmo Corpo,
.1. Vilcllu Bastos , clncocuta di i
para se uactur,

Em, ...,'e..s~o de 11 d.n dito me~.
rlilhcria,
J. Maria de Olivcir

o Capitão do ,1,: H.ebilflp.llto de
noventa dias para
e traclar.

Bm Srssúo eie 19 do dito met:..
Ao Capitão
tlnçtar.

d( Uavullnrin,

Declara-$o

1". Luiz Alfaro,

q\l r IItn dias para

-*~~
o \iefl'uint':

Qlle () Cupiti\o do B. lalhüo ele Infant ria!
.0 10,
J. I<'st:í ra~clld(l o sNviço !lO Balulhüo
.0 G ua
1Il<'~Hl
.AI'ma, d('sde 17 do mel/, de J\ hril ultimo .
• ll.· que o prillll'iro do:; Alfel' '5, dcspncha<1(), na Ordem <lo h e1'dto, l .°27 do corrcut(' :1II110, pan t('I'<~1I1 o (h,~till() <t,l( III lh r
1:

lin

d' Hoza,

eon icr ao ber iço,

he 'icpl~LO 1,'cn im.:..;..

'o DE o

E,t~l c01lforme.
O Coronel,

Chefe interino da 1.& Dil'ecf(10 :;;

llo

\ J.l.

N.O 44.
Scct'ctat'ia de Estado dos Negocio. da Guerra , cm 7 de Maio
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publioa-ee

ao Exeroito o seguini« :

Por Decreto de 30 do me" proximo passado.
Batolhâo de Infonteria N. o 7,
Major, o Major de Infanteria, que está servindo no mesmo Corpo,
A. Joaquim Ribeiro.
Batalhâo de Infanteria N.o 8.
Tenente, o Tenente , que está fazendo serviço no Batalhão de Ca·
çadores N." 5, J. J. de Mendonça e Brito.
Batvlháo de Infanterio N. o 16.
l\lajor, o Major de Infanteria,
que está servindo no mesmo Corpo,
J. Fernandes da Silva.
Tenente, o Tenente do Batalhão de Infanteria N. o 8, M. Augusto Cabêdo.
Batalhão de Tufanteria N.· i5.
.AI feres, o Alferes do Batalhão de Inf,lIIterill N.· 7, José Machado.
Forte de S. Roq!le.
Governador,
o Capitão, Ajudante da Praça de Cascaes , A. R.
Dias da Silva.
Veteranos da 3." Divisâo Militar.
Addido.á 3." Companhia, o Alfere das extinctas Milícias da Maia,
L . .de S. Silva e Carvalho;
em attençào fi ler sido gruvcmr-ntc
ferido de bala em combale, que o impossibilita de quulqucr-serviço.

Por Portaria de ~9 do mC$proximo passado.

10." Vivi âo Militar.
Exonerado do Com mando da obrcdita Divisão,
sido nomeado, o Coronel de Artilheria, J. P.

para qu havia
oures Luua,

Por Portaria de ~ do corl'cnlc meto
. ..
Batalhão
Cnpllao, da 1.. Compauhia,
dos Sautos.

.âcademico <k Li boa.
O Tenente da 4." Companhia,

A. José

Capitflo da 2. ~ Companhia,

o Tenente da mesma Companhia, Ao ..
tonio Valdca.
Capitão da 3.'" Companhia, o Tenente da mesma Companhia, A.
Guilherme A logro.
Tenentes, os Alferes, J. Antonio de Oliveira; L. Itolland Desi ...
ré; e L. Maria de Vasconcellos.

Licenças concedidas pr". motioo de molestia aos Officiae« abaixo
indicados , para terem logar cm tempo proprio;
Ao Quartel Mestre do Batalh:to de Tnfanter ia J ." '8, .1. 1. do San ..
11'ls Ba ptista, quarenta dias para fazer uso das aguas tbermaes de
.Mrlnchiqne.

Ao Tenente Coronel do Corpo de Veteranos da ;J." Divi'1o l\ni ..
tar , F. Peixoto G uimaràss , quarenta dias para fazer uso das
nguas therrnaes de Vizella.
~~~~*-

Licenças registadas concedidas aos Officiae» abaixo indicados.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria N.o 17, A. I1cdwiges do
Amaral, dous tuezes,
Ao Tenente de Iufanteria , J. P. de S:t Carneiro, cinco meses,

Declara-se
que a incapacldnd
do Coroo 1, F. José de A1m j ..
da, para o serviço activo, de quc tracta n Ordem do Exercito
..
~8 do corrente anno, foi procedida de fj rimcnto de bula recebido
em combate.
CONDE DO BO~lFIM.

=

n~tá conforme.

o Coronel,

Chefe 'interino da

1.a Direcf(ío _

N. 45.
O

&cretarw

de Eslado dos Negooio» da Guerra , em 8 de Maio
de lS:18.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exel'cito o seguinte:
Por Decreto do 1.o do cOl'rent~ mel., contando a antiguid(l<le
de ó de Setembro do anilo proximo lla~sado.
1. o Regimento
Càpitão
o Primeiro Tenente
A.i\1da~te do Lnspector do
reir a.

de ArtilAcl'ia.

da mesma Arma,
com exerci cio dê
Ar enal do Exercito, F. Isidoro Pe ..

Batalhão de lnfante~'ia N. 9.
J. da S.lva Mourão.
F. dos S. Eloy Seixa .
Q

Ca?iulo,

o Tenente,
Tenente ~ o Alferes,

P01'

Decreto da mesma data ..

Batalhdo de Tnfanicria N. o 00.
Tenente

, o Tenente

Ajudante

do Butalhâo

de Infantcria.

A. Canuto Capazf.
BatalMo de Infanicria N.o ~5.
Tenente,
o Tenente do Bat lhão de Inf nteria N.
Sousa Pinheiro.

o

N.

o

!a:>,

20, A. A. de

Para ter as honras,
Soldo de Capitão, o Quartel Mestre de ln ..
fa.n L ria , J. M,Úria Baptista,
por contar mais de dez annos de
bom serviço neste Posto.

-.§~--

Por Portarias de 4. rio corrente mcz.
d 'ampo
dn Marechal de
de Santa Maria, o All'eres

Para exercer as íuncçôes de .\jlld1ntc
Campo Graduado,
BartlO da Ponle
do I1c;{imenlo de Cnvallaria
" .0 ~,
Para rea: sumir o exercicio d Ajudante
daute da mesma Praça,
C. José de

R. Feruanrío
Vidal ,
d Praça de El vas , o AjuOf iveira,

Por Podarias de 7 do dilo me~.
Batalliâo de

aradores

1 '. o

Para. faz,cr s('rvi<;o no dito fi \t, lhiio , o Capilao
fauteria N.· 2;), C. dc .Mdlu Sárria,

2.
do Bctalhâo

de

ln-

[2 ]
2. a Divisâo lVIilitm·.
Para ficar interinamente
{IS Ordens
do Commandante
da sobredita
Divisão,
o Capitíio do Batalhúo de Infanteria
N." 13, que estava servindo de Chefe do Estado Maior na mesma Divisâo , J.
Constancio
da Fonsêca.
Membro
da Cornmissão do Ministerio
da Guerra , o Commissario
em Chefe do Exercito , L. José Ribeiro;
fIcando exonerado
do
referido exercício o Intendente
M li tal' , Chefe da Rcpartição
de
Contabilidade
do mesmo Ministerio , M. Alberto Colaço,

-*~*Licenças concedidas por motivo de molestia aos Of.ficiae. abaixo de.
clarados,

Em. Sessâo de 27 de Mm'Ço ultimo.
Ao Alferes do Batalhâo de Caçadores N." 4, F. de P. Gomes Ramalho,
dous mezes para se tractar.
Em. Sessão de 7 do me~ premimo passado.
Ao Segundo Tenente do Estado Maior de A rt illreria , Z. da Piedade Chautard , noventa dias para tomar aros de campo.
Ao Capitão do Batalhão de lnf'anteria
N." 7, D. P, de Morne:.
Sarmento,
sessen la dias para se tractar .
.Ao Tenente do Batalhão de Jufantcrin
10, F. Pedro da Silveira, noventa dias parti. tomar ares patrios.
En: Sessáo de 10 do (leio mes,
Âo Tenente do BatalhrLO de Lnfunteriu N." 18, A. P. C. Casudo
Giraldes , sessenta dias para se t ractar em ares patrios.

N"

Em Scssâo de 18 do dito meto
Ao Tenente do Batalhâo de Infautcria N." 6, Antonio
trinta dias para cOllvalccer .
Eni Scs~'io de 4- do corrente mez.

Cardoso,

Ao Amanuense
do extincto Estado Maior G 'neral,
com exorciein
nesta Secretaria de Estado , J. .Moreira de Araujo,
sessenta dias

para se tractar,

= CONDE

DO BOMFIM.

Estú conforme.

o

Cot'oncl, Chefe interino da I.· Direcçâo

=

N. 46.
O

Secrdaria de Estado dos NCf!ocios da Guerra,
de 1838.

em 1~ de Maio

ORDEl\i DO EXERCITO.
Publica-se ao Baerciio o seguinte:
Poe Decreto de !2 do corrente rne't..
Regimento

de Cavallalia N.· 6:

.

.Alferes, o Aspirante a Official , D. J. P. Malhelro Pimentel ; em
attençâo
intrepidez e valentia,
com que se comportou n~ carga
que teve logar no dia 17 de A bril ultimo,
contra a guerrilha de
Guillade,
em q~le ficou grav mente ferido,
Por Decreto de 4. do dito meto
á

Batalhâo de Infantcria

N.· 8 .

.Alferes, com exercicio de Ajudante,
o Sargento Ajudante,
J. J.
Rodrigues de M oraes; em attenção
ao seu prestirno , fi n ti guidade, e bons serviços ; especialmonte
aos que prestou na Acção de
25 de .Ahril ultimo no AI<rnrve.
Alfercs,
o Alferes com eXl.'r"cicio de Ajudante,
A. :F. Ferreira de
• Magalhães.

Praça de Ab?·antes.
de Infantcria , D. Honorato

Tenente Rei, o Tenente Coronel
Brito.
Ajudante,
o Tenente,
Ajudante
•

da Praça

d

J. Mano l

de Elva$,

RUUlOli.

2.a Secçâo do Exercito.
Capirâo , o Capitão do Baralbâo
de Infantcria
N.· 8,
de Soei; continuando
no exerci cio cm que se acha.

A. Alb rto

Praça de Villa Real de Santo Antonio .
.Addido,
o Tenente Coronel Reformado.
J. Antonio de S:.\; ficando exonerado
do Commando
do Batalhão
Nacional
da mesma

Villa.

Por Decreto de 8 do dito me.,..
3: Rcgimento de rlrtilheria,
Capitt\o da 5.a Bateria,
Capitão, ... icolúo de A cen í'lO.
~ap~t~Lo da 6." Bateria,
o Capita
, J. J\J1H10l'1 P 'I" -iru,
(Alpltao da 8." Bateria

.•
Capltao

Silva.

, o Cnpitào,

J. l\lulloc! de

Batal/ulo dc Infanteria A." G.
da Companhia
de G runud eiros , o Uapitllo,
a

Capitão da 2. Companhia,

o Capitâo

,

1\1.

ousa,
F. G ucdcs da

. da Silva. Araujo.

Capitão da 3." Companhia,
o Capitão,
L. L. Pereira de Mello,
Capitão da 4 ." Companhia , o Capitâo , L. José Mendes.
Capitão da Companhia
de Atiradores , o Capitão,
J. Honorio de
Faria.
Baialhâo de Caçadores N. o 28.
Capitâo da 7." Companhia , 'O Capitão do Batalhão
de Caçadores
N: 3, A. Bernardino N 'Ogueira.

Por Decreto da mesma data"
R6)g-i'llcnto ele Cavallaria N. o 3.

,
Para contar a antiguidade
do Posto que actualmente
tem, desde
25 de Julho de 1333, o Tenente,
M. Ricardo Lamago ; na fór.rna do parecer das Com missões das differentes Armas reunidas á.,
do Ministério da Guerra.
Por Dec~eto de 10 do dito me%.
.
Batalliõo de Infanieria N. o 16.
Cirurgião Ajudante,
'O Cirurgião Civil, militarmente
approvado ,
F. Leite de Almeida.

-~""-

Sua Magestade
A RAINHA,
Manda publicar
mento,
e observancia
do Exercito,
o Artigo
cripto., do Decreto de 16 de Janeiro de 1831>.

para

6:,. abaixo

conhecitrans ...

" Artigo 6.
Ninguem póde transitar
sem legitimo Passaporte,
excepto os Militares,
quando forem para isso authorisados com
Guia :Militar, a qual, nos termos da Lei, deverão apresentar á~'
Authoridades
do transito. Os que seguirem jornada sem Titulo,
ou Guia Militar,
são obrigados a munir-se de Passaporte Civil"
seguindo as regras ordinarias do Regulament'O para todos os Via ..
jantes. "
'
0

"
"
"
"
"
"

......__*~*-

Licença concedida por motivo de molestia ao Official abaixo indícado.
Em Sessáo de 7 de Abril ultimo.
_
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N ..0 3, 1. Corrê a Gl!'edes 1
trinta dias para se tractar.

-*~*-

N"

Declara-se
que o Capitão do Batalhão
de Infanteria
'10,.
M. L. Lopes Rego , tendo ultimado a Commissâo s para que foi no-'
meado, por Portaria de 14 de Dezembro ultimo, regressa ao referido Batalhão,
a que pertence. = CONDE DO BOMFIM.
Está

O Coronel,

conforme .:

Chefe intera'no da 1." Direc§áo;::

S<:crotaria de Estado dos Negocios da Guerra , em 14, de Maj,o
de 11338.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
P01'

Decreto de 4 do corrente me%.

Regimento de Caoallaria N.· 5.
o Primeiro Sargento, José
Ramos;
em attenção
á suq,
conducta na Acção de 26 do mez proximo passado,
conguerrilhas
que infestam o Algnrve ; havendo-se
já distinmui especialmente
no combate de 13 de Março ultimo.
Batalhâo de lnfanteria N. o 8,
Alferes, contando a antiguidade
desde 28 de Julho do armo proxímo passado , o Sargento Quartel Mestre, Joaquim de Faria; em.
attenção ao seu prestimo , e capacidade;
e pelos importantes
serviços que tem prestado na Campanha contra as guerrilhas no AIg.arve, especialmente
na Acção de 25 de Abril ultimo no Poma ..
rmho.
Batalhi},o de Infant~ria .N.· 16.
Alferes, contando a antiguidade
desde 28 de Julho do anno proxi ...
• mo passado, o Sargento Quartel Mestre, B. Antonio de Almei. da; em attençâo ao seu prestimo,
e capacidade;
e á energia que
desenvolveu para coadjuvar a sustentação da disciplina no Corpo
a que pertence,
nas extraordinarlas
crises porque ultimamente
tem passado;
havendo-se distinguido diversas vezes no serviço da
fileira , sem que este lhe pertencesse;
merecendo
seu comportamento especial recornmendaçâo do seu Commandante •.
Por Decreto de 7 do dito me%.
Alferes,
brava
tra as
guido

Batalhâo de Caçadores N.

o

1.

Tenente,
o Tenente,
addido ao Estado Maior do Marechal de Cam ...
po, Conde das Antas, Duarte Joyce, que continuará no exerci ..
cio em que se acha
Batalháo de Infonieria N. o 6.
Capitão,
o Capitão do Batalhão de Infanteria
N" 8-, F. de Paula e Silva.
.
Batalhão de Infanteria N. o 8~
Capitão,
o Capitão do Batalhão de Caçadores N.·
F. de Pau"
la de Mendonça.
BatalMo de lnfanteria N: 17.
Capitão,
o Capitão do Batalhão
de Infanteria
N. o 20, J. Vieira.
e ,

õ

Maria.

,

Batalhão de Infanteria N.· eo,
Cap'itão, o Capitão do Batalhão de Infanteria N. o 17, D. José
Cabral.
Baialhâo de lnfanleria N. o ~f>.
Alferes, o Alferes do Batalhão de Infanteria N.oll, J. Corrêa de
Freitas.
Batalhão de Caçadores N. o 30.
Tenente, o Tenente do Batalhão de Infanteria N." 13, que está
servindo no sobredito Batalhão, M. Joaquim Rodrigues.
Praça de Peniche.
.
Governador, o Marechal de Campo Graduado, 1<' • Joaquim Carreti.
ExoneTado do cxet cicio de Governador, por assrrn o haver requerido, o Marechal de Campo Graduado, Barão do Casal.
Veteranos da 3. a Divisâo Militar.
Addido á 3.a Companhia, o Major do Batalh:'to de Infanteria N."
17:, A. Cabral de Albuquerqlle, que foi jnlgado incapaz do ser*·
viço activo por uma Junta de Sande, em consequencia de grave
ferimento de bala recebido em combate.
por Decreto de 10 do dito 'I1Ie't.
10." Dim\áo Milita?'.
Auditor, com a graduação c vencilllclIlos que como tal lhe compe ..
tirem, o Bacharel, V. Ferreira Chaves.

-':I<.$*~*-

Sua Marrestade A RA lJ'lJlI A, Manda louvar o Major do Regimento de Cantllm'ia N. o 6, R. II. de Brito Fragozo , pelas .acertadas mediuas que tomou, e por meio das C]uaes cnnôeguill que os
Destacamentos do dilo Corpo, 'COnJlllandados pelo Capitâo , }1'. M.
Vieira da FOllsêca, e. Tenente, Luiz Messias , apoiados por lufanterla Hespanhola,
denotassem complelamenle a guerrilha de
Guillade no dia 17 de Abril ultimo, junto á V cnda de 'I'herezu.
Licenças concedidas

-'II<*~**-

motivo de mo'lesfia aos Offtciaes abaixo
indicG(los.
Em Sessúo de 31 de Março ulümoAo Capilão do Batalbão de Caçadores N" 4, J. Bernardes Madureira, novcutíl dias para fazer uso de banhos thermaes, em tem. po proprio.
Em Sessíío de 1fi do me;:.proximo pasllado.
Ao Capitão do Butalhâo de lufuntcrio r ." \.1" J. Peixoto Guimarães, quarenta dias para fazer uso de aguas thcrmaes de Vizclla.

=

CONDE

o

pOI'

DO BOMFIM.

Coronel,

Esl{l conforme.

Cl.efe interino da 1.a Direcção =

N.O 48.
Secrctaria de Estado dos Negocio« da Guerra,
de 18il8.

em

le

de Maio

ORDEM· DO EXERCITO.
Publica-se ao Bxercito o seguinte:
PD1' Decretos de 11 do corrente mez.
.
1.° Regimento de .ârtilhcria.
Capitão da Bateria a CavalIo, o Capitâo do. 2, ltegimento da mes ..
ma Arma,
J. Ferreira Mendes.
Capitão da b," Bawria Montada,
o Capitão do 2. Q Regimento
da
'- referida Arma, J. Verissimo Ribeiro.
Batalhão de Caçadores- N. o ~.
Tenente, o Tenente do BatalhrLO de Caçadores
N.· 4, J. P. de
Castro Sorornenho.
Q

Batalhão

de Tnfonieria N.o 17.

Tenente,
o Tenente do Batalhão
I .o 10 da mesma Arrna , Dom
LlIiz Mascarenhas.
Alferes, os Alferes, di) Dalulhiw de Infa11teria N," 10, C. José
Cortez; e do Batalhão de Lufanteriu N," 19, D. José Ribeiro,
e L. Antonio de A breu.
Batalhão de Infanteria N.· 21.
.Alferes, o Alferes do Batalhão N," 19 da mesma Arma,
João de
Avila.

.
Colkgio ]l,t[ilitar.
e Instructor do Corpo Collegial , o Capitão do Batalhâo
aval, J. .M. de ~{ontes Rego; coutando.a
autiguidude
do rcferido Posto, de f> de Setern bro do an 110 próximo passadc.
Por Decreto da nu.çma data.
7." DiLisáv Militar.

Ajudant.e,

Arcbivita,
J. J ...Xavier Pereira, que se achava exercondo , como
Subbtituto,
o referido Logar , por estar o Proprietario
frcqucutando os Estudos ; e ter este sido ultimamente
promovido ao Posto de Alferes.
Regimento de Cn.vallal'ia N. o 3.
Capitão, com antiguidade de b de Setembro do an no proximo pass.ado, o Ten nte do Regimento
N. o 6 da mesma Anua, Luiz
Messias.

Regimento

de Cavallaria N. ° 6.

Pot!& OOfItar 11 antiguidade
do P to de .Major, de de. 2] ~Ic Julho
do anuo pr4loXilOQpassado , o Meljor, It. 11. do Brito 1.'rn ~O;l, I;'
porque ttmtlo .ido.promovjdo
ao referido Poeto pelos ~Cl'Vl~O~. pro..,..

ticado5 na ACÇtlO do mencionado
dia, junto
panha , foi sempre costume que similhautes
sem a antiguidade
do dia em 'lHe tem lagar

Por

a Arminon
Promoções
os serviços.

Decretos de 15 do dito mil",.
de CavaU iria N. o 6..
Rl!óitllcnto .L • 4 da mesma Arma,

de Regcoutas-

Re(Y'i/lICI~to

Capitão,
o Capitão
Doutel.
Capit~lo da
Sequeira.
Capitao da
Capil.~lr>(la
Capitlo du
Capitão da
Capitão da
Capitâ» da
Capitão da
neiro.

ao

u

Manoe}

nft('zlhtío de Infnnieria
N: 9.
Companhiu de Gruuadeiros , o Capitâo , A. Tavares
1.~ C()m:)an~li,t, o Capitâo ,
C'lll1.Hltlhia, o Cupituo ,
:1." )<lll1p'lJlhia, o ;apilii.(),
4,:' c.\lTl[)anhia,
o Capitâo ,
5." Companhia,
o Capitão,
6." Companhia,
o Capitão,
Cornpauhia
de Atiradores , o

Q.~

d~

C. José da Silva.
A . .}')sé Sal~ad().
J. G rnes Ramalho •.
J. Lazaro Franco,
R. de Freitas e Mello,
S. Gonçalves Vulle ,
Capitâo , G. Autonio Car-

BatallziÍo. de Ji!fnnterirl N: 14,.
Capil:\O da Companhia
de Granadeiros,
o Capitão , A. Luiz AIres.
Capitão da 1.n Companhia,
o Capitão,
M. José Ribeiro.
Capitão da ~." Companhia,
o. Cdpitão,
C. Antoui
da Cunha.
Capitão da 3." Companhia,
o Capitão,
R. Bezerra do Rego.
Capitão da 4.& Companhia,
o Capitâo , A . .Magn() de Sá.
Capitão da tI.a Compallhia,
o Capitâo , J. G. da Silva 'I'alaia,
Capitl\O do. 6." Companhia,
o Cnpitíio , João Alves.
Capitão da. Companhia
de Atirndores , o Capitâo , J. José Pinto.

Batalliã» de J ufanteria N:

18.

Capitão da
do Crato,
Capitão da
Capil:lO da
Capit:lo da

Companhia
de G ranndeiros , o Capitâo , C. Caldeira
.
g." Companhia,
o Cnpitâo , S. J()·é da Silva.
3." Companhia,
o Capitão,
F. Jo.é Vieira.
4." Companhia,
o Cupitâo , L. Caetano Gomes.
Capitão da 5." Companhia,
o Capitão,
A. H.ibeiro de Araujo.
Batallulo de (l/fllnle,.i,I'
N. o 20.
Capilão,
o Capitão do Batalhão N." 7 da mesma Arma, J.Ednar.
do Cabral.

Balallu'Ío de Caçadores JV.· ~B.

Capitão
telho.
Capitão
CupiliLO
CapililO
Capiltlo

da 1." Cornpanhia
da 4." Companhia,
da. 5.'" Companhia,
da 6.~ Companhia,
da 8." COJnpallhia,

, o Cupitão , A. do Menino
o Capitão,
o CnpitrlCl,
o Capitlto,
o Cupilfto,

A. Pinto

Dcos Bo-

dn Fonsêell.

;

J. Antoni() de Med iroso

J. Leandr() de Mn·'nlhãcs.
M. Julio de Carvalho.

[ 3 ]
Por Decreto de 17 do dito
rirchioo Militar.
Para passar
InfanLeria

11lCZ.

a servir no referido Archivo , o Alferes do Batalhão
N: !H, J. L Chrispiniano
Chianca.

ã.

-*OOX<-

de 1~ do corrente me"!.
Nacional Prooisorio de Lisboa,

Por Portaria

1.o Batalháo
Capitâo ad.lido
assim o haver
mo Batalhão,
Q. o

Para

exercer

Batalhão

referido Batalhão,
sem vencimento
algum,
por
re quer'ido , o Capitão Graduado,
que foi do mes,A. Luiz Rebêllo,
Por Portaria de 14 do corrente mel.
ar)

Batalluio Nacional Prooisorio de Lisboa.

interinamente
as funcções de Ajudante,
o Tenente
de Lufauter.a N: 10, J. d Freilas Aragr\o.

do

Por Parlarias de 16 do dito mez.
10." Divisâo Militar.
Para ter exerr-icio de Ajudante de Ordens do Commandante
bredita Di Vis<~IO, I) TenenLe de Cavallaria , V. Godinho

Regimento

de Caeallaria

da so·

V aldez.

N." 2.

Par~

continuar a fazer serviço, até nova ordem,
no sobredito Regl m-u to , ,<? 'I'euento do Regimento
N. o 4 da mesma Arma, Dom
Bruz da StlV<'ITa.
Batalhâo Nacional Fisco do Porto,
Dsmittido
do Serviço, peln requerer,
conservaudo as honras do POito, o Capitão, M. J. Chaves Lameira.

Por Portarias de 17 do dito meoz..
Batalhão Nacional Fico de Cluive«;
Dcmiuido

do Serviço, pelo requerer,

o Tenente,

A. C. de Sousa Telles,

Batalh. TO Nacional de ViU" Real de Santo Antonio.
Demittido
do Scrviço , pelo rcqucrer
vcis , o Alferes, J. Nunes Corrêa.

, allcgaudo

motivos

_.~~~*-

Sua l\fa~('stade A RAl'HIA,
houverrun ácerca
da nnni'lllilnc;ão

attendi-

em-visla das participações que se
da guerrilha Miguclisla,
que se
rC1I1111l nas prox' midades
da Cidade
da G uardn , Manda louvar as
M"'rtadas UI «Ii-Ia , <111(' nu r, uquclle
fim torunrarn o Urigadeiro,
Bllr:t~ dI) Can-lnl , e o Cor-nel,
to'mos, Governador
da Praça de
~hn"lda;
e hem as~'U1 o zel'" c ('n(>r~ia com que se hOllVt'T1l1O ',.0
J. C. de Figlll'irêd,) Feio; () Major, J. de 1'1()I\C1lt!!Coroll'l,
,Fraz~ o; () CrI! it:l", J. Teixeira
de Sou~a; c
Tenentes 2.
. S· LJI".lar"3, e R. Ran7'(·L de AI.~rê lo.
C
la M'I'!l'stadc
D('tl'rnlllla
OUI"'lSIIrI qlle os Commandantes
dns
orLPos do EXPrl'iln fll('am ahrir as Esc61as P<,,,imClllJCs dl' PrimeIras cLras , ......!;'l'a b c LCCl'0' U:o pc J o 1> CCl'cto (C
t·l'",1, ue J uncJro
. ue
.1
lS"7
LI
..

rl"i~pd

O~

[ 4 ~
---.,.~«,---

Licenças concedidas pO?' motivo de molestia aos OJficiaes abaixo dt:~
'..
clarados,
Em. Sessâo de 9 do mc~ proximo passado.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N.· !31, D. Maria de Mo.
raes,

tres m ezes para s tractar ,
Em Sesuio de ~1 do dito meto
•
';Ao Tenente 00 BataUltW de Jnfauteria
N.·QO, P. de Almeida
, radas , sessenta dias para se tractar,

Bar~

Em Scs~{lode Q do corrente mer..
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria N." 14, M. José Ribeiro,
sessenta dias, para se tractor.
.
h:m Sessão de 4 do dito me...
•
Ao Tenente do Regimento de Cavallària
N." i, J. de Sá [ogu ira, sessenta dias para se tractar , e fazer uso das azuas das Caldas da Ltainha.
o
l\o Oapitâo de Iufauteria , J. Antonio Pinto , sessenta dias, para
• se tractar , e fazer uso das agoas das Caldas da H. inha,

--"'4!<~.>Jf<-Licenças registadas

concedidas aos Offiei leB abaioco indicadoi,
ft..h Major Graduado
do Rc;;illleuto de Cavallaria
N." Q, DOlu V.
Guterres da Cuuha , quatro mezt-s pura ir {t l lhn da .Mnd ira.
Ao Capitâo do rt'gimcnto
de Cavnllarin
.. 4, F. C. de Lemo s
• '-ÓaUrcil'os, proroguçã
por quatro m ZCi.
'I'cneute
do H,(_'g-imeIlLo de Cavallari« N." b , C. G. de Stí Cabral, trinta d ias.
Ao Alferes servindo no Batalhão
de Infanteria
N.· 21, J . .Maria
• PIl"lplonu,
seis- mel' s,
Ao Coronel Groduado , A, de Passos de Almeida Piment 1, um mcz.

Ao

2\.0 "1~l'Jente Coronel,
mezes.

D clara-se

L. da S.

lo11zinho de Albuqu rque;

tres

~-

o seguint« :
]..
Qfle U 110AlCnç1o do A uditor
para alO."
Divisão MilitnT,
pnUlieatlu. lia Ordem do Exorcito , N.· ·j.7 de Jj, do c rr nle IlIl'Z,
foi por P<Hturia de 10 do dito mel, e não por Decreto
da mesma
como se di se TlU l'efNidll Ordt'm.
•
a
(!'t.'
ue o AlfCl' s dn B. Sccc;ão dI') Ex reito, B nlo J1) é, . t~
fazendo s('fvi~'o lta Pmça de Abrantes,
desde 26 de furç
ultimo. === Co "DE \DO BOIllFor.

an~a.,

:hstá conforme.

o

CorMcl,

Ch"fe inl cl'Í/w da 1.~ J)t7'ecçâo :::::

..

N.O 49.
SeCl'etarla de Estado dos Ne~ocios da Guerra,
de 1833.

cm 25 de Maio

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito os tleguinte,

DECRETOS.
T,omandolem
~ç)lltemplação
a urgente necessidade
de providen ..
dar s bre o fomecimento de fardamento ás pr~ças das Companhias
de Veteràno , não só para se estabelecerem
meios adequados,
para
a satisfaçâo+permanente
do vencimento,
que lhes compete, mas tlimbem para indemui açâo dos artigo,
que lhes estão cm dívida, pelo
grandi 'imo aLriuo em que se acham;
Attendendo
outrosirn '.rigorosa econornia , que reclama o estado da l~azellda PúGlica;
c To.
mando cm c nsideruçâo que a" Cortes Gemes,
Ext -aordiuarius , e
ConsLiLuilJtes da 1 açtll), na occasiào de discutirem o orçamento das
despesas,
derll~ flulhorisação gcuel'iéu ao Governo,
para tornar as
necessarms
medl<.Jüs suor" o mais couvcn ien to reuimen
de adrninis;
traçào , e economia do Miu6tcrio d Guerra:
frei por bem Determinar o seguint ;
A~tigo 1.. No Arsenal do Exercito
se liquidarâo
as contas d
fardamento
;Í praça'
effectivas do Corpos de V eterano , 'que a
elle tiverem direito, desde o dia,
m que, durante a luta contra a.
usurpaçào , E6 apreseutnram
ao serviço
doLI'gi4m
Ciovern<? . até
trinta de Junho de milo'tocentose
uintar
s te; P" . ll..ldOO para
este fim os Commanuan.tcs
das re pectivas (lolUp(lnhia~ os e.c1areei.
mentes, nec ssarios ao sobredito Arsenal .ní
Art. 2. o A ada uma das dita praças se abonará diariamente
a
quantia de inte e cinco ré is , como importancia
dos artigos de fardamento, a que telo direito, compu lado o vencimento
de capote
em quatro anilo ; e Q referida quantia constitutrá
.m; ssa, para fardamento , que pelos respectivos Conselhos Administrativo
d ve ser
appl icada cou forme o disposlo no paragrafo s gundo do,Rug,üuDlon.
to de sete de Janeiro ae mil oil centos c lriuta
etc para a Ad.
mini tração d s Comp nhithi dc V Cl'flUlOS.
Art. 3.
O abóno déterminatlo
no i\rti o
gUlldo com çarlL a
eOllt'Ll'
para o trierulio que teve principio
no prim(}Íro Ou Jlllh~
<le ,mil oitoccnlos c trinta e "etc; mas, havendo j:l dl'COHiuo, (l pl'l.
mell' '~Dlc tr , e parte, do sc' ndo do referiuo triCl\n~o,.
'ru. a nn ...
pOl'taucl
de ~
I ~ólt' fdta por um uoouo Sllb~ldJ 1'10 de CIIlCO
léis por dia" até ~
·.f<Uer cOmplC1Gtnc te a díllida coa
pondeuI

U

te. O Ministro ..e Seçretario
de. Estado dos N egocios da, Guerra o
tenha assim entendido,
e faça executar,
Paço das Necessidades,
cm nove de Maio de mil oitocentos
e trinta e oito.
RAINHA.

= Conde

do Eo-,njim.

Conformando-Ma
com o parecer das Com missões das differentos
.Arrnas , reunidas á dn Ministerio da Guerra., rélativamenta
a que o
Capitão,
João Pitta de Castro,
não tem direito a ser contemplado
nas Promoções anteriores
á sua apresenthçâo
em Portugal;
e bem
assim Attendendo
a que depois desta só houve Promoção na Arma,
a qu pertence,
em cinco de Setembro do anno passado: Hei por
bom Determinar
que conte a antiguidade do Posto, quê actualmen ..
te tem , desde o refenido dia cinco de Setembro ultimo. O Minis ..
tro e Secretario de Estado dos Negocies .da Guerra o tenha assim entendido , e faça executar.
Paço das Ncecssidndes,
cm dezenove de
Maio de mil oitocentos e trinta e oito. = RAI~HA.
Conde do.

=

Bomfim,
Por Decretos de 19 do corrente me~:
4. o Reg.imento de-.drtilheria.
Capitão da 5.· Bateria,
Capitâo da 6." Buteria,
Capitâo da 7." Bateria,

o Capitâo , F. da Ponte e\ Horta,
o Capitiio , A. P. de Sousa Pinheiro.
o Capitão,
A. "avi r de Aragão.

Regimento de Caoallaria N. o 3.
,
r com antiguidade de õ de Setem bro do anno proximo passado , o Capi tâo , V. dn Conceiçlio Graça.
lJaJaZhâo de Caçad01't!s N. o

Major

Graduado

õ.

,

da 2. & Companhia,
o Cupttiio , J. de Pina Cabral,
!
da 3. a Compan hia , O Capitão,
.1. L. oeiro de Amorim.
da 7." Cornpanhia , o Capitão,
.M. de S. Guedes Assedio.
,
Bcüalhâo de lnf<mtc.1'ia N. o 10.
Capitão da Companhia
de. Granadeiros,
o Capitão,
J. A. da COh
ta Freire.
Capitão da La Companhia,
o Capitâo , Joaquim Thomas.
Capitão da 4,." Companhia,
o Cnpit.:to, F. Izldoro Fidié.
Capitão da 6. a Companhia,
o Capitão,
S. Ribeiro Arthur,
Capitão
Capitão
Capitão

Batallulo de Infanteria
Capitão
donça.
Capitão
CnpittlO
Capitão

da 1.& Companhia,
da 2." Companhia,
da 4-.~ C mpanhia
da [)." Companhia

o Capitão,
o Capitão,
, o Capitão,
, o Capitão)

N.· 11.

A.

C. Fialho

de

Men..

A. J. Lobo d Avila,
L. de Mattos
oeiro,
J. ManoeI de Torres,

,,
f Batnlháo
de Infunteria
N.· 16.
. .
Capitão da L" Companhia,
o Capitâo , J. da Costa Fajardo.\.
Gapltão da 8. ao Companhia,
o Capitão,
J. GOl~çal ves ,dos Santos.
C<\p~1I1oda4. ~ Companhia , o G!apitã,o, n. Jose Gonçalves.
Capitão da 5. a C;Jmpanhia,
O Cap~l~o,
V. X. Tavares R,osa.
Capllão da 6. a C(.mp'anhia, O Capil:10, A .. ~Ia noeI Pedreira.
Cnpiláo da Cuml'anhia: de Atiradores.,
o Capitâo , Alberto Pimenta;
Batolhâo de Caçadores N. o ::lO.
Cnpi\ào da 3." Companhia,
o Capitâo , J. J. Alves Co~lho.
Çllpitio da 5." Companhia , Q Caplt~lÇl, V. A. Villaça da Gama ••
Capi~ão da 6,." Companhia , o Capitáo , B. José ~)r~as)..., I t
•
{;apit~o da
Companhia, o Capitão, C. J. Ve~lez '~ll~reiros~
Capitão da 3." Companhia.,
o Capitão,
J. Antonio Martíu«.
Dc~!}g;ado, o Capitâo , J. J. C. Trig-0 de Carvalho .
.,.
Praça de Fhxis.
Add;i.d,o, o Capitão fIE}Cavallaria,
D. Xavier de Almeida •
.Companhia de Veteraao« de Almeida.
Addido,
o Cirurglt'io Mór reformado,
A. N unes de Sampaio.
Veteranos da. 3." Dicis,ío Militm·.
Mnjol', addido ú 3.~ Companhia , o Capitão do Batalhão de In~allLcria .N. o l·i, L. J. L0pE'S de Sousa ; em attenção
a ter sido
JulJado mr-apaz do serviço activo por uma Junta de Saude em
conseqnencia
de ferimento de bala recebido
em cotnbata ; aos
seus bons serviços ~ ~ ser um dos Capitães
mais antigos da Arma
a que pertence.

t:

I

,

O Major de Cavallaria
do UI tramar, J. J. P.da Silva e Oliveira.
Prilll.eir.o Tenente
do Exercito , o Primeiro Tenente
de Artilheria
do Ultramar, A. José da França.

Major do E xercito ,

-*~*-Por Portaria de ]4, do corrente me't.
Batalh,[o L racional P1'ovisorio de Bouçat.
Dem ittido (1') S.!rvico, pelo req lIerer) allegando mlltivos attendi ..
veis, o Tcnelltf' da 6.' C"mjHlllhi;"
.1. da Silva Arôso.
Por Portr/1'ias de 18 do dito rnez.
Batall/iÍo :NacirW/,(tl de Fum.
Majtn ~Gra(!lIndo,
C 'pilã0 da Companhia
.Movel do mesmo Baa
talbao, .A. Fctreira CbaVeR.
'.~
B.tl((l/l,ío Nacional rle 'Jogos.
ClfIl.r'5i:\O Ajnrlanll',
o Soldado, A. Corr'n N(,v('s.
Cnpltao da á.· C lInpanhia,
o Capitur) arfrr,.rrfldr),}<'
Corrt>a Dias.
o., ,.,
d
C apl'tNao d a 6'. ~,
'-'ompanLia, o Tenente, A. Jouquim e ~,...oura.
(I

1\,1

[4 ]
Tenentes, 05 Alfores , .T. Machado de Carvalho ; J. de Sousa Cas ..
teHoBraneo;
e J. JorLO Judice,
AIfUes,
os Soldado.>, F. J. Tavares Biker; F. Antonio de Campos; F. Rker 'de GUSl~15.0; A. Corrêa Lootte j F. de Assiz J U4
dite; e Ma.noel Marreu·o.

,

-'*~*-

• Sua Magest~de- A RA !NIlA. Manda p~hlica? a~ Exercito que
Houve por bem Nomear Cavalleiro
da Antiga e Mmto Nobre Ordem da Torre e Espada do Valór , Lealdade,
e Merito, o Major
do Batálhão de Infunteria
N.o9á, J. Antonio Luna cm attenção
ao denodo com que perseguiu
a guerrilha do Remochido , que no
diu ~1 de Dezembro ultimo atacou o ponto de Aljezur.

- ...

~-

ç

'Tendo-se
provado in fundados 06 motivos, que deram lozar a ser
separado PO quadro do Exercito
o Capitão do Bnralhào
d~ Lnfanteria N.Q 16, J. Corrêa de Almeida:
Determina
811a l\1agestade A
RAINHA que- fique sem eífeito a disposição da Ordem do Exerci.
to, N. o SI> do anno proximo passado, na parte que lhe diz r speito;
--*".~~*-

. Licensag
.'

concedidas

por motivo de mo/estia aos Offlciaes abaixo
indicados,
..
Em Scssâo de 7 de corrente mes,
Ao Coronel do Batnlhào de Cuçudorcs
! .•
F. Corrê a de Mes, quita,
noventa
dias para fuzer uso de {~goas ferreas , e banhos
do mar.
,40 Tenente Ajudante
do dito Batalhão,
J. da Fonsêca Osorio ,
• nbventa dias para fazer uso das aguas th -rmces de Monchique
õ

.cm

,

'

.

tempo propflo.
Ao Capit~'lOdo sobreditoBatalhão,
dias para fazer uso das agua
po proprio ,

J. de Pina Cubral,
thermun;

de Mondtiquc,

-.~*-

quarenta
em tem-

Declara-se
o seguinte:
1.o Que 11 dcmissâo , concedida por Portaria
de 7 de Abril ultimo , e publicada na Ordem do Exercito ,
.0 32,
ao Cirurgião
161
do Batalhão
acionul Fixo do Porto,
M. Joaquim Femande , foi
FeIos motivos declarados nu mesma Portaria; e por ter sido julgado
incapaz do serviço por uma Junta de Saude.
~." Que o Capellao de~pach:ldo para o Batalhão de Infant ria
N: 9, na Ordem do E. ercito, N: 33 do corrente anno, ho D.
A. de Sá Ferreira.
CO. DE DO BOMoFIM.

=

Er.lá conforme.
OCof'Ouel, Chefe interino d«J 1.~ DincfUo.=

N.O 50.
Sccrelan'a de Estado dos Negocies da Guerra,
de 1838.

em 31 de Maio

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eoxrcito o seguinte:
Por Decretos de

QQ

do corrente mez.

Marechal de Campo, o Brigadeiro, J. da Silveira de Lacerda.
Regimento de Ca',;alla1'ia N: 5•
.Ajudante, o Tenente, Manoel Marques.
,
Batalhiío de Caçadores N. o 1.
Alferes~ o Alferes do Batalhão de Infanteria N.o~l, M. Joaquim
de Mascarenhas.
.
Batalhâo de Caçadore« N. o Q.
AJudante, o Alferes, D. J. de Almeida Barbosa.
Botalluio de Caçadore.ç N" 3.
CÀlpitão da <l.& C( mpanhia, o Capitão, J. Luiz Zignheim.
a
o Capiltl.o, J. Lopes Guimarães.
CapiltlO da 3. Companhia,
CaplLão da 5." C,.mpanhia,

o Capitão , A. Luiz Ribeiro.

, Capitão da 6 ." Companhia, o Capiltlo, T. Dias Molheiro.
Capitão da 7. a Companhia , O Capitão, I. Corrêa Guedes.
Batalhâo de Infantcria N. o 10.
Tenente, o Tenente do Batalhão de Infanteria N. 011, A. de Mo.
raes Sarmento.
Bata/Mo de Infantevia N.· 11.
Tenente, o Tenente do Batalhão de Infanteria
N." 10, A. Elmíno de Bettencourt.
Bat{Jlhâo de Infanteria N: 17.
'I'encn te, o Tenente do Batalhão de Infanteria N. o 7, D. S. Ri.
beiro Menezes.
Batallião de Infanieria N. o 19.
Capitão da 4.& Companhia, o Capitão, J. Antonio de Araujo,
Capitão da 6.& Companhia, o Capitão, B . Cabral de Gouvêa.
Por Decretos de Q3 do dito meti.
Ca~il.ão Graduado,

1 PI\(otO.

PJ'illl('iro Tenente

mesma Àrma,

Estado Maior de .ârtilhcria.
o Capitão Graduado da mesma Arma,
Graduado,
o Primeiro Tenente
A . Francisco Antunes.

A. José

Graduado

la

[ 4]
Em Sessáo de õ do dito me!..
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N." 4, A. N. de Almei ..
da e Liz , cincoen ta dias para con va leccr.
.
Em Sessão de 8 do dito me~.
Ao Major do Batalhão de I nfanteria N" 17, A. Cabral de A lbuq_uerque, sessenta dias para se tractar , c fazer uso das aguas thcr.maes de Vizella.
Ao Capitâo do Botalhâo de Caçadores. N. ° 28, J. Antonio Medeiros, trin ta dias para se tractar.
Em Sessáo de 12 do dito me",
Ao Major,
Governador
da Praça de Tavira,' J. Ignacio de Vasconcellos,
quarenta
dias para fazer mo das aguas sulfurcas de
l\-Ionchique na sua origem,
em tempo proprio.
Em Sessáo de 17 do dito me ....
Ao Capitã.o, que está fazendo o serviço no Batalhão de Infnteria
N." 16, M. Maria Padrão , trinta dias para se tractar.

Em Sessão de 18

(/'0

dito me....

Ao Major
noventa

do Batalhão de Infanteria
N. o 6, L. Maximo de Frias,
dias para se uactar ,
Em Scssâo de 23 do dito 1ne~.
Ao Capltíio do Batalhão
de Infantcria
N" 14<, A. Luiz Alves,
guarenta dias pam fazer uso das Og'1l8S thermaes de V izclla.

Declara-se

-~-

o scguintc :
do Regimento
de Cavallaria
N" 3, II. de
1. Que o Tenente
Almeida Glrão , se achava ás ordens do Marechal de' Campo, Conde das Antas,
desde 4 de Dezembro de 1836; e bem assim o Alferes do mesmo Regimento,
J. da Costa 'I'ercna , desde 13 de J u·
0

lho de 1837.

2." (~lle o Tenente do Batalbâo de Caçadores
N."
P. de
Sousa Canavarro , cst Ú falclldo o serviço provisoriamen te no Batalhão de Lnfantcria
." l(i, desde 7
Abril ultimo.
3:
Que o Capitão,
J. Antonio Giâo , despachado pela Ordem
do Exercito,
N. "27 do corrente armo para a Praça de Fáro , foi
por incapacidade
Iisica-, provellienle de forimcnto de bala recebido
em combate,
na campanha -contra a usurpação.
4"
Que he 1\1. C. de 1". Coutinho e Vasconcl'Ilos,
e nilo M.
C. Coutinho de Figueiredo,
o Segundo Tenente,
despachado
pnra
o 4" llcgitnento
de AI tilheria na Ordem do Exercito,
." 81 do
allno proximo passado. = Co 'DE J)O BOMF'lM.
õ

oe

Estú

con forme.

O Coronel , Chefe interino da 1.& Di"ccr-áo

=

,

N.O

51.

Sccretana de Estado dos Negocios da Guerra ; em o 1.. de Junho
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte;
Por Decreto de 15 do me91proximo passado.
Capitão de Infanteria
do Exercito,
com antiguidade
de 5 de Setembro ultimo, o Capitão do Batalhão Naval,
M. de Magalhães
Coutinho.

de ~5 do dito m~.

Por Decreto.

3." Divisáo Militar.

.

Commandante
da sobredita
de das Antas.

Divisão , o Marechal

Baialhiio de [nfarüeria

N:

de Campo,

Con-

]3.

da 3" Companhia,
o Capitão,
M. Martins da Silv-a.
da 5." Companhia,
o Capitão,
J. Borges Povoa.
da 6,' Companhia,
o Capitào , J. Cazirniro Carneiro.
Butolluio de i nfanteria N. o 20.
Capitão da Companhia
de Granadeiros,
o Capitào , Dom J. Carlos
de Luncastro.
Capitão da 1." Companhia,
o Capitão,
M. J. Soares Luna,
Capitão da ~." Companhia,
o Capitão,
A. P. Brôa Condestavel.
CapitllO da 3 .. Companhia,
o Capitão,
J. Eduardo -Cabral.
Capilão da lJ.· Companhia,
o Capitâo , F. da S. Roballo 'Saraiva.
Capitão da :>." Companhia,
o Capitào , José da Silva.
P ,'ara de Setubal.
Addido,
o Tenente Coronel,
Governador
da Praça de Extrernoz ,
J. Ribeiro de Sousa; ficando exonerado deste exercício.
Veteranos da S.a Dioieâo Milita»,
Addido á 3." Companhia,
o Major do
Regimento
de A1-tílheria,. G, P: de M. Cardoso Pi"arro,
que foi julgado incapaz do
servJço acuvo por uma Junta dc audc,

Capitão
Capitão
Capitão

,i."

Por Decreto de 29 do dilo me~.
Regimento

de Cacailaria N. o .j••
." [) d a mesma

Capitão,
o Capitão do Regímen lo
de Oliveira 'ampayo.
Coron1elpdo Exercito,
110e
a~roni.

o Coronel

de Artilheria

Arma,

00 Lltramar

, F.

J. C.
Ma-

POt'

Decreto de 31 do dito m~!$.

Sub-Divisáo

Militar' de Ponta Delgada.

Exonerado
do Commando
da sobredita
Artilheria,
R. José Coelho.

Sub-Divisão,

o Coronel

de

-jfo~~~~-

Por Portaria de Q6 do me'!'.proximo passado.
Biüalhâo Nacional Movei do Porto.
Demittido,
pelo requerer,
e ter sido jnlgado
incapaz do Serviço,
por uma Junta de Saude , o Capitão
da 5." Companhia,
Antonio Soares.

Por Portaria de

28

do dito

'1'1'1<:111.

Praça de Elvas.
Governador
interino,
em quanto o Brigadeiro,
Dom B. Salazar
Moscoso, Governador
da referida Praça,
estiver encarregado
do
Com mando da T:" Divisão Militar , o Brigadeiro
Graduado,
J.
da Matta Chapuzet.

Por Portaria do 1.o do corrente mc'l'..
Sub-Divisáo

~Militar da ITorta.

Encarregado
do Commando da sobredita
de Artilheria,
R. José Coelho.

Sub-Divisão,

o Coronel,

-*~~jjoSua Magestade A RA I~IIA. Manda pu~)licar ao Exercito que
por Decreto de Qõ de Maio ultimo , expedido pelo Ministcrio da
Marinha,
Houve por bem Conceder passagem para o Batalhão
avaI ao Capitão do Batalhão de Infanteria
." QO, D. José Cabral.
Sua Magestade

_.~~~-

A RA [N nA Manda

outro im publicar
que,
por Portaria
de 26 de Maio ultimo,
Ordenou que o Marechal de
Campo,
Conde das Antas,
nâo obstante
tcr sido nomeado
om ..
mandante
da 3." Divisão Militar,
continú
igualmente
a comman..
dar as Forças de Observação
nas Províncias
do Norte.
-",,~,*,-

Sua Magestade
A RAINHA
Determina
que os Commandanles dos Corpos,
e Compaphias
de Veteranos
rcrnettam
d'ora em
diante,
até ao dia [) dê cada m z , á Repartição Central da Contabilidade
do Ministcrio da Gucrra , um Mappa do estado da divida, e pagamento,
conforme o modello junto;
no r vers
do qual
deverá vir desenvolvida
por meze , a importancia
da divida r lativa a cada uma das classes de Offíciaes.

~
A
CI)

O

;..-;

~
~
~
E-<
~

:>
~
~
~
~
~
'Z
"""'

-<
c,

..;

o
e
l::

l:l
1::0

~
c:

~'"

-

~
~1;3

::>

.g

O

....
....l:

~
O

U

O
?<'l'!

..

......,
o
ó)

..,J

....
'"
ô

-<

~
~

==

<
F-<

lXl
O
~
~
~
~

.

.....
..,

...

~

ê:
....
,...;

....

.....

e,:)

~
~

o

,:

=
CG

I-)

~

ee

...o
'ii
...
Q.I

:.
cu

~

u

~

...o
...

'ii
c:J

:.

cu

~

CQ

eo

~

e
f::'"
CG

::a

ti
cu

r

[4 ]
Licenças concedidas

-**~**-

motivo de moleslia aos OJftciaes abaixo
indicados.
Em Ses,çeíode 4 de corrente me,..
pOf'

Ao Capitrw do Q," Regimento
quarenta dias para se tractar,

de Attilhcria

,

J. de Brito Seixas ,

Em Sessâo de :> do dito mc~.
Ao Major do BatalMn
de Caçadores
N.· 3, J. J. Pereira e Horta, sessen ta dias para se tractar,
Ao Capitão do dito Batalhâo , A. Bernardino
Nogueira,
cincocnta dias para se tractar , e fazer uso das aguas sulfúreas de S. Pedro do Sul.
E11t
Scs.çáo de 13 do dito mcoz.
Ao Capitão do Batalhâo de Caçadores
N.· 3, J. J. I. de Sousa
Castilho,
sessen ta dias para fazer uso de aguas thermaes.

-~""-

Licenças "egistadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados,
Ao Capel1ào do Regimento de Cavallaria N. °1, J. Peesôa de Amorim, prorogaçao
até 30 do corrente mez ,
Ao Cirurgião Mór do Bntalhão de Lnfantcria
." 16, A. José de
Abreu , quinze dias.
Ao Coronel do Batalhâo de Iníanteria 1 ." ~W, A. dos, autos Barrozo, sessenta dias.
Ao Tenente Coronel,
addido tl Praça de etubal , J. Ribeiro de
Sousa, prorogação
por um mez.
Ao Major,
Governado}'
do Castello de Lilldoso., C. José da
unha, quarenta
dias.
Ao Cirurgiâo
Ajudante,
T. J. Ferreira
de Miranda,
trinta dias.

- ..~ ..-

Declara-se que os Offrcia s , que p01' Portaria d 14 de A bril ultimo foram confirmados
no Póstos , para que haviam sido nomeados
pelo Logar-Tenent
de
ua Magestade
nas Províncias
do r orte ,
pertencem
ao Batalhão
Nacional
Provi orio de Artistas da Cidade do Porlo, e nuo ao de A rtificcs , como se a ha publicado lia Ordem do Exercito,
." 35 deste an no : • bem assun que na mencionada PorLaria, e Ordem do Exercito
acha indevidamente
inc1uido o Capitão
da 3.~ Compauhia , F. Ribeiro C Ida,
qu já.
anteriormente
havia sido deruittido
do referido Posto , p('lo r querer, 011 gando motivos attcndiveis , pnr Portaria ele 3 de .Março ui.
tirno , publicada na Oro '111" N.· Q4 do mesmo mca.
'0, DE D

=-

BOMf'IM.

El>ta conforme.

o

Coronel,

Chefe interino da 1.a Direcfâo

=

N.O 52.
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra , em 3 de Junho
de 18::13.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
PQ1' Decreto de 98 do me-z protcimo passado.
Batalháo

de Carado1'es N, o '2.

Capitão da 7. L Companhia,
o Capitâo
N." 28, J. Leandro de Magalhàes,

, do Batalhão

Batallulo de Infarücria
Capitâo

da Companhia

de Granadeiros,

N." 8,
o Capitào

Azevêdo.
Capitão da La Cl)mpanhia,

de Caçadores

, A. Pereira

do

O Capitão,
M. da Costa ROCJllc. '
da 9," Compauhia , o Capilào,
F. Maria de Ma~alhães.
da 3,a Companhia,
o Capilão,
A. de Mello Súrria ,
da 4,." COlnpanhia,
o Capitão,
A. da Silveira Mourão.
da b,a, C'lInpanhia,
o Uapitão,
F. d Paula de Mendonça.
da G,a Companhia,
o Capitão , F. Cczar de Fiencircdo.
de'
o
C apitao a ompanhij, de Atiradores,
Capitão,
J. P. Corrêa de
Freitas,

Capitão
Capitão
Cap~tão
Capitão
Capitão
,~

°

Batalhão
Capitão da
AQalo.
Capitão da
Calitã
da
Capitão da
Capitão da
Capitâo da
Capitilo da
Capi1llO da
Paiva.
Alferes,
Brito.

Companhia

de Infanteria N.· 25.
o Capitâo , A. Gabriel

de Granadeiros,

ornpanlria , o Capitão,
J. S bastiâo de Azevêdo,
Companhia,
o UapiCIO, F. l\furia E,leves.
Companhia,
o Capitão,
F. Silv strc LeOLt .
Companhia,
Cupitrto,
J. Pedroza Barrctto.
Companhia,
o Capitr\o,
P. A. Pereira de Campos.
(l. a Companhia,
o Capitâo , J. Dias de Carvalho.
Companhia de Atiradores,
o Capitt\o,
P. Xavier de
l,a

9. a
3."
,L"
5.&

o Alferes

°

do Batalhão

de Infanteria

N.

o

19,

J. José de

Por Decreto de 31 do dilo mc?:.
.

,

3.· Regimel1to de Artil/lcria.

Pnmclro Tenente,
o Primeiro Tenente
ma Arma,
Jf. Mario. d ~'óbr ga.
Segunoo T Ucute, o 'egulldo 'I'enôute
U1U Arma,
l~.de Paula Pinbeiro.

do

Regimento

da mes-

do !J. o Regimento

da mes-

Çl. o

[9 ]
Bateria
Capiti'LO, o Capitão
mos.
Tenente,
o Tenente
quim Teixeira.

de Avtiiheria
destacada emAll berra.
do 3. o Regimento, de Artilheria , F. Gomes

Batal'tâo de Infanicria N. o 8.
do Batalhão
N.o19 damcsma

Veteranos

s«

Õ. a

Arma,

Ra ..

A. Joa ..

Divisáo Milua».

Addido á L." Companhia,
o Major' da Praça de Almeida,
M. Martins Taveira;
por ter sido julgado incapaz de serviço activo por
uma Junta de Sande,
e contar vinte c nove annos de serviço.
P01' Decreto de 9 do corrente 1I1e'~.
Demittido
do Serviço,
pelo requerer,
o Capitão de Infanteria,
J..
Pitta de Castro,

-*$*~*_"_

Por Portarias do
Batalhão

].0

do corrente mcz..

Nacional da Villa da Feira.

:Exonerado do Com mando deste Batalhão,
por ter sido nomeado
Administrador
Geral do Districto de Aveiro, o Major,
J. J. da
Sil va Pereira.
Commandantc
do refcrido Batalhâo , o Capitão do Batalhão
de ln ..
fanteria N. o 9, J. Lazaro Franco.
Por Portarias de 2 do dilo mes,
Membro da Commissâo elo Ministcrio da G ucrra , o Sub-Intendente Militar,
R. Pedro MSll7.oni.
Dr.mittido,
o Amanuense
da Secretaria
do oxtincto Estado Maior
General,
com C''{cr"icio nesta Secretaria
de Estudo,
S. EII~taquio da Silva; por não ter comparccido , hn muito tempo na R partição em que estava omprcgndo , dcscnlpando.se
com frívolos
pretextos,
não obstan te as reiteradas adrnoc tnçõos que se -Ihe di ..
rigiram.
] •o

Batalhâo

Nacional Provisorio do Porto.

Dcmittido,
pcl requerer,
c ter sido julgado
uma Junta de Sande, o Tenente,
.1. de
servará as honras do mencionado
Posto,
que tem servido.

incapaz do serviço por
ousa
eves; que con ..
cm auençâo ao tempo

---*~*---

Determina
Rua Magcstcdo
A HAINll A , que o Capitão do Bat alhão de Infantcria
N" 17, J . .Joaquim de Brito , pns e a ervír
interinamente
como Ajudante
de Ordens do Brigadeiro,
Barâo do
Clludal,
Commandantc
da 6.n Divisào Militar.
-jh~~I'S&'I(o-

Sun Mageslade
A RA lNllA Manda publicar no Exercito , que
por Decreto d ~Hde Janeiro ultimo,
Houve por bem Nomcarüa-

[ 3 ]
alleiros da Antiga e Mllilo Nobre Ordem da Torrec
Espada do
:Valôr, Lealdade,
e Mcrito , ao Offic.al , e Praças de pret abaixo
declarados.
O Capitão 00 Batalhão
de Tnfantctia. N." 25, J. Dias de Carvalho; porC]llC no dia !lI de Dezembro de 18~7, sendo o Dest~ca.
monto do seu com mando atacado
em AlJezur,
pela gucrrilhr,
do Rcmechido , corrêr a logo ao comhatc , lltlO obstante achar-se
doeu Le; batendo,
e per~eguindo denodadamente
a mesma guerrilha.
O Primeiro
nrgo n to do RegimenLo de Cavallariu K." ] , Franeis('O
Jfemiterio Pancada;
pelo singular valôr com que se houve no
combate do dia 2;) de Agosto de 1837, em que a guerrilha <lo
llcmechido
atacou Garvào ; animando com o seu exemplo os Soldados do Destacamento
a que pertencia,
e perseguindo
com a
maior coragem,
é denodo
a' mesma guerrilha.
O Soldado da Companhia
de Atiradores
do Batalhâo
de Infanteria
.0 (25,
Antonio doe Freitas;
pelo assigualado valôr , e coragem com que se portou no combale
do dia 21 de Dezembro de
1837 contra a guerrilha que atacou Aljezur.
Licenças

--*fi*-·

concedidas por motivo d;"molestia
aos Officiacs abaixo dedurados.
Em Scssâo de 9 do mc« proccimo paesado,
Ao Alferes da Batalhão de Infanteria N: 19, J. O. da S. Mascarenhas d'Eça,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso das
aguas sulfúrea.s de S. Pedro do Sul.
Em .s'esstio de 17 do dito me".
Ao Primeiro Tenente do "'." Regimento
de Artilheria , J. A. P. de
Araujo Camisão,
noventa
dias para se traclar , e fazer uso das
aguo thermao
de hfondt.ique .
.Ao Capitão do Balalhão de Infanteria
~.o
7, J. Paulo Genabel
·
,
sessenta d las para se tractar.
EIIl Sc~slo de 21 do dilo mcz .
.AoCnpitão
do 3.° Regimt'l1to
de Artilheria , F. Gomes Ramos,
sessenta dias para tomar are' de campo.
Hill .'-I'rs$lío de 22 do dito me,..
Ao apit:lo .ele Infantcrin , J. J. Corrêa de Lacerda , sessenta dias
para ternnnnr o seu Iraelamenlo,
e fazer uso das asuas thcrmaes
das Culuas da Hainha.
o

.

_.~~-

T1nr motwo de molestia aos 0.fjiriacs abaixo
A T
l/tcltcar/(l.ç, ]lara lel'cm logm' cm tcm/IO 7)rnJlrio.
o, enente .do BatallJal) de Infantcria
: la, F. José J"crrcira,
sessenta dla~ para tomar uanhos do Estoril.
LH;enf(J'. cO~lccdidas

,
[4 ]
Áo Tenente do BatalhllO de Irifunteria N." 19, Ap'paricio Ferreira,
sessenta dias pára banhos das Caldas em S. Pedro do Sul, e ba ..
nhos do mar na Figlleira.
}',,'mSessâo de 11> do me: proximo passado.
Ao Coronel do Batalhão de Caçadores N. o 28 ,. J. Maria de Albuquerque,
quarenta dias para fazer uso das agl1as therrnaes de S.
Pedro dó Sul.
'
Ao Major do dito Batalhão,
J. M. da Fon êca Moniz, quar nta
dias para fazer uso de banhos de Caldas em S. Pedro do Sul.
Ao Capitão do dito Batalhão , A. Pinto da Fonsêca , quarenta dias
para fazer uso das aguas das Caldas de S. Pedro do Sul.
Ao Capitão do dito Batalbâo , B. José de Carvalho,
quarenta
dias
para fazer uso das ajruas das Caldas de S. P .dro do Sul.
Ao Cnpitâo do dito Baiulhâo , M. Julio de Carvalho,
cincocnt a
dias para
tractar , e fazer uso de banhos de Caldas cm S. Pc~ <iro do Sul.

se

-*~oo~*-

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao 'I'oneute de Cavallar ia , M. P. deA.
Furrcira c Costa,
seis
mozes.
Ao Capitão do Batalhão de J nfauteria N" 7, B. Morcir a de Brito, quatro rnezes.
Ao Alferes Ajudante
de Infanteria',
M. Rodrigucs
Affonso , tres
meses.
Ao Ajudante
da Praça de Melgnço,
J. Caetano Baiâo , dous mezes.

->H~*Declara-se
I') s guintc:
, l.o Que o Major de Infanteria , A. Luiz de l\I ireles , 5 acha
fazcudo serviço no Batalhão de Caçadores
.o
desde Q.l de Março ultimo,
<2.0 Que o Capitão de Infanteria , .M. Joaquim Mcndcs , continúa a fazer serviço 110 Q ." Batalhão N acionall\1ovel
da Beira-Alta
,.
desde !21 de Março ultimo,
CONDE DO BOM.FIlt.
õ

,

=

Estú conforme.

o

Coro/1el,

Chefe interino da 1.· Dirccçã«

=

N.O 53.
Secretar:a

cU Estado dos Negocios da Guel't'a, em 12 de Junh?
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito

os seguintes

DECRETOS.
Tendo
a primeira Companhia
de Veteranos daBeira,
cujo quartel permanente
era em Abrantes,
passado a formar parte do Corpo
de Veteranos
da primeira Divisão i\1.ilitar; assim como tendo passado a primeira Companhia
do Minho ao Corpo de Veteranos
da
terceira Divisão;
para evitar as irregularídades , que dahi seyoderâo seguir:
Hei por bem Determinar
que todas as Companhias
de
V ctcranos sejam d' óra cm diante designadas
pelos nomes das Terras, em que tem seus quarteis permanentes.
O Milli~tro e Secretario de Estado dos
egocios da Guerra o tenha assim elltendid~,
.e
faça executar.
Paço da! ]\ ece idades,
em sete de J UI ho de mIL ottocenlos e trinta e oito. = H.AL HA.
Conde do Bomfim,

=

Havendo João Jacques de Pé rés sido dcmittido,
em consequeneia de se haver entendido que assim o perteudia ; e tendo ellc, desde que viu a sua demi são, declarado que a não tinha pedido;
Attendendo ás di versas informações,
e esc! arecimelltos,
a que se procedeu a este respeito;
a que conduziu a Pprtugal um destacamento
de cem homens;
e que pelo seu bom comportamento,
durante
o
tempo que serviu contra Q usurpador,
se torna digno da .Minha Consid ·rnçtto, e não deve ser e bulhado das vantag('ns,
CJue segundo o
con ructo do seu engajamento
lhe compelem;
Hei por bem Restitui-lo ao Posto de Capitão,
e Determinar
que seja considerado
cm
disponibilidade
com meio Soldo, como se praticou com os mais O~ficiaes d Corpo a que pertencia.
O Ministro e ccr t~ri9 d.(,' Estado dos ~egocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faca r-xccutar. Paço das
ecessidad s, em sete de Junho d mil oitocentõs e
trinta e oito.
RAl1 HA.
Conde do Bomflm.

=

=

-~-

POt' Decreto de {) do corrente met..

Ale

JJatalhúo de Caçadores N.· !l.
T('S,

J.\.r

l~O

o Alfere

PealiÓa.

do Batalhâo

de

açadores

1 .0

30,

J .. A. de

[2 ]
,
l1atalhâo de Caçadores N. 30.
Alferes, o Alferes do jBatalhâo de Caçadores N. o
J. Manoel
Martins.
Praça de Extremo«.
Governador , O Coronel-Rcformndo
, J. VeHez Cardoso; em attenção aos seus bons serviços, cinco annos de prisâo que soffreu durante a usurpação, e a ter, sido gravemente ferido em combate
na Guerra Peninsular.
Q

ô

,

Por Decreto de 7 do dito me'!.,
Batalhâo de Caçadores N. o 1.
o Capitão, A. B. Julio Guerra.
~." Companhia, o Capitâo , J. J\. da Costa Mendes.
3.:1. Companhia,
o Capitão, J. Antonio -de Sequeira,
4.'" Companhia,
o Capitão, J . .Maria Gomes.
ô." Companhia, o Capitão, F. V. da Silva Heitor.
G." Companhia, o Capitão, J. A. Lopes da ilva.
7." Companhia, o Capitâo , F. J. Fernandes e Costa.
8." Companhia,
o Capitão, J. Soares de Albergaria.
Batalluio de Infanicria N. o 9.
Tenente, o Tenente do Batalhão de Infanteria N,· 10, F. Pedro
da Silveira.
Botalhâo de Infanieria N.· 14<.
AJudante, o Tenente Ajudante,
que esta servindo no dito Batalhão, J. Pinto Ribeiro.
Quartel Mestre, o Quartel Mestre, que está servindo no dito Batalhâo , J . Joaquim Gonçal ves,
Capellâo , o Capellâo , que está servindo no dito Batalhão, F. _r avier Corrêa.
Alferes, o Alferes, que está servindo 110 dito Batalhâ , J. Joaquim
Duarte.
Batothâo de: Infanleriu N. o l21.
Capitão da Companhia de Granadeiros, o Capitâo , João de ousa.
Capitão da L" Companhia, o Capitão, COIl tantino da Cunha.
a
Capitão da 2. Companhia, o Capitâo , J. T. de Faria Machado.
Capitâo da
a Companhia,
o Capitfio , F. Maria Pereira.
Capitão da 5. a Companhia, o Capitâo , F. R, de Moracs arrnento,
Capitâo da 6." Companhia, o Capitão , J. Maria de Bcttencourt.
lapitâo da Companhja de Atiradore , o Capitão , M. Pamplon
Corte R al,
Compa1~Ma de Vete-ranos elo Castello de Matto7..inhos.
Adoido, o Capitão do Batalhão d \ Caçador s
.0
A. Jo é de
Faria; que foi julgado incapaz de serviço activo por uma Junta
Capitão da
Capitão da
Capitão da
Capitilo da
Capitão da
Capitão da
Capitão da
Ccpitâo da

1....Companhia,

L~.

ê

,

[ 8 ]
de Saude,
combate.

em oonsequencia

de ferimento

de bala

recebido

em

Arsenal do Exercito,
Ajudante do Inspector Geral, o Segundo Tenente
. to de Artilheria,
A. M. Pereira da Costa.

do 3. o Regímen.

Por Decr-eto de 8 do dito me~.
1.o Batalhâo
Reformado,
attcnçâo

Nacional Provisorio de Lisboa.

o Major Graduado,
A. Marcellino
de Carvalho;
aos muitos an nos que tem de bons serviços.

em

-*-$*~*Por Portarias de 8 do corrente me~.
Praça de Elvas.
Para

servir provisoriamente
de Ajudant
de Campo do Governador
da s0Url.'dita Praça , o Alferes do Batalhâo de Infanteria
N" 16,
J. Victorino Freire.

Bataihâo Nacional Fixo do Porto.

Cllpitüo da La Companhia,
o Capitão addido , J. Bernardino
Pi.
nbeiro.
Capitão da Q.' Companhia,
o Tenente da 6. a Companhia,
J. Pinto Hibeiro.
Capitão da 3." Companhia,
o Alferes da s..aCompanhia,
J. Antonio F rreira ..
Capitão da 4,." Companhia,
o Capitão addido, J. J. Alves de Arall.io.
Capitão da 5." Companhia,
o 'lcuenle
da La Companhia,
J. Urbano
ar.Io o.
Capitão da (;." Compruihia , o Tenente da Q." Companhia,
M. J.
Pinto Predu.
TeneHte ,o
lfcres , J. Alves de l\.1:il'anda ~ e o Sargento Ajudante, F. Rebello da l\lotta.
Demittido
do erviço , Q CapiLtlc',
A. Coelho de Oliveira;
L. J.
de Az ivêdo Adriano;
J. da '. Coelho Leal; 1\1. A. Villarouco
Junior ; e J. Fcruaudes
Ribdro;
o 'I'cucnto , J. Joaquim
de
Aratt.io; c os Alferes , '. A. de 'ou~a Lobo;
e A. J. de ousa.

-.~
..-

rdIo.

Licenças concedidas por motivo de molestia ao., Officiacs abaixo
indicados,
A

C

.~

Em

e. cio de 3 do mez proximo
N."

o .Japlt,~o do Haf~lhno de Caçadore
trinta dias para :.C tractar.

passado.
5,

A. Jo é de Faria,

[4 ]
Em Sessâo de [) do dito rne~.
Ao Major do Batalhão de Caçadores N. o 1), J. José Pedrozo , cincoenta dias para se tractar;
e tomar banhos thennaes em S. Pedro do SIII.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N ." 9, 11. Pinto da Fonsê~
ca , quarenta dias para fazer uso das aguas thermaes de- Vizella
em tempo proprio.
Em Sessâo de 10 do dito me%.
Ao Capitão do Batalhão de Infautcria
N." 11, A. J. Lobo de Avi ..
la, vinte c cinco dias para se tractar ,
Em Sessâo de 16 do dito mez.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores.
: 30, J. l\f. Roza da Sil.
Teira, sessenta dias pura fazer uso de banhos tl.ermaos na Ilha
de S. Miguel.
Em Sess(!o de 17 do dito me9>.
Ao Capitão do 3: Regimento
de Artilheria , J. Moniz Barretto , sessenta dias para se tractar.
Ao Capitão do Batalhiio de Caçadores
N. o 3, I. Corrê a Guedes,
quarenta dias para ultimar o seu tratamento .
.Ao Tenente do Batulhão de Infanteria
N. 013, M. Antonio de Sou ..
sa , noventa dias para se tractar .
..Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N. °25, Antonio Pedro,
ses"
senta dias para se tructar ,
Ao Alferes da Companhia de Veteranos de Lago , F. Carl s Garcia, sessenta dias para se tractar , e fazer uso das ,nguub thermaes
de Monchique.
Em Sessc'Ío de 25 do dito melt..
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N" 6, Antonio Cardoze ,
quinze dias para se tractar.
Em Sesdo de Q do corrente mez.
o Tenente do Butalhão dc Infantcria N.o19, C. F. Pereira Bramão, sessenta dias para gozar de ares patrios.

-* ..
~.*--

Licenças regi:;tadas concedidas aos Ofjiciacs abaixo indicados.

Ao Capitão

do Regimento

de Cavallaria

N.

o .j"

A.

1\1. noel da

Fonsêca , cinco mezcs.'
Ao Mnjor

do Exercito,

A. C. Ferreira

--~-

de Aragão,

dous mezes.

.

Declara-se
que he G. Pimenta da Silva, o prim iro do Tenentes despachados
para o Batalhão
de I nfuntorin 1 .0 18, na
ruem
do Exercito,
N: 27 00 corrente :11\110. =- C 1)1:: DO 130.!J<'l\r.
I~~ta conforme.

O Coronel,

Chefe interino da 1.& DirecS'âo

=

N.O 54.
e,,, M de JunltfJ

Sccl'daria de Estado dos Negocies da Guerra,
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-u: ao Êaercito o seguinte:

DECRETO.
~
ttendendo
ao que .Me representou
o Oapitão do llatalhrto
de
Lhfantcria
.. 20, Fraucisco da Silva Hoballo Saraiva,
que pede
se lhe conte a antiguidade
do referido Posto desde 25 de Julho de
1833; e Conforma ndo-M c com a Consulta
do Suprpl'r\0 Conselho
de ,}Iltitiq
Iilitar a este respeito,
que declara qUê tendo sido feila
a~ rel]n. Premo
1 ara. pt mis r os serviços prestados
até I1tã6 na.
guerra con tra o usurpador , e q uc o referido Capil5.Q jil ontes daquelle dia se ach 'V' com1_" lendo contra o mesmo usurpador,
pois
que ,
haudo-se h misiado lia illa de AI va , se aprese tou m 3 dacauell ·fl~
Ils'J.'ro
fiei, que estavnm cm Spl'pa, com a quacs continuou a operar
de cOOlhinaçlo
com a Div] llO H,xpcdi i(~110l'ia do
Exercito Lrhcrt ador ; bOlldo de parecer, que deve ser ~l-clemllisndo
d..a. pft't('ri~'~o que soffreu: lI~il~or bem OetNminar,. que ~o meneionado Capità« se conte a antiguidade
deste Posto desde 2<> de Julho
de 183:L O Ministro e S cretario de Est do dos 1 cgocios da G UPl''li
r ~tll'a i
ntendido , e faça executar.
Paço da XccessidaQ,'~ ,
de J unho de 1838.
RAll UA.
ÇOI~.clç do Uomfim.
àô

==

==

a

-"~*'--Por -Decretos

'1

ue

1~ (lo corrente me:;.

4. o Recrimenfo de A1·lilhc1·ia.
Cap

Hão,

o Pre~bit

ro,

J'.

de Santo

Agostinho

•
Teixeira.

Regimento de Cavallaria N. G •
com exercicio de .Ajudante,
o Priweiro S,1Jg- nl,<l, F: de
U

.Alferes,
Paula

e Silva.

13atalhllo
Capitão

da 5." Companhia,

Batal/wa
Al~r('s,
com exercicio
'duardo
Fontoura •

de Cafrtdm'cs
o Cnpitú{),

N.

de Caçwluns N.

de Ajudante,

o

Q.

J.I<'. de (')liv('ira Guimartles.
o

U

4.

ttrS'ellto

. _
. .J.JalaZluío de Caçad01'es N. o 5.
Cll,lta~ da 6." Companhln,
o ,iJitào do BatalhaI)
ma J rma,
A. J. Pimenlc} Jorge.
•

..

J

jllclanle,

T.

llT" ·1 da mcs..

I

Capitão

da 8." Cornpanhia , o Capitão,

J. A. David

Batallulo de, Infasüeria N.
Capitão

da 3." Companhia,

o Capitão,

o

Pinto.

10.

M. L. Lopes Rego.

Bata/Mo de Infanteria N.o ~õ.
Ajudante,
o Alferes, F. Claudio Xavier.
BatalMo de ençadores N. o 30.
Capitão da 1." Companhia,
o Capitão,
L. A. Esteves Alves.
Capitão

da ~." Companhia,

o Capitão,

J. Reinaldo

Oudinot.

Companhia de Veteranos de Ab1'ante~.
Addido , o Capitão do Batalhão
de Iufuntcria N. o 6, J. Honori()
, de Faria;
por ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma
Junta de Sauds , em consequeucia
de ferimento de bala recebido
em combate.
Addido , o Tenente
de Infanteria,
F. de Miranda
e Motta;
por
ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude, em consequencin de contusão recebida em Campanha,
e contal', 27 annos de Serviço.

Companhia de Feterano« de Aveiro.
J. Mendes Travassos;

Addido,
o Alferes de Infanteria,
sido julgado incapaz do serviço
e contar 20 annos de Serviço.

por ter
de Saude ri

activo por uma Junta

Companhia de Veteranos de S. Joâo da Foc,
Addido,
o Major de Infanteria,
A. Luiz de MeirelJes; por ter si.
do julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude , e
con tar 30 annos 'de Serviço.
Addido,
o Tenente,
que está fazendo serviço no Batalhão de Caça.
dores N" 3, A. Pereira de Carvo lho; por ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude , e contar ~9 aunos de Serviço.

Bata/Mo

Nacional de Artistas da Cidade do Porto,

Para contar a antiguidade de Tenente,
de 25 de Julho de 1833, por
lhe pertencer,
o Tenente
de Infanteria,
com exercício de Ajudante do sobredito Batalhâo , J. Machado das Necessidades.
Alferes
Ilha

do Exercito,
o Alferes da extincta
do Faial,
A. da Rocha Luill.

Companhia

de Linha

df

-.~""POI' Portaria de 11 do corrente me",.
Batalltâo

de Infanieria

N."

n.

regressar ao sobredito Batnlhtto,
a que pertence,
o Capellâo ,
J. Joaquim do Nascimento,
que se acha fazendo serviço no Be ..
talhão de Caçadores N.o 4.•

Para

Par Portaria de 12 do dito mt\.
3.· Reeimento de Artilhe1·ia.
Para tomar interinament~ o commando do sobredito Regimento,
durante a ausencia do Major, J. M. P. Velho Barreto, o Major do Estado M.aior da aml's.~a~Arr~~, e Comman?ante do material da Arlilhena na 4. Divisão MIlitar, A. L. Pmto de Sousa.
3." Batalhâo Nacional Provisorio dt Lisboa.
Exonerado do exerci cio de Ajudante, e do serviço do sobredíto Batalhão , o Tenente de Infanteria do Ultramar, C. Damasceno Rosado.
2,° Baiollsâo Nacional Provlsorio do Porto.
Demittido, conservando as honras do Posto , em attenção aos serviços que prestou durante a luta contra a usurpaçâo , o Capitão,
da 4.a Companhia, J. Joaquim Soares.
Batalh/io Nacional Movei de Vilta Nova de Gaia.
Demittldo , p.::lo requerer, a fim de passar á Guarda N aciona 1 do
respectivo Districto ,
Tenente da 4. ~ Companhia, J. Mcnteiro
Alvarenga.
Por Portaria de 16 do dito md.

°

do Logar de Auditor da 8.a Divislio Militar, o Radiarei, J. M. Rodrigues de Bastos; por ter sido despachado Juiz.
de Direito de Macáu , por Decreto de 26 de Maio ultimo.

Exonerado

Por Portaria de 16 do dito me~.
2. ° Batalhão Nacional Prooisorio do Porto,
Dernittido , p lo requerer, ficando com as honras do Posto,
pitão, A. da S. de Sousa Rocha.

oCa ..

-*~*Licenças concedidas por motivo de moles/ia

60S

Officiaes abaixo de-

clarados.
Em Sf'S.~,10de Q do tnC~ proximo passado.
Ao 9apitaõ do Batalhão de Iufanteria 1 ,°14, J. Antonio de Sou ..
sa , quarenta dias paI a fazer uso das arruas das Caldas de Vizella.
A
Em
IIf10 de 2(} do dilo me'!..
~A)feres do Batalhão de Caçadores _
4, R. Moreira Santa
nna , se senta dias para se tractar , e fazer uso das aguas ther,0

macs de Vizella,
Em.

eu to de 23 do dito me".

Ao Tedente do Bar lhâo de Iufanteria

N" ~f>, S, J.

J udice Sa-

[<4
mora, noventa dias para
maes em Monchique.

J

oon valecer ,e,

fsaer liso de banhos

ther ..

Em Sessúo lle ~;, dó dt/o trln.
de Infunteria
T."!lO, J,'Sebn til" do Aze ..

,Ao CapjtiiQ do Batalhão

- vedo, qunreu to dias pura fazer uso das al,}ufi' sulfúreas d Mon"'..
.chique,
I
.'
r
Em Seuâo de Q do oorrerue ?1l(l".
Ao Capitão do BuLalhrlo de Caçndores N. o ·l, J. P. de Sousa Mon.·Ledegrb,
sessenta dias para fazer u.o de ngu.as ferruginosas , e ba
_, 1

hos do mato

Em ScsséÍo de :3 do dito mc~.
do 4.° negitnento de ArtiItrcrin , ..A:. P. de SÓlIsn Pif) b iro,
quurcn ta dia para fazer u o c;lqs.p~u Pi sulfurcps de bn ..
t chique , em temp~ pr~pri~.
Ant Seesâo de 6 do dilQ me~.
Ao Capitão do Q. ° Regim nto de Arltlhhi(\,
J. C. da S'I vã. .Man.
tbs , sessenta dia para se tractar , c -íazer uso das ag-ua~ t,b nnae
(,(dA Monchique ~ fim te IPO propri .
,
lún ~(,ss(;o de 7 do dilo mc'Z..
Ao Official de SL!Ci1cLal'iá d oxtiucto l~jlt'I~() .Májor Gene! .. 1 , com
exercício nesta .Secreturia de Estado ,
Anlonio da Funsêca,

Ao Capitâo

ft'l.

• ,('~sênt.atd.us
(

J)a~a

Ll?rtJal' áTe~

de c'

l11po.

."

.,

t'
I

1.1

~

,

,
~

I,
I

.

\'

Licenças registã(là/dlllceâiUas

aos OJfieia~8 abaixo indicado,.

. ~~.
\

,(

pnr_

Burlo ,dEi FílfO, um anno
lraclar dos seus ne~llcios ('II) IlIg·!aterra •...
Ao Tenenle do Hegilllcnto de C(l\allaria
N: 5, C. G, de Stí Cabral, proro~açllO até ao .tiUI do cor!" 'lUI' mez de Junho.
Ao CapelELO do .Batalhtll) de Caçadorrs
\I.0!2, J. UI! J\. Mene? s
_ c Vntlt;onpelJo',
prn\'o to ~Io por dous mCl,es.
•
Ao Tcnente
Batalhão
de Iufalltl'l'lt\ N. u 9,
• da 1\1. Monil, da.
l\luia, tres mezcs.
Ao Ajudante"
addido
8f':bastillO de Angra,
J.
• Pautj nó ltodrig:ucs
I1'rOlogUç.<t0 por utH mel!,
ÂI1 Amanueo'é
ti. ;.'" el. Ii;<' ,(la, pCl'eLaria C:,h'T:l\ da. In pCCÇtLO do
,Arsenal do Exercito,
U, «(;"111
Palma, qualro 111 leso =

Tell~flt~

!Jl

r.nl Peformado,

uo

Q

E D

DQ\IF'l~.

,
••• D(..'o/'OIJ,e!,

Chefe

int.dt'iIlQ

-

\

d4l'l.~ :JJirec(.do ;:r::

N.O 55.
Sccrctat'tCJ de Estado

dos Negocio» da Guerra , cm f27 de Junho
de 18:38.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se
]>01'

Major,

o Major

Decreto

ao Exerciio o seguinte:
de 16 do corrente

me,..

Estado Jl,faior de Arlilhc1·ia.
Graduado,
J. José dos Santos.

Primeiro Tenente
de .Artilheria do Exercito,
com antiguidade
de
b de '('lem1>ro do anno proximo. passado,
o Segundo Teuentc
da mesma Arma,
J. A. Iartins Pamplona,
Por

Decretos

tlc 20 do dilo mc'!..

Rrgimcnlo
de Caoallaria N." 2.
Pam. contar a anti;uldad('
de .Mnjor Graduado,
desde 18 {](' Junho de 18:37, o .1\lajor Graduado do sobrcdito Regimellto, Dom
Carlos Iusr-arenhas ; pOfll'le tendo sido promovido pejos serviços
praticados
lia Acçíio do mencionado
dia, junto 11 Salvatierra
de
Hcspanhu , foi sempre co tume que similhantcs Promoções coatuss m a auligllidade
do dia em que tem logar os serviços.
Batallulo de Ca~'(jdoles N: Q.
Capitão da 6.& Companhia,
o Capitao de Iufunteria , M. de Magal!j::-w~ Coutinho.
Botolliâo de Caçadores N° 1..
Capitão da 3.& Compaullllt, o Capitão do Batalhâo I .<> Q da meslua Arma,
F. Luiz Ferreira.
Batalliâo de Infanieria
N. o 25.
Capcllão , o Capcllào do Batalhào N" 20 da m sma Arma, que csUI servindo no referido Corpo,
J. Braga de CanulhÇ>.
nalalhelo de Caçadores :V. o 2B.
Copilt\O do, 3.& Companhia,
o Capitiio , B. Jose de ('al"v(.ll1o.
Companhia de Veteranos do 'a~lelto de lvlallv:.i,dlOs.
Addido~,
() .l\lnjor do Estado Maior de Artilheria , J .• losé do Rnnlo. ; por ter sido julgado
incapaz do erviço activo )lor uma .Jllnt.u de . 'Illlde, c cont r 4.() anllos de Serviço;
(' o Alj'('r('s de J 11fUlll\'l"ln, ~. J lanoel de Morac ; por L r sido jlll;;ado illc:Jjl:lz
do
S:TV1<;O
actl\o por uma Junta tlc Saudc
e coutar !.W UllllO~ dc
ServIço.
'

Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Desembro
o Capitão de Infanteria , A. José de Araujo.

de 179() ,

Tenentes Coroneis Graduados
do Excrcito , os Tenentes
Coroneis
G raduados do Ultramar,
F. da Costa e Almeida,
e J. B. Cardoso de Liz.
Capitãcs do Exercito,
os Capitães do Ultramar,
A. G. da Silva
Villar , A. L. Monteiro Cabral,
e L. de Sousa Gama.
Tenentes do Exercito,
os Tenentes do Ultramar,
M. J. Moniz Beltenoourt , C. Damasceno
Rosado , e T. C. da Cunha e Vasconcellos,
Segundos Tenentes
do Exercito,
os Segundos Tenentes
do Ultramar, M. Soarcs Zarco, e D. de S. Teixeira da Cunha.
Alferes do Exercito,
o Alferes do Ultramar,
A. Augusto Pioaluga,

Por Decretos de 21 do dito mez.
Sub-Divis&o Militar de Coimbra.
o T nente Coronel

Commandante
da sobredita
Sub-Divisüo,
Cavallaria , L. Godinho Valdez ,

Regimento de Voluntarios da Rainha.
Dcmittido , pelo requerer,
o Alfercs , T. de Mello Br yner;

de

ti.

cando com as honras do Posto,
em attençâo
aos r levante
r·
viços que prestou no mesmo Corpo durante fi lucta contra a. usur ..
paçâo,

Praça de Almeida.

Tenente Coronel Graduado,
com antiguidade
de [) de S t mbro do
anno proximo passado,
e tendo exercicio de Major da referida
Praça,
o Major de Infauteria , F. Nory Caldeira;
ficando exonerado do Com mando da Sub-Divisão
Militar de Beja.

Por Decreto de 23 do dito me!..
Estado J.fltior de At'lillteria.
o Capitt\o

Capitão,
Sousa

Pinheiro.

do

4: ltcgimen

pelo requerer,
allegando
J. Pess6a de Amorim.

Batalbõo

A. P. de

Anna,

de Cooaltaria N. o 1.

Regimento

Demittido,

lão ,

lo da mesma

motivos attendiveis

, o CapeI-

de lnfanteria N.o 7.
do Batalhão
de Infanteria

Tenente,
o Tenente Ajl\dante
F. de Sousa eto.

BatalMo de Tnfdnteritl N.o 18.
Capellâo , o Capellão do Batalhâo de Caçadores
ges de Abreu.

N·o ~e,

N.· 6,
S. Bor-
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Baialhâo de Infanteria
Alf,'res, o Alferes do Batalhão
ra de Magalhàcs.

ln.

N.·

de Iufanteria

N.~ 8,

A. F. Ferrei-

Proça de Campo Jllaior.
Atldido,
o Tenente do Batalhão
Mnrgues;
por Ler sido julgado
Junta de Saude.

de Caçadores
N.· 3, Bernardo
incapaz de serviço activo por uma.

--~.~-

Por Portarias de 18 do corrente me!!:.
Regilllento de Caoallaria N.· 4.

Para fazer serviço 110 sobredito Regimento,
o Tenente do Regimento N.· l da mesma Arma,
J. M. Valente da Nóbrega.
Batallião

Nacional 11-101;e1
de Filla Novo de Gaia.

Para exercer as funcçôes de Major no sobredito Batalhão , o Capitào do Bat alhào de I nfanter ia 1 ." 14, M. José Ribeiro.

Batalhão

J\'uciunal Provisorio de Leça do Baldo,

Demittido , pelo requerer,
e ter sido julgado incapaz
uma Junta de aude , o Alferes, João da Silva.

do serviço por

Por Portarias de 21 do dito me!:..
9." Divisi10 M;li!a,..
Para

servir interinamente

de Chefe

do Estado

Maior

da sobredita

Divisão , o Capitão do Corpo do Estado Maior do Exercito , com
exerci cio nesta ecretaria de E lado, S. Henriques Bésea.
Batalhão Nacional de Fáro.
Demittido ~o erviço, p lo requerer,
allegando
achar-se exercendo o Emprêgo de Estanqueiro
de
úmero do Contracto
do Tabnco , o Tell nte , J. dos antes Ieto,
(.
Dcmittido do erviço , pelo rcqu rcr , alle~ando achar-se exerceudo o Logar de E tanqueiro de I úmero do Contracto das Saboarias, o Alferes,
J. Cabrita
unes.

---.~..-

Licenças concedida» pfYr motivo de molestia ao. Officiae. abaixo
indicados.
A

.

Em

St'SlÍO

de 6 do me::;proximo passado.

o Capltã() do Batalhão di' Infunt ria N:13, M. de Sousa e Sil ..
va '. lriuta dias para r zer uso de banhos do mar na Yilla da Figueira, em t .mpo proprio.

" T

Em . 'C!l$río de '25 do dilo mel(,.

f'n~llte do Rc~irn('nlo de
Amollm, quarenta dins para

.nO

~av llaria ~ ." 1,
convalcccr.

A. L. Soeíro de

(4 ]
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N" 6, D, Monteiro Tor. res , sessenta dias para tomar ares de campo.
Em Sessâo de 6 do corrente 1I1e%.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores
N. o 1, L. Vicente 'I'aborda, sessen ta dias para se tractor .

Em Sessáo de 7 do dito

me%.

• Ao Tenente Coronel do Estado Maior de Ar tilhcria , J. Maria Baldy , noventa dias para tornar ares de campo,
e aguns therrnuo •
Ao Tenente Coronel do 2. o Regimento
de Artilheria , J. Machado
Guedes,
quarenta dias para se tractar.

Official que foi julgado
O Capitão

do Estado

Maior

prompto prwa o Scrciço,

de .Artilheria,

T. José de Figueiredo,

-*~*Licenças ,'egistadas concedidas aos Dfficiae« abaixo indicados.
Ao, Primeiro

Tenente

do 2. o Regimento

de Artilheria,

J. da Cos-

ta Cascacs , no veut a dias.

Ao Tenente do Itegirnellto de Cavallaria
N.· 3, Dom
bosa de Aborirn , quatro mezcs.
Ao Alferes 00 Bala'lllflo de Iufanteria N.·14,
A. J. da
1'0.,

P.

de Bar-

.lva Vici-

trr-s m cZPS.

Ao Capitão

d C;Iç'ndores,.T.
R. ela Costa S môos , dons rnezes.
Ao M~jor, Govcrnudor
da Fortaleza
da Lusua , .M. AlIlouiu da
Fonsêca , um m-z ,
-Ao Major,
Governador
da Praça de Villa Nova da Cerveira,
A.

. J. Antunes Guerreiro,
dou" meze ' .
.Ao Tenente,
Ajudaru« da Praça de Ahncida , L. Augusto
• valho, q uatro Jnez(' •

-'II~*-

de Car-

Declara-se
o seguinte :
].0
Que em 19'dc Dezembro
do anno próximo passado foram
concedidos trcs mexes de licença registuda ao Tenente do Corpo do
Eugenhclros
, A. Pedro de J\zevêdo,
para. ir ú Ilha da Mnd(·ira.
2:
Que o Capitâo
do Batall.âo
de Caçadores
N. 04, F. Luiz
Ferrciru , continúa no cxcrcicio em que se acha.
3." Que o Tenente do Balalhão de Cnçadorcs N.":>, M. J. da.
Silva Freire,
<]lIe se achava exercendo
as fUIl('ç('í(' de Ajud aut no
]3alalhrLO Naciollal
de l'ltro, J'('g'r('s ou rOl ]8 de Maio ulLimo 0.0
referido Batalhão
N.· õ. _ CONDJ, DO llOM}'IM.
]~~I:l ConfOl'llle.

O COI'on~l

J

Chefe 'Íllterino da 1" Di1'ecfâo _

N.O 56.
&crcla,.ia de Estado dos Negoc':os da Gsurra , em o 1.0 de Julho

ae

18:18.

ORDEM DO EXERCITO .

..

Publica-se ao Exercito o seguinte :
Por Decreto de 21 do mel:.proximo passado.
Snb-Divisún

~Militar de Béja.

Commandante
da obrcdita Sub-Divisiio , o Tenente Coronel dr lnfan teria, com exercício nesta Secretaria de Estado , F. J. de Araujo Lacerda.
Por Decreto de 23 do dilo nu;".

Regimento

de Cavallaria N.

o

1.

Capitão da 1." C'ntllpallhio.,
o Capitâo , A ... avier Pinheiro.
Cupitio ria !2.a C rnpanhia , o Capitáo , J. de Oliv ira,
Capitão da !l.a Companhia,
o Capitâo , L. Malrlonado
d'Eça~
Capitão da -1." '.,mprudlia,
o Capitão,
F. da Silva Bruuct,
Capitão da i>. ~ C"nq a uhia , o Cal,itão,
J. Lucio Valente.
Capitão da 6.a Com..anhia , o Capitão,
lL M. Cordeiro Vinagre,
Regillte)tto de CtI)utlm'ia N. o 2.
Capitão da 1." Oompauhia , o Capitão,
F. José de Carvalho.
Capitão da 2.a Couipanhin , o Capitão,
J. Ferreira Allen.
Capitão da :1:' Cornpanhia , o Capitão,
L. de 1\1e11o Breyner.
COllllllil ndun t .. da .1." Companhia,
o Capitào
G rad uado cm Major, Dom Cario
J\lascarcnllas.
Capitiio do 5." Companhia , o Capitão,
I". de Sallcs Pnchêco.
Capitão da 6." Companhia,
o Capitão, J. d SÚ Nogueira.
Refiimeuto de Caeallaria N. o iJ.
Commandante
da 1. Companhia,
o Capitão Graduado
em Major, V. da Conceição
Graça.
Capitão da 2." Companhia,
o Capitão,
.T. da C. Sousa e Brito.
Cupitào da :L" Companhia,
o Capitão,
1\1. de O. da Silva Uastcllo Branco.
Capitii.o da .l.~ Companhia,
o Capitão,
1. Jo é Frag-ozo.
<';apit:.to da 6.· CO!llpanhia,
o 'apitão,
I". A utonio j3·Jfties.
,
Regi,llctlfo de 'aoallaria N. c 1..
CO,mmn.ndante
eh 1. Cornpanhin , o Capitão Graduado
em MaJor, J. d. Leal Eerrci ra.
Cllpllao da !l." Companhi l o C pitâo
J. C. de Oliveira Sam-

pàyo.

"

Capitão

o Capitáo , lT. C. de Lemos Cnlhoiros,
o Capitâo , G. X. de Vasconccllos

da 3.~ Companhia.,
Cupitíio da 5." Companhia,
Corrêa.
Capitão da 6.a Companhia,

o Capitâo

,

J. Rafael Nogueira.

Regilllento de Caoallaria N. o 5.
da La Companhia,
o Capitíio Graduado

em Ma-

Graduado

em Ma-

Cornmandante
jor, F. de Mello Baracho.
Commandautc
da 2." Companhia,
o Capitâo
jor, P. M. Pinto Guedes.
Capitão da 3. a Companhia,
o Capitâo , L.

J. da C. Curvo Se-

mêdo,
Capitão
Capitâo
tado.
Capitão

da 4.a Companhia,
da 5.& Companhia,

o Capitâo , F. D. de Oliveira R go.
o Capitíio , B. P. de M iudouçu Fur-

da 6. a Compan Ida,

Regimento
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

da
da
da
da
da
da

o Capitâo

, G. de S. Barretto

de Caoallaria N.

o

Ramires.

6.

La Com panhia , o Capitão,

Manocl Doulel.
Capitão,
J . .M. Gomes da Silva.
Capitão,
A. Ferreira Sarmento,
Capitâo , J. X, de Moraes Pinto.
Capitão,
J. C. de Mello Baracho,
o Capitão,
M. Luiz Pachêco.

Q.a Companhia,

o
o
o
o

3." Companhia,
4." Companhia,
5." Companhia,
G. a. Companbia,

PORTARIA.

=

=

=

Mínisterio
da Guerra.
1.'" DirecçrtO.
2." Repartição.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos
gocios da
Gucrra,
Conformando-Sc
com a proposta. do Commandantc
interino da 8." Divisâo Militar,
que.' seja dissolvido o Batalhão
aciona] de Olhâo , attenta a sua diminuta força depois da criação
do
Batalbtlo Maritimo da mencionada
Villa ; e q\lc das praças óra cxistentos no dissolvido Batalhão
se fórrnc uma Companhia,
que ficará
pertencendo
ao Batalhâo ~ a cional de Fúro. Paço das N ecessidades , em ~3 de Maio de ]838. -=- Conde elo Bomfun,

POf'

Portarias

de 2G elo mcz proximo passado.

Batalluío de Infonteriá N.· 9.
Exonerado
de fazer serviço no sobrcdito Batalhão,
Pinto da FOllsêca.

o Capitão,

II.

[ 3 ]

BalalMo

de Infanteria

N. o 18.

Para continuar a fazer o serviço no sobredito B~talhrto,
a que pertence, o Cirllrgião Ajudante,
que por Portaria de 29 de Janeiro
ultimo foi mandado servir no Batalhão de Caçadores N. 028, D.
P. C. da Rocha e Mello.

Por Parlaria de 28 do dito me%..
Dcrniuido , pelo requerer,
o Capitão,
Commanclante
interino da
Companhia
l acional
de Olhito, actualmente
pertencente
ao Batalhão 1 acional de Fúro , M. José Lopes.

-*~*Licenças concedidas por motivo de molestia aos Offlciaes abaixo de.
clarados-

Em Sess{Ío de 7 do mez proximo passado,
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
.. 4, J. deS. Carneiro
Bara: o, quaren ta dias para fazer uso das aguas das Caldas da
Hnil'ha.
Ao .Major de V iterauos , J. Ventura Pato ~ sessenta dias para tomar banhos.
Ao Mnjor , Governador
do Forte de S. Theodosio,
J. F. da Fensêca PeJo, noventa dias para se tractar , fazendo uso dos banhos
das Caldas da Rainha na sua origem,
e dos de mar.
Ao Capitão d Iufant 'ria
.0 7,
com exerci cio de Major do BataIhâo . acion al de Fúro , D. P. de Moraes
armcnto , sessenta
dias )l. ra continuar
o seu uactanu nlo.
Ao Cn pitâo do 2.° Batalhão
[acionul Provisorio de Lisboa , J. da.
Costa P ercira , trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao 'I'eueutc de I nfanteria , com exercicio no 3 o Batalhâo
T acional
Provisorio de Lisboa,
1. Oliv ira Castcllo-Branco
, sessenta dias
para e tractar,
e fazer uso das aguas das Caldas da Rainha na
sua origem.

Em Smiio de 1<3 do dito me ...
Ao Cap"llrlO do Bntalhiio
de 'açadore.
N.· Q, J. de A. Mencz s
e Vn cone 110., e enta dias para fazer uso das agua thermaes
de S. P «Iro do Sul.
Em 'CSSlío de Q l do dito 1I1ez.
o C,apllao da 2." ec ào do Ex 'reito,
com x .rcicio ne ta 8· reJ. L. Pereira Burbosa , quurcnta dias para fatuna de E.tado,
zer, liso ela {'alda
ela Rainha
nu sun orurorn.
Ao .Encarregado
do Q •• Dcpo~ilo do Acsell~l do R cfcito, F. A.

A

._
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de Sanes Fontonra , ses enta <lias para fazer uso das nguns das
Cald s da Rainb
,c banhos elo mar.
Ao Amanuensc da 1." Cla se da Sccrcteria da lnsp cçâo Geral do
mesmo Arsenal,
F. de P. Iaidoro Alves, trinta di s para tomar
aguas férreas.
Ao Amanuense
da 2." Classe da m srna Secretaria,
1<'. José Gonçalves, sessenta dias para se tracu r.
Ao A man ue nse da
Classe da me ma S ictetaria , A. José I i unes,
sesscnt
dias para tornar ares de campo.
ê,

Licenças

~

1'egisladas

COl

edida«

QO$

O/jiciaes

abaixo

indicados,

Capilão do Regimento
de Cavallaria
. T." 4, A. N. de Almeida c Liz , quatro mczes.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N.· I!), Eugenio de Villas
Doas, tres mezos,
Ao Tr-ucnte Uorond
de Cuvallari
, Scg undo Comrnaudant
da
.Rscóla V cterin ria, M. P. de A luieidn V alêj-», proJ'(Ig. çilO por
1m! anno .
..Ao Cnpiti\o; addido Ít Companhia de Veteranos de Barcarcuc , J.
C. da Costa Fruzíio , cinco mexes.

Declara-

c o scg uintc :

no

lOQue'
o T nente, Ajudante
exiincto Hegimpnto de l\f:licias de Lisboa Oricntul , .M. J,l~é .l\1onteiro, p rt euce à classe dos
()tli iacs amnistia los P .la "lIlvcnçào
de Hvora-~f()lIlt'.
g..
(1(' o
v rdadoiros nomes d05 A IIeres , dcspachndos para o
iBnte:\hao l' aciona] de LaO'()s, c publicados
na Or<lPllI do Exerciro ,
.049 do corrente an~o, sâo , A. C. Lenllt' Biker , F. P. Riker de G usniiio , e F.
. Oliveira .Jaqltl's;
d(H '1uacs
o' dOll primeiros eram Tenentes,
e o ullimo Rar;;t'nto da Guarda.
aeinnuL
de Villa Nova (le Portim:lO, e nan S )1·1;\{los d referido BalalltllO
Tocional:
e hem a im qlll' o Alf\,rt, , F. As:>:z Judiec,
dtpacha.do igl\ahnent(' na cilada
rdcm, cr Cal it~o ela (j uarda ~ a -io'lal
da Villa da Lnóôa,
' nrlO Soldado do TlIl'nei\ll\ado
Corpo;
l Ildo
prol'enientes
tars Nluivocaçoes da I'I'O})O t, 'fi) tplC vieram incluidos.

o::::e

'0

OE lt)O .BOMt'DI.

li lá conformp..

o

ufone!,

Cltefe. 'ulerino da 1.& Di/' çâo =

N.O 57.
Secrctana

de Eüado

dos Negocies da Guerro , em 7 de Julh»
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eacrcito o seguinte:
POf'

Decreto de 23 do mez proximo passado.

Lente Substituto da Cadeira de • r av gaçâo annexa
Escóla Polytechnica,
O Tenente
da Armada,
J. Cordeiro Feio i ficando
obrigado a substituir qualquer das outras Cadeiras de Mathematica , que na referida Escóla constituem o Curso de Marinha,
em
quanto não for definitivamente
organisada
a Escóla .1: aval, da
qual deverá fazer parte.
á

-*~.-

PORTARIA.

=

=

=

da Guerra.
2.& Direcção.
1." Repartiçâo.
e tabelecido que vencimentos competem aos Artifice de Selleiro , Correeiro,
Carpinteiro
de reparos,
Ferreiro,
c Serralheiro,
de que tracta o Plano de Organisaçâo
de Artilheria,
de
13 de Janeiro de 1837: !anda A RAINHA, pela
ecretaria de
Estado dos 1 egocios da
uerra , que até nova di posição, os mencionados A rufie - sejam abonados,
além do competente pret , com
a -ratiflcação diaria de cento e vinte até cento e sess nta r íis , conforme o merecimento
de cada um, c segundo for indicado p lo respectivo C(lllImanuante,
na fórma do que se d terminou pC"'1'Portaria de f> de Dezembro de 183:t,
Paço do Cintra , em 30 de J llnho de 1838.
Conde do Bomfim,
l\linisterio

5.0 se achando

=

=

-.~*P01'

Portarias de 30 do mez proximo passado.

Balalh,j" Nacional ele trtu« Real de íanio Alltollio.
pelo rcqtl<,rcr, o Capitâo , J. Guerreiro Teixeira.
'. Companhia Jluritima de Villa Nova de Port anâo,
rqlltao, o 'apitão da Guarda .x acional da mesma Villu , .1. l gna-

D 'miltido,

CIO

de

AP' 'fi'
d IO.
I

,

SOU_H.

o 1)"
runeiro

S < rgento

d a mesma

G U'H d a,

l' rnncrsco
.

I' c-

Por Portaria

de ~ do corrente

1/lC~.

Baialliâo Nacional de .Fá 1'0 ,
Para exercer as funcções de Ajudan te no sobredito Batalhão,
feres de Infanteria , J. Simões Soares,

o Al-

Por Portarias de 3 do dito me$.
Batalhâo
Para continuar
do Batalhão

de Caçadores N.· 4,.

a fazer o serviço no sobredito Batalhão,
o Capitão
N.· õ da mesma Arma, A. J, Pimentel Jorge.

Para continuar no exerci cio em que se achn , o Tcnen te do Bata ..
lhão de Infanteria N.· ~O, J, .Manoei do Rosario.

Por Portaria de 4. elo dilo mez.
Baialluio Nacional de Lagos.
Dernittidos , pelo requererem,
allegando motivos attendiveis
feres, F. P. Biker de G USOlrlO; c F, Assiz J udice,

, os AI.

-it~*,-

Sua Magestade
A RAINHA
Det irrnina o seguinte:
Que d'óra em diante sejam trimestres
as r lações dos con ..
certos de Armamento,
feitos pelo Artifices dos Corpos do Exerci ..
to, e rcmcttidas li ~."Repartição
da 2," Direcção deste Ministerio ,
no principio dos mezes de Jnneiro , Abril, Julho , e Outubro,
para
se enviarem ao Arsenal do Exercito,
onde , depois de frscnl isadas ,
serão convertidas
em titules a favor dos respectivos Corpo',
e pall'as
pelo cofre do mesmo Arsenal,
independente
de nova ordem,
o
~. o
Que as quantias determinadas
para concerto,
ou entretenimento dos Instrumentos
Músicos, dev m ser directamente
r quisita ..
das ao Arsenal do Exercito pelos Commaudnntee
dos Corpo,
par{\
serem pagas alli , independentemente
de ordem c pccial,

1. o

-~Sendo o detalhe de todos os Presos militnres , ent 'Ilcinups aos
trabalhos públicos,
e de Iortificaçâo , da privativa compctencia
do
Inspector dos Quarteis do Reino,
como está d 'terminado
p la Portaria e Regulaçrto de li de Junho de 1817, mandada'
obs rvar P la Ordem do Exercito,
N.· U) de 2Q de Março d 18:16, e recommendadas pela de 28 de Fevereiro do orr nte nono, N, o 2:), om
a publicaçâo dos §,§. õ." e G." da cilada Regulaçrlo;
não t ndo
e tas ordens produzido o devido eff ito , para con 'cgnir,
mo he
nccessario , a rcgularidarlc , que da sua observancia deve resultar

neste rámo do Serviço:
Determina
Sua MUigJ!$.toue J.RAINlll\.,
em additamont
tI. refendas ordens, que se observe o seg~lWte: I
1. o Qne tOUOBos Commandant
li de Corpos.zemeuam-imm
diatamoute ao Inspector d0S Qua.teis e Ol.mis Militares ds declurações,
e cópias das Sentenças,
de que tracta o §.
o da predita ll.teg.ulaçâo , respectivas aos Prêsos, sentenciados aos trabalhos públicos,
e
de fortilicação,
que actualmente
existern , e pertenoem
aos respev
clivo' Corpos, declarando
o local onde existem, para conhecimento
do referido Inspector;
continuando
para o futuro a remctler iquaes
declarações,
I go que baixe a COtlrHma~t\.o da Sentença de qualquer
praça sentenciada
aos referidos trabalhos,
como dispõe o mesmo §.
2.S/ (~1I os Comrnaudant 5 das Divisões Militares façam iguaes
participações,
e remessa das dcclarnçôes
referidas, pelo que respeita. á praças não arregimentadas,
ou de Corpos não existentes, que
nas respectivas Divisões
xistern , ou vierem a existir,
sentenciadas
a;) sobredit s trabalhos;
sf'gtlind
un e outros para este fun o modello j un t(l] mandado observar pela Circular de 30 de Agosto de 1819 •
. 3. U Qu' sendo d si!Jllado pelo ln p ctor dos Quarteis
o PresidlO, para onde os ...·Plllenciados
devem ser Ir mettidos,
na fórma
Só ~. (V, n Authoridud
l\lilitar~ aquem fôr feita es a de ignaçâo;
os faça logo partir e coltados para o seu destino com uma guia, em
q ue se d cI ar a lé .(1')(\n\10 vão soccorrtdos de pret e pão, para alli ~
lhe continuar
o abóno de seus vencimentos,
que por este .motivo
cessam no r' pc tivo Corpo.
4s, o Que a A uthoridadc Militar,
que carecer de Prêsos senteuciados aos referidos trabalho,
entenda com o Inspector
dos Quartuis a este r ispeito ; dc i~llando o serviço para que 5[\0 n ce satios,
a lim de que o m('~mo lll~pcctor
na ditribnição
dos Pl'êsos tenha
em vi:st
sa~ rcqlJibiçõ
, e]>o sa att~l\dê-Ias,
corno mais con vic.l
a
crviço, e ('('onolllia da F, z nda PÚ bliea.
1'>. q Que o ln peetor dos (~narteis rcrnetla 110 principio de cada
mez,:í. 3.& H.eparliçu da l.a Dir eçtlo d sta eCl'etarin deE~tado,
um mappa do llúl1lC'ro de Pr \so~ <;entenciados,
que existiam no ultimo üo mez anlcc d tlte em aela um dos Pre idio , e outros 10ea ,d clar.\Iluo o trnha Ih
01 q 11 fi ram empregados;
ftcando por
e-te m ppa."
tituido
o:> de 'lll!! lracta o ~. 20 da mencionada
ne3'uluçuo,
que em tuci o mais flca m eu vigor.
ô.

_.~.-

Licença, cOI1Cedidas por motivo de molestia
Ílulieados.
Em. • t!BI/lo de 7 do me::.prorimo
Ao Tenente

do Corpo

~1ilitar

do Ar cllnl

aos Offieiae. abaixo
pa.sado.
do Ex.ercito,

J. C. do.

[ 4]
'Silva- Lsotte , noventa
dias para se tractar , e tomar differentes
banhost
~
:Ao P.nl'ticànteJ:da, Contadcria
do Arsenal das Obras Militares , J.
'F , delA. M.deAlmada
Leal,. trinta dias para terminar oscu

tratamento,

,
Ao Major,
da Silva)
sulfúrcos,

.

Em Seuâo de QO do dito me~.
do Extremo,
J. Gomes
, e fazer uso de banhos

addido (\ Praça de Salvaterra
noventa
dias para se tractar

-*~~

li

1

Licenças registadm concedidas aos OJfidiac. abaixo indicados.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria N" 1, A. L. Soeiro de
Amorim,
quatro mezes. .
. Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N: 4, J. de S. Carneiro Baracho , quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria
N. ~
A·. de lf'i_gueircdo
Scpulveda,
cinco mezes.
Ao Alferes do dito B.egimeuto,
J. de }'igueil'edo
epulveda , cinco mezes.
Ao. Tenente do Batalhão de Infantcria N.~6, A. J. Aleixo Paes ,
õ

tres mczes.
Ao Alferes do Batalhão

de Infanteria

,

N." 25, José Machado,

um

mez.
Declara-se

o seguinte:

1. o Que as Sessões, m que foram arbitradas as licenças por
moléstia ao Major, J. J. Pereira e Horta,
e aos Capitãos , A. B rnardino
ogueira,
e J. J.
de Sousa Castilho,
declaradas
na Ordem do Exercito N.· b 1, tiveram logar em 5 e 13 de Maio ultimo,
e nâo <10 mcz de Junho,
como a dita Ordem refere,
!2." Que foram infundados
os motivos porqu
o Tenente Coro ..
nel Graduado,
D. P. Mnntciro Bandeira,
foi mencionado
na Ordem do Exercito , N.· 10 do corrente anuo como separado
do quadro do Exercito , no qual comtudo
não pertence,
por ser OlTtcial
do Ultramar.
=- CONl>E DO BOMFIM.

r.

Está

o CI>?'onel, Chefe

con forme.

iuierino da

I.a

fl'irecçâo -

N.O ...
Assentos qu{tlaes passam a cumprir a sua Sentença no

OBSERVAÇÕES.

II
I

Vão soe,

ignado o Commandanie
(Modcllo

a que

do Corpo.)

REGIMENTO

(OU BATALHÃO)

Assentos que tem no Liv1"Ode Reg2'sto .d~ dito Regimento as praças (ou praça)

N.O ...

DE .....

abaixo declaradas, as quaes passam a cumprú' a sua Sentença no

Presidio da Praça de • • • • •

I
NOMES.

1"

OBSERVAÇÕES.

Filiação.

j

II

I I I II II II II I,

I

Vão soccorridos de pão até • . • . ., e pagos de pret até •

(

Quartel de . etc.
( Assignado o Cornmandante do Corpoc }

.(Modello a que se refere a Ordem do Exercito,

N. o 67 de 1838.)

Segue no reverso.

~
~
~
~
~
C1
~

o
P-1
00

~
ll.4
~

I;:l

U

I.•
•

N.~58.
Secrctaria de ~b'$tado dos Nc~aciOl da Guerra ,em

1~ de Julho

ae 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 25 do me% protcimo passado.
Alferes de Infanteria,
o Primeiro Sargento do Batalhão
de Sapadores, F. José daSilva;
em attenção a contar 25 annos de bom
Serviço, c ter sido perseguido pelo governo da usurpação.
Por Decretos de 26 do dito me,..
Tenente,
cardo

Regimento de Cavallaria N.· 5.
do Regimento N. o 3 da mesma Arma,

o Tenente
Lamego.

Proço de Ouguella.
Alferes, addido , o Aspirante a Official
tilheria , S. Barretto de Saldanha.

M. Ri.
_

do 2.· Regimento

de Ar-

Demittido , pelo requerer , allegando motivos attendiveis , o Tenente Reformado de Inf.anteria,
A. Luiz Ribeiro.

Por Decretos de 27 do dito me%.
Alteres.

Regimento de 'Caeallaría N." 3.
o Alferes do Regimento N. o 6 da mesma Arma,

F. G. da

Sil veira finto.
Capitão
'Capitão
Capitâo
Capitão
tinho.

Batalhâo de Caçadores N. o ~.
o Capitão,
J. J. de Macêdo

da La Companhia,
da 2," Companhia,
da 3." Companhia ,
da 4." Companhia,

o Capitão,
o Capitão,
o Capitão,

e Couto.
F. S, Bento de Mello.
A. Maria de Frias.
A. J. de A. Moura Cou-

Batalháo de Caçadores N.

o

4s,

Desligado,
pelo requerer,
e em attenção ao seu máo estado de saude, o Alferes, R. Moreira Santa Anna.

Batalháo de Infonteria
Alferes-, o Alferes, do Batalhão
de Oliveira.
'

.
Desligado,

N. o 7.

N," 21 da mesma Armá,

P. José

Batalhão de Infanteria N: 8.
J. Leite Pereira.
Bai.Jlháo de Infanieria N. o '21.

o Capitão,

.{\.lferes, o Alferes do Batalhão
to de Macêdo,

N." 7 da mesma Arma,

J. Evaris-

Companhia de Veteranos do Castello d,e S. Joâo da Foz;
Addido,
o Major de Infanteria,
L. de A. Momes e Castro; por
ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude, em consequencia de ferimento de bala recebido em combate.

Companhia de Veteranos de Monsanto.
Ad dido , com o soldo que actualmente
tem, o Alferes da mesma.
Companhia,
F. de Azevedo Pinto; por estar incapaz de todo
o serviço, em consequencia de ferimentos de bala" que por tres
vezes recebeu em, combate.

,

Companhia. de Feierasios de Peniche ..

Tenente,
o Tenente" Ajudante da Praça de Cezimbra,
Antonio
de Magalhães ; por ter sido julgado incapaz do serviço por uma
Junta de Saude.
.

Companhia de Veteranos dos ·Açôres.

Addido.
o, A~fel:es Reformado 'r A. A ugusto da Silveira; pOl"ter si..
do julgado incapaz do serviço por uma Junta de Saude , em conseguencia de ter ficado. estropiado pelos. trabalhos,
e fadigas na
_ guerra. contra a, usurpação.
Companhia de Veteranos, de Beirollas,
Addido,
o Alferes de Infanteria,
F. José da Silva; por ter sido
Julgado incapaz do serviço ~or uma J unta de Saude., e contar
~.f> annos de bom serviço,
Reformado na conformidade da Lei" em conseqnencia do seu máo
estado de saude , o Cirurgião Mór, L. Bento Garção , que ficará tam-bem exonerado do serviço que faaia no Corpo de Veteranos
da 4.'" Divisão Militar,

Por Decretos de 30 do dito rnez•.
Estado lVfrtior de Artilhe1·ia.
Capitão,
contando a antiguidade
deste Posto, desde 24 de Julho
de 1834, o Capitão Graduado,
A. José Peixoto.
3.· Regimento de Artilheria.
Segundo Tenente,
con tando a antiguidade de 28· de Julho de 1837 ~
o Aspirante a Official, F. Brandão de Mello.

Torre de S. Juliâo da Barra.
Primeiro Tenente,
contando a antiguidade
deste Posto , desde 24
de Julho de 1834, e continuando
no exerci cio que actualmente
tem, o Segundo Tenente,
Ajudante da sobredita Torre, J-. Bettencourt Corrêa.

A,rsenal do Exercito.
Primeiros Tenentes,
os Primeiros Tenentes Graduados"
J. N. da
Costa Barata,
Manoel' 'Feixeira , J. de Azevêdo Machado,
eM.
Antonio da Cunha.

Tenentes,
os Tenentes Graduados
de 1nfe 11 teria,
da P'ex:digão, e J. M. da Gráça Torres.
~

•

')

Por Decreto
J •

~.

o,

"'!

F. N. de Miran-

.

do I, o do corrente me,..

Re.g-i1il~niv de 'Adilhel'ia.

Segundos Tenentes,
o Oa'bo <te Esquadra,
Aspirante a Official do
Batalhão de Sapadores)
Alurnno da Escóla do Exorcito , L. de
Sousa Folqu.e; e o Alurnno da mesma Escóla , .l. Maria Baptista.
~ 3. o

]J,egimcnto de Artilherip..

Segundos Tenentes,
p Cabo -de: Esq uadra , Aspirante
a Oflicia~ do
Batalhão
de Sapadores ,. Alumno da ~scóla do Exercito,
J. de
S, P. de S, Oaorio e Brito ; e os Aspirantes a Officiaes do dilo
Batalhào , Alumnos da referida Escó~a,:f, A. Velloso e Horta,
e J. Guilherme' de Sousa,
.

4. o Regimento, de Ar.til~leria.
Segundo Tenente,
o Cabo de Esquadra,
Aspirante a Offi.cial do
Batalhão de Sapadores , .Alumno da Ifl.cncionada Escóla , J. Can»
dido de Sequeira,

'Por Decreto de 2 db "dito

lnest.

Batathâo .de' Caçadores N.,o 28.
Reintegrado em Cirurgião Ajudante,
T. Antonio Ribeiro,
, demrttido , sendo Cirurgião Ajudante. do Exercito.
,
Por Decreto de 3 do dito mez. '

que fôna

Companhia de Veterano« dos. Atores.

I

Capitão,
o Tenente do Batalhão de Lnfanteria N. o 13, M. Ferreira da Silva; por ter sido julgado incapaz do serviço activo por
uma; Junta de Saude , em consequencia
de ferimento de bala recebido em combate.

--*~*~*-_.
PORTARIA.
f

- Ministerio da:Guerrü . .,...:.Iiepartiçâo do Conselho da Saude. =
Sendo a Praça dé Elvas um dos logares indicados no Artigo 3~ do
Decreto. de 13 de Janeiro de 1837., publicado na Ordem do Exercito, N. o 13, para Depósito
dos generos dos Hospitaes llel!:imentaes; e havendo aHi maior' número
de Corpos' Militares:, Manda
A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
que o Delegado do Conselho de Sande da 7.'" e 8.." Divisões Milio
tares,
Felix Sardinha,
que segundo a Ordem do Exercito , N ..
8i do dito anno foi mandado residir em Evora , passe a ter o seu
quartel na referida Praça de Elvas. Paço de Cintra , em 9 de Julho de 1838. = Conde do Bomfim,

1:.

·

Por

Portaria

de 6 do corrente

.
me!:.

\

8. & Divisâo Mililar.
Divisâo , o Bacharel,
J. Ferreira Pinto.
,
Por Portariade 9 dó dito me».
Para exercer as funcções de Membro xla Oommissâo da Arma de
ArtiHteria, durante o impedimento do Tenente Coronel do Estado Maior da mesma Arma, -J. Maria Baldy , o Coronel do reI ferido
Estado Maior, A. J. da Silva: Leâo,
i
. _*~~___:_.
1
'Determina
SuaMagestade
A RAINHA
que paseem a fazer o serviço Irrterinarnen te na 1. o Bata1hã:o N acional Provisorio de Lisboa,
os Tenentes,
Sebastião Bitarni , L. Marià de Figueiredo,
1. de
S. Pereira Valdez y e J. J. Alves Pachêco,
'
Auditor

da sobredita

-*~*-------

-:l..ioenças concedidas por motivo de molestia aos Officiaes abaix,o declarados.
Em Sess&o de.b do corrente mes:
Ao Coronel do Batalhão de Infanteria N." 16, G. Mendes Ribeiro ,sessenta dias para se tractar , 'e fazer uso de agu'as thermaes.
-Ao Capitão dó COI:po do ~stad0 Maior '. corn- exercício nesta Secretaria de Es~ada ,J. E. da Cósta: l~icci,. quarenta -dias para fa ..
zer lISO das Caldas da Rainha na ua origem.

--**~*~--

- Licenças regÍlltadas (!I_cedidas aos Offici"es abaixo indicados.
Ao Capitão
Batalhão de Caçadores- N," 3, 1. Corrêa Guedes,
., três meses.
-:Ao Úapi!;ã0, fazondo o serviço no Ba-talhão de Infanteria
N.· 17,
A. Hedwiges do Amaral, prorogaçâo por tresmezes,

ao

-*~I't'-

Declara-se o seguinte:
.
1.o Que a licença concedida por motivo de moléstia ao Capitão
do COI'PO de Engenheiros,
J. VilellaBastos,
foi arbitrada em Sessão de 19 de Abril ultimo, e não na de 7 do dito mez , como se
publicou na Ordem do Exercito, N" 43' do corrente anno.
Q." Que na Determinação
á cerca do Capitão de lnfanteria N.·
16, J. Corrêa de- Almeida, publicada na Ordem ?o Exercito,
49 de 25 de Maio do corrente an110, lem que se cita a Ordem N.
85 da atino próximo preterito,
deve elltender-se ser a. Ordem. N.·
83 dó sobredito anno,
CON)}E
DO llOMFIM.

N,.:

=

Estú couforme,

O Coronel,

Chefe interino

da 1." Direcçoo

=

N.O 59.
Secrelarza de Estado dos Negocias da Guerra , c1h 14 de Julha
de 1838,

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
PaI' Decreto de 27 do me;! proximo passado.
1.o Regimento de A,·tilheria.
.
Capitão da 2." Bateria, o Capitão
Exercito,
F. Evaristo ,Leoni.

do Corpo Militar

do Arsenal

do

Por Decreto de 3 do corrente me~.
.

.

Capitão
Capitão

Regimento de Cavallaria N.· 2.

da 1.a Companhia
da 5." Companhia,

Capitão , F. de SaIles Paohêco,
o Capitão,
F. José de Carvalho.
Regimento de Caoallaria N. o 4.
Capitão da 1.a Companhia,
o Capitão do Regimento N.· [) da mes• ma Arma ,F. D. de Oliveira Rego.
Regimento de Caeallaria N,· 5.
Commandante
da 4." Companhia,
o Capitão Graduado
'em Major do Regimento N.· 4 da mesma Arrna, J. M. Leal Ferreira,

Bata/Mo
Desligado,

·0

Tenente,

,o

de Infunieria

J. J. Barretlo

Baialluio de Infanteria

N: 13.
da França.

N.·

~o.

Cape lião , o Capellâo do 'Batalhào N..o 19 da mesma Arma, R.
Jose de .Macêdo.
Batallu10 de Caçadores N.· 30.
Capitão da 4." Companhia,
o Capitão do Batalhão N. o Q8 da mesma Arma,
B. Antonio Ilharco.

Por Decreto de

6 do dito me$.

-

Regimento de Cavallaria N-:" i.
Capellão , o Capellão do Batalhão de Infanteria N

,.0 7,
L. MaTia
• Durão.
/
Companhiade
Peteranos do Castello de S. Joâ() da Foro.
Addido,
o Capitão do Batalhão de Infanleria
N. o 18, L. Caetano
Gomes;
por ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma
Junta de Sande, e contar ~8 annos de serviço.

.

Companhia de Veteranos de Abmntes.

Addldo,
o Tenente de Infanteria
E. Francisco de Sousa I por ter
. sido julgado incapaz do serviço ~ctivo por uma Junte de Saude ,
e contar 26 annos de Serviço,
.

Por Decreto de 10 do dilo mes;
Castello de Vianna.,
Major,
addido , o Capitão do Batalhão
de Caçadores
N. o 4, J.
José Hypolito ; 'em attençâo fi ter sido julgado incapaz do servi.
ço activo por uma Junta de Saude , em eonsequencia
das fadigas de vinte e nove annos de serviço, c graves ferimentos que recebeu em combate ..
Capitão de lnfanteria,
110 proxirno
passado,
Barruncho,

com antiguidade
de [) dE' Setembro do ano Tenente
da mesma Arma,
A. Manceb

P01' Decreto de 11 do dito me!!..
Batalhão de Infanteria N,: 11.
Capitão dGLCompanhia de Granadeiros , o Capitão,
da Silva.

,I

.
Capitâo

N.o

-o-:

Bata/Mo

J. A. Cardozo

de Caçadores N. o 28.

da 6. a Companhia,
o Capitão
25,. C. de Mello Sárria.

do Batalhâo

de Infanteria

~*~')«$*Sua Magestade A RAINHA,
Querendo que o Exercito seja fornecido com as. rações que lhe competem,
por meio de docume-. •.
tos legaes,
que' ponham lermo ás fraudes,
que algumas vezes. tem
praticado individuos,
que se dizem M.ilitares,
sem o serem, e vão
munidos com guias falsas,
que não. he possível conhecer com faci ...
lidade., e pelas quaes têem recebido fornecimento
indevklamente ,
com grave prejuiso da Fazenda Nacional:
Determina que d'óraem
diante todos os destacamentos,
escóltas., ou indivíduos, que saírem
em diligencia
fóra dos Quarteis que occuparem,
vão munidos de
uma guia, similhante ao modello que abaixo segue (além da guia,
ou itinerário que lhes devem passar os Cornmandantes
dos Corpos, ou
outros Chefes, e na qual lia-de continuar a notar-se o fornecimento,
corno até agora se tem praticado),
passada pelo Encarregado
do
Depósito do Commissariado , que estiver estabelecido no local d' on-.
de taes destacamentos., eseóltas , ou individuos saírem: e como podem haver occasiões , em que pela celeridade das marchas,
ou por
outros motivos igualmente ponderosos,
não haja tempo de sollicitar do Cornmissariado
as.sobreditas guias, deverão os Commandan ..
tes, ou Chefes fazer menção desse facto nas guias que houverem de
passar, para á vista dellas se suprir essa falta no primeir.o Depósito
do transito, no acto de se apresentar.
Fóra- deste caso unico todo o
fornecimento,
que fôr distribuido por modo diverso, não será abo ..,
~do a quem o fizer.
Igualmente
Determina
Sua Magestade
que nos Qllarteis df.'ls
Corpos (exceptua~dp Lisboa) Porto, e alguns outros em que ai dis;

tancias sejam grandes),
e nrrs peqúen.:!s- Povo~çõ.cs vão c:s Soldados receber as 'rações, que 'lhes compenrern , aos armazens do Commissarrado,
como sempre se praticou,
a fim de evitar- á Faséndss
Nacional
a despesa das conducções , e as fraudes,
que com esse.
pretexto se podem cotnrnetter : nesta providerícia
não se comprehende a cevada e palha para os Corpos de CavaIlaria,
é Artilhe_'
ria montada,
que serão conduzidas
custa da Fazenda,
se os Commandantes
assim o exigirem.
á

--------------------~
DIVISÃO MILI-

D~PÓSITO

»;&

TAR.
Por
ordem d
marcha em direitura

a

o Sr.
levando

'ás suas ordens

Em todos os Depósitos onde esta Guia fôr apreseutada, juntamente com o Itinerario,
se lhe fornecerão
as rações -competen»
tes , na fórrna que dispõe o Regulamento
do Commissariado , e outras ordens em vigar; devendo esta Guia com o recibo ficar servin ..
do de documento de despeza ao Encarregado do 1.0 Depósito a que
fõr apresen tada, o qúal subministrará
outra identica , depois de ter
notado o fornecimento
que fizer no Itinerarie com que· ha de ultimar-se a marcha,
e notado no verso o número,
e os nomes das
praças.
Dep6sito de
em
de
de 18O Encarregado
Vão fornecidos até

Vencem Rações de PãO'
de Etape
de Forragens

Pão.

Recebi do Encarregado
do Depósito de
as rações seguintes ;

'0

St.

Etape
Vinho,
Grâo

Palh
de'

de 18:

Commandante'
\,

( 4

J

-*~*-

,

Soa Magestade A RAINHA
Manda publicar ao Exercito que
pOI' Decreto- de Õ do corrente mcz Houve por bem declarar de grande Gala o dia 20 de Março de cada armo, 'Revogando
o Decreto
de 14 de Setembro dei 1335 , que declarava como taes os dias ~6
de 'Janeiro , 26 de Fevereiro,
24, de Agosto,
e 15 de Setembro de
cada an no ; este lll~imo P?rérn fica sendo ~le simples Gala ,como já
era, por ser o anUlvcrSarlO da Restauração de 1808. Devem pOl."
tanto ser festejados estes dous dias com as salvas do costume, e os
outros cessar de o ser.

", eonoedidas

-**~**-

por _motivo de molesiia aOIl 'Ofjiciaell abaie»
indicados .
. Em Sessáo de 21 do uie: protcimo passado.
Ao Capitâo do Carpo do Estado Maior do Exercrto.,
Barão de
vViederhold,
quarenta dias para fazer uso das Caldas da Raiuha
na sua origem.
,Ao ~. o Tenente do Estado Maior de Artilherio, Z. da Piedade Chautard, quarenta dias para fazer uso das aguas das Caldas da Rainha.
Ao Ciru·tgiio Aj\lduIJte d6Bat~lhào
de Lufaoreria N,."7,. F. J, Mar" tins Perdigão , quarenta dias para fazer .1l~O das algu.a~ das Caldas
_.:d,a .Raihha.
1.1'
J.
Ào; Alferes 'do Batalhão-de
.Caçadores'N"
30 ,J. Cezario Pessôa ,
~J sessentn
dias para se tractar.
.
Aol(&pitão de Cavallal'ia,
servindo de Cllia:q.or dos Réos Mi·litares
.; no 'J!ri bunaf de L, a Lnstancia , F. Lili", A lfiro, sesseuta dias para
.
faz~l" 1;1,&0de ~jlg.lw,;;.sul('~I:eas"
e ..b\t~ bQ.s 99J.lllar.
Ao Major do Exercito,
J. Maria Taborda , quarenta dias para fazer uso das agnas das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Tenenle,
Ajlldan,te da Praça de Uczimbra,
Anlonio ae Magalbr1.es, vinte dias para se tractar.
, ..
Ao Capellâo do Oastello de S. Jorge desta Cidade,
F. do Menino
.Jesus Patáca , quarenta dias para fazer uso das' aguas das Caldas
da Rainha;
tendo principio no dia QO do .corrente mez.
Licenças

-*~*aos Offic·iaes

Lit;.e)}çG$ )'cefstadas concedidas
Ao Major

do Batalhão

de Cflça.doJ·cs N:

(Jbaixo. indicados.
5, .J.José Pedrozo,
tre~

mezes.

Ao Alferes da 3.a S'~CÇrlO do Exercito,
M. da Silva Freire,
afino para ir fóra do n.e~no.
CONDE DO BOMFIM.

=

Est~í conforme.

'.~
.

O CoI'()$ceeI; Cluj"eii/:terino

da l·.~D·jrecs:&o :..

uni

/

Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra,
de 1833.

em 18 de Julho

ORDEM DO EXERCITO~
Publica-se ao Exercito o oseguinte1'
DECRETO.
Constando-Me,
.pelas informações do General Commandante
da
oitava Divisão Militar, que '6 l-ndulto de quatro de Abril ultimo,
concedido
pelo arrtecessôr do tnesmo General, como Chefe Superior , Civil, e Militar,
que então era nos Dlstrictos Administrativos
de Fáro , Béja, e Evora , aos individuos que compoem a guerrilha
do rebelde Remechido , não podéra aproveitar a uma grande parte delles , em consequencia
dos manejos, . que seus infames -Chefes
empregaram
para lho occultar ; quando aliás se sabe com a maior
evidencia, que aquelles infelizes, arrastados ao crime pelas suggestões
dos 'mesmos Chefes, e jfi convencidos da perversidade
com que foram il ludidos , desejam abandonar
o êrro , em que se -Iançararn ; e
·Querendo Eu por Minha Maternal
Clemencia
proporcionar-lhes
ainda por esta vez os meios de evitar o justo .castigo , que infallivelmente os espera, se persistirem na criminosa carreira, a que se abandonaram:
Hei por bem pro rogar até ao fim do mez de Agosto proxirno futuro os effeitos do mencionado Indulto
de quat-ro de Abril
deste anno , tào inteiramente
como.se contém nos tres Artigos de
que elle consta. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da.
G uerra o tenha assim entendido,
e faça -executar , Palacin dp. Cintrn , cm onze de J.ulho de mil oitocentos e trinta e oito.
R.AINHA.

=

= Conde do Bomfim,

Por Decreto de 11 do corrente me:>.
Regimento de Cacallaria N.o 3.
o Capitão,
J. Firmino
Batalhão de Caçadores N. o 3.

_
'Capitão

da 5." Companhia,

, .
Capitãb
•

N

CapItao

.
Ad?ldo,'

da 1.& Companhia,
Batalhão
da 2.'" Companhia,

o Capitão,

Herculano.

J. José Alvares .

de lnfanter-ia

N.· 16.

o Capitão,

J. Antonio

- Companhia de Veteranos de Lagos.

Pery,
.

o A1fere~ de Infanteria,
C. Alberto de Aze\'êdo; por ter
incapaz do serviço activo por uma Junta de Suude,

Sido Julgado

,

•

-""~*=

u

(

PORTARIA.
Ministerio da Guerra.
,L'" Direcção.
2." llepartição.
_
:Manda A RA lNHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra,
Conformando-Se
com a Proposta
do Commandante
da
8. a Divisão Militar, que na Cidade de Lagos ~e, fórme um Corpo
composto dos Maritimo;; da mesma Cidade,
cuja organisaçâo , em
quanto a Offioiaes , será de um Commandante
Geral com a Graduação de Major,
dous Capitães,
e dous Subalternos;
e cm quanto. a Officiaes inferiores , Cornetas,
ou 'l'ambores , para cada Com.
panlíia,
as que marca o Plano da organisação
dos Batalhões Nacion aes do A Igarve , approvado l)or Portaria de ~6 de J un ho de'
1837, publicada na Ordem do Exercito , N. o 37 do mesmo an no ,
Paço de Cintra,
em 14 de Julho de 1838. = Conde do Bomfhn, '

=

'---*~*---

,

Por Portaria de 12 do corrente me9:..
Batalhâo Nacional de Mariantes e Artifices do Douro.
Dernittido , pelo requerer,
o Capitão da 2," Companhia,
J. Pinto.
, da Costa.

Por Portarias de 14 do dito me~.

1.o Batalhâo Nacional Prooisorio de Lisboa.
Demittido , pelo requerer,
alleaando
res, J. A. de M. Barret.tod'Eça;

motivos attendi veis, o A Ue..)
conservando as honras do Pôse soffrirnentos pela Causa da

to, em attenção aos seus serviços,
Libet;dade.
,
Batalhâo Nacional Provisorio de Villa Nova de Gaía.
Quartel Mestre,
J. Ferreira Malheil'o.
Tenentes.,
o Tenente
que foi do 3: Batalhão Nacioual Provisorío
daquella Villa, F. da Fonseca Moura;
e A. Demetrio Corrê a ,
com praça no Batalhão de Artilheria
da Guarda
Nacional
do
Porto.
'"

C01'PO Jfaritimo

de Lagos.

Commandante,
com a G ruduaçâo de Major , L. Ribeiro
Capitão da La Companhia,
B. J. Ribeiro Alvarenga.
Capitâo da 2. ao Companhia,
_F. Teixeira do Carmo.
Alferes,
Francisco Ribeiro;
e A ntonio de Asevêdo,

Figueiras.

Por Portaria de 17 do dito me~.
Demittido , conservando
cto Batalhão Nacional
quim Leandro.

as honras do Posto,
de Olhâo , addido

-*~*-

o Capitão do extinde Fáro, J. Jóa"

1).0

Em additamento
á Portaria de 10 de Março de 1837, publicada
na Ordem do Exercito , N. o H de 17 do mesmo mez, a qual tracta da Commissão encarregada de receber os fundos dos extinetoi
I

'

[!

1

Bospitne'S Regimentaes
do CasteUo de 8. Jorge, e (; narda de Gor~
pos: Determina Sua Mag:estade, 1~ RAINHA,
que os OÇlI~!lOalJ.
dantes dos Corpos,
e mais Authoridades , a quem o conhecimento
desta Ordem perLencer, satisfaçam ao que fór exigido pela referida
Cormnissâo , a fim de poder receber a importancia
dos vencimentos
dos Officiues e praças de pret , tractados UQS referidos Hospitaes,

-'lt~*-

Licenças

concedidas por moiioo de moléstia aos Ofjiciaes aba.ao de~
clarados.
.
~
Em Scn10 de 7 do me'!:.proximo passado.
Ao A nditor da 1. Di visão Militar,
com exercicio nesta Secretaria
dl' Estado , A. A. de 1"lc1l0 Archer , sessenta dias para tomar
banhos de Caldas, 'e do mar.
Al} "Lcrilwario
da Intondeucia
Militar da 1." ~ 6." Divisões,
A.
de Almeida Viveiros, sessenta dias para fazer uso das aguas dai
Ualdas. <.h~ Rainha,
e banhos do mar.
,
Em Ses.çrlo de 2 L do dito me~.
Ao Ten~nte do lÍegimento
de Cavallaria
N.· 4, Dom Braz da S:1veira , quarenta dias para tomar banhos das C~ldns da Itainha.
Ao Capitão d.~ Batalhào de Caçadores N.· ~, A. Maria de Frias ,
q uarenta dias tlara fazer uso das aguas das Caldas da Rainha na sua origcul.
Ao 'I'eneute do sobrerlito Batalhão, D. T'avr-ira Cardoso, quarenta
dias para tomar banhos das Caldes da Rainha na sua origem.
Âo 8\lb-Intendente
M,lilar da 1." e 6." Divisoes , S. Pedro Mail, zo.ii , quarenta dias para fazer ILO
aguas thermae s,
Ao Escriturario
da referida Intendencia
Militar,
J. A. Feliclânó
, Chaves ~ sessenta ~{ill~ para se tractar , c tomar banhos das Cal·
das da Raillha l1a sua OIigem.
..
Ao C;rllrgião Mór, que se acha unido tl Companllia ·de Vf>ternnos
de St:tubal , .J. H,~nriques de Rimas, quarenta dias para fazer uso
das aguas das Caldas da Rainha.
I
,
Em Sessáo de 30 do dito mez.
Ao Coronel, L. F. Pereira do Oarvalhal,
Commandante
da Sub.
Divisão Mtlitát de Evora,
noventa, dias para fazer liSO de banhos
das O,tldas da Rainba,
assim como das aguas firreas,
e Lanhos
" do mar em tempo proprio.
"
o
.Ao Tenente C..lronel Graduado
do Regimento
de Cavallaria
N.
{), B. G. Cabral d~ f%" noventa dias para fazer liSO das aguas
, das Guldas da Raillha na sua origem,
mudança de or '5 y e banhos do mar.
'
Ao Clipe"
do dilo Regimento,
S. José de Azé~êdo, novellla dias
pn rn I
de ares, banhos tlulfúl'eos,
e do mar (;Ul tCIUpo.
R

ne

l

l>FOl1riO•

[ 4, ]

do dito Regimento,
'J. Jos~ da Silva;, quarenta dias"
, para fazer uso .de banhos do mar.
'.
Em Seesôo de fJ do-corrente me;;,
Ao Tenente COl:onel do Regimento
de Cavallaria N! 2, Dom A.
José de Mello ,' quarenta dias' para fazer uso das aguas das CaldâsdaRaillha.-"
"
Ao Amanuense
da 2." Classe da Inspecção Ge~al do Arsenal do
• Exercito', D. J. T. de Mello e Cunha, quarenta dias para fazer
uso de banhos thermaes.
.
Ao Amanuense da 3." Classe da mesma- Inspecção , Antonio Pereil'a, trinta dias para se tractar.
'Ji.Jm Sessão de 6 do dito mcz.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria N. o 1, P. M. de Sousa
Castell'o-Bnmco,
sessenta dias para fazer uso das aguas das Caldas da Rainha , e ·banhos .do mar;
Ao Capitão do dito Regimento,
J. Lecio Valente , sessenta diaa
, para fazer uso das ag-uas dasCaldas da Rainha,
e banhos do mar.
:A.o·Caritão do dito Regimento,
F. da Silva Brunet., noventa. dias
• pa:ra fazer uso d.as aglla~ das Caldas da R;ainha, e banhos do mar.
Ao Tenente
do dito Regimento,
M. Jose Porteãa , sessenta' dia!\:
•. 'para fazer' uso das aguas das Caldas da Rainha,
e banhos do mar.
Ao Tenente '<40 dito Regi.~ento,
J. Pedro Severino, sessenta dias
4. para fazer 'uso das aguas
das Caldas da Rainha,
e banhos do mar ...

.2\'0 Tenente

I

.'

'

-.J~.-

~ , .Licenças ~'e(Jistadas conc~didas aos C?,ffic,iacsabaixo indicado~
Ao Tenente. do Estado Maio« -d e Ar tilheria , .T. Braz de Lemos,
dous mezes ..
Ao Alferes do Regimento
Mira, dous mezes,

de Cavallaria

N.o 6, iI. P.de

Car·v.alll()

,'-~-

Dêc1ara.'se o seguinte:'
1. o Que o Tenente
do Batalhão de Infanteria
N. e 9, J. ,M.
Delorme Colaço , esteve Íls ordens do General,
Conde das Antas,
aesde 2l de Outubro de 183f> até 26 de Novembro de 1836.
.
c 'Q.
Que a llccnça 'de quatro mezes , que .pela Ordem do Exerdto, N. o 48 do corrente anno, foi concedida ao Major Graduado
do Regimento
de Cavallaria N. 0,2, Dom V. ~uterres da Cunha,
para ir á Ilha dã M;ade'ira, d.eveprincipiar
no dIa do seu embarque~
'3.· Que o Álferes do Batálhão de Caçadores N.o 30, J. MalIoel Martins,
tem tontih u.aüo a fazer o serviço no Batalhão N. o á
da J):lesmn Arma" desde ÇJO de ,Junho ultimo.
CÇ>NDEDO BONFIM.
Q'

=

Está confo.npe.

Secrctarta de Estado dos Negocios da

GUCI·tct,

cm ~6 de Julho

de 183'8.

,ORDEM DO ~XÊRCITO.

/

P-ublicam-se ao Exercüo -as seg'llinte,
,

,PORTARIAS.

Ministerio
da Guerra. = 1." Direeçâo, = La -Repartiçâo, _
Em additamento
Portaria
de onze do corrente rnes , Mandq A
RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos NegQc!QsdaGuerrà.,
de~
-clarar ao Marechal de Campo, Conde das Anta-s, que viu com mui'ta. satisfação a energia com que se houveram, o Barão de A knargem,
Commandante
da quarta Divisão Mi.litar, o Coronel, José Teixeira
-de .M;e,squita , os Officiaes, e demais praças do Batalhão de ln fanteria nlunero dezoito para fazerem suffocar o acto criminoso, que nes.~eCorpo .teve -logar no dia sete do-corrente mez, movido por alzuns
lndividuoi> deste BatalhãQ., o que não 'Obstante, .a Cam ara da Y.iUa.
de Guimarães,
possuida de sentimentos
patriotieqs , e de justiça,
a respeito da disciplina, honradez, e virtudes -civicas com que o rcferido .Corpo se tem constantem
nte comportado n.aquell a Viila, o
reclama para ficar aUi tendo o seu quartel permanente;
do que ela.
ramente se deduz que os referidos acontecimentos
nada affectarn :a
eeputação daquelle Corpo; facto esLe por que a Mesma Augusta Senhora 'L}1e mandou dar os necessarios elogios,
Oufrosim Determina Sua Magestade,
que os culpados, que 1l-.!10,.
-de ser jlllgadQs em Conselho de Guerra,
sejam para r-xernplo pro-.
cessados sem perda de tempo, na terceira ou quarta Divisão .Militar, para cujo üm o referido Marechal
de Campo expedirá as convenientes ordens. Paço em Cintra,
16 de Julho de 1838. :::::; Con«
iá

de do Bomjim.

=

Ministerio da Guerra.
Repartição
Central da Contabilidade.
mostrado a experiencia ser indispensavel
que o pagamento do pret aos COTPOS do Exercito torne a fazer-se por meio de Te(!ibos interinos,
não sómente para remover os grandes inconvenientes, que da prática em contrario se tem seguido á prompta Jiquidaçâo
das Mostras fiscaes , mas tambem para evitar" que nas contas das
Pagadorins
entrem documentos sem prévia flscalisação,
como acontec<l -pejo ln~thodo actualmente seguido: Manda A RAINHA,
pC·
la ~ecTetar~a de Estado dos Negocios da Guerra,
que fiquem sem
etTelto as disposições dos Artigos ~. o, 5.0, 6. ~ 2 7. o, e 8.· da PQr •

= Tendo

..

tarlà de 14 de Maio de 1S30. publicada
na Ordem do Exorcito ,
N. o 4 do dilo anno; (devendo satisfazer-se , segllndo as ordens em
vigôr, por meio de recibos interinos,
os prets , e outros vencimentos desta especie , que aos ditos Corpos cQrppetirern do LOdo_ corrente mez cm diante;
sendo depois~os ditos-recibos' resgatados
pelos documentos fiscalisados pelos Addidos encarregados
das Inspe-.
cções das Mosteas , osquaés deverão observar exactamente
o determinado no Artigo 1.0 da citada Portaria,
a fim de que os recibos
interinos se não demorem nas Pagadorias
Militares;
e ficando os
Pagadores
na intelligencia
de .que tambem devem considerar recibos provisorios aquelles,. pelos quaes se satisfizerem os prers ás e~cóltas , e aos ~est~camentos.
Paço de Cin lr-a " em Ql de. J uU19' ~~
1838\
Conde do Bomjim.

=

=

=

Ministerio da Guerra ..
1." Direcção.
!2'," Repartição. =
Manda A RAINH.A ,I pela Secretariarde
Estado dos Negocios da
Guerra,
Conformando-Se
com a Proposta
do Commat\dante
da
~.&
Divisão Milirar,
que seja dissolvido -o Batalhão Nacional Fixo
de Vizea ; devendo os artigos de armamento,
e mais utencilios de.
Quartel serem entregues
nas Estações
cómpetentés.
Paço de Cintra., em Q3 de Julhq de 18-38. = Conde do Bomfim,
. '
.___..l

.!

Ministerio da Guerra.

= '1.&

1

j

~

fi'

'

\'~

=

Direc'§il.o."=
~." Repartleão.
Ma'nda A RAINHA,
pela- Secretaria
de Estado dos Negociós da
Guerra,
Co~formando-Se
com a Proposta do Cornmandante
da
~. a Divisão Militar,
que seja dissolvido ri 'Batalhão N acional- Movel de Soure; devendo os Artigos de armamento,
e utcnciJios de
Quartel serem entregues
nas Estações competentes"
Paço. de 'eintra , em ~3 de Julho de 1838.
(Jonde do Bomfim,

=

'.

=

J

Ministerio da Guerra.
1.& Direcçâo, = Q;" Repartição.
~
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocies d~
Guerra,
Conformando-Se
com a Prcwosta do Commandante
dã
~." Divisão Militar,
que seja dissolvida a Companhia N acional Fixa
de Coimbra;
devendd"O'sJartigos
de armamento,
e mais utencilios
de Quartel serem entregues nasEstações
competentes.
PàÇO de Cintra, em Q3 de Julho de 1838,.
Conde do BQmjim.
I"
,J

=

I

......
*~OO~'*-

Por Portaria de ~I do corrente me".
Para continuar provisoriamente
ás ordens do Inspector
das Obras
públicas na Divisão do Centro,
o Capitão do Batalhão
de Ca. çadores N" 30, C. J. Vellez Barreiros,

P-tJ,. '.P'Orrorias de ~-3 r.do dito 1hc'J. •
B~~~lhâQ Nacional Monel de. R1"àgança. "
Dernittldo , p~Io céqu~rer,
f!:~J9galldo mouvos attendivcis
• c "ante.., J. Jnp<j\iim de OhV('ira.,
' .
•-

r.!

f

," o kju •

• • '}j~talhl1o Naciolw'l-ae rut« Real de Sahto Anlonio.
..
Dcmittido,
pelo reql\I:,r~r ,') ?" Ci'ipitu.o' dfl .1 .... Cornphnhta , Pedro
!
C~poHe.(..
.~
, '
,
D~mittido',' p Jó reqlll'l:e.rl, l(YIn~crvando as honras do Pôsto ; o Tenr-nte do ex u ncto BatalhflO Nacional de Olhão actualmente
add ido ao Batlllhão. NI'l~iohal d~ Páro, .1. Ferúandes Tendinha.
Dl,mihidb,.
r~l{-l .reqne.rer, o Teríeute do. referido .extincto Bata ..
• J.hlw, J. Vi{'gas I Mend~nça,
·~lGrtiaJment..e addido 'ao .Batalhão

N acional de Fáro,
.•

.r : ;
. _.:_*~~*_

í

I

I

c,·.

.

T.enJóise suscitado dÓ\1ldns.gobre à maneira de recensear os MiIitarcs pFlra a Eleição de ScnaJnrps' e Daputadosvda
Nação PortuguezfI: Sua Mage&tade,
A' RA lNHA,
Manda declarar ao Exer'I'l"ito, que ria. conformrdadc da Lei-Eleitoral
de 9
Abril de 1838\
deve o recensearneuto
dós individues dos Corpos do .Exercito ser
f,'itn nas Puror-hias em que tiverem os seus Qunrteis,
e nos prasos
marcado
na d. ta Lei; nrns se estes Gorp'Os m IIriarem de logar anteriorrneu t, ú Eleição, nll se delles rnarcharpm Destacamentos,
01'denn A MC~lIja A &~tlsta SophOl'a, Conformando-S.c,
com 9.parecer
(]o Procura tor Geral da Corôa, que os seus respectivos COlllmand,H11tes· r<edamrm da' Jüht'a de Paro chia , onde existirem. ao te.mpo
das Eleições, qu~ ílJ:,creva IN1 cot;lIperentc li~ta aqueIlas praças que
50.acharelll lias ê~mlllll:;lancias da ,béf, pl'fH,tllndó pam eb"tC' fIm t'li
llecessfHios esclarecimento .. : e 'se por qllalqll(~r motivo algum Mili~
tar isoJadamen te esLiver allsente do seu domicilio em Serviço, poderá
fazer uma similhanle recla"l~r\Oi
-

de

•

-*00*-

. Detel'rnirm Si'l-a :I\fágo.laq!'., A RAiNHA', ql1,C o Capitãó do
E,tt\do Maior de Atiilheria>, T. JhSé.de Flgueirêao,
spja encanega,çlo do ebm'malldo do mat~IiaL d,a !A'l'ma' lia 6. Dlvisâ(.)' Militar;
e. o Capit:l(l dA r(·I'pl idn .Es-tao(}1M aior, A. P'. de Sousa, Pinheiro,
~·'ta pnr.n:r('ts::?~ ldo comm'aàdo/dotnaterial
da. ~ebnla Aona u~
6. DI\'lSlOlVIllltar.
. ~fr·,~.. ln'},
,
,'('
I
"'J"',
a)

J

J'

~**",-.

-:ft: ...

IIJ

pt:Yr

aos. OffI.Ciau ab9tixo
inrlicarlo.~.
.
.Em Sessâo de 2:1' do me~ p1'oximo 7Jossado.
,
.Ao ~Jf)r
do. Corp0 ele Engen beiros, J. M. Moreira de Bcrgara,
quarenta ~ s para f.a~r gw do a.g,uai férr.eas..,'l'. J .,.
Licenças

concedidas

11Wtivo de moleslia

·'[ 2 1 r
~!'n ·'CQrn.bt:te, e aQ~la.~-"S1:! desde

fazer serViço,

e com licenças

multo ~tempo, impossibilitado
da Junta de Sande.

Fortalesa de S.li'rancisco

de

Xaoie« do Quejo.

Major,
com exercicio de Governador,
o Capitão
do Batalhão de
lnfanteria
N.lI..6, J. Antonio Ferreira ," em attençâo a contar
mais de 29 annos. de bom serviço ;
sua antiguidade
no Posto
que actualmente
tem ; e haver sido julgado incapaz do serviço
activo por uma Junta de Saude.
á

II

Dernittido , pelo requerer,

o Capitão,

L. Diogo

Leite.

Por Decreto de 16 do dito me,,·.
J

Batalhão de Infanieria

N.· 20.

Alferes,
9 'Alferes,
A. J. F. de A. Salazar d'Eça,
que se acha
provisoriamente
empregado
no Collegio Militar.
Companhi_a de .Vétemnos de Vianna do, Minho.
Addido , o Capitão do Batalhão de Infanteria
N. o 19, J. de M.
Azevêdo Portugal;
por ter sido julgado in~apaz de s'~ryiço activo pOT urna Junta de Saude ;·e em attençao
aos muitos e bons
serviços que tem prestado,
e ás graves feridas que recebeu em
com bate diversas vezes. - - '
- Por Decreto

de 23 do dito me,;-.

. Regimento de Ca'vallaria N. o 1.
Tenente,
o Tenente que está fazendo o serviço. no Regimento N.04,
da mesma Arma, Dom J. Maria de Mendonça.
Alferes, o Alferes do referido Regimento N. o 4, G. F. de Portu ..
gal e Vasconcellos.
.
Forte da Aréa.
Addido , o Major de Cavallaria , J. J. P. da Silva de Oliveira ...

-*$*~*PORTARIA.,

=

Ministerio da Guerra.
1.& Direcção. = 2'.· Repartição.
_
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos N egocios da
Guerra,
Conformando-Se
COlIl a Proposta
do Commandante
da
8. a Divisão Militar, que em ViIla Real de 'Santo Antonio se fórme
um Corpo composto dos Maritimos da mesma Villa, cnja organisação será de .duas Companhias,
com um Com mandante Geral, com
a Graduação de Major, dous Capitães, e dous Subalternos;
e em

[ ii']
quanto a Offíciaes inferiores,
Cornetas,
ou Tambores
pam cada.
Companhia,
os que marca o Plano da organisaçào
dos Batalhões
Nacionaes do Algarve,
approvado po~' Portm:ia de 26 de Junho de
1837, publicada na Ordem do Exercito,
N. 37 do mesmo anno;
ficando por esta disposição de óra em diante de nenhum effeito aPortaria de 29 de Março ultimo, que approva alli a formação de
urna só Compan hia com esta denominação.
Paço de Cintra,
em
. '16 de, Julho de 1838. = Conde do Bomfim,

-*~~~*Por Portaria de 16 do corrente mell.
Corpo Marit~mo de Villa Real de, Santo Antonio.
Commandante,
com a Graduação
de Major, J. F. Marques
"ares.
Capitão da 1." Companhia,
João de Sousa.
Capitão da 2." Companhia,
Vicente Jacques.
Alferes, J. Antonio Guimarães;
e F. Camacho Parra e .

P01' Portaria

de 26

Ta"!

do dito mel.

Bataihâo Nacional de Fáro ..
Demittido , pelo requerer
de Sequeira Samóra.

, o Capitão

da 6." Companhia,

J. J.,

Por Portarias de 28 do düo meIO.
Botalhâo Nacional de lJIIariantese Artifices do Douro.
Demittido,
por ter sido julgado incapaz do serviço por uma Junta
de Saude, o Capitão da 5." Companhia,
T. Gomes da Silva.

Batalluío Nacional de Artistas da Cidade do Porto.
Demittido,
pOl ter sido julgado incapaz
de Saude , o Alferes, J. J. Guimarães

do serviço por uma Junta
Junior.

-*~*Tendo diversos Offrciaes do Estado Maior de Praças,
e com outros
dl',stinos, a que não compete accesso, sido admittidos á carreira dos
Posto~ ~ em consequencia de haverem prestado importantes
serviços
nas dlfierentes crises, por que tem passado o Paiz; e pertendelldo
elles que se lhes conte o tempo,
que assim serviram;
Houve Sua.
Magest~de A. ~AINHA
por bem ordenar que o Suprem~ Conselho
de J usnça Militar consultasse,
se aos mencionados
Ofâciaes de-ve-

[4 ]
rã

!ler contada a antiguidade
desde a data em que foram promovidos aos Pós los sem accesso , ou desde que o tornaram a ter, lião ob~tante o disposto no Decreto de 6 de J ulbo de 1812; e outrosim se
o tempo em que os ditos Officiaes estiveram nas mencionadas
Praças lhes deve ser contado como serviço effectivo para refo, ma: e
Sua Magestade,
Conformando-Se
eom o parecer,
que II Supremo
Cónselllt) de Justiça Militar deli a este respeito,
Houve por bem Determinar o seguinte, porSuf\ Real Resolução de do correute rnez ,
1.0 Que os Officiaes , nomeados para Praças,
ou Estados Maiores sem accesso , no mesmo Posto que tinham,
a antiguidade
do
Posto lhe seja contada,
como se elles lião tivessem saído para taes
destinos;
pois qlle desta maneira a uin g uem preterirão.
2.0
Que aos Officiaes , que passaram para Praças,
011 Estados
Maiores com um Posto de accesso , a antiguidade
lhe seja contada
.como se não ti vesscrn saído do serviço activo; mas nunca com o pf:
feito de preterirem aquellcs que eram mais antigos no Posto donde
saíram para taes destinos.
3:
Que aos referidos Offieiaes seja contado o tempo de serviço
nas Praças. e Estndos Maiores sem accesso ; vist.o q ue pela Carla de
Lei de 1'> de Març» do corrente anno , foi mandado contar igllallIlPute
para a reforma aos Offrciaes da G uarda Municipal,
não ~Ó o t-mpo que servirem nella , mas o que serviram nas e xtinctas Milicias,
ou como Voluutarioe , unidos ao Exercito contra o usurpador.
õ

Licenças concedidas por motivo de molestia aos O.JJiciaesaboieo declarados,

Em Sessão de [) do corrente me'».
Ao Tenente

do Corpo de :Engenheiros,
A. de Azevêdo e Cunha,
quarenta dias pafa fazer uso das aguas das Caldas da Raillha lia
sua origem.
Ao Capitào , uddido ao Forte deSanlo
Antonio da Barra,
J. N.
Pimentel Betteneourt,
quarenta dias para fazer uso dos bauhos
das Caldas da Rainha.

-*~*t'icenfa

registada concedida

•Ao Tenente do Batalhão
de Lemos, tres meses.

Official abaixo indicado •

de Infanteria

=

N"

18, J. de Seixas Pinto

CONDE DO BOMFUl.

Está
O Coronel,

ao

cnnforma,

Chefe interino da 1.. Direcfáo=

N. 63.
O

Secretana de Estado dos Negocios da Guerra , cm o 1.o . de Agosto
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Public.a-se ao Eoiercüo o seguinte ..
DECRETO.

A
ttendendo
ao distincto comportamento,
que mostrou na Acção de vinte e oito do

perícia,
e coragem ,
corrente mez , na Por.
tella da Oôrtc das Velhas,
no Algarve, o Capitão do Batalhão de
Caçadores número cinco, Manoel Maria Cabral,
na qual conseguiu apprehender
o chefe da guerrilha,
queInfestava
aquelle ltei·
no, José Joaquim de Sousa Reis, mais conhecido
pelo nome de
Rcmechido..
Hei por bem Promovê-lo ao Pôsto de Major, contando a antiguidade
do dito Pôsto , desde o referido dia vinte e oito
de Julho. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Gller~
r a o tenha' assim entendido,
e faça executar.
Paço de Cintra , em
trinta e 11m de .Iul hr. de mil oitocentos e trinta e oito. = RAIN HA.
= Conde do Bomfim,
~.

-*~~~*Por Decreto de 10 de Janeiro do cerrente alino.
Dsmittido do Serviço, ficando sem direito a qualquer reclemaçêo
futur a , por Ler desistido con vencionalmen te da Classificaçâo que
tinha 110 Exercito,
o AlfeJes do ext in cto Regimento
de Lnfuuteria Ligeira da Rainha,
Adolfo Le Neveu.

Por Decretos de 23 do me%proximo passado.
\

Coronel,

o Coronel

_

Gtaduado

. Furte

, Guilherme

, Barão

de Eschwege.

da Oru% Q,uebmda.
de Infanteria,
C. J. Antonio

Major addido , o Capitão
Teixeira;
em attençào a ser um dos mais antigos do Exercito;
aos seus bons
serviços; e a ter sido julgado incapaz do serviço acti vo pOl' uma
J unta de Saude.

.

Forte de Paço d' A1·COS.

Ma_Jor Governador,
o Capitão do Batalhão
de Infanteria
N." 7 ,
~. José da Cruz; em attcnção a ter mais de cincoeuta anUN ele
idade , haver sido julgado incapaz do serviço activo por urna Junta de Saude;
e aos bons serviços, que tem prestado por espaço

[ 2

J.

de quasi trinta e cinco annos ; e especialmente
aos que pre14011
.. nas ultimas crises, por que o Paiz tem passado .
Forte de Almada.,
\
Major addido , o Cápitão de CavaJlaria,
J'. TheoMo de Sá ; em at·
tenção a gel' 11m dos Capitães mais antigos ilo Exercito;
aos serviços, que tem prestado por mais de q uaren ta e seis annos ; prisão que soffreu durante a usurpação;
e achar-se incapaz do serviço.
Castello d.e S. Thiago /daBarra de Vwnna.
:Major addido , o Capitão do Batalháo
de Infanteria
N" 19, r..
, Lopes Barretto ; em attençâo a ter sido julgado Incapaz do ser ..
viço activo por uma Junta de Saudo , .orn consequencia de mo ..
Iestia adquirida pelos seus trabalhos,
e exforços durante mais de
vinte e seis annos de serviço; e especialmente
na ultima campa.
nha que fez na Divisão. auxiliar á Hespanha.
Forte de S. Pilippe da Cidade da. F'unc4a1
,
'
Major Governador, o Capitão de Artilheria , A. L. Monteiro Ca ..
bral ; em atrençâo a ser um dos mais antigos do Exercito I ("'.(Hl"'.
tar trinta e sete armos de serviço ; aos seus 6OffI;i me n tos , a púsãot
d urante a usurpaçáo ; e achar ..se incapaz do sefv'ç~ activo, I
t

Por Decretos

do L o do corrente

\1MSl.

Regimento
de Cavallm'ia N. 04; •
o Alfer.es da mesma Arma, Nicoláo Perreira.
Batalhão de Caçadores N. o 28.
Tenellt~, o Tepente do Batalhão de Lnfauteria N. o- .9, J~ de MO ...
raes Sarmento,
ii
Castello de S. -Bro» na Ilha, de S. Migue.Z.
Addido , o Major do Batalhâo de Caçadores N" 4, V.
LlIÍz de,
Sequeira; por ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma
Junta de Saude;. e contar quasi vinte e quatro anuos de serviço.
Forte de S. Pedro de Paço d' Arcos.
Exonerado
do exerclcio de Governador ,I!) M.ajor, ad.dWq ao Oor"
po de Engenheiros., M. J. Di..'1sCardow. '
3,iA ~'!.it:çiÍJ:J do E,fJc~·oitf).
Ca pitttes, os CapitãeJ d6 f.2... SecÇrldl, A. R. Gromicho {}.clIfceirfl ;
J. Victot'Ínn Damazit>~ .. Diogo Kopke;
A. Luil! Soare$: e J_ de
Parada e Silva, por serem Lentes da Academia Polytechuica
do
Porto.

Alferes.,

n.

do Exercito,
p Capitão
do Ultramar,
.A. Ezequiel de Car.
valho j que contará a antiguidade,
desde II data_em que foi r.e&ti·
tuido ao referido Posto.

C~pitão

[ :5 }

Por Portada do 1.9 do

C01'Ttntt!

'/1/t!%.

Companhia Nacional Fica d~ AB'u(!da~
Tp.nente, o 1.0 Sargento,
J. Pinheiro Cabaço •.
.Alf~rt·s, o Furriel,
L. M. de Araujo Pires.

Batalhõo Nacional Fixo do Porto,
Tenentes , o 1.0 Sargento , J. C. Vieira da Cru~: os ~ .. ! S_argentos, Antonio 'I'eixeira , F. J. de Moraes- Sarmento ; e Q FurrieJ ~
J. A . Fernandes Vieira.

Par Portada de 2 do dilo me$.
Para servlr provisoriamente
ás ordens do Brigadeiro fJr~qlla.do, S.
da Costa Pessôa , durante a Cornmissâo , de que o (JJt'SIDO Brigadeiro está encarregado,
de inspeccionar
os Corpoj de Cavalla-,
ria, o Capitão do Regimento de Cavallaria N. 06, M. L\li~fa
chêco,

4

-.j(o*~'**Licença« concedidas por motivo de moléstia aos Officiaes abaázo
indicado«;

Em Sessão de ô do me% proximo passado ;
Ao Pl'imf'iro Tenente do 2.· Regimento
de Artilheria , J. M. de
Jesus Rangel,
sessenta aias para se tractar.
Ao Seg un do 'I'e nente do dito Regimento,
Carlos Ribeiro , sessenta
dias para se tractar.
Ao Offieial de Sccretarlu do extiuoto Estado ~hio" G<ltn~rl!-l, F.
Moniz Escorcio , noventa dias para tomar ares de campo.
Em. Sessão de 9 do dito meez..
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N" 4, J. G. de Castro e Carvalho, trinta dias para se tractar.
.>
Em Sessâo dI: L4 do dito mer..
Ao Capitão do Balnlhão de Infanteria
N: 20, F. A. Gomes Cap(~llo, sessenta' dias para so tractar , e fazer uso de banhos do
mi'r.
Ao Alferes da B." Secção do Exercito , M. Rodrigues Affonso , se~senta dias para tornar banhos das Caldas da Haillha na sua ongemo
Ao Tenente Coronel
Governador
da Praça de Juromenha,
J. Thoma~ de J Cáceres,
setenta dias para tomar banhos das Caldas da
Ii.aiuha na Sua origem) e depois do mar.

[4 ]
Ao Capellâo do Forte da Graça,
Manoel de Santa Téc1a,
ta dias para tornar banhos das Alcaçarias , e do mar.

sessen-

Em, Sessâo de 17 do dito rnez.
Ao Capitâo do Regimento
de Cavallaria N: :3, L José Frugozo ,
sessenta dias para fazer uso de banhos de Caldas da Rainha,
e
do mar em Setubal.
Ao Capitão do dito Regimento,
M. de Oliveira Castello-Branco ,
sessenta dias para fazer uso de banhos de Caldas da Rainha,
e
do mar em Sctuba!.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N. o f>, M. Ricardo Lamego, sessenta dias para fazer uso de banhos do mar em Setubal, e continuar
o seu tractamento .
.Em Sessâo de ~l do dito me');.
Ao Coronel do Batalhão de Infanteria
N." 20, A. dos Santos Bar. rozo , noventa dias para se tractar , lisa
das acuas das Caldas
• da Rainha ·na sua origem, e banhos do m ar ,
o
Ao Alferes do dito Batalhão,
G. Corrêa de Brito, quarenta dias pa'. se 'tra ctar. .

no"

. Licença "cgistada concedida ao Official abaixo indicado.
Ao Capitão
mezes,

=

do Batalhão
CONDE

DO

de Jufanteria

N:

14,

A. Luiz Alves,

BOMFIM.

r:

Está

o

conforme.

Coronel, Chefc intcrino da 1.& Dirccfáo

=

tres

N.'?· 64.
&.cI·ctaf'ia de Estado

dos NCg~~lns da Guerra,

em

9

de Agosto,

de 18.18.

ORDEM DO EXERCITO.
, Publica-se

ao Eeercito

o seguinte:

Por Decreto de' 23 de Julho ultimo,

contando a antiguidade
de ó de Setembro do anno proaJil7lo passado.
Ma.iO're~, O'S Capitães d~ Infanteria,
F. de V. Azevêdo e Silva;
F. Antonio de MendO'nça;
A. de Sousa Cirne; e M. Ferreira
de Almeida.
.
Majr\l'es Graduad.os,
O'S Capitães
de Infanteria,
J. Lamprêa de
Sarre; F. Taveira de, Magalhães;
J. Jeronymo GO'mes; J. Ri.
cardo PeixutO'; e A. José dos Santos.
Por Decreto de 24 do dito me s,
Companhia de Feterano« de Aveiro.
Addidn,_ O' Major de Infanteria,
M. Ferreira de Almeida; por ter
sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude.
Por Decreto de 26 do dito m.e'1..
Corpo de Veteranos da 1." Di'visão Militar.
Addido,
o Major addido ao E.tadO' MaiO'r da Praça de MO'urãO',
.Tgnacio Joaquim.
Alferes do Exercire , o Alferes do extincto Batalhâo
de Infanteria
da IllH~,de, S. Miguel,
J. L. BotelhO' d~ Teive,
POt· lJecreto de 27 do dito me~.
Praça de Monsanto.
Tenente
Coronel addido , O' Tenente
Coronc l Graduado,
F. da
Costa e Almeida j em attençâo
aos seus serviços,
e ter sido julgado incapaz do serviço activo pOI; lima Junta de Saude ,
I'raça de Sines.
ConfirmadO' no Pôs lo de Major effectivo , a que foi elevado pelo
GO'vernadO'r, e 'Capitão Gener ai da llha da Madeira,
em 12 de
Agosto de 1828., o Major Graduado,
Governador
da sobredita
Praça,
J. Martins Salgado;
porque já então lhe pertencia aquelle
Pôs lo ; e em attençâo aos relevantes
serviços que pO'steriO'rmente
tem prestado.
Alferes de Infantería,
contando
a antiguidade
.desde 28.de Julho
do anno proximo passado,
e contirn.ando
no exercicio em que
se acha, o Ajudante do Batalhão Nacional de Lagos , J. Bento
de Andra~e;
em attenção a haver-se apres~ntado
(?o~ um consideri,lvel D\Unero de praças 1 e aos bons liervlçoll,quc téM preetado.

Por Decreto do 1.o do- corrente m~.
.Regimento de Caoallaria N.·

(

ô,

Cirurgião

Mór,

o Cirurgitto

Mór,

J. Antonio

de Abreu.

Batathâo de Caçadores N. o 1.
Cirurgião

s,

Mór,

o Cirurgião

Mór do Regimento

de Cavallaria

N.·

M. José da Rocha.

--**~**-

Por Portaria de 4 do corrente rne,,~
Batathão Naoional 11lo'l)el do Porto,
Dernittido , pelo requerer,
ciona~ do seu respectivo.
B. José de Carvalho.

a fim de se poder alistar n a Guarda NaDistricto , o Capitào da 6.~Compal1hia,
.

--*~*-

aos Ofjiciae! aboie» de...
. clarado« •
.Em Scssâo de 20 do me~ p'I'ox'imo pas$ado.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N" 4, J., de V. Noronha e
Menezes,
quarenta dias para se tractar,
Em SeniJo de ~ do corrente me,..
Ao Amanuense
da Seoretaria
do extincto Estado Maior General ,
com exercício nesta Secretaria
de Estado , J. Cypriâno Bellas ,
quarenta dias dias para se tractar.
Ao Amant1ense da2.~ Classe da Inpecçâo .Geral do Arsenal d Exorcito, A. F. C. de Azevêdo Gentil,
trinta dias para se tractar,

Licen;aa concedida. p()f' motivo de molestia

.

--*'~*-

.
Licença reltütada concedida ai) Official abaixo indicado,
•
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.· 3, J. Feliciâno da Sil»
va, tres mezes.
-.-~---.
'
Declara-se
o seguinte:
• LO Que po]" equivocaçâo se mencionou na Ordem do Exercito,
N.· 51. de 20 de Junho proxlmo passado,
q1le foi concedida licença registada ao Tenente General Reformado,
Barão de Fáro , quando a que Ihé foi concedida he licença para poder ir fóra do Reino,
pelp tempo designado na mesma Ordem: o que como Reformado
nada altera os seus vcnC'imentos,
que sâo por serviços já feitos
.
~..
Que o Tenente da3." Companhia
do Batalbrto Nacional Provisorio de Leça do Balío , he M. Ferreira de Oliveira,
e nào como
se acha publicado
na Ordem do Exercito.
N" 31 de 7 de Junho
do anno proximo passado.
CONDE DO BOMFlM.
I

=

Está conforme.

p Cor~nd,

Chefe t'ntel'ino da 1." Dir~f40 ;;::

N,O 65,
Secretafta de Estado dos Negocios da Guerra , cm 14 de Agosto
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.-'
Publica-se ao Bxerc2to o seguinte:
DECRETO.
Sendo
de mui urgenle necessidade que, quanto antes, se 'conclua.
o Hecrutamento
dos oito mil e setecentos homens, ordenado
pelo
Decreto de vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos e trinta e
seis; e tornando-se,
para esse fim, indispensavel
remover 08 embaraços, e as difficuldades
que de continuo têem apparecido , c seb!cmaneira
retardado .0 mesmo Recrutamentc : Hei por bem, 'OU"
vido o Conselho de Ministros,
Authorisar , e MJlndar observar,
e
"Cumprir as Instrucçôcs que fazem parte deste Decreto,
e com clle
baixam assignadas pelos Ministros e Secretarios de Estado dos. Nc~
gocios da Guerra,
e .do Reino. Os mesmos Ministros,
e Secreta~'ios:de Estado o tenham assim entendido.,
c façam executar.
Pulacio dI' Uintra;
em vinte e tres de Julho de mil oitocentos trinta
e oito.
RAINHA.
Conde do Bomfim;
Antonio Fernan»
de.s Coelho.

=

=

=

J

Instrucções

•

a que se refere o Decreto de 23 de Julho -de 1838,
delle fazem parte ..

(!

q'U'e

Artigo 1.0 Logo que as presentes Iristrur-çôes
, e Decreto que as
authorisa , se publicarem,
(, Ministro e Secretario
de Estado. dos
Negoclos do Reino cnvi"árá a cada Administrador
Geral de Districto tantos exernplarcs , quantos forem os Conselhos,
e Freguesias
do seu Districto , para o fim de serem as suas disposições devidamente executadas;
ordenando-lhe,
outrosirh , que no praso de 40
dias , depois da recepção dos exemplares,
deve apromptar
o número de recrutas que lhe foi designado na Portaria Circular
do mesmo Ministerio , de 3 de Dezembro de 1836, ou que lhe vier a per~
tencer feita a deducçào indicada no Arl. 15 destas Instrucções.
Art. ~. o Os Administradore.:; Gemes accusarâo o dia. da H:cepÇao
da dila ordem, e tractarâo logo de distribuir }for cada Conselho o
corresp~ndente
número ~e exemplares,
marcando o dia ( tres alll:'s
G~ terminarem
os 4-0 prescriptos
no Art 1.0) em que cada A?IJl~.
lltstr.ador ele Concelho deve fazer apresentar
na Capital do DisuiN

.,

cto o contingen te que lhe tiver sido marcado ,. em virtude da mencionada Portaria Circular.
Art. 3.0 Cada Administrador
de Concelho para com o Adrninistrador Geral,
e Regedores de Parochia,
que lhe disserem respeito, procederá de um modo analogo ao do AFti-go antecedente;
e ordenará
o dia em que devendo achar-se concluído o recenseamento, se ha de ef(eituar na Cabeça do Concelho o sorteamento
de modo que não devendo ser dia de Missa de preceito. seja comtudo tal que as recrutas possam achar-se na Capital do Districlo em
o dia marcado no Art. ~,o
Art. 4.° Contra os Administradores
Geraes que não cumprirem
com a maior pontualidade
o que lhes fica ordenado se.procederá na
conformidade
da Lei: e por sunilhante
motivo soffrerâo os Administradores de Concelho a muleta de 25 a 50$000 réis , segundo as circumstancias.
Art. 5.0 O recenseamento
se effeituará, logo que as ordens do
respectivo Administrador
do Concelho forem recebidas pelo Regedor de Parochia
(Art. 3"),
o qual ordenará
immediatamente
a
todos os Chefes de familia , por meio de editaes affixados nos I,ogares mais públicos da Parochia,
que lhe façam entr.egar,
no peremptorio termo de cinco dias, uma exacta lista, por elles assignada,
conforme o Modelo junto ao presente Decreto,
que tarnbem será
affixado , de todas as pessoas do sexo masculino de que se campozerem suas famílias,
abrangendo
não só as presentes,
como as que
se houverem ausentado desde que alli começassem
a effeituar-se ai·
operações do actual recrutamento,
decretado em ~ó de Novembro
de 1836.
Art. 6.0 Os Chefes de familia que não souberem escrever, irão
pessoalmente fazer as declarações
ordenadas
no edital, perante o
Regedor de Parochia , assignando-as
em sua presença com o signal
de cruz de que usarem.
Art. 7.0 Aos Chefes- de familia que faltarem a qualquee das circumstancias
exigidas nos Artigos 5.0, e, 6-,o .se a pplicará a muleta
de 20;$'000 réis , paga tantas vezes, quantas as mfracções que commetterem ; tudo na conformidade
do disposto no Art. LOdo Regulamento de ~2 de Agosto de 1812, que nesta parte está em vigor.
AI't. 8"
Findo o praso dos cinco dias 05 Regedores
de Parochia, e Juntas da mesma, valendo-se
de qual,quer recenseamento
que se haja feito, e que poderíio exigir, e de iuforrnações dos Purochas, Medioos , e Cirurgiões,
ou de quaesquer outras pessoas que
julguem tnmbem a propósito ouvir, procederão a verificar,
não s6
se têem sido entregues todas as listas correspondentes
ao número de
fogos, mas tam bem a exactidão das listas.recebidas.
Depois passarão a formar duas relações ~ uma dos Chefes de família,
que tive-
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rem faltado aos deveres prescriptos
nos .Artigos 5.·, e 6.o; e outra
de todos os individuos , que na conformidade
dos princípios fixados
nos Decretos de 25 e :IO de Novembro de 1836, e Carta de Lei de
Hl de Julho de 1837, devam ser recenseados para o recrutamento;
incluindo tambem os ausentes, cuja isenção não fôr notoria , ou devidamente comprovada.
Art. 9.0 Estas listas serão logo affixadas nas portas das respectivas Parochias , e mesmo n'outros Iogares mais públicos sehouver
tempo de extrahir copias authenticas.
No Iim das mesmas. se marcará a hora e dia (que não deve ser santificado ) no qual com a
publicidade
exigida no Decreto de 25 de Novembro de 1836, Art.
5. o, devem as Juntas,
ou Comrnissões correspondentes
que as formarem,
conhecer das reclamações que sobre elJas possam haver.
Art. 10. o Attendidas
as referidas reclamações,
e apuradas cm
consequencia
as duas mencionadas
listas, serão estas immediatamente remettidas
pelos Regedores
ao respecti 1'0 Administrador
de
Conselho,
com as decisões de que falia 0 Art. 5.0, que acaba de
ser citado;
tudo de modo que, em o .dia marcado no Art. 3. das
presentes Instrucções,
se possa effectuar o sorteamento.
Art. Tl , o Os Regedores
de Parcchia
de menos de QOO fogos,
que nào cumprirem
110S pr asos marcados
o que lhes frca orduuado ,
pagarão 10,$000 reis de mulcta,
e ~4 a 4~$000 réis , segundo as
circurnstancias , pagarão
as respectivas Juntas,
ou Commissõcs d~
recenseamento,
que por omissào , ou deliberadamente
nâo prece'lerem com -a devida imparcialidade
na execução do Art. '8. o destas
IIJ~trucções, -principaluieute
se deixarem
de apurar os indivíduos
que o devam ser , Nas Freguesias de 2.90 ,(T 800 fogos subírâo as di.
tas muletas a ~O$OOO réis , quanto aos Regedores,
e a 4,0 até 70.$000.,
J:eis quanto ás Juntas,
ou Com missões : c nas Freguezias que excederem a 800 fogos se elevarão a 30$000 réis as primeiras,
c a 56
até 100.$0.00 réis as segundas.
. Art, 19.0 No dia marcado para o sorteamento
.( Art. 3.0), e á
hora estabelecida,
com sufliciente anticipaçâo , 'havendo concorrido o Administrador
do Concelho,
os Membros da Camara M'lltdcipal , 'e e Medico,
e Cirurgião do Partido,
ou na falta destes quaes ..
quer outros Facultativos,
se começará por attender ás decisões mencionadas no Art, 5: do Decreto de fl5 de N ovem oro de 1836, e ás
reclamações,
que ainda se apresentarern : tudo conforme 'o modo
prescripto nos Artigos 5. o e 9.0 daquelle Decreto.
Ar.t. 13.0 Todas as Inspecções do corpo exigidas NÓ 'caso d·e~,.
ferm,dade,
ou defeito fysico sedo feitas em casa para isso destunada.
,
Art. 14.
Os Membros desta Cornmissâo de exame, quc preva,
ricarem em suas dccisõcs , incorrerão
nas pCl14S estalJeleciql\~, no
0

0

.
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Art. 2: do Regulamento de 22 de Agosto de 1812 ~ 'e na disposi..
do Art.
do mesmo Regulamento
incorrerá o Facultativo.
Art, 15. o Decididas as reclamações,
se effectuará o sorteamento com a devida publicidade,
e manifesta rect.idáo , perant.e a Caornara Municipal,
segundo o Art. 6. do Decreto de 2ó de Novembro de 1836, com a assistencia do Administrador
do Concelho.
A
urna conterá tantos bilhetes quantos os indivíduos da lista apurada
do recensamento.
Cada bilhete terá escripto um dos números com"
prehendidos
no total dos recenseados.
A extracção devendo ser geral, na copJormidade
do 1.0 Art. da Porlaria do Ministerio do Rei.
no de 92 de Dezembro
de 1836" será feita pelos proprios indivi-.
duos , quanto aos presentes,
e por um menino menor de dez a n«
nos, q uan to aos ausen teso Ir-5e-hão
lendo em v 02: alta , e intelligivcl, tanto o nome de cada um dos recenseados,
como o núrne ..
1'0 que lhe sair;
e sendo este número visto pelo Presidente , será
depois escripto,
ao mesmo tempo, por duas pessoas, em livro ou
quaderno separado.
Concluída
a extracçâo , se formará uma lista
geral, pela ordem natural dos números,
escrevendo-se
a par de
cada número o nome do individuo com elle sorteado;
e fICartlo approvados para recrutas os sorteados presentes,
que corresponderem
;lOS menores. números,
até prefazerem quantidade exigida ao Concelho (Art: ~. O), levando-se em conta a cada Fregueaia as recrutas
já sorteadas na conformidade
do sobredito Decreto,
que tiverem
sido acceitas , e apresentadas
nos Corpos, ou Depósitos designados.
Art. 16.0 Se casualmente
qualquer, Concelho lião poder contribuir com o número de recrutas,
que lhe fôr detalhado,
o Adminis«
trador Geral o fará preencher convenientemente
pelos outros Concelhos do seu Districto.
A rt. 17.0 Nas condições necessarias para o serviço militar,
exi ..
gidas no Art. 8.0 do Decreto de 25 de Novembro
de 1836, deve
incluir-se a de não ser desertor o individuo que houver de substituir
o sorteado,
que quizer aproveitar-se
da disposição do mesmo Artigo.
'
Art. 18.0 Depois de apurados no sorteamento
os individuos sobre quem recahiria o actual recrutamento,
se todos os recenseados
estivessem presentes,
e aquelles que effcctivamente ficam substit uin»
do os ausentes,
se rsmetterá desde logo aos Regedores de Parochia,
para a fazerem patente nos logares mais públicos do Concelho,
a
lista de todos, com a intimação alli mesmo lançada do dia (4 depois da publicação das listas) em que devem comparecer na casa da
Camara.
Art. 19.
Para melhor se assegurar a -indispensavel brevidade.
oeexacLidão nas operações do rccrutamento , ficam authorisados os
Administradores
Geraes do Districto a nomearem quaesquer Mero.
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bros dos Con~elhos Administrativos,
e a requisitnram aos Comman.
dan tes das Divisõcs, ou Sub-Divisões Militares, Officiaes de graduaç~lo
superior
de Tenente, os quues individuos , ua qualidade de Commissarios do Governo,
e competeutcmcnte
aut-horisados pUNI este fim,
sedo distribuidos singularmente
por aquellas Juntns encarregndes do
reccnsearnento , e sobre tudo do sorteamento,
aonde os ditos Administradores os julgarem precisos,
para promovercm , e frscalisnr em
debaixo de sua restricta responsabilidade
estas operações : participando de prompto
áq ueldes Administradores,
e mesmo uo·Govefllo,
quando o julguem de absoluta T1ecessi~~de, qua!gtler desleixo,
ou
abuso qu~ descubram na fiel , e expedita cxccuçao
do que a tal respeito se ordena nas presentes Iristrucçôcs.
0
Art, 20.
Os individues que não comparecerem
no Iocal , e dia
indicados no Art. 18.0 fica m sujeitos ás penas cornmirradas no Art.
10.o do Decreto de Q;) de Novembro de 18:36; hcrn como aos effcitos das diligeucias , que podcm empregar
os qlle' entrarem
cm seu
Jogar,
para serem Cilpt urado- por todos os meios lcgaes,
e vircm
sübst itui-Íns , como he determinado
no Art. 3. o da Portaria de Qg
de Dezcmbro de 1336
· Art. 21.°
Rellnidas!la
Cabeça do Concelho
as recrutas ,que
c~mpal'ecer~n! fi l~mpo, serão cuvind as :\.Capital do respectivo Distr ieto AdlIlllllstrallv0,
no u d e devem cheg ar 110 dia marcado
»(>10
Art. 2." para alli se-rem e xam i nad as pela Cornrnissão
composta dos
M(>mbros indicados no AJ'L. 5.0 da Port aria de Q2 de Dezcrnhro de
1836; a qual Comrnissào decidirá definitivamente
sob sua rcsponso 1iliclade,
se hão de entrar no serviço,
ou se deste Sr1.0 incapazes.
Estas recrutas de\rem ir acompanhadas
de uma rcl açâo , qlJe comprehe nd a todas as que se deveriam ter reunido;
na qual, -além das
desi;Snaçoes ordenadas
no Art. 6.0 da .citada Portaria,
se mV'>'Jn
llotar as que não rellnirnm.
Art. 92.
As Sessões públicas
de que tractal11 os Artigos IQ. o,
15.", e Ql. o, se effectuarão cm horas comprehendidas
entre o nascim(,llto, e occaso do sol.
• Art. Q3." Tanto as recrutas reprovadas,
como as que llilO ('amparecerem depdis de intimadas
(Art. 18.°) irào sendo 811botit IlidllS
1)010s individuos a quem compeLi]', conforme a J1UmCrllç:to do so!'tearnenlo;
(Arl. lD.O) para o que cumpre ao Administrador
GC'rHl
passar logo as ordens ·competentes
aos reôl'cctivos AdJJJiJli,tnl<..lorcs
de Concelho,
os quaes satisfar:\o a dia, por um modo silllilltante
ao do A r1. ~1. o
· Ar.t., Q·1·.o As recrutas
approvae]as peja. CommisslLO do ('xamc fJ·
nal,. Irao Jogo !Sendo remeuídas aos Dcp' "itos, ou Corpos iJldicarl~,s,
ncoIJl)lanh.adas de 11m Militar,
que, com a precisa aJllc~edcJl(,~~' ,
deve ter SlQO I'c'1'lisitndo pnra cOllclurlor,
o <'l_ualdcvení 11' llllllJldo
á
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de lima relação circumstanciada
, que além das designações a cima
da irnportancia que
mencionadas
CArl. 21.0) contenha a declaração
deve receber cada recruta , como gratificação,.
desde o seu primei-.
to dia de marcha.
A quantia,
que effectivam~nte forerorecebendo,
será lançuda na dita rclaçâo pela Authoridado
que lha distribuir •.
O mesmo conductor he obrigado a que se faça rancho ás recrutas
durante a marcha,
como se pratíca. nos Corpos de Linha , e a tudo o mais referido nas Instrucçõcs, que se lhe devem entregar, fundo mentadas .principalmente
nas disposições dos Artigos competentes da Portaria do Minislerio do Reino, de 22 de Dezembro de 1836,
e das Instrucções que fazem. parte do Decreto de 11 de Outubro ultimo ,
excepção da parte do Art, 7. o daquella Portaria , que manda que a Contadoria
do Districto seja indemnisada. pelo mesmo con-s ,
ductor , a qual fica sem effeito.
Art. 2g,: As recrutas.que
não comparecerem
a fim de marchar
pa,ra os Corpos v 01.l Depósitos ( Art, ~4"),
que fugirem durante a.
marcha,
011 que,
sendo intimadas
para substituirem
outras até se
preencher o número que deveria alli ser apresentado,
não appare-_
cerem, ficarão tarnbr-m sujeitas ao que dispõe o Art. 10.· do Decreto de 25 de Novembro de 1836, precedendo as competentes
formalidades das Instrucções
citadas no Art. antecedente.
Art, 26.0
No decurso dos tres mezes immediatos
á publicação
das presentes
Instrucções,
nenhuma
Authoridade
Administrativa
concederá passaporte a pessôa alguma em eslado de ser recr utada ,
excepto no caso de ser residente em outra terra, ,e .ter della sahido
depois que aIli se começassem a effectuar as operações sobre o actual
recrutamen Lo. A 's pessôas isentas de ser recrutadas,
só poderá ser
concedido
passaporte á vista de um certificado passado pelas J untas de Parochia respectivas,
com a declaração dos signaes caracteristicos do individuo,
e do motivo da isenção. Em ambos os casos
se fará menção nos passaportes,
dos motivos que authorisaram
a
sua concessão.
§, unico,
A contravenção
00 dispos.to
neste Artigo será punida
com a muleta de 20 -a 100$ réis, graduada segundo as.circumstancias, c conforme se provar que houve ou sómente omissão, ou tambem fraude.
Art, 27.0
Para evitar, quanto possível seja, que os individuos
sujeitos ao recrutamento
possam subtrair-se
a elle., ausentando-se
das suas terras para viverem, e transitarem incognitos no Paiz, 0\1
pertcndendo
passar a territorio
estranho,
ali Authoridades
competentes empregarão os meios convenientes para qu~ elles sejam capturados; ficando as pessôas , ou Corporações que os empregarem
em
seu serviço, ou lhes derem asylo , sujeitas ás penas em que por isso
incorrem;
bem como será concedido
o prémio designado na Lei a
á

°
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toda-s as peseôas' que apprehendorem,
ou apsesentarcm
qualquer de~r~~
_
Aos As-entes do Ministerio Público,
a cuja Julgado
Art. 28.0
pertencer qualquer p~ssôa que infringir alguma das disposições conteúdas.nas
presentes Instrucções,
e nas Leis vigentes relativas ao
recrutarnento , pertence promover a imposição das penas corresponden Les: observando-se
quanto ás recrutas,
considerados
desertores,
as Instrucções 1.legulamentares,.
que fazem parte do Decreto de 11
de Outubro ultimo. As Authorídades
tanto individuaes , como collectivas,
a quem cumpre levar a effeito ás operações do actual Recrutamento,
deverão dirigir áquelles l\fagistrados
a competente
participação,
com todos os esclarecimentos,
e documentos il),structivos.
que possam obter.
.
§. unico, Contra os Agentes do Miaistario Público , que nâo
executarem com a possivel brevidade o que a cima lhes fica ordenado, se procederá na fórma das Leis. E as A:uthoridades,indiviquaes,
ou collectivas,
que não fizerem constar as omissões, oq prevarica-'
ções de que tiverem conhecimento,
incorrerâo , a primeira na mul ..
cta de 10 a 30,$000 réis, e a segunda na de 30 a 100,8000 réis.
Paço de Cintra,
em 23 de Julho de 1836.
Conde do. JJom~.

f!m.

= Antonio

=

Fernande~ Coelho,

(s]

·,
..!

~I

t

1-------4----------

------o

Lo

''Q)

.....

õ

U)

Ir

1)'

]j

,r '--4~~$*-:.
Resumo da Legislnçáaantigá,

·eai:nrlarn&o,revogada,

Olt

$implumm.

te alterado ·em parte,
afque .. se referem. algumas disposiçôe« conteúdas nos A7'tigos. abaixo d€:siglWdos das lnstruççoes, quefll'J.e.nl
parte do Decreto mp,'a,
.
Artigo 7. o O Chefe de família que deixar de comparecer
nasRevist as, 01\ de mandar cm seU rogar q uem o represen te, e respon.
da pelos ind ivid uos de sua familia, terá as ditas penas (20$000 rs,
p:u:a a caixa militur , por tantas vezes, quantas forem estas infra-,
de 22 de Agosto do
cçoes) em Processo sumrnario, Regulan1cnto
18El. (Ar.t. 1.0)
.
Art , 14-.0 O Facultativo,
que passar falso attestado
em acto de
Revista, pagará 4.0.$0001'5" para a caixa militar; ou será prêso por
tempo de um rnez na cadêa pública, não lendo bens. Regulamento dito. (Arl:2.")
.
'
Art. 26.0
Para evitar toda a occasião de fuga ,. nenhum Mag,is ..
trado concederú passaporte a pessoa alguma sujeita ao Recrutamento, em rnsâo da sua idade e estado, menos que lhe não pejam mostradas attestnçôcs
de iseuçâo , declarando
ellas os aignaes caracteristicos do in diviciuo , e a r asáo da isenção. Alvará de li). de Dezembro de 1809 §. 17'Art. Ç},7. o, Todos os desertores , recrutas. ou moços alistados pa-ra o serviço Militar de Portugal,
011 de Hespanha , que forem reclamndos como taes pelo seu respectivo Governo"
quer seja immediatarnente , quer .seja pelas Authoridades
supremas das Provincias.
llmitrófes , sedo reciprocamente
entregues ás A uthoridades,
que os
reclamarem.
Convellção celebrada entre Portugal e Hespanha em
26 de Março de 1323, Art. 1.o
Mando que todos, e cada um dos Officiaes de A uxiliares , ou de
Ordenanças,
e todos os Magi~trados da Vara branca. e Juizes Or-,
dinarios, a cujos Districtos chegarem-quaesquer
Soldados,
lhes fa-çam exhibir os passaportes
de licença,
a cima ordenados ; ~. ,que
achando-os
sem eJles, .ou tendo excedido, as licenças nelles deter·
minadas,
os prendam logo imrnediatamente
em cadê a segura, e os
remettam com toda a segurança ás cadêas das Caheças dl:lsComarcas; e avisem aos Coroneis, ou Commandantes
dos Regimentos a que
tocarem,
para mallda1'em reconduzir os sobreditos prêsos: e isto de·
baixo das penas de que, sendo os ditos deserlores achados
delltro
dll~ ~idadI'S,
(lU Villas
das Provincias
destes R~inos, onde têem
l
~ 1!1IS~~OS de Vara hrnnca,
perdNão os logares. que li verf'lll,
Cf '!!
11~bal!llIdode. para entrarem em o\ltros; pois. que pela Lei da P~)hela :>'1.0obngados a conhecer todas as pessoas, que de novo ·en.

CIO J
tram nos seus Districtosr- §.~Jl,o do' .Alvará de 6 de Setembro de
1765,
Drd'~n?" 'que 'toda" a "p~s~a\~' de, qualquer qiialidade.,
e condição
'que seJa, qne ' nas ~l;làs é'(l9a's~''t<l,nntas," O\J fazendas,
der asy lo a
quàlti-uer. desertor ; e>\u\..o
receber ,no. seu 'serviço" pague 'pela prirrreiTa vez 200$000
rs . de condemnação
porcada
um dos ditos desertores; pela segunda vez 400$000 ,1'S,; sendo tudo cobrado exccutiyamente " .., , , §, 4,0 dito, '
.' Reconhecendo-se
os sobreditos desertores em casa de alguns Ecclesiasticos , e constando
que nellas lhes deram asylo:
Hei desde
logo por exterminados
para 40 legoás fóra do logar , onde o caso
succeder , os que derem tão perniciosos asylos, pela primeira .vez ;
pela segunda os Hei por exterminados
para a distancia
de 60 legoas , , , , §, 5,0 dito,
r,',
" E su-ccedeIydo darem-se ossobreditos asylos em Conventos:
Mando que o .mesmo se observe a respeito dos Prelados Locacs dasCasas Regulares,
que taes desertores recolherem,
ou taésaylõs,
derem
: •. , §, 6,0 dito, , , .. que a pessoa, 'contra quem se provar,
que por qualquer modo deu asylo a. desertores,
e ~ respeito da qual,
em r asâo da sua indigencia,
.nâo possam realisar-se as ·mulctas estaln~le~i.d~&'pelo sobredito §. 4.. o do Alvará de 6 de Setembro,
incorrà"naLpena
de trabalho.,'
por xempo de 3 an nos , nas Fortificações do Reino,
, , . ; ou na de 9 annos de. degredo para um
dos Logares de AfI;ioa ~tudo .seg undo as circumstancias
na mesma
Lf;Ji declaradas);
devendo oSilLéos.ser julgados summaria, e verbale Aggravo ~ •.••
Portaria
de 11 de Ju"
mente com AppeUação,
lho de 18!1~."
".'
2"
Manda o Pi'inéiI3I}Rcge=t1te ',I, -. , que daqui em diante ninguem
possa recolher én1 ~sJjl1 cmJa;. '01Uadmittir ao seu serviço individuo algum, sem que primeiro lhe apresente passaporte em fôrma, <lue logo.
de,verá ·mbstra·r· no MagisÚàC!o Territorial,
'ou a.o Official de Patente
das Ordenanças 'do Distvictó, que mais .proximo estiver; e quando
o mesmo individuo não venha munido ae documento
authent;co,
com que se legitime, .dil'isO €leverá dar parte,
com a declaração
do
nome e naturalidade,
que elle fIZer., aos ,ditos Magistrados,
ou orflcial, a fIm de q lte pro'cedam ás precisas a verigU<l.ções sobre a sun.
.condição, e destino'; sendo aqueltas Authoridades
obrigadas a dar-cm aos que isto cump1'il'em competentes attestados,
com que assim
<J possam provar,
e com que fIcarão livres de qualquer procedimento, ainda que depois se mostrem desertados do Exercito os sujeitos,
tljue tiverem recebido.
No caso, porém ~ que, sem pn\ccder.em as diligel1cias expressa.
das, alguem tomar a si, sl"ja a titulo de hospitalidade,
ou de ser·
\V.iço, qualquer pessoa,
incorrerá,
quando esta se verifique deser-

..

tor , nas penas im~)()staS'aOi~ que'dã(')lfasy-lo a;:simil)rqrrt"<l~'dclin,~uen.,
tes , o li. hás\.Cjueoas LeiS estabêlecerem. aos~ q ue neouram Jíl'llll(cltores,
se por tal fôr conhecida.' Portàl'ia dd~gde Dez€lu,bl'c;I de: l81~.,
Manrd.a o'Pcjncipe
l{;egente _ ,... \ . (jl)C'. se dê 6 premio de 4'$800
rs. Ui todo 'aquelle que, prender um deserl~,
e o npresentar , pago
-pela pcssoa , que nas suas. casas, (jlr.nJ:as., 0!\1 fazendas lhe tiver d a-.
do asylo , ou receber; no seu serviço ,seQdo oo htado. cxecutivamen-,
te, e entregue ..•
e na falta do dito meio será pago pelo caixa~ militar,
para ser embolsada .pclos vencimeutos futuros do desertor,
se este continuar a servir. 'Portaria de çz.6 -de Setembro de 1810.
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M.inisterio da Guerra. <::::t: Repa/tição
do Gnn~e.I1io de Saude.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de'IEstado
dO.5JNegocios da
(inprra,
que os Cirurgiões Dell'gados
du"Cmâelho
ele Saude do
Ex('rcit.ó comecem 1)0 prsximo rnes de Setembro as Inspecções
de
~audp, e as dos Hospiiaes dosEorpos , nas respeetivas Divisões Mi.
Jitares , e em refotencia aó primeiro semestre do corrente anno ,
n« <:onformidade das -Iustl'ucções estabelecidas
para um, e outro
serviço; devendo os Commnndalltes
da La. Si!.", 3,.a, e 7.· Divisóes, informar,
por este Ministerib,
o dia em que sa:írem do Quartel permanente,
e o dia em que a ell" recolherem.
Paço de Cintra"
em 1.1 de Ago~to de 1838.'::;::::; Conde do, Bomfim.,
,'
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Por 'Portt.tl'ios de "8 do corrente meto
BataÜ~âo de lnfanteria. N. o ~5 •.
Para continuar por ora a fa.zer seniço no sobredilo Batalhão,
o
'!'('nente do Batalhão de Caçadores
N '30, C; Frederico Buys.
.,0

);lara ser empregad9' em uma Commissão na Provincia de Angola,
sem' que por isso deill:t! de pCI:toneer ao Batalhão
de Infanteúá.
N." Q1, o Tenente deste Corpo, D. Maria de Moraes~
8atallulo Nadonal de' ArtisLak da Cidade, do Porto.
Demiltirlo,
pf'l/) rf'querer, f' ter sido jlllgado incapaz do serviço por
ll!'fla .fllnta de Saude., o Capitão
!i.l,a Companhia ,. J. A. da
Silva Guimarães.
, Por Portarias de 9 do 'dito mez.
Balalháo
Academico de Lisboa.
Alff'l'es, os Soldados,
D. Zagallo Nogueira;
J. Xavier da Cruz;
.M. S. Damasceno
Monteiro;
e F. da Motth Cabral.
Batalhiio Nacional de La,gos.
..
Exouerado do exercicio de Major) pelo requerer, . allegando a m-

aa

coinpatibnidade' dô:serviço do BatalMLO com o Emprêgo que (}xer"..
te de Càzetneiro dos QunTteis na Praça de Lagos, o Major Re ..
formado das extinctas Milícias, B. José Tavares ..
Batalhão Nacional de 17iUa. Real de Santo Anl(mio.
(haduado
em Major,
o Capitão,
Comman daute interino do dito
. Batalhão,
C. J. de Freitas e Azevêdo; cm atrençào
aos seus mf• frimentos,
e aos serviços que prestou a prol das Liberdades
Pa ..
trlas.
'
I

I

Licenças

,

...-**~.*..--

•

"

coneedida«

por motivo de mo/estia aos Offtciaes abaiao
indicados.
,
Em Sessâo --tle 3 do rnclõ pt'8ximn passado.
Ao Alferes do Batalhão de Lnfauteria N." 14-, J. O. da S. :Mascarenhas d'Eça,
sessenta dias para fazer uso di: Lanhos, e asruas
sul Furcas em S. Pedro do Sul , por nM os' ter podido usar ~'em
consequencial da' irt.égularidada
da estnçâo,
.I :
1 - ' •
,
.Em 8IJssâo de 19 cW dito me%. J
Ao Tenente do Batalhâo de lnfanteria
N. o 6;, Antonio Oanlozo)
noveuta
dias para gos.a.r ares.vputri os,
'"
'
~
.Ao TCIH'1I1e, com exercício nesta Secretaria de Est ado , A. LudO'c(
)'(1) de Meu,ezes.,
sessenta dias ~ara se tracbar , e fazer uso da a(~ua
das Caldas da RallJ,ha.
. <
'
o
Bm. Sessc'Ío de. Q3 do dito mC$.
Ao, Seg.und()} Temmta do 3. o. Régirnento
de A rtilheria , J. José Soares, sessenta dias para continuar o seu tractauiento.
•
Ao Tenente cloBfltalhilO de Caç adorr-s N." 4" J. A. Pinto de Aze ..
vêdo, noventa dias par~ se tract ar , e gQsar aTe~ patrios,
,
Em SC.5Siío de ~4 do düo nll'%
Ao Alferes do Bnlalhào de Iufanteria N° 14, J. Joaquim Duarte,
sessenta diJas para CQJ) tI II uar a traetnr-se.
" •
t

-*$*~*-

Licenças registadas concedidas aos OfJici'les abaixo indicados.
Ao Capitão do Regimento de Cavall~ria
N." 3, C. José do Co.r-,
valhal,
quatro mezes.
o
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N. 4, A. Crispiniano
. do Amaral,
cinco m<.>zes; ~m consegucncia
de não lH\ver gosado
a gue lhe foi concedida pela Ordem do Exercito,
N." Q3 de 28
de Fevereiro do corrente anno.
Ao Major,
Governador
do FOlie de Santo AntolJio da Barra, D.
José da Silva, dous rnéZes.. = CONDI!. ])0 .BOJdFIM.
Está
L

O Coronel, qlcfe.

interino

COl1 forme.

da 1.: Di1'CCÇiÍQ

=

N.O ·66.
Secretaria lie Estado dos Negocios da Guerra , em ~l de Agosto
de 13.18.

ORDEM DO EXERCITO.
ao Ea:e1'cito o seguinte.

Publica-se
Por

Decreto

do 8 do corrente

mc%.

Praça de Peniche.
Addido ao Estado Maior da dita Praça,
o Tenente Coronel Graduado, com exercicio de Major da Praça de Almeida,
F. N eri
Caldeira.
Por Decreto de 14 do dito mc%.
Reformado
na conformidade do Alvaráde
16 de Dezembro de 1790,
continuando
no exercicio em que se acha, o Capitão de Artilheria, Governador
do Forte da Ericeira,
F. de Paula Cid.

--*~*--

PORTAR1A.
Ministerio da Guerra.
Repartição
do Conselho de Saude. =
}\,fanda A RAIN rIA, pela Secretaria
de Estado dos Negi'cios da
Gucrra,
que o Cirurgião Delegado
do Conselho de Sande do Exercito na ~." e 5,~ Divisões Militarcs inspeccione
os Hospit ae s , e as
praças doentes dos Corpos acantonados
na Guarda,
Pinhcl , e Almeida; que o Delegado da L" e 6.a Divisões Militares inspeccione
as praças dos Corpos que existem , ou venham a existir cm Coirnbra ;
e que o Delegado do mesmo Conselho na 3,a e 4,," Divisões Militares soja incumbido
da inspecção de Saude das praças do Exercito
que similhan temanta existâo em Buarcos c Figueira.
Paço de Cmtra , em 14 de Agosto de ]838.
Conde do Homfim;

=

=

Por

--**~j«*--

de 13 do corrente 1ne~.
Praça de Setubai,

Portaria

Exonerado
das funcções de Governador
da sobredita
Praça,
pe.
lo requerer,
o Coronel Graduado
de Infanteria , T. Joaquim
Xavier.

Por Portan'a de 16 do dito me~.
Pmça de Setubal,
.
Para exercer interinamente
as funcções de Governado!'
da sobre dita Praça,
o Tenente Coronel Reformado,
J. A. de V uscouccllos Villa-Boa.
, Sua Magestadc,
eiaes , pertencentes

-.~*-

A RAINHA,
Determiná
que a todos os Offi ..
ao Reino de Angola , e que se aclwm .cmpre

,t

gados em Portugal,
por ordem do Ministcrio da Guerra,
sejam
conferidas,
sem demora,
as competentes
Guias, a fim de se ap'fe~
sentarem ao Ministerio da Marinha,
para embarcarem
na Curveta'
U rania para aquelle Reino. Sua Magestade Ordena outrosirn , que
aos referidos Officiaes , que não cumprirem
esta ordem, as Repar~
tições Fiscaes lhes suspendam,
desde logo, os seus vencimentos.

--*~*--

/

Sua Magestade,
A RAINHA,
Ordena que se observem as Instrucções abaixo tr anscrí ptas , para que possa ter exacto cumprirnento o 'disposto no Decreto de 9 de Maio ultimo,
publicado
na Ordem do Exercito,
N. o 49 de Qf> do mesmo mez , sobre fardamento
das pi aças de Veteranos.
1.. ,Os Veteranos que se conservaram
fieis tem direito a liquidarem-se-lhes
os respectivos fardamentos
em dívida desde Outubro
de 18Q2 até 30 de Junho 1833, segundo as Tabellas
então em vi.
gôr , e conforme oque dispõe o Decreto de 24 de Outubro de 1833.
2.° Igualmente
serão liquidados,
e pagos áquelles que se não
conservaram
fieis, mas que se apresentaram
ao Governo Legitimo,
para tomar parte na luta contra a usurpação,
3"
As praças que se não apresentaram
a tomar parte na luta
contra a usurpação,
tem direito a liquidarem-se-lhes
os vencimontos comprebendidos
no mencionado
periodo , para o effeito de ser
a sua importancia
convertida em Titulos de Dívida Pública,
como fica dito para os fardamentos
em dívida aos Veteranos apresen ..

tados.
4. o Quanto ao periodo anterior ao dia da apresentaçâo , deve
'Para cada um dos casos, que ficam designados,
passar-se a cada
uma das praças guias distinctas ; a saber: uma em que se compre ..
hendam os vencimentos paga veis , e outra os liquidaveis.
õ. o Quanto aos vencimentos posteriores ao dia 30 de Junho de
1833 até 30 de Junho de 1837, tem estas praças direito a que lhes
sejam liquidados pelas Tabellas em vigôr, para lhes serem pagos em
moeda corrente,
cerno se acha determinado
110 Decreto
de 9 de
Maio ultimo.
0
a
, 6.· Para 'se preencher o disposto no Artigo 5. , passar-se-ha
cada uma das ditas praças um aj uste de contas,
0\1 guia,
em que
especialmente
se comprehenda
a dívida de fardamento,
respectivo
ao mencionado
período.
7.~ Quanto a vencimentos posteriores a 30 de Junho de 1837,
tem os Veteranos direito a serem pagos pelo meio que se acha reguIado no Decreto de 9 de Maio do corrente armo.
Nas relações que os Com mandantes
de Veteranos rernetterem ao Arsenal do Exercito,
para fazerem constar quacs sejam as
praças,
a que tenham passado
, guias de fardamento 1 devem meu-

a:

[ 3 ]
ciõnar-se 'distinctamente
-os vencidos,
dos per iodos que ficam dsigriados.

e os recebidos

em cada un'l.

_*~_I~~*~--'=
concedidas por motivo de molestia aos Qfjiciae. abaixo declarados.
Em Sessâo de f> do mez proximo passado.
Ao Capitão do l{egimento
de Cava llaria N." 3, fazendo o serviço
no Rl~gimento N. ° 4 da mesma Arma,
J. Firrpillo Herculano,
sessenta dias para se tracl ar , e fazer uso de banhos do mar.
Ao Capitão do l ."Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa,
F. I.
da Silva Prata,
trinta dias para se tractar.
Ao Aj udante do referido Batalhâo , M. Rodrigues do Pinho, qua. renta dias para se tractar.
Ao Escriplurario
addido á Contadoria
do Arsenal das Obras MiIi..
tures, L. M. C. da Costa Machado,
quarenta dias para se tra ..
ctar.
Em Sessuo de 19 do dito me«,
Ao Coronel,
E. C. C. Pinheiro Furtado,
sessenta dias para se tra ..
ctar , e tomar ba uhos , .
Ao Primeiro Tenente do 3. o Regimento de Artilheria,
J. E. Coe ..
lho de .Magalhàes, sessenta dias para se tractar , e tomar banhos
do mar ..
Ào Cap i I ão do Regimento
de CavalIaria
N: 2, R. A. de A tou- \
guia Coutinho,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso das
agllas das Caldas da Rainha.
Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores
N: 2, J. F. de Oliveira
Guimarães,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso de aguas
thermaes.
Ao Capitão do dito Batalhão,
M. de Magalhães Coutinho,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso de aguas thermaes.
Âo Capitrto do Batalhão de Infanteria
N: 16, M. Maria Padrão,
sessenta dias para se tractar,
e fazer uso de aguas thermaes.
Ao Qual te] Mestre do dito Batalhão,
J. F. de Mello Brandào , quareli ta dias para tomar banhos de Caldas da Raillha.
Ao Capitão de Cavallaria , J. J. Freire da MaLta, empregado na
para fazer uso dos banhos das
Escóla Veterinarie , quarenta-dias
Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Capitão de Veteranos de Abrantes,
J. Honorio de Faria, quarenta dias para tomar agua das Caldas da Rainha
na sua origem.
Licenças

Ao Capitão Qllartel Mestre,
fazendo o serviço no Castello de S.
Jor!{c de~ta Cidade ~ Silverio de Brito,
sessenta dias para se tsactar , fazendo uso das Caldas da Rainha.

,
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"

,

Ao Capitão do LO Batalhão
Nacional
Provisorio de Lisb~lI, A.
Luiz E.ebello, quarenta dias para se tractar .
Ao Alferes do Q. o Batalhão
Nacional
Provisorio da mesma Cidade, J. Maria de l\foura,
noventa dias para se tractar , e tomar
ares de campo.
Ao Escripturario
da Contadoria
do Arsenal das Obras Militares,
A. Joaquim de Moraes, sessenta dias para se tractar.
_
Em. Sesstio de Q do corrente me%.
Âo Tenente Coronel do Batalhão
de Iufanteria
N." 10, D. de Sá
Ozorio , sessenta dias para se tractar , e fazer uso de aguas ther maes.
Ao Tenente da 3." Secção do Exercito,
N. Alvares de Andrade,
_ sessenta dias para fazer uso das Caldas da Rainha
na sua ori ..
gem, e banhos do mar.
Ao Coronel de Veteranos
da 1." Divlsão Militar,
F. José de Almeida,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso de banhos do
mar.
Ao Amanuense de Primeira Classe desta Secretaria de Estado,
C.
Possollo de Sousa, sessenta dias para se traclar c-m ares de campo.
Bm Sessâo de 16 do dito me!'..
Ao Amanuense
da Secretaria -do sxtincto Estado MaiQr General,
com exercício nesta Secretaria de Estado,
.1. Eugenio da Silva ,
cincoenta dias para fazer uso da agoa das Caldas da Rainha na
sua origem, e tractar-se.
"\

--.$bedam-se
,o seguinte:
1.0 'Que a incapacidade
do Capitão A. J.Lobo
Avi1a, de que
tracta a Ordem do Exercito,
N. o 6Q do corrente anno , he proveniente de ferimento de bala recebido em combate.
2. o Que o Capitão de 'Inf'allteria,
A. da Gama Pimenta,
-continúa desde o 1.0 de Junho ultimo no exercicio de Ajudante de Ordens do Marechal de Campo Gradllado,
Barão da Ponle de Santa Maria,
Cornmandante
da 8." Divisão Militar : e que desde o
mesmo dia se acha empregado nó Quartel 'General da referida Divisão, em quanto durarem as circumstancias
extraordillurias
em que
se acha o Reino do Algarve,
o Tenente do Batalhâo de Infanteria
N: 8, J. J. da Cunha. = C<WDE DO BOMFIM.
Está

o

Coronel,

Chefe interino

conforme.

«a L" Di'1'ecç/$Q

N.O
Secrt:larza de Esiado

67.

dos Negocias da Gue~-ra, em ~õ de .AgfJsto
de 183.8.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao BlrerGtto .o seguinte.

Por Decreto de 4 do 'corrente rne~.
Baialhâo de Infonteria N.- 9.
Alferes, os Alferes, do Batalhão 'de Caçadores N" 28, F. Xavier
• Alves; e do Batalhão de Infanteria
N. 019, J. A. de Sousa Che ..
.!
gas.
'.
"Ba.talhâo de Infanieria
N.o 20.
Alferes, o Alferes do Batalhão
N. o 13 da mesma Arma, ir. Manoel Sabino,
I
.
Companhia de Veteranos de Villa do Conde.
;~.d~ido, o quartel Mestre com as honras e soldo de Capitâo , Elddido á
Companhia de V cteranos de Vianna , M. J.• Cardoso de Menezes.
Por Decretos de 8 do dito me~
.'Re!l;iment,)de Caoaliaria N.· 4.
'~apitão da 4." Companhia , o Capitão da mesma Arma, J. José
, -Cordeiro,
J3"toth(1o de Caçadores N° 2.
'Quartel Mestre,
o Sargento Quartel M-estre, J. Maria Coelho.
.
lJatalhao de Caçadores N.· 6.
.Alferes , o A..lferes do Batalhão N. u 30 da mesma Arma, J. Cexario Pessôa,
Batalluío de Caçadores N.•• 30.
Alferes, o Alferes do BatalhilO N," Õ da mesma Arma, A. José
- de Sousa,
.
Praça de Melgaço.
;Addido, o Capitão do Batalhão de Caçadores N: 4, M. José Duque; por haver sido julgado incapaz do serviço activo por urna
J unta de Saude, e contar 26 annos de bom serviço.
Companhia de Veteranos de Belém.
)
Addido,
o Quartel Mestre com as honras e soldo de Capitão do Batalhão de Caçadores N. o Q, J. da Cruz Guimarâes ; por ter sido'
julgado in-capaz do serviço activo por uma-J' 1I1fLa de Saude , e 'cou.. tar 30 aUIlOS de bom serviço.
o

De~nittido, pelôl'equcrer,
tiudo pela Convenç1\o
..

,

o Segundo Tenente de Engenheiros, ~mnisde Evora-Montc
, D. Z. da Silva e Santos,
.
~ .

Por Decreto de 11 do dito me'1ó.
Regimento de Cavallaria N.· 4.
Ajudante, o Alferes, N. M. de Sousa Moura.
Batalhâo de Infonteria N.· 7.
Capitão da Companhia de Atiradores, o Capitão do Batalhão N. o
. 8 da mesma Arrna , A. de Mello Sárria,
Batalhâo de Infonteria N.· 8.
Capitão da 3.& Companhia, o Capitão do Batalhão N.· 7 da mesma Arma, D. P. de Moraes Sarmento; continuando no exercicio em que se acha,
Companhia de Veteranos de Avei7'O.,
Addido, o Capitão da Companhia de Veteranos dos Açôres, M.
Ferreira da Silva.
Alferes, o Alferes de Infanteria,
J. Antonio de Figueiredo, que
foi julgado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude , e
conta 23~annos de serviço.
Por Decreto de 13 do dito me".
Capitão, o Tenente de Infanteria, com exerci cio de Ajudante no
Batalhão Nacional de Artistas da Cidade do Porto , J. Macha.
do das Necessidades.
Por Decreto de 14 do dito me$.
4. o Regimento de Al·tilheria.
Maj01:, o Maj'or do 2.· Regimento da mesma Arma, F. Jaques da.
Cunha,

Batalhão de Caçadores N. o 1.
'Alferes, o Alferes de Infanteria, M. Joaquim Rapoao.
3." Secçôo do Exercito.
'Primeiro Tenente, o Primeiro Tenente do Estado Maior de ArtiIheria , M. V. do Couto Diniz,
Companhia de Veterano» de frlaUo'hinhos.•
Addido, o Capitão de Infanteria, J. Machado das Necessidades;
por ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de
Saude.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
sem vencimento de Soldo, por assim o haver requerido, o Primeiro Tenent-e de Artilheria , L. Maria de Figueiredo.
Por Decretos de 18 do dito me%.
Corpo do Estado Maior do Exercito.
Tenente Coronel Graduado, o Major, J. de Aaevêdo Vellez,
Corpo de Engfmheiros.
'
Para contar a antiguidade do,Posto que actualmente tem, desde ~4
de Julho de 1834, o Tenent.e, C. Alberto Maia.
Balalháo de Caçadores
1.
'Tenente Coronel, o Major, P. Paulo da Silveira.

N"
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.

'.

Tenente

Coronel,

·Bat~lhâo de Infanieria "N.· '20..
o Major, J. Caetano Vivas.
2. a Secção do Exercito,

Tenente
Tenente

Escola do Exercito.
o Major, F. José Bairelros.
C017>0 TtJJeg1Yificu.
Coronel Graduado,
o Major, H. Martins Pereira.
3." Secçá do Exercito,
o Capitão do Regimento de Cavallaria
N." 4, D:

Coronel

Graduado,

c!a

Capitão,
Silva Castel lo-Bran co , para ser empregado em. uma Commissão na
Ilha da Madeira.
Por Decretos de 20 do dito mez.
Regimento de Cavallm'ia N. o 3.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante da 3." Secção, J. José
de Almeida.

. .

Batalhõo dr. Caçadores N.· 3.

Cirurgiâo Ajudante,
o Cirurgião Ajudante
da 3. a Secção,
C. 111
dos Santos Viegas.
Derniuído , pelo requerer,
allegando motivos attendiveis , o Cirur ..
gião Ajudante,
B. Simões da Conceiçâo ,
o

--*'~.-

Por Portaria de 20 do corrente. me\t.
Regimento de Cacallaria N.· 1.
.
Para servir no sobredito Regimento,
o Tenente do Regimento N ..G
2 da mesma Arma, A. J. Martins Salgado.
PO'!' Portarias de 22 do dito mez.
Praça de Elvas.
Para fazer serviço na sobredita Praça,
o Tenente
de Infanteria,
Miguel Coelho.
,
Praça de Ce'f.-hnbra.
.
Para 'exercer interinamente
as funcções de Ajudante
da sobredita
Praça, o Tenente de Infanteria,
F. S. da Gama Lobo.

-*~*-

Sua Magestade,
A RAINHA,
Mandá
publicar ao Exercito,
que por Decreto de 3 do corrente mez , Houve por bem Agraciar
os individuas abaixo declarados com as seguintes Mercês.
Ao Coronel,
J. J. Gomes Fontoura , Commandante
das Fôrças de Operações
na 8 .... Divisão Militar,
o Titulo do Conselho
de .Sua Magestade;
em testimunho
do alto aprêço em que tem os
valtosos serviços do referido Coronel; e pelo comportamento
distineto , coragem,
e· energia com que se tem havido nos importantes
Command~!iI que tem exercido ua mesma Divisão;
especil.llmen~
pela maneira porque se conseguiu a captura do chefe dos guernlhas da Serra do Algarve.
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Ao Major, Governador da Praça de Tavira, J. Ignacio de Vas ..
conceitos,
Commenda
da Ordem Mtlitar de S. Bento de A viz .
cm atteuçâo á bravura,
intellrgencia , c energia que dcsenvol veu
no dia 28 do mez passado,
em que foi contuso , e teve 11m cavallo
gravemente ferido na occasiâo em que com mandava a 1.& Columna
de Operações,
qlle entrou na Acção em que flCOU derrotada a guerrilha, e presioneiro o seu chefe.
Aos quatro Officiaes , que mais se distinguiram
no referido dia
'C que não foram particularmente
agraciados
por esta Acção, C)ua!
'tro Condecorações
da Antiga e Muito Nobre Ordem da Torre e Espada do Valôr , Lcaldade., c Merito; e bem assim doze para as
praças de preto

._~~j!<-

Tendo mostrado a eJ{periencia ser conveniente não se achar estabelecido mais de um Hospital Regimental
em um mesmo loca I,
para se economisarem
gratiúceçó-s
de Empr-gados , e differentes
.objectos : Sua Magestade,
A RA [NHA,
Conforrna ndo-Sa com o
parecer do Conselho de Saude do Exercito,
Det rrnina que o Hos-piuil de Cavnlluria N" 2 st;ja ex~incto no ultimo do corrente mez,
passando os doentes, e mais artigos a seu cargo para o Hospital
de Sapadores; 'e para a Commissào encarregada
de receber os fundos
dos extinctos Hospitaes nào só o saldo em dinheiro effcctivo , mas
tambem as relações do que os COJ:Pos ficarem a dever até áq uella épo~Cá, e do que o Hospital
dever aos crédores : ficando a Commissão
encarregada
do pagamento delles , á proporção que for recebeudo
a dh'ida dos-Corpos; e fazendo-se para isto escripturaçâo separada,

--**~ ••-

wenças

de molcstia ao$ Officillcs abaixo
indicadoe.
Em. ScsslÍo -de 17 do mes ,praximo passado.

conoedidas por motivo

sAo Capitão qUe está servindo no Regimento
de Üavallaria N" ~,
J. de Mello Sousa e Amorim , "noventa dias para tomar banhos,
·do'mar em Setubal , e fazer uso de 'agllas -férreas.
Em Scssâo de 19 do dito mc-z. .
'Ao Capitão ao 'Batalhão de Irrtauteria N. o 17, M. Mauricio Crivas" sessenta dias para se tractar , e tomar banhos do mar.
-Ao Tellentedo BatalhtlO de Int'anteria N." Ql, D. Maria de Menc:tcs, iessen! a dias par~ tomar ares po.lrios.
Em SessiÍo de 2 do corrente ,mes;.
de ÂTtllheria,
L. de SouAo Se~lmdo Tenente do 2.0 Regimento
sa 1;{')lque, seS$enln dias para. se tractur., e tomar banho" do mar.

'= OON'DE DO
o Coronel,

BaMFIIW·E

·S

r m e.
n cu t }10r

l'

Chefe interino da .1. a

Direcção =

Secretaria fie Est-ado dos Negocios da Guerra ,em 28 de Agosro
de 1838.

ORDEM DO EXER'CITO.
Publica-se

ao Exercito

o seguinte:

I

DECRETO.
Hei
por bem que os Officiaes, que abaixo se seguem, sêjam promovidos aos Póstos q ue .lhes vão designados,
a fim de irem servir na
Provirrcia de Angola,
segundo os destinos,
ql,le a cada um delles
deve ser declarado pelo Ministerio da Marinha e Ultramar;
ficando
pertencendo
ao Exercito de Portugal,
e sem prejuiso de antiguidade dos Officiaes mais antigos das respectivas classes: Major, o Capitão do quarto Regimento
de Artilheria , -José Candido
da Silva
Montes; 'Capitães,
o Tenente do Regimento
de Cavallaria
número dous., João de Sá Nogueira,
e o Tenente
da 2." Secçâo , Lente do Collegio Militar,
Vicente Pires da Gama. Outrosim Sou Servida Ordenar que esta Minha,Soberana
Resolução fique nulla , e de
lle~hum effeito, .':luaJ~do os -referidos Officines por qualquer
motivo
deixarem de segUIr vaagem para o seu destino. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido, e faça executar. Paço das Necessidades,
em dezoito de Agosto de mil oitocentos etrinta e oito.
,RAINHA. = Conde do

=

Bomfim,
POI' Decreto

de 17 do corrente

me~.

de Cavallaria , 'J. Anselmo de Vasconcellos.
Praça de Lagos.
Alferes Addido, 'o Porta-Bandeira,
Aspirante
a -Offieial , J. Joaquim de Lacerda;
em attençâo á sua antiguidade,
soffrimentos, e
bons serviços.
Por Decretos de 18 do dito mez.

Major,

o 'Capitão

Corpo de Engenheiros.
. '
"
Coronel Graduado,
contando a antiguidade
de õ de Sr.tembr~d<}
aIl:no proximo preteri to" o Tenente Coronel,
J. A. Vellez lia~i
relros.
,
Quartel Mestre" o Sargento Ajudante
do Batalhâo, dp Sapadore~,
L: }. de Carvalho e sn va.
I
Capítães , os Tenentes,
F. Izidoro Lino; F. Ignacio lY1~lld.cs if(kl

[ 4 ]

s,

Ao Oapitão ,?O Batalhão de ,C~çadores N. o
servindo de Major
.do .Bat~lha.o Academ.co de Lisboa ,,F.
~ento de Mello, quarenta dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Alferes do dito Batalhão,
Jorge de Avilez, noventa dias para
se tractar.
Ao Quartel Mesúe do Batánlão de lnfanteria
!'l. o 16, João Baptis_ ta, viu te dias para se traclar.
Ao.ÁlfeTes do Batalhâo de lnfanteri a N." 17, M. Ignacio de.Brito, sessenta dias para se tractar.
Ao Tenente da 2.'" Secção do Exercito,
J. Maximo Pimentcl,
sessenta dias para se tractur , e tomar banhos thermaes.
Ao Alferes do I." Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa, A. Cezar Maneschi , tFinta dias para terminar o seu tratamento .
En» Sessâo de 13 do dito me'JI.
Ao Major , Governador do Castello de S. Francisco Xavier do Queijo, J. Antonio Ferreira,
sessenta dias para se tractar,
e fazer
• 11S0 das agulls thsrmaes de S. Pedro do Sul.
. .'
Em Sessão de 16 do dito me;;.
Ao Addido á lntendencia
da 1." e 6. a Divisões Militares,
J. Romr\O de Abreu , sessenta dias para fazer uso de agoas sulfúreas ,
.é bauhos do mar.
Ao Continuo da referida Intendencia,
J. P .. Pinto de Vasconcellos, trinta dias para se tractar .

s.

Licenças registadas

.---~*-

conceCLidas aos Of.ficiaes abaixo designados.

Ao Alferes do Regimento
Carvalho,
um mez ,
Ao Tenente do Batalhâo

de CavalIaria
de Caçadores

N." 6, A. M. Ribeiro

de

N. o 4, .G. de Sousa Arau-

~o, tres mezes.
Ao Tenente do BaLalhtlO de .Infanteria N. o IS, J. C. de Oliveira
Lança , um mez,
Ao :Major de Veteranos da La Divisão Militar, J. Ventura Patto ,
-deus rnezes.
Ao ,scNotariol(ihnál
da Inspecçâo
do Arsenal do Exerr-ito-, J. da
Cruz X avier, setenta e cinco dias, contados de 3 de Setembro
/

proximo futuro.'
/
Ao Amanuense da Terçéirn -Classe da InspecçllO do mesmo Arsenal, J. L. da M. Xavier Annes, setenta e cinco dias, contados de.3 do sobrcdito mez de Sotembro. = CONDE DO .BoMFU •
'Está confol'Ine.
"

o Coronel,

Chefe il1}5erino da

}.a

I)irccgâo

N.lJ ê9~
$ccrdaria

de Estado

dos Negocias da Guerra,
de 1838.

em 31 de Agosto

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exercito

o seguinte:

DECRETO.
Rei
pnT bem Promover ao Posto de Major,
a um de ir servil' em
Com missão n a Provincia de Angola,
ficando pertencendo
ao ExerCIto de Portugal,
e sem prejuiso dos Officiaes mais antigos da respectiva classe, o Capitão do primeiro Regimento
de Artilberia ,
Henrique Duarte Chateauneuf.
Outrosim Sou Servida Ordenar que
esta Minha Soberana Resolução fique nulla , e de nenhum effeito s
quando o referido Official por qualquer motivo não siga viagem para o seu destino. O Ministro e Secretario de Estado dos NegocioS
da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidudes , em vinte e dous de Agosto de mil oitocentos e trinta e
oito.
RAINHA.
Conde do Bomfim,

=

=

-*~~*,Por

Decretos

de 18 do corrente

rne'X..

Tenentes Coroneis Graduados,
contando a antiguidade
tembro do anno proximo passado,
os Majores,
J.
Pereira;
e M. Q. de Sá CameUo.

de [) Oe Seda Silva.

J.

Alferes,
gento

para ter o destino que melhor convier ao serviço, o Sardo Batalhão
de Sapadores,
F. Rodrigues Baptista.
Companhia de Veteranos de Belém.
Addido,
o Major,
J. Anselmo de Vasconcellos;
por ter sido j ul-.
gado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saudc,
Por Decreto

de 21 do dito rne%.

Estado Maior de Artilhet'ia.
Tenente,
contando
a antiguidade
desde 24 de Julho de
o Primeiro Tellente Graduado , A. Francisco
Antunes.
2. a Secf/ío do Exeroito,
Capitão,
contando a autizuidade
desde b de Setembro do anno proxi[~o passado,
o Prim~iro Tenente de Artilheria , Lente da Cadeira do primE'iro an no de Mathcmatica
da Cidade do Funchal,
M. J. Monia Bettencourt,
Primeiro
1834,

[2 J
Major de Infanteria,
o Capitão
Dom J. Carlos de Lencastre.

de Iufanteria

do Batalhão

N. o ~O,

Por Decreto de 2~ do dito me~.
Capitão

N.o

Batalhâo de Caçadores N. o 4.
da 5." Companhia,
o Capitão do Batalhão
~O, F. da S. Roballo Saraiva.
Batalhâo de Infanteria

Capitão da Companhia
13 da mesma Arma,

de Infantaria

No" 6.

de Atiradores,
o Capitão
M. Martins da Silva.

N.~

do Batalhão

Companhia de Veteranos de Setubal,

f

Addido,
o Major de Infantería,
Dom J. Carlos de Lencastre;
por
ter sido julgado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude, em consequencia
de ferimento de bala que recebeu em com ..
bate.
Por Decreto de 23 do dito meoz.
3." Secçâo do Exercito.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Cavallaria
N: 3, S. L. Calhciros e Menezes.

Companhia de Veteranos do Castello de Mattozinhos.
Addido,
o Capitão de Artilheria,
M. Antonio Freire; por ter sidQ
julgado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude.

Por Decretos de 28 do dito mex..
1.o Regimento de Artilhel'ia.
Capitão

da 3." Bateria,

o Capitão,

E'. Evaristo

Leoni.

Re eimento de Cavallaria N. o 1.
o Alferes 30 Regimento
N. o 5 dá mesma

Alferes,
Gil de Bastos.

Batalhão
Capitão

da 2." Companhia,

de Infanteria
o Capitão,

N.

o

Arma,

J.

A.

19.

J. Antonio

de Araujo.

Capitão,
contando a antiguidade
de 5 de Setem bro do anno proximo passado,
o Primeiro Tenen te de Artilheria,
A. José da
França.
Dcmittido,
pelo requerer,
o Alferes amnistiado,
A. M. B!anc de
Moura '.fclIes.

-*~~~~*Por Decreto de 2Q do corrente mez se concedeu,
segundo o disposto
n~ Lei de 20 de F~verejro ~c 1835, a pensão mensal de 1210~
reis , a D. Antonia
Adelaide de Sampayo e Costa, D. lfennqueta Julia deSampayo
e Costa , e D. Thereza Candida de Sampayo e Costa, Irmãs do Alferes do Batalhão de Caçadores N. 05,
Agostinho de Sampayo , fallecido em consequencia
de ferimento

[ a ]
de bala,
Setembro

que recebeu

em combate

na Serra

do Pilar,

em 19 de

de 1832.

-*~*Por Portarias

de Slf> do dito me~.

,

Regimento
de Ccwallaria N. o 3.
Para servir no dito Regimento,
o Capitão de Cavallarie , H. de
Almeida Girão, que se acha ás ordens do Marechal de Campo,
Conde dás Antas, Commandante
da 3.1L Divisão Militar,
e das
Forças de Observação nas Provincias do Norte.
Batalhão
de Infonteria N. v 20.
Para servir no dito Batalhão,
o Capitão
do Batalhão
N." 16 da
mesma Arma, T. T. José Franco •.
Por Portaria de ~9 do dito me9ó.
Batalhão de Infanteria N. o 8.
Para servir no dito Corpo, o Tenente do Batalbâo N. o ~O da mesma Arma, J. Aleixo Páes.
I
Batalhâo de Caçadores N. o 30.
Para servir no dito Corpo, o Alferes do Batalhão de Infanteria N. o !lO1
F. Antonio Marques.

--41<*~**Licenças

concedidas

por motivo de molestia
indicados.

aos Officiae« abai~o

Ao Encarregado
do Depósito de Víveres da Praça de Lagos, J.
Daniel Ribeiro, quarenta dias, contados de 15 de Julho ultimo,
para fazer uso das aguas therrnaes ele Monchique.
Em Ses.áo de 13 de Junho ultimo •
.Ao Tenente
do Batalhâo
de Infanteria
N," 18, J. Antonio de
Araujo,
trinta dias para se tractar.
Em Sessão de ] 3 do mez proaiimo passado,
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N. o 1, J. M. Rosa da Si 1..
veira, sessenta dias para fazer uso de banhos therrnaes.
Ao Tenente
do Batalhão
de Infanteria
N. o 18, J. Antonio
de
Araujo,
trinta dias para continuar a tractar-se,
Em Sessâo de 19 do dito me%.
Ao Cirurgião Mór do Batalhüo de Infanteria
N. o 9, F. J do Patrocinio Torres,
cincoenta dias para se tractar , c tornar banhos
do mar,
Em Sessâo de 2 do corrente me;:..
Ao Qu~rtel Mestre com honras e soldo de Capitâo , addido á Companhin de Veteranos de Belem , J. da Cru? Guimarães,
qu~rcllta
dias para fazer uso das aguas das Caldas da Rainha na sua origem.

Em Sessâo de 14 do dito me,;.
Ao Capitão do Batalhão
de Lnfauteria N: 18, F. José Vieira,
quarenta dias para tomar banhos das Caldas de Vizclla.
Ao Capitão do dito Batalhão,
C. Caldeira do Crato,
sessenta dias
para se tractar , e tomar aguàs férreas.
Ao Capitão do dito Batalhão,
J. Manoel da F onsêca, sessenta dias
para tomar ban hos das Caldas de Vizdlla , e do mar.
Ao !l\enenté do dito Batalhão,
C. B. de Castro Ferreri , sessenta
dias para tomar banhos das Caldas de Vizella, e do mar.
,
Em Sessâo de. 16 do dito me%.
Ao Quartel Mestre do Batalhão
de Infanteria N. o 7, F. Antonio
da Silva, quarenta dias para se tractar.
:j.._oTenente Coronel Graduado
do Bntalliâo de Lnfanteria N. 011 ,
J. de S. Pinto Cardoso,
<luarento. dias \ para tomar banhos das
Caldas da Rainha.
A o Atpanuense de '~." Classe desta SecretaHa de Estado , F. Sodré
"~-S~rhl, trinta dias para tomar banhos do mar.
Ao Official de Secretaria da extincta Divisão de Volllntarios Reaes
d~ EIRei, com exercício' nesta Secretaria
de Estado,
J. Miguel
I: ~Pert>ira,
quatentadias
para se tra ctar ,
Ao Officicl da Thesouraria
da referida extincta Divisão, com oxorcicio na Intendencia
da l."'·e .6.& Divisões Militares , J. A, Go(.~e~ y~hif1'ptrinta dias para se tractar..
r

I

,Li'Pçn!f116 registadas

concedida,s aos Officiae!i abaixt) indiC(;tdo~.

.

(

.Ao Tenente do Regimento 'deCnvallaria
N.ol,
M. José Portella;
, dous mezes, a cont;ar\do dia [) de S -t-rnbro proximo futuro.
1\.0 'l'cnentedo
Batalhão
de Infanteria
N ,. 1'3,
Frederico Li.

J:

nhares , seis mezes.
Ao Capitão,
addido ao Estado Maior da Praça de Almeida,
J. A.
de Almeida Castello-Branco,
quatro rnezcs.
Ao Tenente,
addido á Praça de Campo Maior,
M. da Gama Lobo, um mez.
Ao Alferes de Cavallaria,
fazendo o serviço no Castello de S. Jorge desta Capital,
L. A. de Oliveira Monjardim,
prorogação por
vinte dias.
Ao Capitão do 1.0 Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa,
da Cruz Lima, seis mezes. = CONDE DO BOMFIM.
Está conforme.

o

Coronel,

Chefe inie1'ino da, La Direcgâo

=

J. P.

Secretarla de Estado dos Negocios da Gue1'r~, em 6 de Setembro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eeercsto o seguinte.
Por Decreto de 30 do me'!:,proximo passado.
'Batalhâo de Infanieria N. o 10.
Tenente, o Tenente do Batalhão N. o 11 da mesma Arma, C. José
de Mello.
Batalháo de lnfanteria N:" 11.
Tenente, o Tenente do Batalhão N" 10 da mesmaArma, J. Tcixeira Rebello.
Batalhão de Infanteria N. o !il0.
CapitrlQ da Companhia de Granadeiros, o Capitão do Batalhão N. o
16 da mesma Arma, T. T. José Franco,

-~*publica-se ao Exercito, que por Decreto de 27 do tnez proximo passado, expedido pejo Ministerio dos Negocios da Fazenda,
foi nomeado Commandante da Companhio dos Guardas Barreiras
da Cidade do Porto e Villa Nova de Gaya , o Capitão de Infanteria, H. Pinto da Fonsêca,

-*~*~*-Por Decreto de 20 do mez proximo passado, foi concedida, segundo o disposto na Lei de 19 de Janeiro de'1827, a pensão
diaria de sessenta réis , a Maria de Jesus, Mãi do Soldado do
Batalhão de Caçadores N. 03, José Pachêco Ferreira, que falleceu , em consequencia de ferimento de bala recebido na A(,~i:l.Ode
Souto Redondo , em 7 de Agosto de 1832.
'

Sua Magestade, A RAINHA, Querendo praticar Actos ptoprios
da Sua Clemencia, Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de
Ministr,os, e Usando da faculdade, que Lhe compete pejo 9: ,lO
do Artigo 82 do Capitulo 1", Titulo VI. da Constituição Politica

da Monarchia, Reduzir a pena, que havia sido imposta ao Réo
abaixo mencionado, pela maneira nesta Ordem expressada.
Por Decreto de 17 do me>.protcimo passado.
Regimento de Infanieria N. 04 (

01'a

Batalliâo de Infanteria N, o ~O. )

Soldado, José dós Reis, c.ondcmnado, em dez annos de degrêdo para um dos logares de Afnca, pelo crime de roubo de objectos
da Fazenda Nacional; fica commutada a pel}u em dez annos de
trabalhos públicos na Praça de Campo Maior, ou em qualquer ou..
tra do Districto da 7.a Divisão Militar.

Por Portaria de 89 do me", proximo passado.
1.0 Batalhâo Nacional Prooisorio de Lisboa,
Dernittido , pelo requerer, conservando as honras do Posto, oCa ...
pitão da 4.'" Companhia, J. Luiz Talone Junior.
Por Portaria de 31 do dito me>..
Batalhâo Nacional de Faro,
Demittido pelo requerer, o Capitão da S." Companhia,
nardo de Mendonça.
.
Por Portaria

do

L, o

J. Ber-

do corrente me,;.

Batalhâo Nacional ele Fáro.
Demittido , pelo requerer, o Alferes, J. Clemente da Silva.
Por Pm·tarias de 3 do dito mcr..
Regirne.ntó de Cacallaria N. o ~.
.
Para servir no referido Regimento, o Tenente do Regimento N. o 1
da mesma Arma, J, M. V. da Nóbrcga Botelho.
Batalhão de Infanteria N. o ~o.
Para servir no referido Batalhão , o Alferes do Batalhão N. o ~1 da.
mesma Arma, J. Evaristo de Macêdo.
Batalhao Nacional de Lagos.
Para exercer as funcções de Major deste Batalhão,
8. a Secção do Exercito, J. J oaquim Furtado.

o Capitão da

[ 3

J

-*~~~*:__
Licenças concedidas por motivo de molestia aos Offlciaes abaia:o declarados•
.Em Sessâo de 19 de Julho ultimo.
Ao Capitão do 3.° Regimento de Artilheriu t J. Moniz Barretto ;
sessenta dias para continuar a tractar-se.
,
Ao Capitão Graduado em Major Reformado do extincto Regimento de Lnfanteria
Ligeira da Rainha,
Lazaro Borra, quarenta
dias para fazer uso de aguas thermaes das Caldas da Rainha.
Em Sessão de 16 do 'me':!.'Prox2'mopassado.
Ao Capitão do 1.o Regimento de Artilheria
F. lzidoro Pereira,
quarenta dias para tomar banhos do mar.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N:~, J. M. da F. Lemos
Monteiro , sessenta dias para se tractar.
Ao Major do' Batalhão de Infanteria N. o 6, L. Maximo de Frias,
noventa dias para continuar a tractar-se,
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N.· 7, J. A. Lopes Cordeiro, quarenta dias para se tractar .
.Ao Tenente do dito Batalhão,
F. de Sousa Neto, trinta dias para
- tomar banhos das Alcaçarias.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N. o 10, M. A. de Olivei ..
ra Bastos, sessenta dias para tomar ares de campo, e banhos do
mar.
.
Ao Alferes do Batalhão de Infanteria N ." ~O, A. J. de A. Salazar
d' Eça, sessenta dias para .se tractar.
Ao Alferes Reformado,
Martinianno
Roberts,
quarenta dias para
tomar banhos thermaes.
Ao Capitâ» da Companhia
de Veteranos de Relem,
A. J. Alves
dos Santos, sessenta dias para se tra ctar ,
Ao Alferes da mesma Companhia,
A. de F. da Cunha Serrâo , oitenta dias para tomar banhos das Caldas da Rainha,
e do mar.
Ao Secretario do Supremo Conselho de Justiça Militar, J. da Silva Braga, setenta dias para se tractar , e tomar ares patrios , ou
de campo.

Licenças registadas concedidas ao. Offtciaes abaixo indicados.
Ao Cap!tào do Regimento de Cavallaria
N" 4, F. C. de Lemos
Cat.helr~:., prorogdÇão por dous mezes.
.
Ao Clrurglao Mór do Regimento de Cavallaria N. o 1), J. Antonio
de Abreu, dous mezes.

[ 4 ]
Ao Tenente do Batalhão
de Caçadores
N.· 4, J. Ignacio Ribeiro, tres mezes.
Ao Coronel da 3. a Secção do Exercito,
M. Corrêa de Mesquita,
um mez.
Ao Tenente Coronel,
L. da S. Mouzinbo de Albuquerque,
prorogação por seis mezes.
Ao Escripturario
da Repartição
do Comrnissariado , com exerci cio
na Repartição Provisional de Liquidações,
J. Luiz 'ralone,
dous
mezes , em prorogaçâo da de seis mezes que lhe foi concedida por
, Portaria de ~ de Março ultimo.
Ao Fiel da mesma Repartição,
com exercício na sobredita Repartição Provisional,
Xavier Corrêa , tres mezes,

Declara-se

o seguinte:

1.. Que o Tenente do Batalhão de Infanteria N" 8, J. J. de
Mendonça
e Brito, está servindo ás ordens do Commandante
das
Fôrças em Operações na 8." Divisão Militar, desde Qf> do ruez proximo passado.
9.
Que a licença de quarenta dias, concedida
por motivo de
molestia , ao Alferes do Batalhão
de Infanteria
N.o ~O, G. Corrêa de Brito, publicada na Ordem do Exercito,
N. o 63 do corrente anno , he para fazer uso de Lanhos do mar, e não para se tractar , como se declarou na dita Ordem. = CONDE DO Boxsrx.
0

Está

o

Coronel,

conforme.

Chefe interino da La Direcgâo

=

N.O

71.

Sec1'cla1'ia' de Estado dos Negocios da Guerra , em 15 de Setembro

de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eaercito o seguinte.
POI'

Decretos de 3 do corrente mez.

Contador Geral da Repartição .do Commtssanado
, provisoriarnente, o Primeiro Escripturario
da Contadoria
da mesma Hepartição, J. L. Dantas Trigueiro;
devendo exercer o dito Emprego
nu conformidade
do Regulamento
de 21 de Novembro de 1811,
em quanto se não organisa,
e põe em prática o definitivo arranjo da Administração,
c Contabilidade
de todos os ramos da Fa~
zenda Militar.
Assistente Deputado
da sobredita
Repartição,
provisoriarne nte , c
com o mesmo vencimento
que ul?tunlmente tem, o Oommissario
do Exercito,
S. Coutinho Je Santa Anna;
devendo exercer o
-meucionado EmpI'êgo lia conformidade
do Regulauierrto
de 21
de Novembro de 1811, cm quanto se não org an isu e põe cm
prútica
o defiuitrvo
arranjo da AdministraçtLo,
e Contabilidade
-de todos os ramos da Fazenda Militar.

Praça de Ce"únóra.
Capitão Ajudante,
bo; em alleoçào
-.de serviço.

o Tenente de Infanteria , F. S. da Gama Lo~
tt sua antiguidade,
e contar mais de 39 annos
.Por Decreto de 6 do dito me9:..

Regimento

de Cacallaria N.· 3.

Dernit tido, pelo req uerer , allegando motivos attendiveis , o Cirurgiào L judante , J. José de Almeida.

Por Decreto de 11 do dito rne9l.
Bataihâo de Infontcria N. o
Quartel Mestre,
o Quartel
Arma, J. I. dos 8antos

(h

Mestre do Batalhão
Baptista.

N.

o

8 da mesma

Batallulo de Caçadores N. o 30.
Q 11'l;tel Mestre, o (iut1l'tel Mestre do Batalhão de Infautcria
16, J. .Baptista dos Santos.
\
.
Praça de Cezimbra .
.Alferes addido , o Alferes addido
to de Saldanha.

úPraça

de Ouguella,

N.·

S. Barre-

l ~]

-*~*Por Portarias de [) do corrente me')!,.
1.0 Batalhâo Nacional Prooisorio de L·isbaa.
Demittido,
o Capitão
addido ao referido Batalhâo , A. Luiz Rebcllo ; por ser incompatível
com o Serviço Militar,
o Emprêgo
civíl que exerce.
2, o Batalhão Nacional Prooisorio de Lisboa.
Demittido , pelo requerer,
allegando
motivos attendiveis,
o. Alferes do dito Corpo,
D. José de Castro.
Por Portaria de 6 do dito mez.

1.o Baialhõo

Nacional Prooisorio de Lisboa.

Demittido , pelo requerer,
conservando as honras do Pôsto , o Capitão do sobrcdito Batalhão,
F. 1. da Silva Prata.

Em additamento
á Portaria do 1.0 de Julho de 1837, publicada na Ordem do Exercito,
N. o 37 do mesmo anno , para que os
Commandantes
dos Corpos,
e Governadores
de Praças,
que tenham Hospitaes a seu cargo-, possam tirar das respectivas Pagadorias, por quinzenas,
o vencimento
de todas as praças alli tractadas, a fim de oecorrerem com mais economia ás suas despesas: Determ.ina Sua Magestade , A RAINHA,
que os Commandalltes
dos
Corpos,
e Governadores
de Praças,
acima ditos mandem passar
tantos Recibos Interinos,
quantos forem os Corpos,
que na quinzena tiverem tido individuos cm tratamento
nos seus Hospitaes ; j untando a cada um destes Interinos
a competente Relação
nominal
das praças,
que venceram aquell a so mrn a ; e enviem estes dous titulas á Pagadoria
correspondente,
a Iun de receber o seu importe;
e para os Corpos com quem tenham contas rel1)ettam todos os documentos,
que as Ordens do Exercito determinam',
e esLão em prática, a fim de levar a cffeito o resgate daquelles Interinos .

.Licenças concedidas por motivo de molestia aos Of.ftciaes abaixo
indicados.
Em Sessâo de ~ do me~ proximo passado.
Ao Major

do ~. o Regimento

de Artilheria

, I". Jaques

da Cunha,

[ 3 ]
noventa
mar.

dias para aoabar

o seu tractamento

, e tomar banhos

do

Em Sessão de 11 do dito mez.
servindo no Batalhão
de Caçadores
N o 1, L. Vicente 'I'aborda , quarenta dias para tomar ares, e banhos thermaes.
Em Sessâo de 16 do dito me%.
Ao Alferes addido á Praça de Ouguella,
S. Barreto de Saldanha,
trin ta dias para fazer uso de banhos mornos.
Em Sessão de 17 do dilo me%.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N. 018, J. Antonio de Araujo, dez dias para seu completo restabelecimento.
Em Sessão de Q1 do dito me%
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N" 19, C. F. Pereira Bramào , sessenta dias para con tin uar a tractar-se,
Em Sessâo de Q9 do dito lnc%.
Ao Tenente do Batalhão
de Infanteiia N" 13, A. Rodrigues da
Fonsêca , sessenta dias. para fazer uso d~ agoas thermaes,
e ba~
nhos do mar.
Ao Alferes do Batalhão
de Infanteria
N" 19, J. Mendes de Oliveira , sessenta dias para fazer uso de agoas thermaes , e banhos
do mar.
Em Sessâo de 31 do dito me~.
Ao Tenente Ajudante da Praça de Almeida,
L. Augusto de Car ..
valho , quarenta dias para fazer uso de banhos de Caldas em S.
Pedro do Sul, começando
em 16 do corrente mez ,
Ao Secretario servindo na Q." Divisão Militar,
l. E. Dias de Aze«
vêdo , quarenta dias para fazer uso de banhos do mar, começando em o ].0 de Outubro proximo futuro.
Em Sessão do 1. do corrente me!:..
Ao Tenente da Companhia
de Veteranos de Abrantes,
F. de Miranda e J\lotta,
quarenta dias para fazer uso de banhos das AIcaçanus.
.
Em Sessâo de 6 do dito mel$.
Ao Amanuense de ~." Classe desta Secretaria
de Estado,
J. Antonio Corrê a , sessenta dias para se tractar , e tomar banhos do mar.
Ao Amanuense
de 2." Classe da mesma Secretaria,
T. de Aquino Cid, trinta dias para con valecer.
Ao .Oflicial de Secretaria
da extincta Jnspecçâo
Geral de Caval1~na) ,com exercicio nesta Secretaria
de Estado,
J. F. Venancio
C?ut,nho,
trinta dias para se tractar,
.
Ao Amanuense da Secretaria
do extincto Estado Maior ImpenaI,
com exercicio nesta Secretaria
de Estado,
lVL Nunes Barbosa,
quarenta dias para se tractar,

Ao Tenente

C>

/
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Ao Amanuense
da Secretaria
do extinc,lo Estado Maior General,
com exerci cio nesta Secretaria de Estado,
J. M. Baptista Coelho, sessenta dias para couvo lecer cm ares de campo.
Ao Addido á Inspecção Geral do Arsenal -do Exercrto , L. A. Martins Brandão,
sessenta dias para sé tractar , e tomar banhos do
Estoril.

--*~*--

Licen~:asregistadas concedidas aos Offidaes abaixo designados.
Ao Capitão do Regimento
de CavaJlaria
N." 1, 'P. M. de Sousa
Castello-llranco,
naus mezes.
Ao Alferes do Batalhão
de Infanteria
N." 19, A. Maria Xavier,
tres meses.
Ao Alferes da Companhia
de Veteranos da Torre de S. J uliâo da
Barra,
J. M anoel 'Carlos, .tres mezes.
Ao Cirnrgiàe Mór do Batalhão Nacional
de Lagos, F. de Paula
Neves, um mez.
'
Ao Amanuense
de Q.a Classe da Secretaria
Geral do Arsenal do
Exercito,
À. F. Cobeiro Gentil,
tres mezes , sem vencimento
algum., ,
Declara-se

o seguinte:

1.'" Que a licença,
concedida
por motivo de molestia ao Tenente do Batalhão de Ca<;adores N." 4,. J. A. Pinto de Azevêdo ,
p ub licàd a na Ordem do Exercito N. o 6f>, deve ser contada do 1..
do corrente rnez ,
2. o Que o Alferes do BatalbrlO de Iufanteria
N. o QO, que na
Ordem do Exercito,
N. o 69 do corrente auuo , foi mandado servir
no Batalhão de Caçadores
N. o 30, hc ,F. Marques de Carvalho.
3.° Que a-licença
concedida por motivo de rnolestia ao Alferes
da Companhia
de Veteranos da Torre de S. Vicente de Bclérn , A.
de F. da Cunha Serrâo , publicada na-Ordem do Exercito,
N" 70,
deve ser contada desde o dia em que este Oflicial sahir de Lisboa.
4." Que o Caph âo de Infauteria
do/Ultramar,
F. Corrêa de
Lacerda,
está servindo no 1. o Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa, desde o dia 6 do corrente mez.
CoNDE DO 130MFIM.

=

o Coronel,

Chefe interino da I." DÚ'ecçâo

=

N.O 72.
Secretan«

de Estado

dos Negocio« da G~lérra,
de 18:38.

em Ç20de Setembro

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Eaerotto

Por Decreto

o segttinte.

de 13 do corrente me%.

Regimento
de Cavallaria
N.· 2.
o Tenente do Regimento
N. o 4 da mesma Arma, Dom
. Braz da Silveira.
Batalhão
de Caçadore« N. o 4. . Demittido , pelo requerer , o Capellâo , J. M. de Moura Lamprêa.
Batailiâo de lnfanteria
N. o 7.
Capellão,
o OapeHão do Batalhão N."16 da mesma Arma, J. da.
• Cunha Lõpes.
Batalhão de lnfantm'ia N.· 14.
Tenente
Tenente Ajudante,
J. Pinto Ribeiro.
Fortaleza de Buarcos e Fisrucira:
Governador,
o Coronel G raduado H.eform~do,
J. Ar.. da Costa e
Almeida;
em attençào aos bons serviços que tem praticado constantemente.
Exonerado
do exerci cio de Governador,
pelo requerer,
o Tenente
- Coronel,
J. I. de Sousa Tavares, continuando
a pertencer á
4. a Secção do Exercito.
Tetlente,

ç-

~

Alferes do Exercito,
o Alferes
M. de Moraes Valle.
Por Decreto

do Ultramar,

de Infanteria

de 14 do dito me9l.

Regimento
de Cavallaria N.· 1.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião
Civil, e militarmente
. do ,. A. Augusto da Costa.

Por
•
Dernittido

portarias

R. A.

de 1ó do corrente mcs:..

1.0 Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa.
, o Alferes, J. Roberto de Oliveira,

...

approva-

2. o Baialhõo, Nacional Pronisorio do Porto.
Demittido,
pelo requerer, e ter sido julgado incapaz do serviço ,
o Tenente,
Francisco Alves, conservando as honras do Posto,
em attenção aos seus serviços.
Baialhôo Nacional Move] de Villa Nova de Gata.
Demittido , conservando as honras do Posto, pelo requerer, aliegando motivos attendiveis,
o Alferes, F. Antonio de Amorim -.

Por Portaria de 17 do dito- mcz.
Para exercer interinamente
a. funcções de Membro da Commíssão do Ministerio da Guerra,
pelo Corpo do Estado Maio,r do
Exercito,
sem comtudo ser desligado da Commissâo em que'
actualmente
se acha, o Brigadeiro Reformado,
A. B. Pereira
do Lago.

por Portarias de 18 do dito, me'1l.

2.° Baialhâo Nacional Provisorio de Porto.
Demittido,
pelo requerer,
conservando as honras do Posto, em attenção aos seus serviços, o Tenente,
A. J. dos Santos Maia.
Demittido,
conservando as honr as do Posto, o Alferes, J. de Sousa Neves.

Batalhão
Demittido

Relaçáo

, pelo requerer,

dos Candidatos

Nacional de Lagos.
o Alferes,

que Sua Magestade,

ve por bem Mandm' adniittir
Collegio

suui«,

F. A. de Oliveira

A RAINHA,

Jacques.

Hou-

no proeimo me% de Outub1'O, na

na qualidade de Alumnos Estadistas.

Francisco de Azevêdo Coutinho,
filho do Marechal de Campo Reformado, A. de Azevêdo Coutinho.
José Infante de Sequeira Soares ,. filho do Brigadeiro,
Barâo de
Cacilhas.
Antonio Joaquim de Castro, filho do Capitão de Mar e Guerra,
já fallecido , A .• Joaquim de Castro.
Bernardo Augusto Cabral de Sá, filho do Tenente Coronel Graduado, B. G. Cabral de Sá.
Carlos Augusto Auffdiener, filho do Capitão Tenente da Armada t
já fallecido , F. Xavier Auffdieller.
.
José Joaquim Villa Lobos, filho do Major do Exercito,
J. Joaquim Villa Lobos.
.
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José Alvares

da Sil va Castello

, filho do Major,

Silva.

J.

Alvares

da

,

Antonio Xavier de Mello Lacerda , filho do Mujor do Exercito,
J.
de M. Lacerda de Bredc>rode.
José Maria Simões de Carvalho,
filho do Capitão
de Cavallaria,
D. Simões de Carvalho.
Caetano Alberto de Sori , filho do Capitão da !J.a Secção do Exer*
cito, A. A lherto de Sori.
,Agostinho
Coelho, filho do Tenente
da 3.'" Secção do Exercito,
MiO"uel Coelho.
Cezur'" Augusto da Costa , filho do Alferes de Veterano's,
M. G.
Ferreira da Costa.
.J

Sua Magestade,
A R A lN HA, Manda declarar,
que o Primeiro Tenente,
que era addido ao Corpo de Engenheiros,
V. Pi.
res da Gnma,
ultimamente
despachado
Capitão,
e homeado para lima Comrnis-â., do serviço na Provincia
de Angola,
não perde o direito ao Lugar que tem no Collegio Militar,
em "quanto se
achar na referida Com missão ; não percebendo
corntudo os venci.
mentos,
que por elle lhe pertenciam,
se o servisse effectivamente
como ellq mesmo voluntariamente
propoz.

Licenças concedidas por motivo de molestia aos Officiaes abaizo tle..
clarados,
Em Sessão de 21 de Junho ultimo.
Ào Major Graduado de Infanteria,
servindo de' Major do 1.0 Batalhão Nacional Movei da Beira. Baixa,
J. Jeronymo Gomes,
vinte dias para convalecer.
Em Sessáo de 16 df) me% proonmo passado,
Ao Prãticunte
com exercicio na lntendencia
da L" e 6.& Divisões
Militares,
J. J, P. da Fonsêca Banhos, quarenta dias para tomar banhos do mar.

Ao Tenente

Em. Ses ..áo- de [) do corrente mes:
do Batalhão de Infanteria N." 6, F. da F. de Castro

e S-)Ila, q uarenta dias para fazer uso das ag-uas súlfureas de S.
Pedro do SI1I.
Ao Ci~lIrgillo Mór do dito Batalhão,
F. Luiz de Oliveira, noven~
ta dias para se tractar.

c
'Em S~ssllo de 6 do-dito ?tu~'Z.'
Ao Capitão do Exerçito, J. Pereslrclo Be.ttencourt,
.. pàrá tontinnar
li tractar-se.
,

sessenta

dias
r
, J.

AQ ~,o E~ripturari.o
da llepm;tição Provi.;;i('lnal de Liquidações
e , C: Rodrlgítés 'Ctl"sitt, sessetrta -dias-para continuar' a tractar-se , 'e
tomar ballho~, t)lermaes.
"'1(.

ii

f

C'

•

C,.

lh)
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Licença re~istada concedida ao Official abaixo indicado •

•·tJ .
~.1 ,
Ao Primeiro Tenente
lho de Magalhães,

.

_i'l'-l

)

--l

\

do 3." Regimento
de Artllherta,
proroga.ção por dous m ezes ,

'

..

'
• ,Dec.I'aru-.t! .o seguinte.:
.. ,1

.'

<lO

--i,

r" 1."

-'

I

J. E. Coe-

.

,

.f •

.

liccnçe registada,
concedida pela Ordem do Exerci.
tõ--" N.o.71 do corrente
anno ,ao Capitão do Regimento
de Caval •.
lqria N." 1,., P .. M. I de Sousa Castello-Branco
'J deve ser contada,
QU~!1

de [) do corrente mez ,

..

I

I

,

2." Que o Alferes do Ultramar,
J. H. da Cunha d'Eça,
está
fazendo. o serviço no 3.° Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa.ce
CONDE

....

DO BO~lFIM.

'-'.

Está conforme.

~ I

)

N.O 73.
Scc~'claria de Estado dos Negocios da Gtte1'1'CZ,em 30 de Setemb1'o
de 18R8.

ORDEM 'DO EXERCITO.
,

Publica-se ao Eeercito

,.

t

o seg'U,infe·;..

J.

'j

III

DECRETO.

fIei

por bem Promover ao ~osl0 qe Coronel ,,'~ fifI) de ir servir
em Commissâo na Provincia ne Angola,
ficando pertencendo ao
Exercito de Portugal,
e sem prejuiso dos OOiciae's 'mais antigos da
respectiva classe, o Tenente Coronel de Lnfanteria , Manoel Eleu-'
terio Malheiro, Outrosim Sou Servida Ordenar,
que esta Minha
Soberana Resolução fique nulla, e de nenhum effcito, quando o
referido Omcial por qualquer motivo não siga viagem paTa o seu
destino, O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerln O tenha assim entendido , e faça executar,
Paço das Nece5sidad~5, em dezesete de Setembro de mil oitocentos e trinta e oito, =
RAIN HA. = Conde
.Bomfim;
.

a.o
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.

PQ'I'

Decreto de 18 do cor/rente r~e~.

,
.
o Tenente, que foi do extinctó I: Regimen ..
to de Infanteria Ligeira da Rainba , M. N. João Morello ; por
haver desistido convencionalmente
da classificaçâo que tinha no
Exercito;
ficando por isso sem direito a qnaesquer reclamações
futuras.
Demittido do Serviço, o Alferes, que foi do extincto ~. o Regimento de Infanteria
Ligeira da Rainha,
Guilherme Hammerschinidt
;
por haver desistido convencionalmento
da classificação que tinha
no Exercito;
ficando por isso sem direito a quaesquer reclamações futuras.
\

Domittido do Serviço,

Castello de Mattosinhos.
Addidos, o Tenente 'do Batalhão de Infunteria N. o 19, 'que está
servindo de Ajudante no ~. o Batalhão Nacional Provisorio do Porto, .G. José Angelo; em attençâo a ter sido julgado incapaz do
serv~ço activo por uma Junta de Saude , e contar 2~ annos ,de
serviço ; c o Quartel Mestre Reformado,
com exerci cio de AJudant:,
addido ao CasteHo de S. Sebastião da Ilha Terceira, J.
Paulino Rodrigues.

•

Por Decreto de 2b do dito tne9>.
Batalháo de Caçadores N. o 2.
Dernittido , pelo requerer,
IãO', J. de A. Menezes

allegando motivos attêndiveis,
O'Capei ..
e VascO'ncellO's.
Batalháo de Infanter'ia N. o 11.
Alferes, O' Alferes de Infantetía,
que havia sido nomeado para exercer as funcções de Ajudante do Butalhâo Nacional MO'vel de Fá ..
ro , J. Simões Soares.

Companhia de Veteranos de Barcarena.

Addi~O',

O'

Alferes de Lnfanteria

, F. Rodi"igucs Baptista.

Tenente Coronel do Exercito,
O' Tcnente
Ultramar,
M. Duarte CO'elhO'.

ao ,

Coronel de Infantaria

--**~**-PORTARIA.

=

. ==

MinisteriO' da Guerra.
1." Direcçâo.
2." Repattiçãó.
::::'!:
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra,
que O' Commandante
da 3.'" Divisão Militar,
na conformidade da sua Proposta exarada no Officio de 17 do corrente , expeça as ordens necessarias para que seja dissolvida a Companhia
Fixa de Amarante;
devendo os artigos de armamentO', equipamen~
to , e mais utensíliO's de Quartel pertehcentes
á Fazenda,
que ainela faltarem a arrecadar,
ser IQgQ ,entregues nas Estações cornpe ..
tentes. Paço das Necessidades,
em 25 de Setembro de 1838.

= Conde

=

do Bomfim,

'

-*~*-

Por Portaria de 18 do corrente me~.
Demittido , pelo requerer,
O'Amanuense de 3." Classe da Inspecção
Geral do Arsenal do Exercito,
E. B. DionisiO' de Moura.

Por Portarias de 2b do dito me9:.

!

J3atalhâo Nacionàl Fixo do Porto,
Alferes, O'S Segundos Sarb'erttos, da 2." Companhia,
A. de Almeida Pinheiro ; e da 4.1>Companhia,
Joaquim Ribeiro , e A. José
de Gouvêa : o Primeiro SargenlO' da 5." CO'mpanhia,
F. Alves
A. José
de Carvalho ; o Cabo de Esquadra
da 6.a Companhia,
de Sousa ; e O' Soldado da mesma Companhia , D. GO'nçalves
Carneiro.

r3]
Batalhâo

Nacional de Lagos.

Demittido , pelo requerer,
allcgando
res, A. C. Leotte Biker.

motivos

attendiveis

,

O

Alfe-

-*~*a

Tendo J. J. C. Trico de Carvalho,
Capitão da 3. Secção do
Exercito,
respondido aOConselho de Guerra,
pelos crimes de roubos, e ferimentos commettidos
por um Destacamento,
que commandava,
sendo Tenente,
foi absolvido pelo Conselho de Guerra Regimental,
cuja Sentença
foi confirrnada por Acordào do
Supremo Conselho de J us ti ç..t Militar,
em H de Agosto deste
anno.
Tendo Barnabé José, Soldado do Batalhão de Infanteria N.09,
s~do condemnado
em seis mezes de prisão, por primeira deserção
sirnples : Houve Sua Maç-cstade por bem, por Decreto de 19 do corrente, Usando da faculdade que Lhe confere 'a Constituição
Politico. da Monarchia , Perdoar-lhe
o tempo de prisão, que ainda lhe
falta a cumprir,
A ttendendo
a ser volun tario , e aos serviços que
E_restára na Divisão Auxiliar á Hespauha , de que fez parte aquelle
.Batalhão.

-**~**Licenças concedidas por motivo de molestia aos Officiaes abaixo
indicados.
Em Sessão de 30 do mc!&p1'oximo passado.
Ao Tenente do Corpo de Engenheiros,
T. Augusto Blanc , noven ...
ta dias para fazer uso de ares de Campo.
Em Sessáo de 6 do corrente me%.
Ao Capitâo do Corpo de Engenheiros,
J. José de Carvalho,
ses..
_
sen ta dias para se tractar , e fazer uso das Caldas da Rainha.
.
Ao Capitão,
Emílio Riché, que foi do 1.0 Regimento
de Infante.
ria Ligeira da Rainha,
e actualmente
em disponibilidade
a mei.o
Soldo, trinta dias para fazer uso das aguas das Caldas da Rainha na sua origem .
.Ao Aj udante do 1. o Batalhão Nacional Provísorio de Lisboa, M.
Rodrigues do Pinho,
sessenta dias para continuar
a tractar-seEm Sessâo de 20 do dito me%.
Ao Capitão de Infanteria,
com exercício nesta Secretar-ia de Estado, J. M. Torcato Franco
trinta dias para fazer uso de banhos
do mar.
'

[4 ]
Ao Àmanuense
de 1." Classe da Inspecção Geral do Arsenal do
• Exercito~ M:Antonio
Camêllo , sessenta dias para se tractar .

Licenças "egistadas concedidas aos OJficiaes abaixo designados.
Ao Segundo Tenente do 3." Regimento de Artilhería,
F. Brandão
de Mello , prorogaçâo por cinco mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N.· 7, B. Moreira de Bríto, prorogação por dous mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N.· 13, M. de Sousa e Silva, um rncz ,
Ao Alferes do Batalhão de Infanteria
N "14, A. J. da Silva Vieira, prorogaçltO por quatro mezes.
Ao Major de ln fa nteria , A. Oliva de Sousa, prorogação por tres
mezes.
Ao Tenente da ~.~ Secção do Exercito,
L. M. P. de L. Mello e
VasconccUos,
prorogação po.r seis rnezes,
Ao Tenente
do 2: Batalhão
Nacional
Provisório de Lisboa,
M.
Caetano Gcnçalves , dous mezos.
\

Declara-se

o seguinte~

1.o Que o Prjm:-i~o Tenente ,do ~Estad~ l\1aio,r de. Ar tilheria ,
M. V. do Couto Diniz , passou a 3. Secção do Exercito , por ser
.Ajudante do Observatorio
de Marinha.
~..
Que o Capitão de Infanteria
do Ultramar,
que na Ordem
do Exercito,
N." 71 do corrente anno , se designa estar servindo
no 1.0 Batalhâo Nacional PCO'visorio de Lisboa, he F. M. Corrê a
de Lacerda.
3.· Que o verdadeiro
nome do Alferes do Batalhãó
Nacional
MoveI do Porto,
he J. da Costa Moreira,
e nào como se acha publicado na Ordem do Exercito,
N.· ~4 de 3 de Março ultimo.

=

CONDE

DO BOMFIM.

Está conforme.

o

Coronet,

Chefe interino da 1." Direcçâo

=

N.~74.
'Secretaria

de Estado dos Negocio« da GUC1'ra,
de 1838.

em. 8 de

Outub1'O

ORDEM DO EXERCITO,.
Public(l~s(J ao E'xe1'cito o seguinte;
DECRETO.
Tendo-Me
sido presente hão ser possível nas actuaes circumstancias , que os Militares unidos ás Companhias de Veteranos,
incapa:zes de todo o serviço por ferimentos, molestias incuraveis , e provecta idade, recebam seus respectivos vencimentos pelas Contadorias de Fazenda,
segundo concedeu o Decreto de cinco de-J aneiro
de mil-oitocentos e trinta e sete, áquelles que d' esse beneficio quizessem aproveitar-se,
visto que .por disposições ulteriormente decreta-das se deu nova applicação aos fundos das mesmas 'Contadorias ~
Hei por bem Derogar o citado Decreto I "e Determinar que os MiIitares nas sobreditas circumstancias continuem .aser abonados pelas Companhias de Veteranos a que estão, 011 vierem a estar unidos , e satisfeitos pelas Pagadorias Militares, O Conde do BomfIm ,
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negados
da Guerra o tenha assim 'entendido, e faça executar, Paço das Necessidades, em vinte e .cinco de Setembro de mil oitocentos e trinta
:f- oito, :=;: llAINHA.
Conde do Bomfim;
.

=

-".~*-

.

Por Decreto de ~8 do m<i!óprotdmo passado"

.

ReC1'imento de Cavallaria
Desligado,
o Brigaã'eil'o Graduado,
achar encarregado de inspeccionar
P-OI'

Decreto de 2 do corrente me!ó.

Regimento

de Cavallaria

Alferes, o Alferes do Regimento
Ribeiro de Carvalho.

.
Batalhâo
Capüão da 7,& Companhia,
go de Carvalho,

N, o 6.
/
S, da Costa Pessôa , por se
os Corpos da referida Anua.

N.

o

N. o 3.
6 da mesma Arma,

A. M.

de Caçadores N.' 3.
o Capitão de Infanteria , J. 1. C. Tri-

•

BatalMo
de Caçadores N: 5.
Para ter as honras, e soldo de Capitão,
por haver completado no
exercício de Quartel Mestre, dez annos de bom serviço, o Quartel
, Mestre,
M. José Lopes.

Castello de Matto,inlws.

Addido , o Tenente do Batalhão
de Lnfanterta N." 19, com exercicio de Ajudante do Batalhão de Mariantes do Douro, Antonio
Pinto;
por ter sido j111gado incapaz do serviço activo por uma
Junta de Saude , e em attenção aos annos que conta de serviço.
Praça ,de Ce'Aún6ra.
Addido , o Alferes de Infanteria,
L. José Rodarte;
por ter sido'
julgado incapaz do serviço activo, e em attençâo
aos saus mui..
tos an nos de SéTViço.
'
,
C~anMa
de Veteranos do Castello de )Matto~inhos.
Addido,
o Tenente do Batalhão de Infanteria N.· 6, Antonio Cu ..
tiozo ; ,por ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma J 110.
ta de Saude , e contar mais de vinte annos de serviço.
Tenente

Coronel

Graduado
do Exercito,
o Tenente Coronel Gra~,
do Ultramar , D. P. Monteiro Bandeira.
do Exercito,
o Major de Infanteria.
do Ultramar,
Car ..

duado de Infanteria
M~jor
los Mourão.

.t.

_*~*_

Por Portaria

;.
I

I'

de Çl8 do me~ ',p1'oximo passado.

Rea-imento de Ca'Vallur'ia N. o 6.
Para servir no sobreâito Regimento,
,o GapitllGUO Regiment-o
da mesma Anna , A. Manoel da Fonsêca.
\

Por Portarias

N.' ~,

do 1.· do corrente me$.
"

Baialhâo Nacional Je Mariantés e Art'i.ftces do Douro.
Dcmittido , pelo requerer,
a' fim -de poder exet't)cr o Emprêgo de
Eiscal do Contracto
das Saboarias 'no Rto Douro , o Tenente-,
A. J. Pereira Soares. '
Demittido,
pelo requerer,
ailegando
motivos attendi veis, o Alfe«
res , J. Pereira da Silva; conservando
as honres do Posto, em
attenção aos seus serviços prestados durante a lucta contra a usurpação.
.
Por portà1'ia de 3 do dit<J me'lS.
Tenehte,
• boa,

~.' Batalhâo
Nacional Prooisorio de Lisboa.
o Alferes do extincto 6.° Batalhâc Nacional Fi'lto
J. José, da Costa.

de Li,.

[ 3 ]
Alferes,

o Segundo

Sargento

P01'

,

J. B. Figueira

Portarias

dos Santos.

de 4 do dito mez.

Reformado
no mesmo Posto,
o Capitão do extincto Bataihão Na.
, cional Fixo de Villa Real, J. A. de Oliveira Viamonte;
em at':'
tenção aos serviços que prestou neste Batalhão,
e anteriormente
no extincto Regimento de Milicias da dita Villa.
Batalhôo Nacional de Villa Real de Santo Antonio.
Demittido,
pelo requerer,
allegando
motivos attendiveis,
o TEle
nente , S. José Teixeira.

-*~~~oIfDetermina
Sua Magestade
A RAINHA,
que o Alferes do Ba ..
talhão de Infanteria
N: ~O, A. J. F. de A. Salazar d'Eça, continue provisoriamente
no exerci cio em que se achava , antes de ser
collocado no referido Batalhão.

Licenças concedidas por motivo de molestia aos Ojjiciaes aba.a:o de.
clarados;

Em Sessáo de 6 do

•

proximo passado.

'111C%

.

Ao Capitão do Regimento deCavallaria
N.ol, J. Lucio Valente,
trinta dias pQ.ra convalecer.
Ao Alferes do dito Regimento,
J. M. de Sepulveda Freire, qua ..
renta dias para faaer uso das aguas das Caldas da Rainha.
Ao Capitão do Regimento 'de Cavallaria
N.· ~, A. A. Dias Ve ..
neiros, trinta dias para se tractar .
.Ao Tenente do Regimento -de CavaUaria N.· 4, J. de S. Carneiro
Baracho,
trinta dias para tomar banhos do mar.
Âo Tenente do dito Regdmento , A. José Ferreira,
quarenta dias
para se tractar ,
Ao Çapittto do Batalhão de Caçadores N. o ~, A. J. de A. l\foura Coutinho,
noventa dias para se tractar em ares pátrios.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N: 10, J. Maria da Gra ..
ça , quarenta dias para tomar banhos thermaes.
,Ao ?'enente do Batalhão
de Infanteria
N. o 16, M. Augusto Cabedo? trinta dias para tomar banhos.
.
.Ao Major arldido á Companhia
de Veteranos
da Torre de S. VIcente de Belém, A. Ignacio de Seixas , quarenta
dias para fa~
ser uso das aguas das Caldas da Rainha.

"
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Em Sessâo de 19 do dito mes:.
Capitão de Infantcria,
com exercico nesta Secretaria de Estado, J. Gonçalves Barbosa,
dons meses para continuar a traetar-se.
, Em Sessáo de !25 do dito m('~
Ao Encarregado
do Depósito de Viveres na Praça de Lagos, J.
Daniel Ribeiro, sessenta dias para se tractar,

./'..0

Licenças registadas concedidas aos Ofjiciaes abaixo indicados.
Ao Major Graduado
de Artilheria,
e Direclor do Trem de Fáro ,
J. Justiniano da Silva, um m ez ,
Ao Capitâo do Regimento de Carvallaria N. o 3, M. de O. da Sil• va Oastello-Branco,
dous mezes,
Ao Cirurgião Mór .do Batalhão de Infanteria
N." 9, F. J. do Patrocínio Torres,
seis mezes,
Ao Capitâo do Batalhão
de Infanteria
N. o 17, A. Hedwiges do
Amaral,
UID rnez ,
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N. o 18, L. José Villete,
seis mezes,
Ao Tenente do dito Batalhão,
F. L. de Bar boza Leite, tres mezes.
'
Ao Major do Batalhão
de Caçadores N. o 30, B. Alves Coelho,
quatro mezes.
Ao Capitão de Lnfanteria
A. Nogueira
de Carvalho,
quatro mezes.
Ao Praticante
da extincta Contador ia Fiscal,
com exerci cio na Repartição Provisional de Liquidações,
A. Ferreira da Costa, dous
mezes .•
Declara-se que o Tenente,
J. Braz de Lemos, a quem foi 'COIlcedida licença registada,
na Ordem do Exercito N. o 60, perten ce
1\0 3;0 Regimento
-de Artilheria,
e não ao Estado Maior daquella
Arma, ·como se publicou na mesma Ordem. = CONDE .DO J301lN;,M.

Está

conforme.

() Coronel, Chefe interino da 1.a Direcçâo _

N." 75.
Secretarza

de Estado

dos Negocios da Gucrro , em l~ de Üuiubro
de 18:38.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito os seguintes
DECRETOS.

A

ttcndendo
ao distincto comportamento,
pertcra , e coragem,
que mostrou na Acção de vinte e dous do corrente mez , no Lugar
do Gradil,
no Alérn-Téjo , o Alferes do Regimento de Cavallaria
número tres , Joaquim José da Silva Castello Branco,
na qual conseguiu derrotar
completamente
a Guerrilha
do Baioa que infestava aquclla Provincia e Hei por bem Promover
o referido Alferes ao Pôsto de Tenente,
contando
a antiguidado
daquelle dia.
O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da G uerra o tenha
assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades,
em vinte
e nove de Setembro de mil oitocentos e trinta e oito.
RAINHA.
Conde do Bomfim;

=

=

Hei por bem que os Officiaes abaixo mencionados sejam promovidos aos Póstos , que lhes vão desigriados , para irem servir nas
Provincias Uhramarinas
, segundo os destinos, que a cada um dulles deve ser declarado,
pelo Ministerio da Marinha
e Ultramar;
ficaudo pertencendo
ao Exercito de Portugal,
e sem prejuiso de antiguidade dos ORiciaes mais antigos das respectivas Classes: Tenente Coronel,
o Major do Estado Maior de Artilheria,
Thomaz José
Peres;
Tenente, o Alferes de Infanteria
da Terceira Secção do
Ex:ercito,
Manoel Maria da Rocha.
Outrosim Son Servida Ordenar, que esta Minha Soberana Resolução fique nulla , e de nenhum
effeito, quando os referidos Officiaes, por qualquer motivo, deixarem de seguir viagem para o seu destino. O Ministro e Secretario
de Estado dos N egocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em dous de Outubro de mil
oitocentos e trinta e oito. = RAINHA.
Conde do Bomfisn,

=

-*~*Por Decreto

de 16 do m,ez protcimo passado.

2. ° Regimento de .ârtilheria.
.
Segundos Tenentes
o Sezundo Sargento
Aspirante
a Offtcwl do
,
3°1>'
• vegunente da'omesma Arma, A. Pedro
da Cunha,
contan-

,.

do a antiguidade
do referido Pôsto desde !28 de Julho de 1837;
e o Alumno da Escóla do Exercito,
A. Cezar Nunes.
Regimento
de' Caoallcria N. o 6.
Alferes,
o Primeiro Sargento
de Cnvallaria , ManoeI do Nasci.
mento.
Por Decreto de ~ elo corrente me'!..
Escóla do Exercito.
Official da Bibliotheca
da sDbredita Escóla, o Primeiro
'1<. o Regimento de Artilheria,
I.. José de Sousa.
For Decreto

Ten.ente

do-

de 3 do dito me'll.

\

Dernittido do serviço, o Alferes q ue foi do extincto 2. o Regimento
de Infanteria
Ligeira da Rainha , Francisco
Fournier ; !or tee
desistido convencionalmente
da clas.ificaçâo
que tinha n Exer ..
cito; ficando por isso sem direito a quaesq.uer reclamações futu ..

raso

Por 'Decreto de [) do dito me?!.
Batalhâo de Tnfanieria
João Bernardo.

N.

o

16.

Capellâo , o Padre,

-.~~*Officiaes que, por Decretos expedidos pelo Ministerio dos Negocio ••
do Reino,
em 10 do corrente me~, tiveram os destino. lJue lhe.
'Váo designados.
Segundo Commandante
da Guarda Municipal de Lisboa, o Major·
do Corpo de Veteranos da La Divisão Militar, e Governador
do
CasteUo de S. Jorge,
J. J. Machado Rêgo.
Exonerado
do exercicio de Segundo Commandante
da sobredita
Guarda,
o Capitão de Infanteria,
P. de Bettencourt
e V asconcellos.

Por Portarias de 6 do 'corrente me~.
Sub-Divisáo

uuu«

d~ Santarem.

Commandante
da sobredita Sub-Divisão,
o Coronel de Cavallaria tA. Ferreira Lopes.
\
.
Membros da Cornmissâo de Cavallaria,
os Tenentes
Coroneis da
mesma Arma, A. P. da Costa Noronha ; e 1'. Pinto Sáavedra.

[s]
Exonerado

do exerci cio de Membro

da Comrnissâo

da referida

Ar-

ma, o Tenente Coronel do Regimento deCavallaria
N.o~, Dom
A. José de Melln; em attenção a que o serviço Regimental lhe
não permitte assistir aos trabalhos da dita Commissão.
Para ter exercício nesta Secretaria de Estado,
o Capitão,
vares da Silva ..

V. AI ...

-**~**Licenças concedidas por motivo de mo/estia aos Officiaes abaixo
indicados.
Em Sessõo de 112 do me9lproximo passado.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria
N." 6, J. de Sousa Cana.
varro, .dous mezes para continuar a tractar-se,
Em Seisâo de ~O do dito me".
Ao Tenente do Corpo de Engenheiros , Cezar Franciosi , trinta.
dias para se tractar.
.
Ao Capitão do Estado Maior de Artilheria,
G. A. da Cunha Sal ..
danha,
cincoenta dias para se tractar,
.
Ao Tf~nente Coronel Graduado do Regimento
de Cavallaria N." Çl,
J. Carlos Forrnan , cincoenta dias para se tractar,
e tomar ba ..
nhos do mar.
Ao Alferes Picador do sobredito Regímento , J. Henriques Pereira,
trinta dias para fazer uso das' Caldas da Rainha.
Ao Capitân do Regimento de, Cavallaria
N. o 3, A. Durão de Sá,
vinte! dias para se tractar.
.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N. 07, A. Ribeiro dos Santos, vin te dias para convalecer.
'
j
Ao Capitão do Ba talhão de Infan teria N. o 10, T. de Mello Sár ...
ria, sessenta d ias para con valecer.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N. 011, C. José de Mells ,
vinte dias para convalecer.
Ao Tenente do extincto Batalhrto de Voluntarios
Francezes,
Au ..
gusto Barbér , quarenta
dias para fazer uso das agoas das Cal ..
das da Rainha.
Ao Capitão do Batalhão Nacional de Fáro , A. Pedro de Mendonça, sessenta dias para se tractar , e fazer uso de banhos do mar.
Ao Capitão do mesmo BatalhllO,
J. V. Pessanha
Cabral,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso de banhos do mar.
Ao Capitão do dito Batalhtto,
S. José de Mendonça,
sessenta dias
para s.e tractar,
e fazer uso de ban hos do mar.
..
Ao Eserlpturario
addido ~í.Contadoria
do Arsenal das Obras Mdl ...
tares, L. M. C. da Costa Machado,
trinta dias para fazer uso.
de banhos do IDar.

\
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Licença« registadas concedidas aos OJftciaes abaixo designados.
Ao Capellâo do Regimento
de Cavallaria
N." 5, S. J. de Azevê.
do Lobo, trinta dias.
Ao Major do Batalhão de Caçadores N.o:>,
J . José Pedroso, prorogação por tres mezes.
Ao Tenente do sobredrto Batalhão,
S. Leão Cabreira,
dous mezes.
Ao Coronel Reformado,
Governador
da Praça de Extrcmoz,
J.
Vellez Cardozo,
trinta dias.
Ao Alferes addido á Companhia
de Veteranos de Belém, S. José
de Miranda,
tres meses.

Declara-se

o seguinte:

1.." Que a. incapacidade
do serviço activo, p-Ia qual foi addido á.
Praça de Melgaço,
o Capitão,
M. José Duque,
hc proveniente
de ferimento de baJa, que recebeu em combate.
2. ° Que a demissão concedida,
por Portaria de !!l8 de Julho ultimo, publicada na Ordem do Exerci lo , N. o 62 do corrente anno ,
ao Capitão do Batalhão Nacional de Mariantes e Arufices do Douro, T. Gomes da Silva, em consoqucncia
de ter sido julgado in :
oapaz por urna Junta de Saude , hc oonsorvando
o dito individuo
as honras do referido Põsto , em attençào
aos serviços que prestou

durante a lucta contra a usurpação.
c

'

o

..

=

CONDE 1>0 BOMFIM.

Está conforme.

Coronel, Chefe interino da

1" Direcfáo=

N.O 76 •
. Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra , cm 16 de OutulH'o
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
publica~

ao Exercito

o seguinte:

DECRETO.
o Manual de Lnfantorin , que faz parte
Elementar,
mandado observar por Decreto de dezoito de Maio do anno proximo passado,
não preenche
os fIOS, para que foi destinado;
e Attendendo
ao que Me representaram os Generaes,
Com mandantes da primeira,
c da terceira Divisão Militar: e outros Chefes: Hei po,r bem Declarar de nenhum effeito o referido Decreto; e Determinar,
em quanto se não publíca
um novo Regulamento
de 'I'actica , que se continuem
a seguir as
Instrucções,
mandadas distribuir aoExercito
Libertador
por Sua.
:Mag('stade Imperial o DUQUE DE B1nGANçA,
Meu Aucusto PAI,
de saudosa rnemor a, em nove, e dezoito' de Junhn
d~ m.l oitocentos e trinta c douv. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da G uerra, o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço
das Necessidades,
cm trcs de Outubro de mil oitocentos e trinta e
oito. = RAII HA. = Conde do BOII/fim.

pndo-se conhecido que
T
do Regulamento
de Tactica

-*~*Por

Decreto

de

Ó

do corrente me~

rollegio Milita4'.
Substituto da Cadeira
de Desenho do referido ColIf'gio,
o Primeiro Tenente do 2. o Regimento de Artilheria,
J. da Costa
Cascaes,
Por Decreto de 8 do dito me');.

Prnfessol"

Regiment() de Cavallaria
Cirurgião
cito,

Ajudante,
o Cirurgião
F. Lopes Monteiro.
Por Decretos

Ajudante

N: 6.
da 3. a Secção

do Exer-

de 9 do dito me'il.

Sub-Divisáo Militar de Leiria,
:exonerado
do commando
da dita Sub-Drvisào Militar,
para ser
empre~ado
em outra Cnmmissào de serviço,
o Coronel de Caval la ria , A. Ferreira Lopes.
2.· Regimento
de .ârtitherioPara ter ai honr.u e soldo de Capitão,
por haver completado
no

•

exercicio de. Qu,arteLMestre"
dez annos de bom serviço,
te1 Mestre, F. Brutn Bettencourt.

Batalháo de Injanteria

N.

o

]

o Quar";

7.

Alferes, o Alferes Ajudante do Batalhão N: C31 da mesma Arma,
F. José da Silva.
Desligado,
pelo requerer ,_e em consequencia do seu máo estado de
saude, o Capitâo , A. Hedwiges do Amaral.
.
Batalhâo de lnfanteria N. o 25.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel,
que está servindo no dito
r
Corpo, J. Quin tino Dias.
"" •
:.J.'etlenle Coronel Graduado,
o Tenente Coronel Graduado,
que
se acha servindo no dito Corpo , J. de S. Pinto Canloso.
. "
.
Praça de Cezimbra;
Major, Governador,
o Capitão do Batalhão de Infanteria
N/ 17,
H. A. Martins. de Menezes; em attonçâo a ter mais de vinte e
nove annos de bom serviço ; ter 'estado prêso durante a usurpação, por mais de seis aonos; e haver sido julgado incapaz de ser ..
viço activo por uma Junta de Saude.
Prasa de Palmella:
Major addido, o Capitão do Batalbão de Infanteria N." 20, F. A.
Gomes Capello;
em attençâo a contar mais de trinta annos de, bom serviço; ter estado prêso por mais de cinco annos , durante
R usurpação;
ter sido duas vezes ferido em combate;
e julgado.
incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude ,
'.
Forte de Almada.
Capitão addido,
0. Te~enlc
do Corpo Mi!itar do Arsenal do Exer
cito, J. C. da Silva Leolte;
em attençao a contar mais de qua ..
renta annos de bom serviço.; perseguiçâo
que soffreu durante a
usurpação;
e ter sido julgado incapaz de serviço activo por uma.
'Junta de Saude.'
.
Por Decreto de 12 do dito me'll.
Balolhâo de Infontería N. o 7 •
.Alferes, o Alferes do Batalhão N. o 21 da mesma Arma, João Pin ..
to, que se acha fazendo o serviço naquel1c Corpo.
4

.
Addido,
Douro,

. Companhia de Ve~eraltos da, Praça de Chaves.
)
O Tenente,
addido á Companhia de Veteranos da Foz do
A. Pereira

de Carvalho.

Reformado
na conformidade
do Alvará de 16de Dezembro de 1790,
o Capitão do Batalhão
de Infanteria
N. o 8, A. da Silva Mou .. ·
râo ; pelo haver rcquerido , e estar ínçapas de serviço activo.

->x,~*Por Decreto do LOdo
diaria de .sessçnJa. réis ~

corrente

mez,

na conformidade

foi concedida
a Pensão
da Lei de 19 de Janeiro

dê 1827, a Vicencia Roza, Viuva de Joaquim José da Cruz , Sol.
dado do Batalhão Provisorio do Alem-Téjo , que foi fuzilado pelos
rebeldes depois de feito prisioneiro no. Acção de Alcacer do Sal,
q ue teve lagar em 52 de N ovem bro de 1833.

--*.$~'~*-,Tendo José de Oliveira Roaa , Tenente Commandante
da Com ..
panhia de Veteranos
de Peunmacôr , respondido
a Conselho de
Guerra por extravio de ()hje~tos. dn: Fazen.da Nacional,
foi a final
absolvido no Conselho de primeIra "mstaucia , e confirmada a Sen..tença pelo Supremo Conselho de Justiça Militar,
em 1il de Maio

proximo passado.

-*~~*Por Portaria do II do corrente me'lS.
-Batalhtio de Infantcria
Para servir no dito Batalhão,
reira Novaes.

o Tenente

N," 17.
de Lnfanteria

,

M. Fer';

, Batalhão de Cacadores N. ° 30.
Para servir no dito Batalhão,
o 'Tenente do Batalhão de Infante':'
ria N.o 20, J. Aleixo Paes, que havia sido mandado fazer serviço no Batalhâo N." 8 da mesma Arma.
Por Portaria de 12 do dito me....
Castello de S. Jorge.

Para exercer interinamente

as funcções de Governador
do dito CasCom mandante do Corpo de Veteranos da L"
.F. José de Almeida,
continuando
no comCorpo.
Portaria de 15 do dito me'!!.
Torre de S. Julião da Barra.
Encarregado
interinamente
do Governo da referida Torre,
o Brigadeiro Graduado,
A. de Padua da Costa ..
Exonerado
do referido Governo,
o Marechal de Campo,
J. O. de
C. Cabra] e Alhuquerque,
Para servir ás ordens do Brigadeiro Graduado,
Governador
interino da sobrcdita Torre, o Teuente do Batalhão de Caçadores N."
4" M. Feliciano
Dias.
Exonerado
da Commissâo em que se achava ás ordens do Marechal
de Campo, J. O. de C. Cabral e Albuquerque,
o Tenente do Batalhüo de Infanteria
N.o16,
J.O. deC. Cabral e Albuquerque,
que deve recolher ao Corpo a qUe pertence.
Ba,talhâo de Caçodores N. o 1.
Para servir no sobredito Batalhão,
o Tenente
do Batalhão N. o 30
da mesma Arma,
J. M. Rozn da Silveira, a fim de poder fazer
tello, o Coronel,
Divisâo
Militar,
mando do referido
Por

'[4]
uso das agoas das furnas da Ilha de S. Miguel,
necessita, para o seu restahelecimento.

,

de que muífe

-*~*Sua Magestac1e, .A R A IN_HA, Pcrrnitte que durante a estação
invernosa,
as Guardas
dos Paços Reaes sejam feitas em pe<jueno
w:úforlDe; mas com ba.rretina.

ld~nG'Ls concedidas por motivo de moleetia aos Officiae, abaIxo declarados.
Em. Sessâo de 19 do me$ proximo

passado.

Ao Capitt1.o do Baralnâo de Infauteria N: 9, J. da Silva MourLto,
noventa dias .parfl se restabelecer
em ares patrios.

Em Sessi'Ío de 20 do dito rne%.
de Artilheria,
J. M. de
Ao Primeiro Tenente
do 2.0 Regimento
-c ; Jesus
Rangel,
trinta dias- pnra terminar o seu traclamento.
E1n Se~sii() de !28 do dito

me".

Ao Capitão do L" H.egirnentn de Ar tilheria , P. Vieira Gorjâo ,
. trinta dias para fazer uso de banhos do mar na Pederneira.

Em Sessâo de 4 do corrente mez;

<

Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N o tO, .J. C. Pereira
to, quarenta dias para continuar a tractar-se,
Ao Tenente do so bredito Batalhão,
J. França Netto , sessenta
: par<t cnnvalecer.
o
Ao Capitão do Batalhão de Lnfanteria N. 17, M. Mauricio
e
vas, noventa dias para se tractar,
Ao Escripturario
ad d rd o á. Contadoria
do Arsenal das Obras
res , A. Joaquim de Moraes , vinte dias para convalecer,

Píndias
Cri.
Mili.

-*.$~-$~
Licença registada concedida- ao Official abaixo indicado.
Ao Capitão

do Batalhão

. lho, tres meses.

=

de Infanteria

Está

o Coronel,

N. 019, J. de Sampayo

CONDE DO BObll'Ul.

conforme.

Chefe inttjr1?W a" 1.· Dirt.Cr.âo

=

Coe-

Secreotarta de .Estado dos Negocies da Gue1'ra,
de 1838.

cm !!2 de Outubro

ORDEM DO' EXERCITO.
Publica-se

ao Bxel'c~to

(J

seguinte

DECRETO.
Hei
por hem Promover ao Pósto de Tenente,
a üm de ir servir
em uma Cornmissâo na Provincia Ultramarina,
que lhe for designada , ficando pertencendo
ao Exercito de Portugal,
e sem prejui.so
dos Officiaes mais antigos da respectiva Classe, o Alferes do Regimento de Cavallaria número um, Pedro João de Vasconcellos.
Outrosim Sou Servida Ordenar,
que esta Minha. Soberana Resolução
fique nulla , e ele .nenhum effeito , quando o referido Official por
qualquer motivo nâo siga viagem para o seu destino. O Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Guerra o tenha assim entendido, e faça executar.
Paço das Necessidades,
em treze de Outubro de mil oitocentos e trinta e oito.
RAINHA.
= Conde do

=

Bomfim,

J

-*~3~~*Por Decretos

de l~ do corrente

me%.

Sua Magestade,
A RAINHA,
I1ol.we por bem Conceder ao Conde de Mello; e a J. Esperidiâo de Barros, as honras 'dos Postos
que tinham quando foram 'domittidos ; freando comtudo sem direito em tempo algum a vencimentos,
effcctjvjda:de.,ou
accésso,
por

Decretos

de 16 do dito me>:..

Batalhão de Caçadores N.

o ~.

Capellâo

, o Padre,
F. da Conceição Nogueira,
Ba.taJháo de Infanteria N. H.
Ajudante,
o Tenente,
R. M. da MaiÇl Lermont.
_
Companhia de Veteranos de Harcarena,
Tene~le,
o Tenente da Companf1Í~ de Veteranos de Peniche,
Antorno de Magalhães.
Alferes addido,
o Alferes addido á Companhia
de Veteran?s
de
Abrantes,
C. Maria de Araujo.
U
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Por Decreto de. 17 do dito me,..
B(ltalhâo de Caçadores .LV: 3.
Alferes, os Alferes do Batalhão N.· 4. da mesma Arma,
fonso Vianna , e F. de P. Gomes Ramalho.
Batalhâo

de Caçadores .N. o

M. J. Af.

QS.

Capitão da Q." Companhia,
o C~pitão do Batalhão N. o 30 da mes.
ma Arma, C. J. Vellcz Barreiros.
.
Alferes, o Alferes do Batalhão
N.o 4 da referida Arma, T. Bernardino de Mello.

Batalhâo de Cacadores N. o 30.
Capitão da 7." Companhia, o Capitão dó Batalhão N.· 4 da mesma Arma, F. Antonio da Silva.
.
A_lferes, o Alferes do Batalhão N. o ó da referida Arma,
. gues Maia.

J. Domin-

Por Decreto, de 19 do dito me,., contando a antzguidade
Setembro do anno proximo passado.
Tenente,
<

Batalhão de Jnfanteria N. o 6.
a Alferes,
J José Gal vão.

Batalháo de lnfanteria

Capitão da 3." Companhia,
o Tenente
ma Arma,
A. Roberto Henriques.

N. o 13.
do Batalhão

Batalhão
, o Alferes,

P01'

N"19 da mes-c

de Tnfanteria .LV.. 17.

BatalMo

Tenente,
o Alferes do Batalhão
N. o 7 da mesma
tanio de Saldanha.
Batalhão de Infanteria .LV. o 18.
Tenente,
o Alferes,
A. Moreira Lobo.
Tenente

de õ de;

Arma,

A. An-,

de Cacadores N.· 30.

M. A. Rodrigues

Cal'd·inas.

Portaria <Íe] 3 do corrente me,..

2.· Batalháo

Nacional Prooisorio do Porto.

Demittido , pelo requerer,
conservando
nente , J. C. da Rocha e Silva.

as honras

do PÔSlo,

o 'I'e-,

:rendo representado
alguns Cornmandantas
de Corpos os incon ..
venientes , que resultam de serem tnmestres as relações dos concêr-
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.tos de armamento,
feitos pelos Artifices dos mesmos Corpos , corno
foi determinado
no §. 1.o da Ordem do Exercito,
N. o 57 de 7 de
Julho deste an no , por isso que os Artifices , não tendo os fundos
necessarios para a compra dos materiaes , não podem continuar os
concerlos:
Ordena Sua Magestude,
A RAINHA, que as mencionadas relações sejam rnensaes , a contar do presente mez em diante;
ficando sómente nesta parte alterado o disposto na supradita Ordem.

Manoel Gomes Mourão, Soldado,
que foi do extincto Batalhão
de Caçadores N. o 10, éondemnado
a seis annos de degrêdo para a
lndia, pelos crimes de deserção, c salteador de estrada; foi-lhe commutada a pena, pOJ: Decreto de 10 do corrente,
cm tres annos de
trabalhos de Eorufícaçâo , que cumpriní. em qualquer dos Presidios
do Reino.
Francisco Xavier Barbosa,
Cabo de esquadra,
que foi da ex ..
tincta Policia de Lisboa , condemnado
a pena capital,
pelo crime
de assassinato;
foi-lhe comrnutada a dila pena, por Decreto de 10
d_o corr~llte, em cinco an nos de degrêdo para Cabo Verde; cm consideração
ás circumst.ancias
par ticufares , c mui attondiveis , que
constam do seu Procésso , e ao longo tempo de prisão.
Elisiario José Pereira,
Soldado do Batalhão de Caçadores
N. o
:3, condemnado
a pena capital,
pelo crime de deserção para o inimigo; foi-lhe comrnutad a a dita pena, por Decreto de 10 do corrente, na de degrêdo perpetuo para Africa.
Antonio José Fernandes,
Soldado
do Batalhão
de Caçadores
N.· 3, condemnado a pena capital, p alo crime de deserção para o
inimigo; foi-lhe comrnutada a dita pena, por Decreto de 10 do corlente, na de degrêdo perpetuo para Ati·ica.

-**~**. Licenças concedidas por motivo de molesiia aos Ofjiciaes abaieo
indicados.
Em- Sessâo de 25 do me" proximo passado.
Ao Major do Regimento deCavallaria
N.o6, R. H. de Brito Fragoso, sessenta dias para se tractar , e tomar banhos do mar,
Ao Q\lal"t~l l\1~stre do dito Regimento,
J. Baptista
da Silva, no-·
ve~ ta. ~Ias ~ta se tractar em ares patrios.
.
Ao Capitão do dito Re rimento
Antonio de Sousa, sessenta dias.
_,
para tomar banhos de Caldas,
e do mar.

,
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Ao Capitão do dilo Regimento,
J. C. de Mello Baracho , quaren·
!
ta dias .para s(>tractar , e fazer U80 de agoas ferroas,
Ao Capitão do dito Regimento,
J. X. de Moraes Pinto, noven, ta dias para se tractar em ares patrios.
Ao Tenente do dito Regimento,
L José Rodrigues,
sessenta dias
para se'tractar
em ares patrios.
A0 Alferes do dito Regimen to, Valentim
Manoel,
noventa 'dias
para se tractar em ares patrios.
'
Ao Capitão da Companhia
de Veteranos de Chaves, A. José Marques, noventa dias para mudar ele ares, e tractar-se
onde lhe
convier.

Em Sessii.o de 30 do dito me.,..
Ao Capitão do Butnlbâo de CQçadores N. o 4, J. B. de Madurei, ra Cirne, sessenta dias, para fazer uso de agoas thermaes,
e banhos do mar.

Em Sessâo de 12

do corrente

me<:ó.

Ao Tenente Coronel do Batalhão
de Lnfan leria N. o 10, D. de S,lo
Osorio , sessenta dias para fazer uso de banhos do mar, e co uvalecer.
Ao Fiel do Commissariado
do Exercito,
J. Henriques Monteiro,
. quarenta dias para fazer uso de banhos tharrunes.
,
Em Sessáo de 18 do dito mes;
Ao Arnanuel1se da Secret.aria do extincto Estado Maior Imperial,
M. Nunes Barbosa,
actualmenle
C0m exerci cio nesta Secretaria
de Estado , trinta dias para continuar a tractar-se .

Licenças

registadas

concedidas aos Offlciaes

abaixo designados.

Ao Alferes do Regimento
de Cavalluria
N. o 1, J. Malaquias de
Sepul veda, tres mezes.
Ao Alferes do Batalhão de Infantcria
N." 13, C. Amaro Frederico,

dous mezes.
de Infanteria,
com exercício nesta Secretaria de Estado, S. C. Navarro de Andrade,
prorogaçâo por dous annos.
Ao Amannense
da :i." Classe do Arsenal do Exercito,
B. Gomes
da Palma,
prorogaçâo
por deus mezcs. = CONDE DO BOMFIN.

Ao Capitão

Est{~ conformo.

o

Coronel,

Chefe interino da 1.& Direcção

=

Secretaru:

de Estado

dos Negocios da Guerra,
de 1838.

em 27 de Oulubr<1

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Etcercito

o seguinte:

P01' Decretos de 19 do corrente me".
Presidente do Supremo Conselho de Justiça Militar, o Marechal
do Exercito,
Duque da Terceira,
Vogal do sobredito Supremo Conselho,
o Tenente General,
Marquez de Sampayo.
Por

Decreto

de Q3 do dito me~.

Regiluenlo
de Caoallaria N, o 5.
Capellão , o Capcllúo
do Regimento
N,06 damesma
do N, Tjeira Ribeiro.
.
~
Regimento de Caoalloria N. o 6.
CapeIlao,

o Cnpcllão

do Regimento

Armn , A.

N,· Õ da mesma Arma,

S.

J.

de Azevêdo

Lobn.
BalolMo
de Infantevia
N.· 8.
Demittido,
pelo requerer,
ullegalldo
motivos attendiveis , o Alferes, J. Joaquim ltoza, que ficará com as houras dcste Pôsto , cm.
attençâo ao tempo que serviu.

-~.-

Por Portarias

de

Ç2Çl

do corrente

rnC9:.

7," Divisõo MiUta1'.
Para ser empregado na dita Divisão,
corno melhor convier ao serviço, o Major de Infantcria
N. o 8, servindo no Butalhã o 1 .0 7
da mesma Arma, C. Cardoso Barata.
Batalhâo de Infanteria
N. o 20.
Pura servir no dito Batalhão,
o Alferes de Iufantcria , R. A. l ..
de Moraes Valle,

P01' Portaria

de 23 do dilo 1ne~.

Sub-Divisáo
~iJIi{itar de Leiria,
da dila Sub-Divisão,
o Major de Infantcria,
de S...e Va~conccllos.

Comm,~ndanle

J. F.

[Q ]
Sltb- Divisáo Militar de Béja.
Para servir provisoriamente
ás ordens do C()mmandante
da referida
Sub-Divisão,
o Tenente Ajudante
de Milicias do Ultramar,
J.
Pereira da Cruz.
Por Portarias

de 26 do dilo me".

Batalhâo Nacional P"ovis(wio de Villa Nova de Gaia.
Demittido,
o Capitão
da 5. a Companhia,
M. U. de Lima
retto.
Companhias Nacionaes Moveis da Villa de Thomar.
Dcmittido , pelo requerer,
o Alferes,
S. da Silva Magalhães.

Licenças

concedidas por motivo de molestia
clorados,

Bar ...

aos Ofjiciaes abaso» de.

Em Sessáo de 2.8 do. me% proór:imo passado.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N." 13, M. de .Sousa e Sil ..
va , quarenta
dias para continuar
a tractar-se.
Em Seesâo.de 9 do corrente me%.
Ao Capitão
do Batalhão de Caçadores
N. o 2, J. F. de Oliveira.
Guimarães,
quarenta dias para continuar a tractar-se,
Em Sessâo de 10 do dito mez.
Ao Alferes do Batalhão de Infa.nteria N," 14, J. Joaquim Duarte ..
noventa dias para se tractar.
Em Ses.çáo de 18 do dito me,..
Of.ficial que foi julgado prompto pa1'a o Serviço.
O Capitão do H.egimeruo de Cnvallaria N. o 3, A. Durão de Sá ..

-**~**Declara-se
C'[ueo Alferes do Batalhão
de Caçadores N. o
J_
Marques. Coelho,
está exercendo
as fuucções de Ajudante do Batalhão Nacional
de FIHo, desde o dia ~6 de Maio ultimo; e que
continúa no referido serviço até nov.a determinação.
= CONDE DO
ê

BOM.l·XM.

Está conforme.

o

Coronel, Chefe interino da 1." Direcfâo

=

,

N.O 79.
Sccretan'a

c/c Estado dos Negocios da Guerra,
de 1838.

cm !:8 de Outubro

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se

ao EXC1'cito os eeguinte«
DECRETOS.

fIei
por hem Exonerar o Tenente Coronel do Estad0 Maior. do
Exercito,
José Manoel Sacotto Galache , do Logar de Chefe da
Segunda Direcção da Secretaria de Estado dos Negocios da Gllerra , que exerceu muito á l\linha Sat.sfaçào , e a fim de ser empregado noutra Comrnissâo do Serviço. O Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça
executar. Paço das Necessidades , em vinte de Outubro de mil oitocentos e trinta e oito.
RAINHA.
Conde do Bomflm,

=

=

Attcndendo ao merecimento,
e mais circumstancias
que concorrem. na pessôa do Major do Corpo de Engenheiros,
Gregorio An ..
tonio Pereira de Sousa: Hei por bem Nornea-lo Chefe interino da
Segunda Direcção da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra.
O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra o tenha
a-sim entendido, e faça executar. Paço das Necessidades vem vinte de Outubro de mil oitocentos c trinta e oito.
RAINHA.
Conde do Bomfim.

=

==

-*§*--PORTARIA.

=

=

Ministerio da Guerra.
1." Direcção. = ~."
Repartição.
Devendo continuar-se com a maior assiduidade nos trabalhos Geodesicos, para se poder ultimar com a brevidade, que convém ao serviço público, a Carta Geografica do Reino; e nâo sendo compativel com os diversos serviços de que se acha encarregado
nesta Capital o Marechal de Campo Graduado,
Pedro Folque , Commandan~e.Geral interino do Corpo de Engenheiros,
que Ú pessoalmente dlTlgir os referidos trabalhos a pontos mais distantes;
Attendcn00 Sua ~lagestade, A RAINHA,
a que no Tenente Coronel do Estado Malo~ do Exercito, José Manoel Sacotto Galache , concorrem
todas as C1rCUIDstancias para bem dirigir, e desempenhar aquelle
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serviço I Há por bem A Mesma Augusta Senhorn Encarregá-lo
da
direcçáo dos mencionados
trabalhos;
dando con la periodicamente
ao referido Marechal
de Campo Graduado
do progresso deste importantissimo
objecto.
Paço dns Necessidades,
em 18 de Outubro
de 1838. = Conde do Bomfim,
-*~~~.j(,-

Tendo o Tenente Coronel,
J. Antonio Batalha, Cornmandante do Corpo Franco de Evora , deixado temporariamenle
por falta
de saude o Commando
daquelle Corpo,
que reassumirá logo que as
suas forças o permitlam:
Sua MagC'stade,
A IlA INHA,
Mandá.
Lúuvar os patrioticos serviços deste Offici» l, cujos axforços , na pf'rseguição das facções que tem inquietado parte do alto Alérn-Téjo
,
e Algarve, m\~ito. tem concorrido para a tranq uilidade dos Povos
das dilas Provincias.
Licenças
Ao Alferes
o

registadas

concedidas

do Regimento

aos Offlciaes

de Cavallaria

abaixo indicados.

N:l, A. de Padua

e Vas-

con ç~Hos, dons mezcs,

:Ao Coronel,
Tenente Rei da Praça de Almeida,
M. Ferreira da
Cunha , um mez ,
Ao Tenente Coronel Graduado
do Corpo Militar do Arserral do
Exercito,
l\L Joaquim
de Mallos,
trcs mezes. = CONDE Dei
BO~ll'lM.

Está

o Coronel,

••

Chefe interino

conforme,

da 1,· Direcç40

=

N.O 80.
Secretana de Estado dos /llcgocios da Guerra , em 7 de Nooembro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
ao Eoierato

Publica-se
POt'

o seguinte:

Decreto de 26 do me,; proaimo passado.
Btüalhâo de Tnfanteria N," 11.

Capitão da 2.& Companhia,
o Capitão
ma Arma,
T. de Seixas e Brito.

do Batalhâo

N.o17

da mes-

Bata/MIO de l nfanierio N. ° 19.
.
N." 6 da mesme Arma , J. Mendes

:Alferes, o Alferes do Batalhão
de Oliveira,

Por

Portarias

de 27 do mes prozcimo passado.

BatalMo

Nacional de Fáro.

Capitão da 3.& Compauhia , o Capitão da 4.& Companhia,
A. Pe, dro de Mendonça.
Capitão da 4.:t. Companhia,
C. José Pinto.
Capitão da 6." Compa uhia , C. D. Palermo Junior,
'!'('nentes,
os Alferes, A. José Leal; e 1\1. J. Palermo Junior.
Alferes, A. Palermo de Faria; A. Dionizio Faisca; e o Alferes do
extincto Batalhão Nacional
de Olhão,
L. Lopes J unior,
Dcmittido do serviço, o Alferes, S. J. Dias Teixeira;
que por sua
avançado idade não tem a aptidão necessaria para o serviço.

Batallula Nacional de Vil/a Real de Santo Antonio.
Capitão da La Companhia,
O Soldado,
addido ao mesmo Batalhi\o, R. A. da Silva Sequeira.
"Capitão da b. a Companhia,
o Segundo Sargento,
L. da Cosia G ui.
marães.
Tenentes,
os Alferf's, F. de Sousa Brito, e A. José de Torres.
Alfere~, os' Segundos Sargentos,
José Cardozo,
José dos Rei.;, c
Jose Manoei;
c o Soldado da Companhia
de Volunturio5 de Cu. va~lo.de Castro Marim, A. l\fende~ Chanooa.
Demltudos,
os T~nentes,
A. Manoel Guerreiro,
e J. l\Janoel Seromenho;
o primeiro,
por ser iucompatival o serviço do Bala-

~
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lhâo com o Logar de Feitor e Recebedor da Alfandega de Tavira, que exerce; e o segundo , por sua inhabilidade para o. Serviço Militar.
Por Portaria

de 30 do dilo me~ -,

Corpo Franco de Evora.
Capitão Graduado em Major, e Com mandante interino do referi ...
do Corpo, A. M. Soares Galamba.
Tenente Ajudante, com a Graduação de Capitão, o Capitão da
Guarda Nacional do Ervedal, M. Jeronymo Gago,
Par Portarias de

3

do corrente me'ló.

7." Divisâo Militar.
Para exercer as fu.ncçõe~ de Chefe do Estado Maior da sobredita
Divisâo , o Major do Batalhão de Infanteria N. 08, que se achava fazendo serviço no Batalhão N. o 7 da mesma Arma, C. Cardozo Barata.
Batalhâo Nacional de Fáro.
Demittido , pelo requerer, conservando as honras do Pôsto , o Capitão, A. Pedro de Mendonça,
Por Parlaria de 5 do dito mez.
Para ficar em Commissão ás Ordens do Minhitro e Secretario de
Estado dos N egocios da Guerra, sem que por isso perceba maio-,
res vencimentos do que aquelles que actualmente tem, o Tenente
do. Corpo de Engeuheiros, C. Lagrange Monteiro de Barbuda,

Licença.! concedidas por motivo de molestia aos Offlciaes abaixo
indicados,

Em Sessáo de 30 de Setembro ultimo.
Ao .Alferes do Batalhão de Infanteria N. 06, servindo no Batalhão
N." 9 da mesma Arma, J. Pereira Machado, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Em Sessâo de 9 do mez protcimo passado.
Ao Alferes do Batalhão de Infanteria N: 19, A. T. Ferreira Taborda, sessenta dias para fazer uso de banhos do. mar, e conLi.
nuar a tractar-sc.
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Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N.O-Q[), S. J. Judice Samora, sessenta dias para con valecer,
Em Sessâo de 10 do dito rnez.
Ao Capitão do ~ataJhão de I~fanterja
N. ° 18, C. Caldeira do Crato, noventa dias para conunuar
a tractar-se ,
Ao Capitâo do Batalhão de ln fanteria N. o 25, J. Dias de Carva, lho, noventa dias, para continuar a tractar-se , .e gozar de ares
de campo.
Ao Capitão do dito Batalhâo , P. Xavier de Paiva,
sessenta dias
. para mudar de ares.
Ao Tenente do dito Batalhão,
A. Gervazio da Nobrega , sessenta
dias para mudar de ares.
Ao Alferes do dito Batalhão,
J. Pestana de Azcvêdo , sessenta dias
para mudar de ares.
Ao Alferes do dito Batalhâo , J. Corrêa de Freitas,
quarenta dias
para contin uar a tractar-se
Ao Tenente do Batalhão Nacional de Lagos, J. de Sousa CastelloBranco Junior , trinta dias para contin uar a tractar-se,
Em Sessôo de 11 do dito me%..
Ao Alfercs do Batalhão de Infanteria
N.o6, M. J. Gonçalves Lo.
bo , sessenta dias para fazer uso de banhos de agOGS sulfureas de
Vizella,
e con va lr-ear-,
'
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N. ° 13, J. Borges Póvoas:lo
vinte dias para fazer uso de banhos do mar na Figueira.
Ao Alferes do sobredito Batalhão,
J. Francisco Casal, trinta dias
para fazer uso de banhos do mar na Figueira.
~
Em Sessõo de 18 do dito me!G.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N.o5,
M. J. da Silva Frei.
re, sessenta dias para continuar
a tractar-se , e convalecer,
Ao Escripturario
addido á Repartição
Provisional
de Liquidações J
J. Ilonorio de S. Joaquím , noventa dias para se tractar.
Em Sessâo de 19 do dito me~.
Âo Capitâo do Batalhão
de Infanteria
N.o 8, 17• Cezar de Figt!eiredo, [noveu ta dias para contiuuar
a tractar-se
em ares patnos,
Em SCSS(IOde QO do dito me~.
Ao Tenente do Batalhâo de Infanteria
N. ° fi, A. L. Tclles Côrte•
Real, quarenta dias para se tractor.
Em Scss(io de QQ do dito me>:.
Ao Capitiio do 4. ° Regimento de Artilheria,
J. Maria de Oliveira,
n~v;n~a dias para contin uar a tractar-s .
Ao ..... Escnplllrario
do Arsenal das Obrr.s Militares,
A. DuarteJunior , sessenta dias para continuar
a tr actar-se,

[4 ]
·.Em Se.çJâo de 29 do dito mez;
de Caçadores
N:
J. Thomaz
deus mezes pura gozar de ares patriÇls .

A0 Alferes do Batalhão

Licenças

registadas

õ

,

concedidas aos Officiacs

abaixo designados.

Ao Capitão de Artllheria , G. da Cruz ~ Iaina , tres mezes.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria N. o 3, C. José do Carvalhal, prorogaçâo
pOl' dous mezes.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria. N.· 4, F. C. de Lemos
Calbeiros,
pro rogação por seis mezes.
Ao Cirurgião Mór do Regimento de Cavallaria N. o
J. Antonio
de Abreu, tres mezcs.
Ao Alferes de Cavallai ia , A. Ferreira Campos,
prorogaçâo
por
. um anno.
Ao Capitão
do Batalhão
dê Caçadores
N." 4,' F. da S. Roballo
Saraiva,
tres metes.
.
:Ao Tenente Coronel do Batalhão deLnfanteria N." 13, A. Silvestre de SOUS6, quarenta dias.
.
Ao Alferes do Batalhão
de Infanteria
N:19, A. F. Ferreira de
Magalhães,
quatro mezes.
.
Ao Capitão de J nfanteria,
encarregado do Governo Militar da VilL -Ia de Olhão,
J. F. Nogueira Mimoso, dous mezes.
t
õ

(

e Silva,

,

Declara-se
que o Tenente
do Batalhão
de Infanteria
N"
Bruno Montei'ro, tem continuado
no exercício de Ajudante
Batalhão Nacional MoveI do Porto,
desde 21 de Março ultimo,

F.

CONDE

DO BOMFIW.

Está

o

Cor~nel,

Chefe intermo

conforme.
da La Dil'ecfJo

=

14,
do

=

N. 81. '
O

Secretaria

dc Estado

dos Negocios da Guerra , em 10 de Novembro
de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se

ao Baercito
DECRETOS

os seguintes
.

.IIei

por bem exonerar o Coronel do ~~stado Maior do Exerci.
to, Luiz Tgnacio de Gouvêa , do Logar de Chefe da Primeira Direcção da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, que exerceu muito á 'Minha satisfação, e a fim de ser empregado n' outra
Cormnissâo do Serviço. O Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço
das Necessidadcs , em trinta de Outubro de mil oitocentos e trinta
e oilo, = RAL. IIA.
Conde do Bomjim.

=

Attendendo ao merecimento,
e mais circumslancias que concorrem na pessôa do Coronel do Estado Maior de Artilheria,
Adriano Mauricio G uilhr-r me Ferreri: IIe~ P()l' br-rn Nomeá-lo Chefe da
Primeira Direcção da Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra. O Ministro e Secrelario de Estado dos Negocios da Guerra o
tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades,
e\ntrinta de Outubro de mil oitocentos etrinta eoito.=
RAINHA.
Conde do Bomfim,

=

-*~*Por Decretos

Segundo Tenente,
res Zarco,

de ~9 do me;:,pl'oximo

passado.

Estado Maior de Artilh'el'ia.
o Segundo Tenente da referida Arma,

1\1. Soa-

Batalhão de lnfanteria
N. o 7.
.
Para contar a anLiguidadc do Pôsto que aclu.lmcnte
tem, desde
17 de Maio de 1833, cm que foi preterido,
o Tenenle,
Manocl
Súavedra.
Alfer,es, o Primeiro Sargento do Batalhão de Sapadores , M. Pacheco Guimarães.
Batalhâo
de Infanteria
N: 21.
Alferes, os ~spirantcs a Officiaes do Batalhão de Sapatlorcs,
Mi.
guel Hennques,
e J. Antonio Dias.

•
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.Areenal do Eoicrcito,
Coronel Graduado,
contando
a antiguidade
de 5 de Setembro doo
an no proximo
passado,
o Tenente Coronel,
J. Guilherme da
Costa.
Praça de Almeida.
'Major Graduado,
contando
a antiguidade
de 5 de Setembro do
nn no proximo passado,
com o exercicio de Major da Praça,
o
Capitão addido,
J. A. de A breu Castello Branco.

Real Asylo de Invalidas de Runa.
Capitães Graduados,
com a antiguidade
de 24 de Julho de 1834,
em conformidade
do parecer das Com missões reunidas
do Ministerio da Guerra,
os Tenent<,s de Infantcria,
que se acham servindo no referido Asylo , J. Ribeiro
de Almeida,
e J. Pereira
da Oosta.
3." Secçâo do Exercito.
Tenente,
-o Tenente do Batalhão de Infanteria
N. o 25, S. J. J lIdice Samora;
por assim o haver requerido,
e em quanto se não
restabelece
do ferimento que recebeu cm combale.
Forte do Bomsucceeso :
Addido , o Tenente Coronel Graduado
de Infanteria , com destino
pam. Praças,
J. M. da Sil va Rocha.
á

Para ir servir no Ultramar,
na Cornmissão que pelo Ministerio competente se lhe designar,
o Quartel Mestre da 3. a Secção do Exercito, J. Jacinto Tavares.

Por Decreto de

30

do dito

rlWZ..

Praça de Abmntes.
Governador
da sobredita Praça,
Maior do Exercito,
L. Ignacio

Pai' Decretos de
.

Regimento

o Coronel do Corpo
de Gouvêa.
6

do Estado

elo corrente mez.

de Caeallaria N:" 3.

o Major do Regimento N," 6 da mesma Arma,
R. H. de
Fragoso.
Demittido , pelo requerer, allegando motivos attendlveis , o Tenente Ajudante,
1'. Ignacio Regnllo;
que fieará com as honras do
Pósto , cm auençâo ao tempo que serviu.

MaJor,
Brito

Arsenal do Exercito,
Para contar a antiguidade
da graduação que actualmente
tem, desde !24 de Julho de 1834, o Capitão Graduado,
M. Ignacio Ferreira, na conformidade
do parecer das Com missões reunidas (.
do Ministerio da Guerra.
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Caeiello de S. Filippc.
Addido,
o Capitão do Baralhâo de In~nnteri~ N." 8, M. da Costa Roque;
em altenção fi contar mais de vinte e. nove annos de
serviço, e ter sido julgado incapaz de ncllo con unuar por uma.
Junta de Saude.
Major de Infanteria,
na conformidade
do §. 8. o do Artigo c)'7 do
Hezulamento de 21 de Fevereiro de 1816, o Major das extinctas
MiÜcias, F. de Pina e Mello;
flc.a~do comtudo sem direito a
ser indemnisado
de qualquer preterrçao
que pudesse ter nas promoções anteriores,
na fôrma do Decreto
inserto lia Ordem do
dia Q~ de Março de 1821<.
Para voltar á classe de Reformado,
o Tenente Reformado,
addi ..
do á Companhia
de Veteranos
de S. João da Foz, B. J. Pinto
de Almeida.
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
o Alferes de lnfunteria,
A. da Rocha Luiz; por estar incapaz de
continuar 110 serviço activo.

-*~*-Sua Magestade , A llAINIIA,
Querendo
praticar
Actos pro~
prios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
§. 10.0 do Artigo 8Q do Capitulo 1.0, Titulo V L da Constituição
Politica da Monarchia,
Reduzir a pena, que havia sido imposta aos
Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.

Por Decretos de 18 do me~ rwoximo passado.
José dos San los, Soldado que foi do 2.0 Batalhão do Regimento de Infantcria. N. o 10, condemnado
a trabalhos públicos por toda a vida, pelo crime de hornicidio : foi-lhe commutada
esta pena
em a de tres annos de dcgrêdo para Cabo Verde,
em attenção ás
particulares circurnstnncias
que constam do Processo.
A utonio Pinto, Soldado do Batalhão de Infantcria N. 019, condemn ado em pena capital,
pelo crime de assassinato com intenção
de rouljar : foi-lhe commutada
a sobrcdita
pena em a de degrêdo
perpetuo para Africa, em attcnçâo
a ser menor, c ao longo tempo
que tem tido de prisão.

-.,~*PORTARIA.
a
Ministcri
d
G
.
M d
o a uerra. = L." Direcção. = 2. Reparuçao.
an a A RAI!\ lIA, pela Secretaria
de E~lado dos N cgocios
M

da
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Guerra,
Conformand.o-Se
com a opinião do Brigadeiro Grad uado ,
Barão da Ribeira de Sabrosa,
Corumandau te da 5.'" D visâo Mi.
Iitar , dada em seu Officio de 30 de Outubro ultimo, que seja dissolvido o Batalhão Nacional Fixo de Villa lleal, sendo rcorganisado na copformidadc
do Decreto de 10 de Julho de 1839. Paço das Necessidades,
em 7 de Novembro
de 1838. = Conde do

Bomfim,
Por Portaria de 6 do corrente me~.
Botalbâo Nacional de Villa Real de Santo Antonio.
Dcmittido, pelo requerer, allegalldo
res, Dionizio G ueHeiro.

motivos attcudivcis , o Alfe-

Por Portarias de 7 do dito

mC9l.

Exonerado
do exorcicio de M'embro da Cornmissâo
de Irifantr-ria ,
O Brigadeiro
Graduado,
L. de Moura Furtado ; em co nsequ '!leia de haver sido nomeado Commandante
da 10.'" Divisão Mi ..
lital'.
Membro da referida Cornmissiio de J n fanteria , o Tenente Coronel

da mesma, Arma,

M. Alexandre

'I'ravassos.

-*~*~*-Licença registada concedida ao Officiot abaixo indicado.
Ao Capitâo
Castilho,

do Batalhão
.dous mezes.

de Caçadores

N:

3,

J. J. I. de Sousa

Declara-se
que a demissrlO, concedida
por Portaria
de 11 de
Agosto ultimo ao Ca pitúo do cxtincto Batalhão Nacional de Olhão,
addido no de Fúro , A. Leonardo
da Graça , he conservando
as
honras do referido Pósto , e nào como se acl~a publicado na Ordem
do Exercito N. o G8 do corrente anno. = CONDE DO BO~IFIM.
E~LtÍ. conforme.

o Mi~jor,

Chefe interino da CJ." Direcçáo=

N.O 82.
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra , em 14 de Novembm
de 1838,

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exercito o seguinte:

PaI' Decreto de 31 do mez proximo passado.
Marechal de Campo Graduado, contando a antiguidade deste Pôsto, desde f> de Setembro do anno proximo passado, o Brigadeiro, Dom B. Salazar Moscozo.
Por Decretos de

9

do corrente me'Z.

Estaria Maior de Artilheria.
Chefe do referido Estado Maior, o Tenente Coronel do 3." RegimenLo da mesma Arma, J. X. da Costa Velozo.
Exonerado do sobrerlíto exercício, por assim o desejar, o Tenente Coronel, J. Maria .Baldy.
\

4.· Reg,imento de .rlrtilheria,
Segundo Tenen te, o' Segundo Tenente
ma Arma, M. J. Gomes Monteiro.
Batalhão de Infanteria

Commandan te da 4,.'" Companhia,
Arma, J. Ricardo Peixoto.

o Tenente

do Batalhão

N.

o

!2o".

o Major Graduado

Batulhôo de Infanterio
Tenente,

0

do 2. Regimento da mes..

da mesma

N.· 21.

de Caçadores N.· 1, J. Maria

Silvano,

Companhia de Veteranos do Castello de S. Joáo da Foz.

S"

Addid
o Quartel Mestre do Batalhão de Infanteria N. 03, F, _J.
da ilva Maia, por ter sido julgado incapaz de serviço activo
por uma JunLa de Saude.
b

!

(
Companhia

de Vete'tanas

~.

]

do C(j~leFo ele 1II{attosinho.~.

Addido,
o Quartel Mestre com as honras,
e soldo de Capitâo do
Batalhão de Caçadores N.o
M. José Lopes, por haver sido,
julgado incapaz de serviço activo por uma Junta de Sande.
ô

,

POt· Portarias

de 9 do

B~talhâo

de Inf'asüeria

C01T~nte

me>:.,

N: 'S.

Para servir no dito Batalhão,
(')Alferes do Batalhão
ma Arma,
J. Manoel Martins,

Batàlhâo de 1rt/antei'ia
Para

QO.

N.·

servir no dito Batalhão,
o Capitão do Batalhâo
J. Pedrozu Barreto.

ma Arma,
,

.

Batalhão

N. o ~f>. da mes-

N. o 25 da mes-.

de Caçadores N. 30.
0,

Para servir no dito Batalhão,
o Alferes de lnfanteria,
to da Cunha.
Por Portarias, de 10 do dito me%.

J. L. Pin-.

Bcaalhâo de Injantet'ia N. o 9.
Para

fazer serviço provisoriamente
de Caçadores

te do Batalhão

no referido

Batalhão,

o Tenen._

N" 4., J.. 1\. Pinto de Azevêdo,

/

Baiallulo de Tnfanteria N." 17.
Para servir no referido
ximo de Moraes.

Bntalhrto,

o Alferes de.Infantcria

,

J. Ma-.

-*~*Sua M agestade , A RA INH f\, Querendo
praticar
Actos proprios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros , e Usondo da faeuldade,
que Lhe compete pelo
~. lü." do Artigo 8'2 do Capitulo 1.0, Titulo VI. da Constituição
Politica da Monnrchia , Reduzir as penas, qu~ haviam sido impostas aos Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.
.
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POI'

Decrctos

de 1Q do mc'::.proximo

passado.

Joaquim Rodrigues Vieira, e G nald in o José, Soldados que foram do Regimento de Infanteria N, 01" condcmn ados a peu a capital, como socios do crime de assassinato,
e roubo violento por que
foram julgados:
foi-lhes cornmutada esta peua em a de degrêdo para Guiné por tod~ a vida,
'.
Antonio GarCIa de Vargns , Soldado que. foi do Regimento
de
Caçadores N. o 4., condemnado
em pena cap,.tal pe~o crime de in!'llbordinaçào com uso de armas contra Superior : foi-lhe commuta(la esta pena cm a de degredo para Allgola por toda n viela.
Joaquim João, Soldado do Batalhiio Nacional Fixo de Cascaes;
Antonio Fcmandes
Pinto, c José Rogallo,
Soldados que foram do
1. o Regimento
de A rtilheria;
G regorio Gomes Sanches, Soldado
do Regimento de Cavallaria N. o Q; Bernardo Chaves, Soldado qlle
foi do Batalhão
de Caçadores
N" Q ; José da Silva, Soldado do
Batnlhão de Caçadores N." 4; Antonio Joaquim Cardozo , Soldado que foi do Regimcnto
de Infanteria
N. o 1 ; Joaquim Ignaeio,
Soldado q ue foi do llegirnento de Lnfnnteria N." 11 ; Henrique José,
Soldado que foi do Batalhâo
de Lnfuuteria N: 18; Manoel José
Fernandes,
Soldado que foi da Companhia
de Veteranos
ele An-.
gra , condcrnnados
a degrêdo por vúrios crimes: foi-lhes cornmut ada esta pena cm a de trabalhos púhlicos neste Reino,
por metade
do tempo de degrêdo cm que cada um se achava condemnado,
J\lnnocl José Pereira,
Soldado do Batalhão
de Caçadores N. o
~, condcmnado
a dCJrtdo:
foi-lhe comrnutada
esta pena em trabalhos de Fortift~çào
neste lleino por toda a vida.
,
M::moel Thomn a , Soldado que foi cio BatnlhrtO de Caçadores
N. o 3, condemnado
a drgredo;
foi-lhe couunutada
esta pena em
a de trabalhos de Forliflcação
neste lteino por dez armes.
Antonio Pereira,
Soldado que foi do Batalhão
de Infanteria ,
N, o 13, condernnado fi degrêdo; foi-lhe commutada
esta pena em
a de um an no dos mesmos trabalhos.
I gnncio de Jcsus , Soldado do Q. o R::!gimento de Artilheria , condern nado a dcgrêdo por loda a vida, pelos cri mes de 4." deserção,
c 11 o de guia falsa; foi-lhe commutada esta pena em a de dez annos de clegrcrlo parn Guiné.
N o Antonio Rodrigues,
Soldado <] uc foi do Batalhâo de Caçadores _
'd' 3, eondemllado a trabalhos públicos por toda a vicia no Prc~e. S. Thomé,
pP.!os crimes de assassinio,
ronbos, e saltea01 'pOl~lh.e commutada
a referida pena em a dos mesmos trabalhos
nos
reôldlOS de G .,
F'
ume.
.
r~ncIseo de Albuquerque,
Soldado do Regimento de Cavalla.
l'Ia N, 6, condemnatlo em a pena de trabalhos públicos por toda.

d ~~
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a vida em um dos Presidios de Africa , pelos crimes de salteador,
roubo violento, e fogo posto acintemenle:
foi-lhe commutada aqualla pena em a de trabalhos públicos por toda a vida nos Presídios
de Guiné.

'.

Sua Magestade,
A RAINHA Determina
que as relações dos
desertores,
q\le stlO enviadas pelos Commandalltes
dos Corpos aos
Commandantes
das Divisões Militares, para depois serem rransmittidas aos Administradores
Gorues , logo que se verifiquem as desérçõcs , sejam de óra em diante directamente
enviadas pelos Commandantes dos Corpos aos ditos Admi.ni.stradores Geraes, para que estes
possam irnrnod.iuta men te fazer proceder á captura dos referidos criminosos, antes que ellcs lenham procurado os meid's' de illudirem a
vigilancia da policia.
Sua Magestadc Dispensa outrosim a remessa das relações dos
deserLores, que os Com mandantes das Divisões enviam todos os quinze dias tÍ. 3." RepartiçtlO da 1." Direcção desta Secretaria de Estado.
(

Licença concedida

p01'

motivo de molestia ao Offlcial abaixo indicado.

E'I'n Sessáo de !24 do me% proximo pas,çaclo.
Ao Tenente,
Ajudante da Praça de Almeida, L. A ugusto de Car ..
valho, sessenta dias para continuar a tractar-se.

-*~*Declara-se

que o Tenente

do Batalhão

de Caçadores N. o 3,
o Batalhão Nao 1.0 de Outubro ultimo. =

J. II. de Moraes Call ado , se acha commandando
cional
CONDE

MoveI de Coimbra,
DO Boxr ra.

desde

Está conforme.

o

Chefe da 1.a Direcçáo

=

N.O 83.
Secretar,'a de Estado d08 Ne trocios da Guerra,
o

cm·

~o de

N overnbro

de 18:38.

ORDE1\I DO EXERCITO.
Publica-se

ao Eoiercito o seguinie' :

Sua M agestade,
A RAINHA,
Querendo
praticar Actos proprios da ~1I_a Clemencia,
Houve por bem , Tendo ouvido o Conselho de Ministros , c Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
~. 10.0 do Artigo 812 do Capitulo I.", TiLnlo VI. da Constituiçâo
Politica da MOllarchia,
Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos Réos abaixo mencionados,
pela. maneira nesta Ordem expressada.
P01' Decreto
de 27 do mc-x. proximo passado.
, !J,.: An~~nio de Lacueva , Major do Corpo de Veteranos da 1."Divisão M ilitar , condcmnado
em tres mezes de prisâo : foi-lhe perdoada esta pena, repondo a quantia de 11]$150 réis , de quc he
rcsponsavnl á F azurrda , fazendo- se-lhe um desconto mensal da sexta.
parte de seus vencimentos,
como sol licitou ,
JTypolito José Machado, Soldado do Batalhâo de Tnfanteriu
N, o 8, condemnado
á morte,
por haver desertado
com armamen to para o in imigo; foi-lhe commutada
a pena em degrêdo perpetuo para
África.

-*~*PORTARIAS.

=

=

M.inisterio da Guerra, = 1." Direcção.
1·,& ]lcpai·tição.
Tendo de reunir :i Carnara dos Senhores Deputados,
na proxim a
Sessão cxtraordinaria
, o Coronel,
J. J, Gomes Foutoura , Commandante das Fórças de Operações
na 8." Divisão MíliLar: Manda a RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos N ego cios da Guerra, que o Brig'aclciro Graduado,
S. da Costa Pess?u, que &<: acha
encarregado
de inspeccionar 03 Corpos de Cavallaria , J)[\sse unrnediatamcnte
a tomar o Comrnando das ·referida. Forças; é Confiando a Mesma A ususta
Senhora,
da sua intclligcncia , pericia , e vab
Iór , que tomarú as convenientes medidas pura o completo extcrrninio das G ucrrilbas , que in festam o Districto da'i,u.IJUa Divisâo , e
r~roorn~m o territorio da 7.", e 1.": para esse CG\!IW, Houve por
bem Dc~erminar,
que fique mais , debaixo das SU<lS ordens, a fórça
dos RegllI!en~c_>s de Cavnllaria r ,o 1, a, e o , para com elia operar no ~.I.em{('jo, }~4c.ud, ig lull1wnte cli~ptJl' dos De3t.lco.rnl~lltos de
InfuntclIu q uc e~t.HOao ~\Il do {:)Qdo, fllluudo -dellc5 c~rcça;
C\)l1I-

..

.munic::mdo ao respectivo Commar.dantc
da Divisão Militar,
os movimentos que tenham feito os mencionados
Destacamentos.
A 'cerca
do mais o dito Brigadeiro se havcrá , segundo as Instrucções de que
estava munido o Coronel,
Foutoura , e que se lhe remettcm por
cópia, das qnaes observará os paragrafos 3,°,4.°
5.°, 6.°, 8.°, e
9.0 para regular-se áquem da Serra de Monchique,
aonde estabeIecerá o seu Quartel General.
Outrosim Determina
Sua Mazcstade, .que os Commandantcs
das Suh-Divisões
Militares , po/' onde
o referido Brigadeiro
Graduado
d:rigir as Operações,
cnmpram
quanto lhes ordenar concernente
á Commissâo de que he incumbido.
Paço das Necessidades,
em 13 de Novem bro de 1838. = Conde
cloBorllfim.

=

=

Q.'" Direcção.
1." Repartição.
=
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra,' ,que.os CO?lman?antes
das Divisões Mili~ares enviem, por
este Ministerio , ate ao dia 15 de Dezembro proxlmo futuro , as seguintes relações, segundo o Modello junto:
1.'" dos Ofticiaes Reformados, residentes. nas suas Divisões:
~. a, dos Officiaes amnistiados
pela Convenção de Evora-Monte:
3. a dos separados do quadro effectivo do Exercito; declarando
se algum dos referidos Officiaes se
acha empregado em serviço, e por que ordem. Paço das Necessi~ades , em 19 de Novembro de 1838. = Conde do Bomflm.
'

Ministerio

Mauda

da Guerra.

A IlAINHA,

-~~*__,_
Por Portaria
Q. o Hatallulo

de 1i:I do corrente mell.
Nacional Provisorio do Porto,

Com mandante , o Major addido ti Com panhia de Veteranos do Castello de S. João da Foz, A. Luiz de Meirelles.
Para exercer as funcções de.Ajudante,
o Tenente,
addido ao Castello de Mattozinhos,
G. José Angelo.
Por Portories de 16 do dito mc%.
Exonerado do serviço da CommisStlO Central do Mínisterio da O uerrn , o Coronel
do Corpo do Estado Maior do Exercito,
J. Ferreira Sarmento]
que esl.á servindo ás Ordens de Sua Magestade,
]~L-REI;
por hssirn o desejar, em consequencia da incompatibilidade daqucllo exercício com o serviço em que se acha.
Membro da referida Commissão,
o Marechal de Campo Reformado, Barão de Argamaça;
freando exonerado
do exercício qué
tinha na Cornrnissâo
de Cavallaria.
.
Membro da Commissâo de Cnvaliaria-, o Tenente Coronel da mesma Arma,
C. J. Franco Bravo.
Batalhâo Nacional de ,I:agos.
Dsmittido , pelo requerer,
allegando motivos attendiveis , o Quartel Mt:stre aggregado,
D. José. Pimentel.
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Licenças

concedidas por motivo de molesiia aos Qfjiciaes abauxo declarados.
Em Sessúo de 11 do me:!. promimo passado.
Ao Alferes da 3.' SecçrlO do Exercito,
B. J. Corrêa Caldas,
trinta dias para se tractor.
Em Sessâo de 18 elo dito me9l.
Ao Amanuense da Casa do Ponlo do Arsenal das Obras Milií ares ,
com exercicio n~ Contadoria
do mesmo Arsenal,
J. J. de Sousa
e Silva, quarenta dias pnra se tractar •
.Em. Sesuio de :3 elo corrente me;;.
Ao Capitão do Regimento
deCavallaria
lT.o9,
A. A. Dias Veneiros , trinta dias para continuar a tract.nr-se.
Ao Tenente do EntaBulo de Iufanteria
N. o 16, J. O. de C. Cabrai oe Albuq uer<·lue , trinta dias para convalecer.
Ao Alfereres do mesmo Batalhâo , A. José de Aguiar,
quaren.
ta dias,
-*

Licenças

~**--

...

re(ristadas concedidas aos Officiaes abaioio indicados.
Ao ~'g'Umio 1~t\ente do 1.o Regj~nent-e de Artilheria , F, de Moura
Portugal,
11m mez .
.Ao Tenente Coronel cio Batalhão d,c Infanterin
N. o 10, D. de S~\
Ozorio , quatro
mezes;
tendo
principio
110 dia em que termin ar
a que lhe foi concedida por motivo de molestia , pela Ordem do
Exercito,
N. o 77 do corrente a 11 uo ,
Declnra-se

t-:

o seguinte:

-->!:,~*-

Q,re'o

Primeil'0 T-enente do 4. o Regimento de Artilhcria .
Rosieres , ostú exercendo provisoriameute
as funcçôas d;
Ajl1dànt~ UU (}ü'!'J}O -de Al'l-il,h~ir03 Aux~liares da 9. a Divisâo Milj.
'Lar, desde o r. o do corrente mes.
~. o
Que U Tenente «'O H-egi'fitento J-e Ca ...allaria N" 1, G. José
Braamcomp
, coutiwúa a go&ar a Jioença registada
de seis mezes,
oq'tro ttro fui~n'ee('{i€la ~tt Ordffi1 do Exer-cit{),
N.o 19 de 17 de
!Fevereiro des1Jc ~nno, pelo tempo que lhe faltava,
quando recolheu
:a:6 -COTJm , -eTf\ vi-r-tUtI1!<.+0 <leten:ainad-@ na Ordem,
N. o 39 de Q3 de

I...Augusto

i.M:arço ulLimo.
. '8." ~'O'e -b:e l1tCi'ni'O de Fr 'tas Aragão,

~ nã'O Jacin to J o~é de
'reitas Aragãt>, o Tenente despachado .p:lra o Exercito na Ordem
~o Dia, N." 12;);>de~;) de Julho de 183-1,.
CONDE DO BOMFIM.

=

EstA

o

(,"Ipife.

do,

eOIl

forme.

.1.· Direcçâo

=

N." 84~
Secretona de Estado dos Negocios da Guerro , cm Ql de Novemu1'o
de lü38.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Eaercilo as seguintes
PORTARIAS.

=

Ministerio
da Guerra.
1." Direcção. = 4." Repartição.
_
Tendo sido eleito Senador,
e devendo reunir á Camarn na proxima Sessão extraordinaria
, o Marechal de Campo, Conde das Anta .., Corr.mandante
da 3." Divisão Militar:
Manda a RAINHA,
P' la Secretaria de Estado dos 1Tegocios da G uerra , que o Marechal de Campo Graduado,
Baríio de Alcobaça,
passe a tomar o
Comrnaudo
interino da mencionada Divisão, durante o impedimento daquelle Official General.
Outrosim Determina
a Mesma A ug'us·
ttl. Senhora,
que cesse dt> ler effeit.o o disposto na Portaria de 18 de
Novembro do an n o prox imo passado, pela qual se co nfe-r iu no rcferido Marechal de Campo, Conde das An tas , o Conunau do das
Fórças de Observação nas Provincias do Nortc ; ficando estas, d'ora
em diante , debaixo das immediatas ordens dos respectivos Commandantes de Divisoes. Paço das Necessidades,
em 21 de Novembro
de 18:>8.
Conde do Bomfim,

=

Mi: iolcrio da. Guerra. = 1." Direcção. = 4." Repartição.
Tendo ~i,h r-l-ito Senarior , e devendo reunir á Carnara na proxiD1D Si'~S:W e\.tnlOrdínaria,
o Marechal
de Cnnipo Graduado,
Bado .\ !ll"trbem,
CiJlllmandallte
da 4." Divisão Militar:
Manda
a 1'.U
!L\, pela Secretaria de Estado dos N egccios da Guerra,
que o 1>1 ig-lId(,lro Graduado,
A. de Padua da Costa, Goveruac.1or
interino da Torre de S. Jl1lião da Barra , tome in tori nnmcr-tc o
CooJluatldo da referida Divisào. Paço das 1 T ecessidades , elll21 de
1\OVCIlJUJO
de 18:18. = Conde do Bomfim,

rr. ,

:Mini,sterio da Guerra. = La Direcção.
Tpndo sido el~ito Senador, e devendo reunir

=
ú

'li<

4." RrparLiç:lO. -:Cam ara IW proxi-

•

ma SeSSllO extraordinaria,
o Brigadeiro
Graduado,
Barâo da Ribeira de Sabroza, que está encarregado
interinamente
do Commando da 5.'" Divisão Militar:
Manda a RAINHA,
pela Secretaria.
de Estado dos N egocios da G ucrrn , g ue o Marechal
de Campo
Graduado,
Barão da Ponte de Santa Maria , tome o Commando
interino da referida .Divisâo , ficau do exonerado
do da 3.... Paço
das Necessidades,
em 521 de Novembro
de 1838.
= Conde do
Bomfini .

=

=

Ministerio da Guerra.
1.'" Direcçâo.
4.'" Repartição.
Tendo Sua Magestacle,
a RAINHA,
Determinado
que o Marechal
de Campo Graduado,
Barão da Ponte de Santa Maria , tome o
Commando interino da 5." Divisão Militar:
Manda a Mesma Augusta Senhora,
pela Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra,
que o Brigadeiro Graduado,
S. da Costa Pessôa , o substitua no
commando da 8.'" Divisâo. Outrosim Manda Sua Magcstade,
que
quando o referido Brigadeiro Graduado
se achar tÍqllcm da Serra,
Commande a Sub-Divis.l.o Militar de Fúro o Coronel,
A. Cabral da
França,
sem que por isso deixe de cornmandar o Batalhào
de lnfanteria N." 8. Paço das Necessidades,
em ~l de Novembro
dç
1838. = Conde do Bmnfim,
'

Por Portaria

de 17 do correnl e me,..

Batalluio Nacional de Marianies

e Arlifices do Douro.

Demittidos , pelo requererem,
allegando motivos attendiveis,
feres, A. Francisco da Silva; e .M. Thoruaz Cardozo.
Por
Companhia
Dernittido

Portaria

de Volllntanos

, pelo requerer,

Batalhão

Dcmiuido

Nacional

AI.

de 19 do dito rnc%.
a Caiallo ele Castro Marim.

o Alferes,

Por Portarias

os

Antonio

Guerreiro.

de 20 do dito me~.
Provis01'io

de Bouças.

, pelo rcqucrer , a Iim de passar a servir na Guarda Na ..

[ 3 ]
cionaI, o Capitão,
Silva Santos.

Commundante

1.o Batalháo

do referido

Batalhâo

, A. da

Nacional Procisorio de Lisboa.

Fara fazerem serviço no sobredito Batalhão,
os Alferes de Lnfanteria, D. J: V. da Cunha Moniz; J. L. Thornaz de Lacueva;
M. da Silva Freire; e
Joaquim de Carvalho.

r.

Por por'laria de 21 do dito
3: Batalháo

mell.

Nacional Prooisorio de Lisboa.

Para fazer serviço no sobredito Batalhão,
do Exercito y-T. José Dantas.

o Tenente

a

da 3. Secção

Licenças concedidas por motivo de molestia aos Officiaes aba~()
indicados.
Em Sessão de 31 do me%proximo passado.
Ao Primeiro Tenente do Primeiro Regimento
de Artilheria , Joa~
quim Vieira, sessenta dias para continuar a tractar-se •
En: Sessâo de 14, do corrente
Ao Alferes do Batalhão de Infanteria N.o20,
ta dias para se tractar.

me>:.
J. José Alves, trin,

Em Sesuio de 15 do dito me%.
Ao Amanuense
da 3.~ Classe da Secretaria Geral do Arsenal do
Exercito,
1. do Rio de Carvalho,
quarenta dias para se tractar,

--*$*~*Licença registada concedida ao Opicial abaixo indicado.
Ao .M~~r Graduado,
fazendo serviço no Regimento
de Caval1ana I. 2, D. V. Guterres da Cunha, prorogaç~\O por dous mezes~

(4 ]

-*~~;--@*Declara-se que o Capitão,
J. C. da Costa Frazâo , a quem na
Ordem do Ezercito , N. o 5(i do 1. o de Julho deste auuo , foram concedidos cinco mezes de licença rcgLtada,
he addido á Companhia
de Veterano~ de Aveiro,
e nào
de Bnrcarcna , como se disse na
referida Ordem.
CONDE DO .BOMFHI.
á

=

Está conforme.

o

Chefe da

I: Direcção

=

N.O 85.
Secretaria

de Estado dos Negocies da Guerra , em 30 de Novembro
de 1838.

ORDEJ\1 DO EXERCITO.
Publica-se
Por

ao Exercito

o segHinte;

DCC1'eto de 13 do corl'ente me?>.

Batalh(lo de Tnfanterio N: 17.
CapitLlO da Companhia
de Granadeiros , o Capitão de Infanteria,
P. Alexandrino
de Sousa.
Capitão da 3, a Companhia,
o Capitão de Infanteria , J, Marçal
de Oliveira.
.
3." Sccçõo do Exerci/o.
Oapitâo , o Capitâo do Regimento de Cavallaria N" 4" A. N. de
Almeida eLiz; por assim o haver requcrido , c ernquanto se não
restabelecer de ferimento
de bala. qlle recebeu cm combate.
Por Decretos de l·i do dito me::..'
Regilllento
de Cavallaria N." 1.
Tcnento , o 'f('nente (1I1e está fazendo serviço no referido Regimento, 1". A. de Paula Rumos.
Praça de l/alel1ra.
Exonerado
do Governo da dita Praça,
() Marechal de Campo Graduado,
Barào da Ponte de Santa Maria;
por ser incompatível
com o exercício que actualmou tc tem.
Governador,
o Coronel do 3" Regimento
de Artilherla , F. da
· Costa Leal.
Torre de S. Jldillo da Barra,
Tenente addido , contando a antiguidade deste Pô sto , desde õ de
Setembro do auno pr ox imo passado, o Alferes de Cavallnria ,
A . Bernardino
Groot.
(;OVC1'no da Barra,
e Cidade de Aveiro.
Tenente Coronel nddido , o Major do Batalhão .de Caçadores N. o
4-, J. Nunes Cardozo;
cm attençâo a ter si.l o julgado incapaz
do serviço activo por uma J unta de Saude , em ,COl1seq ueucia das
graves feridas que recebeu em combate, c contar 'qllasi ll'~IlLa arrnos de serviço.
Por Decreto d~ 20 do dito mez.
Estado Maior de Artilhcl'ia.
Major, o Major do 3. H.cgimclllo da mesma Arma, J. M, P. Ve• LIO Barretto.
·
3. o Resrimcnto de. Artitheria.
Major,
(\ Major do Estado Maior da mesma Arma , J. Cypriüno
de Barros,
U

BatalMo

Capitão

de Jnfanlerir;t N: 8.
J. Diogo da Costa.
Companhia de Vdel'anos de lJe.lém

da 4." Companhia

, o Oapitão,

Addido , o Capitáo do Regimeuto de Cave Haria .N" ~, R. A. de
A. Sousa Coutinho;
ror ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude ,
Companhia de Feteranos de A oeiro,
Addido,
o Capitão do BatalhtlO de Infautcria N." 1·1,1\1. JoséRibeiro; por ter sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude.
Por Decreto de 23 do dito me?:..
Alferes de ln fanteria,
o Primeiro Sargellto do Batalhâo de Sapudo, res , M. J'Ü.é da Fonsêca ,
P01' J.)CC1'ctO ele 28 do dito mc't.-.

Regimento de 'Caoallaria N." 3.
J. JC)sé
Al'fer'e'S, com exercicio de Ajudante , o Sargento Ajudante,
Barreira.
Major de Irrfanteria , o Capitâo da mesma Arma , M. A. de Barros e Vasconcellos;
em au.ençáo Ú sua antiguidade.
Por Decreto de ~9 do dito rnc%.
-Companhia ele Veteranos de Beirollae.

.

Addido , o Major de Infanteria , M. A. ele Barros e Vasconcellos; em attençâo a ter sido julgado incapaz de serviço activo por
uma Junta de Sande, em cOl1scq\leucia de ferimenlo de bala que
recebeu em combate,
c contar quasi trinta auuos de serviço.

--*~*-r-ouv t\ [{IA.

=

Ministerio da Guerra.
9.a Dirccçâo. = 1." Repartiçâo. =
Manda a RAIl IRA, pela Secretaria de Estado dos N egocios da
Guerra,
que os Commandanles
das Divti-soes Militares , bem como
todos os Chefes das Repartições
dependentes
deste J\1inistcrio,
euv_íem com urgencia , os primeiros uma rclaçâo nominal dos Alrr.oxarifes, Escrivâes, Fieis, e Capeltàcs das Pl'l'Iças de Guerra de q ualquer
ordem ~ e 05 sezundos a mesma rela!";to J'05 Officiaes , e mais Empregados,
que ~ompoem o quadro d~sRcpartições
a seu cargo, segundo o Modcllo junto; ficando na intelligencia,
de que dora em
diante deverão logo participar,'
por est .l\1ini,lerio, q,lIulfluN altcr~ção que haja a seu respeilo, designando em q,\lC 'Co~mls~e, e () motlvo, que a iS::lOdeu loo'ar; o que se faz necessarlO, nao somnnte para reg-ularisar estas R~)artiçô('s
com o que se acha estabelecido em
geral para o Exercito,
como tamh 10 para que neste Ministerio conste a maneira de servir daquelles OtTiciaes., e Empre~udos,
e as alterações que oecorrerem.
Pat;;o das
écess1.dades, em ~~ de Novembro de 1838.
Conde do Bomfim.

=

[ :1 ]
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-*~*-

''rendo sido remcttiJos a esta Secretaria de Estado differentcs papeis de correspondencia
Official , e P rtenções,
sr-m serem devidamente informados,
c pelas vias competcutcs : Sua Magcstade
A
nA lNHA, Manda recommcndar
a todas ns A utlioridndcs Militares., e mais indivíduos suhordinados a este Ministorio , a exacta observancia do que a este respeito se acha dotorrninado nas Ordens do
Excrcito : e com parLicnlaridade
IHlS de 17 de JUllllO
de 18 J3; 14.
de Fevereiro,
e 6 de Outubro
de 18:H; e na de 3 de Junho de
18:15; na intelligencia de que não serú relevada qualquer oinrnissão
sobre este objecto.

-*,~~~,*-

Licenças concedidas por motivo de motestia aos Officiacs aluuoao de~
clarados.
Em Scssúo de li, do corrente me$.
Ao Major do Batalhão de Infanteria
N. 06, L. Maximo de Frias,
noventa dias para continuar a trnct ar-sc ,
J!,'fn SCSS(/o de I;) do dito mexo
Ao Capitâo que se acha servindo no Regiult.'nlo de Cavallaria N.· 2,
.T. José de Mesqnita,
vinte dias para convalecer.
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N." 2, 1\1. Antonio Mora, to. quarenta dias, para contiuuar a tractar-se.
Ao Segundo Escripturario
da Contadoria
do Arsenal das Obras Militares, J• Amancio da Cunha,
quiuse dias para convaleccr.

-11<*~**-_ Licenças registadas concedidas aos (~I.Yiciae.~abaixo indicados.
Ao Capitão elo Regimento
de Cuvallnria
N.· 4, F. D. de Olivei ..
Ta Rego,
um aun o para ir fóra do Reino.
,Ao Tenente do llf'gimellto de Cavallaria N:
J. J. da Fonsêco
Seabra,
trin ta dias .
Ao Capcllâo do sourcclito Regimento,
A. do Nascimento Vieira,
dous mezes,
ê

•

-~-

,

Declara-se
o seguinte:
1.0 (~lIe o Capitão do Estado Maior do Exercito,
A. E. Luiz ,
BarSto-dc Wicderhold , que se achava desempregado,
foi mondado
'servir nesta Secretaria de Estado, por Portaria de 9 de Outubro ultimo.
~ ."" (~ue Ire Alferes da 3.~ Secção do Exercito,
e não Tenente,
J. José Duntas , que foi mandado servir 110 3." Batalhão Nacioual
Provisorio de Lisboa, pela Ordem do Exercito,
N. o 81. do corrente anuo.
CONDE DO llO.IFIIIl.

=

E~tú conforme.

o

Chefe da 1." DirecçáQ

=

Secreiona de Estado dos Negocios da Guerra,

cm G de Dezembro

de 1838.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 4 do meo;:.proximo

passado.

Dcmittido do Serviço,
o Alferes,
que foi do extincto Batalhão de
Voluntarios
Francezcs , actualmeute
em disponibilidade
a meio
Soldo, P. Desiderio Jaurreguiberry;
por haver disistido convencionalmente
da classificação que tinha no Exercito r ficando por
isso sem direito a quaesquer reclamações futuras.
Por Decreto de 19 do dito me%.
3. a Secção do Eoiercito.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante
do Batalhão
dores N.· 3, C. J. dos San tos Viegas.

Addido á

de Caça-

PaI' Decreto de Q1 do dito me'll.
Companhia de f/eleranos de AIalto':'.inlws.
dita Companhia,
o A lferes de Infanteriã
,

M. José da
F onsêca ; em atteuçào a contar mais de 35 a n nos de bom serviço, t! haver sido julgado incapaz de nelle continuar por uma J uuta de Saude.
Por Decretos de 27 do dito me%.
Batalhâo de Caçadores N.· 3,
Capitão da 4." Companbia,
o Capitão do Batalhão N.· Q da mesma Arma, A. Maria de Frias.
3." Secção do Exercito.
Qnartcl Mestre, o Quartel Mestre do Batalhão
de Caçadores N.·
30, J. Baptista dos San tos.
AFp.res de lnfanteria,

para ter o conveniente destino,
o Primeiro
do Batalhã0 de Sapadores,
D. J. Ferreira Pinto.
Companhia de l/eteranos de Betém.
Addido , o Tenente do Batalhâo de lnfaoteria
~,o QO, J. l\Ianoel
do !tosario; por haver sido julgado incapaz do serviço activo por
uma. Junta de Saude , e coutar mais de vinte e cinco anuos de
10m serviço.
.
Praça de Caminha.
.
Major addido,
o Capitão de Lnfauteria , J. José de Queiroz;
cm
alt€nção á sua anzizuidade
soffrimen tos e degrêdo , pela Causa
., id a d e. t>'
'""'"
'o
d a L egltlIDI
Sargento

Por Decretos de 29 do dito m(l~ •.
/
Batalluio de Injantc1'i;: N. o 11.
contando a antiguidade desde [) de SeCapitão da 3.3 Companhia,
tem bro do anno proxirno passado,
o 'I'euente de Infanteria , J.
J. de.Faria dos Santos.
Batalhão de Infarüeria N. o SW.
Tenente,
contando
a antiguidade'
desde [) de Setembro do anno
proximo passado,
o A lferes de Infan teria, que está fazendo ser ..
viço na Torre de S. Julião da Barra,
A. L. Pereira de Araujo.
Major do Exercito,
o Major de Infanteria
do Ultramar,
C. V.
Leitão Bandeira.
Tenente do Exercito,
o Tenente de Infanteria
do Ultramar,
A.
José Alves.
Para voltar ao Pósto de Alferes. por não ser compatível com o seu
estado de saude o serviço no Ultramar,
o Tenente,
João de 01'nellas,
Companhia de Feterano« de Barcarena,
Addido,
o Alferes de Infanteria,
D. J. Ferreira Pinto; em attenção a ter sido julgado incapaz de serviço activo por uma Junta.
de Saude , e contar vinte e seis annos de serviço.
Por Decretos de 30 do dito mez;
Batalhâo
de Caçadores N. o 4.
Capitão da 6." Companhia,
o Tenente do Batalhão N.." 2 da mesma Arma,
J. P. de Castro Soromenho.
Caetcllo

de Eindoxo,

Addido,
o Tenente de Lnfan teria , A. José Alves; em atteuçâo a
ter sido julgado incapaz de serviço acti vo por uma Junta de Saude, e contar trinta annos de serviço.

-*~*-

Sua Magestade,
A RAINHA,
Querendo
praticar Actos proprios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
ç. 10.0 do Artigo 82 do Capitulo 1.0, Titulo VI. da Constituição
Politica da Monarchia,
Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos Réos abaixo mencionados , pela maneira nesta Ordem expressada.
POI' Decreto
de 24 do me?>pro:1.-·imopassado.
, ManoeI Joaquim Rodrigues,
Soldado que, foi do
Regimento·
de Artilhoria , tendo sido condemnado
em seis annos de trabalhos
públicos, pelo crime de insubordinação:
foi-lhe reduzida esta pena
de dous annos dos mesmos tra~alhos,
em attençâo aos valiosos
serviços que prestou em favor da Liberdade)
cuja pena o Réo cumprirá na Praça de Valença.

3:

á

[3 ]
por Decreto de 27 do dito me,;.
A ntonío José Ferreira,
Soldado do Batalhão de Infanteria N. o
17, tendo sido condc:nnado
PIO seis a!1DOS de degrêdo
para Cabo
Verde , pelo crime de terceira deserção simples,d e roubo,
com ar.
rombamento ~ foi-lhe commutada esta pena na e seis annos de trabalhos de Fortiücaçâo
neste Reino.

-*.,$~$*-

Sua MaO'estade, A RAI~JIA,
Altelldendo
a que muitas praças dos Cor;os do Exercito SllO jlllg~das jll~apazes ~o serviço, quando estão solTrelldo desconto para indornnisar a IIazenda do valôr
de artigos de armamento,
e equipamento,
que extraviaram sem motivo justificado ; o que põe em dúvida os Commandantes
dos Corpos, se lhes devem conferir as suas escusas do serviço, quando paru este fi m J hes sào expedidas as neccssatius ordens: Determina
que
os referidos Cornmandantcs
observem fi este respeito o seguinte:
1. o Se ,a divida das praças,
que devem ser escusas, se poder enCaD trar
nos prets , e fardamentos
de que as mesmas praças são
crédoras , farão Iançar
tanto na Escusa,
como na Guia de ajuste de CaD tas de fardamento,
as devidas observações do que estas
praças d~viam, e de quanto ficam sendo crédoras,
ou se lhes resta, depois de satisfeita a importancia
dos artigos extraviados,
a
qual, deverá primeir am ente ser encontrada
na dívida dos prets , e
o restante na Gllia dos fardamentos.
2.° Se estas duas dívidas
nâo forem sufficientes
para indemnisar
a Fazenda do valôr dos artigos extraviados,
deverão os Commandantes
declarar nas Escusas
das praças, a quantia porque cllas ainda ficam responsaveis;
officiaudo ua mesma data, em que passarem as Escusas,
ás Authorid'l.'-lcs Militares Superiores,
para darem parte ao Ministerio da
Guerra,
a fim de se fazerem as devíclas req uisiçõcs ás competentes A ut horidadcs Fiscaes das terras cm que as praças tiverem residen oia , para se haver por seus bens o que pertencer á Fazenda
Nacional.
Em qualquer dos casos apontados
nos §§. 1.0 e
~.", os Commandantes
deverão despedir. logo as praças que devem
ser escusas, para q ue a dernóra não sobrecarregue
mais a Faaenda, sem proveito da I açâo.

=

=

= 3:

T

-*~~,-

Por Poriarios de 30 do me$ proximo passado,
Commandante
do Material de Artilberia da 9.'" Divisão Militar,
a
Ca_pitft0 do Estado .Maior da referida Arma,
G. A. da Cunha
Saldanha.
Sub-Dil)isâo Milita,. de Béja.
Exone~ado do exercício em que se acba provisoriamente
ás ,ordens
do Com mandante
da .referida Sub-Divisão
l\lilil ar, o 'lenente,
Ajudante de Milícias do Ultramar,
J. Pereira da Cruz.

[4 ]
Ba.talMo de Infarüeria
N. o 7.
Para fazer serviço no dito Corpo, o Alferes de ln fatlteria N. o 13,
C, Amaro Frederico,
'
!2. o Batalhão
Nacional Prouisorio de Lisbo«,
.
Para fazer serviço no dito Corpo, o Alferes da B.a Secção do Exercito, J. Antonio Pereira.
3. o Batalhão Nacional Prooisorio de Lisboa.
P<llia f<l~Ni o serviço de Ajudante,
Q Tenente
de Infanteria,
Z. Antonio Guimarães.
.
l"~li~'Gt~e{ serviço no dito Corpo, o Alfcres da 3. a Secção do Exereite , E. Maria da Silva.
.
]>01' Portarias
do I.o do corrente mez.
1.o Batalhâo Nacional Prooisorio de Lisboa.
De-mittid.o, pelo requerer,
conservando as honras do Pôsto , oCa ..
pitã,Q, J. P. da Cruz Lima .
./3,a,taUvâ.oNacional de Vil/a Real de Santo Anton.io.
l)e{l1bUido, pelo req uerer , allcg-undo moti vos a tteudi veis, o AlfeI1C&, P. F. da Costa Pires.
Por Portaria dc 3 do dito mez.
IJ.." ])irisll0 Militar.
:rat:~ continuar ás ordens do BLig'adeiro Graduado , A. de Pádua
da Costa , Comrnandaute
interino da so br-dita Dlvisu.o, () Tenente do, Batalhão de Caçadores N, o 4, 1\1. Feliciano Dias.

-*~".~~*~7_,~~;v
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ticenfJa!t re~istada.s conced.ida« aos q/JicifJe.~ a(>oi,xo designados.
A..Q Pri.rnc1uo 'l'elloel,lltl de .Arlilhl'ria <la 3.a Secção do Exercito,
J.
RalylljtlJndQ Dauin , quatro mexes.
Ao, C.l:1Ip~~5,0do Batalhão dc Iufuuteria
N. o 13, J. Casimiro Car13ei I'Q , tres, fiI~e7,t;'S.
~0> Cn.pitl;tp do Batalhâo
de Lnfauteria
N, o QO, M. J. Soares de
. L.1l.11l;1, dous ~nezt?s.
Á0>l'cneute
da 3.aSecçitodoExcrcito,.T.
P. de SáCnrneiro,
dous
1ij~>:e6 ~ eonlados
do dia eID que partir pa/a a Cidade do Porto a
tractar dos se1ls negocioso
ll.O Tenente do .2." BatnlhllO Nacional Provisorio de Lisboa, M.
Caetano Gonçalvf.'s,
prorogaç5.n por trinta dias.
Ao Arnanuense da 3, a Classe da Inspeeçiw
do Arsenal do Exercito, .T. L. da M. Xa vier A nuclj, prorogaçtlO por setenta e cinco
dias. = CONDE DO BO\lFIM.
E.tá

o

conforme.

Chde da 1.a Dil'ecçâo

=

N:' 87.
Secretona de Estado dos Negocias da Guerra , cm -7 de Dezembro
de 18:18.

ORDEM DO EXERCITO.
ao Exercito o scgnintc:

Publica-se

. DECREJ_'O.

Não

sendo de justiça,
que os Tenentes Genernes , quando reformados , sejam privados das vantagens concedidas a todos os Of ..
ficiaes do Exercito , pelo Alvará de dezeseis de Dezembro
de mil
setecentos e novenla;
e Attendendo
ao que sobre este objecto me
representaram
os Tenentes Generaes,
Barào de Albufeira,
e Vis ..
conde de Semodães,
os quaes , por Decreto de cinco de Setembro
do armo ultimo, passaram áquella Classe no mesmo Posto, apesar
de contarem ruais de quarenta an nos de bom serviço: Hei por bem
Determinar,
que a refórrna dos referidos Tenentes Generaes,
:Barào de Albufeira,
e Visconde de Se modâes , seja considerada
no
Posto immedlato , cm conformidade
com o que dispõe a mcn cion ada Lei. Como porém lião esteja ainda fixado o soldo que devem
vencer os Officiaes Generaes em sirnilhante situação:
Sou outrosim
Servida Ordenar,
que aquelles OtfICiaes Generaes percebam o soldo que tinham como Tenentes Gencraes effectivos ,' até que pelo
Poder Legislativo seja arbitrado o respectivo vencimento.
O Minis ..
tro e Secretario
de Estado dos Negocios da Gur-rr a o tenha assim
elltpnoido,
e faça e xe cu ta r , Paço das Necessidades,
em ires de
Dezembro de mil oitocentos e trinta e oito. = RAINHA,
= Con-

.de do Bomfim,

PaI· Decretos
Regimento
Tenente,

o Tenente

de 4 do corrente

me%-o

de Caoallaria N. o 3.

da mesma Arma,

Torre de S. Julião

J. Jacob de Abreu.
da Barra,

Governador,
o .Marechal
de Campo Graduado,
Praça de Pemche,. :1". JoaCluim Carreti.

Governador

da

-t Q J
CD1'[>o
Militar

do Arsenal do Exercito.

Tenente Grad~Htdo, o Tenente
~jmpo de Lacerda.

Graduado

Governo da Barra,

de Cavallaria

,

J. M.

e Cidade de .âoeiro,

Brigadeiro,
e Govern ador , o Coronel do Batalhão
de Infanteria.
N." QO, A.. dos Santos Barrczo.: em .nttençâo a contar qllaren ....
ta annos de bons serviços., e a frear sem accésso.

POllTAR1A.
Ministerio da Guerra. = 1." Direcção.
~. ~ Repartição.
Manda A BAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocies da
Guerra , cornmunicar
aoCommandante
da 1." DivistlOl\lilitar,
que '
Attendendo
aos justos motivos que Lhe fez presente o Coronel,
Vis-'
conde de Fonte Arcada,
Com mandante
do 3.° Batalhão Nacional
Provisorio de Lisboa: Houve por bem Exonera-lo
do referido Commando,
para que havia sido nomeado por Portaria do 1.0 de Dezem-.
bro de 1836, e que exerceu muito á satisfação da Mesma Augusta,
Senhora.
Paço das Necessidades,
em 4 de Dezembro de 1838. -

= Conde do Bomfim,

Por Portaria de 2,7 de Outubro ultimo

e .

Batalluio Nacional de Villc&Real de Santo Antonio.
Tenente,

o Alferes,

J. Antonio

Torres.

'

Por Portaria de 3 do corrente me".
Praça de Peniche.
Encarregado
interinamente
do Governo da referida Praça,
ronel do Corpo de Engenheiros,
J. P" Pinto de Sousa.

oCo •.

Por Portaria de 6 do dito mc'X..
Praça de Juromenha,
Para

servir na referida

Praça,

.0

Alferes

da 3." Secção

do Exerci-

[3
to,

que se acha

Sousa

Velloso.

fazendo

1

serviço

na Praça.

Por Portaria de 7 <1.0 dito me.,..
Balalháo de Infantcria

Para

fazerem

de Pcniche , M. de

N.

o

17.

serviço no referido Batalhão,
os Alferes da 8." Sec-,
A. M. de Sousa Pinto; e A. Maria da As-

Çlto do Exercito,
sumpçào.

Licença concedida por motivo

de moléstia

ao Official

abaixo indicado.:

Em Sessâo de 6 do corrente me%.
Ao Capitâo do Corpo do Estado Maior do Exercito,
em Commissão nesta Secretaria
de Estado,
A. de Mello Brcyuer , trinta.
dias para se tractar,

-*~*~*-

Licença registada concedida ao Official abaia;o indicado.
Ao Major,

Govrrnador

da Praça

de Salvaterra

do Extremo,

M.

II. Barboza Píua , dous mczes.

-*~*-Declara-se

o seguinte:

],0
Que nas Instrucções publicadas na Ordem do Exercito,
N.66, de 21 ele Agosto do corrente anno, relativas ao fardamento das
praça~ de Veteranos,
§.§. 1.0 e 5.·, aonde se lê
30 de Junho
de 1833 = deve ler-se = :n de Julho de 1833 =; ficando assim.
alterado o disposto nas mencionadas
Instrucções.
~. o
Qlle a incapacidade
do serviço activo, pela qual foi addido
ao Castello de S. Filippe , o Capitão,
M. da Costa Roque, he
proveniente de ferimento de bnla que recebeu em combnte,
3 .•. Que o 'l't'l1cnte do Batalhâo Nacional de Villa Real deSanto Antouio , dernittido por Portaria
de ~7 de Outubro ulrimo , he
lVr.anoel Gu-rreiro , e não A. Manoel Guerreiro,
como se, acha publicado na Ordem do Exercito,
N" 80 do corrente anuo. = Cox-

=

DE

DO .BOMflM.

Está

o

conforme.

Chefe da 1.& Direcs:âQ

=

,

c.

..

'

.,
r

.t

,

J

N.O 88.
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra,
de 1838.

em QOde Dezembro

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se ao Exerdlo o seguinte:
. Por

Decretos

de 11 do corrente

me%.

Regimento de Cavallaria N.· 4.
Commandante
da 4." Companhia,
o Major Graduado
do Regimento N. o 5 da mesma Arma,
P. M. Pinto Guedes.
Capitão,
o Capitão do mesmo Regimento
N. o [), B. P. de Mendonça Furtado,

,

. Regimento de Cavalla1'ia N.· 5.

Capitão
Capitão

da 2.& Companhia,
o Capitâo , D. de Sousa Folque,
da 5." Companhia,
o Capitão,
F. Maria Monteiro.
Batalhão de Caçad01'cs N. o 2.
Tenente,
o Tenente do Batalhão
de Lnfanteria N.· IS, J. Antonio de Araujo.

Haialhâo de Caçadores N.· 5.

Quartel Mestre, o Quartel Mestre
Arma, J. Patricio de Oliveira.

do Batalhão

N.· 4 da

mesma

Batalhão de Infanteria N. o 8.
Mestre,
o Sargento Quartel Mestre, João da Costa.
.
,
Batalhâo de Infanteria N. o 17.
Capítâo , o Capitão de Infanteria,
P. de Bettencourt
de Vasconcellos; por ter pertencido
ao extincto Rcgimento
de Lufauteria
N. o 1, do qual se formou aquelle Corpo,
a que nâo passou na
sua organisação,
por se achar em Commissão
na Guarda Municipal de Lisboa.
Tenentes,
os Tenentes da mesma Arma, M. Ferreira N ovaes , e
A. Nepomuceno
de MeUo.

Quartel

Batalhão
Ã lferes,

o Alferes
mento da Maia.

de Infanieria

dó Batalhão

N.

o

19.

N.· 14 da mesma

Arma,

A. Sar-

3.& Secção elo Exercito.
Ca~itão ~ o Capitão
Cordeiro.

do Regimento

de Cavallaria

N:

4~ J. José

Forte das Maias.
,A.ddido, o Major de Infanteria
ra , M. Francisco Diniz.

com destino

para

Praças

de G uer-

,Companhia

de Veteranos da Praça de Chaves,

Reformado
addido , com o vencimento
feres Graduado,
B. José de Abreu.

que actualmente

tem,

o AI ...

Por Decreto de 13 do dito mes:
1.o Regimento de .Jh,til7m'ia.
Primeiro Tenente,
o Primeiro.Tenente
J. Maria de Pina.

a

da 3.

Secção

do Exercito

,

2. o Regimento 'de Artilltc1·ia.
Capitão da 2.a Bateria,
o Capitão da 3." Secção do Exercito,
L.
Christovâo VidaI.
Se~uHdos ~'enen t<:,s, os Segundos Tc~entes. da mesma Secção, J.
A. Rodngues
Galhardo,
e J. JoS(~ da Silva,
.
3. o Regimento de .Artiiharia,
Capitão daL." Bateria,
o Capitão da 3." Secção do Exercito,
A.
Fernandes
Camacho.
Segundos Tenentes,
os Segund,os Tenentes
da mesma Secção , J
Domingues de Oliveira,
e F. M. M. ela Cruz Sobral.
4,· Regimento
de Art'ithel'ia.
Primeiro Tenente,
o Primeiro Tenente 'da 3.~ Secção do Exercito,
J. de Figueiredo
do Tojal Pereira.
Segundos Tenentes.,
os. Segundos Tenentes
da mesma Secção,
J.
Tavares de Almeida,
e A. José de Barros.
Regimento
de CavaUa,'ia N. o 3.
Demittido,
pelo requerer, allegando motivos áttendiveis, o Oapellâo;
Luiz Igrejas.
,
Por Decretos de 18' do dito me%.
L

,

•
Tenente,
Castro

. Corpo do Estado :Maior do EXMcito
o Tenente do Batalhão de Infanteria N. o 18, C.

B.

de

Ferreri.

J1ega~merntode' CavaUaria N. o 6.
Alferes, com exercicio de Ajudante,
o Alferes de Cavallaria da 3."
Secção do Exercito,
L. M. da Rocha Fontanus.
Tenente,
Tenente de Cavallaria
da referida Secção, J. de AI.
rneida da Cunha.
Alferes, o Alferes com e'Xel'cicio de Ajudante,
F. de Paula e Silva.

°

Forte Novo de S. Pedro na Ilha da Madeim.
Major,
Governador,
o Capitâo de Artilheria,
P. Cypriano de Ornellas; em atlenção {L sua antiguidade
!'_lo Pôsto que tem, aos
seus bons serviços, e haver s.ido julgado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude.
I Demittido,

pelo requerer,
o Cirurgiào
de Evora-Monte;

do pela Convenção

Mór Graduado.,
AmnistiaM. L. da Cunha Peg{Ldo.

[ 3 ]

-*~.Por Portaria de 10 do corrente mcz.
Dispensado do seTvi-ç.:>em qne se achava ás ordens do Bri~adeíro
Graduado, S. da Costa Pcssôa, a fim de regressar ao Corpo a
qlle pertence, o Capitão do Regimcnto de Cavallaria N:6,
M.
Luiz Paehêco.
Por Portarias de 11 do dito mez.
Batalháo de Caçadores N. o 2.
Para servir no dito Batalbão, o Tenente que se achava servindo no
Batalhão 'N." 1 da mesma Arma, B. J. Marques Pereira.
~ .. Batalltâo

Nacional

Pi'ovisorio

áe Lisboa.

Para servirem no dito BatalMlO, o Tenente da 3.a Secção do Exercito, J, J . Jaques Mascarenhas; c os Alferes da mesma Secção',
D. José Machado, e Francisco de Sousa Pinto.
Exonerado do Logar de CapcIE\o, que exerce por Commissâo na
Torre de S.• Julião da Barra,
o Padre, F. José de Miranda,
por assim o haver pedido.

Por Portaria de 13 do dito mez.
Torre

de S. Juliâo

da Barra,

Para fazer o serviço na sobl'edita Torre, o Segundo Tenente de Ar ..
a
tilberia, A. J. Fernandes Braga, que se acha na 3. Secção do
Exercito.
POJO

Portaria; de H, do dito me».

Para servir ás ordens do Brigadeiro Graduado, S. da Costa Pessôa, o Tenente da 3." Secção do Exercito, A. J. de Macêdo e
Vasconcellos.
'
Batalhâo Nacional de Villa Real de Santo Antonio.
Demitlido do serviço, pelo requerer, e ter sido julgado incapaz por
uma Junta de Saude, o Tenente, B. Affonso Guerreiro.
Por Portaria de

17 do dito mez.

Regimento de Cacallaria N," 4,.
Para fazer o serviço no dito Corpo, o Cirurgião M6r, do Regimen ..
to N.O ó da mesma Arma, J. Antonio de Abreu.
Par~ cont~nuar a fazer o serviço no Hospital da'Estrella,
o Cirur ..
gIaO Mor do Regimento de Cavallaria
N. o 4, F. Damazo da.
Costa.

..

[4 J
Por

Portaria

de 20 do dito me".

Exonerado
do Comrnando
para que foi nomeado,
por Portaria de
31 de Março do corrente an no , a ürn de reunir ao Corpo a que
J. Cypriano
'pertence,
o Major do 3. Regimento de Al'tilheria,
• de Barros,
0

Licenças

concedidas por motivo de molestla
clarados.

aos OfJZc-iaes aÓalxo de-

Em Sessâo de 3 do me:: proximo passado.
Ao Capitâo do Regimento
de Cavallaria N. o 4, F. D. de Oliveira
Rego, quarenta dias para se tractar,
.
Em Sessáo de li> do dito me%.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N. 013, J. Vicente de Azambuja, trinta dias para se tractar,
Ao Segundo Escriptnrario
da Repartição
Provisional
de Liquidações, J. C. Rod rig ucs Costa, quinze dias para cou valeeer.
Em Sessâo de QG do dito mez.
Ao Segundo Tenente do
Regimento
de Artilheria,
J. T. de
Sousa Ramos,
sessenta dias para se tractar.
Em Sessáo de 29 do dito me»,
Ao Major addido á Praça de Salvaterra
do Extremo,
J. Gomes
da Silva, noventa dias para continuar
a tractar-se,
Em Sessão de 6 do corrente rnez.
Ao Capitâo do Batalhão
de Lnfunteriu N.o 10, T. de Mello Sárria , sessenta dias para convalecer.
Ao Tenente do sobredito Batalhão,
J. da França Netto , sessenta
• dias para continuar a tractar-se,
Ao Official de Secretaria do extincto Estado Maior Imperial,
com
exerci cio nesta Secretaria de Estado,
M. Antonio da Fousêca ,
_ qu~rel1ta 'di as para se traetar •

4:

Licençae registadas concedidas aos Officiaes abaixo designados
Ao Tenente do Rezimento de Cavallaria
N." ~, J. J. de Sousa
.
o
_ Pimon tal , quatro mezes.
Ao Alferes da Companhia
de Veteranos
de Lagos, C. Alberto de
Azevêdo , quatro mczes.
CONDE DO BOMFur.

=

Está conforme.

o

Chefe da 1.& Direcção

=

N.O 89.
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,

em Q8 de Der.embro

de 1838.

;'

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se ao Ecercito o seguinte:
por

Decreto

de ~l do corrente meIO.

Ba;talhâo de Infanieria N. o 10.
Capitão,
contando a antiguidade
de [) de Setembro de 1837, o
Capitão da Guarda Municipal de Lisboa, J. M. Leopoldino de
Sampayo ; em attençâo a ter effectivamente
servido no Exercito desde 1836, com pequenos intervallos , o importante cargo de
Ajudante General das Fórças do Sul , e de Observação no Norte, com intclligencia , e actividade;
e haver sido por differentes
vezes recommendado
pelos Generaes,
debaixo de cujas ordens
tem servido.
•

-*~*Sua Magestade , A RAINHA,
Querendo
praticar Actos proprios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o 'Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
~. lO: do Artigo 8'2 elo Capitulo 1.", Titulo VI. da C01l5tituiçrlO
Politica da Mouarchia , Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos Iléos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.
Por Decretos de 4 do corrente me%.
Marcelino .Antonio de Jesus, Anspeçada;
e Bartholo Ferreira ,
Soldado,
ambos do Batalhão de Caçadores N. 03, tendo sido condcmnndos em um anno de trabalhos de Fortificaçâo , pelo crime de
deixarem fugir os prêsos que guardavam na Praça de Almeida: foram penloados,
e mandados pôr em liberdade,
ficando expiada a
cu! pu com o tempo de prisão que têem soffrido; em auenção
ás reeOfllmenJações que a seu respeito fez o respectivo Commandanle,
e provar-se a pouca culpa que tiveram na fuga dos prêsos.
Tendo sido condemnados
a degrêdo
tramar,
pelo crime de insubordinação,

para diversos pon!OS do Ulas praças do RegImento de

•

Cavallaria N. °1, abaixo mencionadas;
foi-lhes commutada
a referida pena pela maneira seguinte:
ao ltéo Bsrnurdino
de Oliveira,
Soldado,
em seis annos e oito mezes de trabalhos de Fortifrcaçâo
neste Reino; aos Réos José. da Silva, Segundo Sargento;
Manoel
Joaquim da Silva, Furriel;
~ Soldados,
José Gil, Francisco dos
Santos,
José Antonio Torquato, Domingos José de Sousa, e José
Rodrigues,
em quatro annos dos so hr cd itos trabalhos
a cada um
delles; e ao Réo Serafrm Thomaz, Soldado,
em deus annos e oito
mezes dos mesmos trabalhos.
- Por Decreto

de 10 do dito me91.

Antonio Mauricio,
Soldado da~." Companhia
MoveI do Batalhão Nacional de Lagos ~tendo, sido C(},ndemnado a um anno de trabalhos de Fortificação, pelo crime de desobediencia,
estando embriagado: foi-lhe perdoada a referida pena. dando a culpa do Réo por
expiada com o tempo de prisâo , que tem tido,· e que já excede
áquclle por que se achava condemnado;
attendendo
á sua minoridade,
ao mio lractamento
que soffreu quando foi prêso , e outras
circumstancias
que constam do Processo.
Por' Decreto

de 13 do dito

l1W%.

Antonio José da Rocha,
Soldado da 3." Companhia
do extin ..
cto Regimento
de Infanteria
N ..0 4·, condernnado
a dez annos de
degrêdo para um dos logares de Africa , pelo crime de roubo de
objectos da Fazenda Nacional:
foi-lhe cornm utad.a a referida pena..
em a de trabalhos
de Fortificação
neste lteino,
com abatimento,
da terça parte do tempo, por que se achava condemnado.

POUTARIA.

=

Ministerio da Guerta.
L" Direcçâo. = 4.." .RQpartiçrto.
Tendo tomado assento como Senador , na respectIva Carnara , o
Tenente General,
Conde de Avilez, Commandante
da 1.~ Divisão
l\lilitar:
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra.
que o Tenente General,
Visconde de Villa Nova de Gaya, seja encarregado
interinamente
do Commando da referida Divisão, durante
o impedimento
daquelIe Otlkial General.
Paço das Necessidades,
em ~4 ele Dezembro
de 1838..
Conde
do Bomfim,

=
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Por Portarias

de Q!i! do corrente me~.

Para servir ás ordens do Brigadeiro Graduado,
S. da Costa Pese
sôa , O Tenente de Infanteria da 3.a Secção do Exercito, J. Maria de Magalhães.
Batalhão Nacional Prooisorio de .i'trariantes e Artifices do Douro.
Alferes, da 3." Companhia;
o Sargento da 2.'" Companhia,
A. J.
da Cunha e Silva; e da 4.'" Companhia,
o Sargento Ajudante,
A. Francisco Moreira
Licenças concedidas por motieo de molestia
clarados.

aos Ofjiciaes abouco

ck..

Em. Sesuu: de 12 do corrente me9.\.
Âo Tenente do Regimento de Cavallaria N. o 3, Dom P. Barbosa
de Aborim, quinze dias para se tractar.
Em Seseâo de 90 do dito me9.\.
Ao Amanue~s~ da Secretaria do extincto Estado Maior General,
com exerci CIO nesta Secretaria de Estado,
T. de S. P. de S.
Ozorio e Brito, trinta dias para se tractar.

-*~*Licenças

registadas

concedidas

cos Of.ftciaes abaixo indicadOl.

Ao Primeiro Tenente do 2. o Regimento
de Artilheria , F. I. Ma~
ria de Azevêdo , dous mezes,
Ao Segundo Tenente do mesmo Regimento,
J. A. Rodrigues Galhardo, tres mezes.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N. o 28, ás ordens do Commandante da 4." Divisão Militar, A. Barroso Basto, tresmezes.
Ao Tenente,
C0m exercício de Ajndante do Batalhão Nacional
Provisorio de Leça do Balio , A. Luiz Gonçalves , tres mezes.
Ao Amanuense da 2." Classe da Secretnria Geral do Arsenal do
Exercito ~ A. F. Cobeiro Gentil, prorog açào por quatro mezes ,
sem vcncrrnento,
CONDE DO BOMFIM.

=

Está conforme.

o

Chefe da 1." Direcfáo

=

.'

,'I

N.O
Secretaria. de Estado

.,

90.

dos Negocias da GUC1'ra,
de 1838 .

em 31 de Desembr«

ORDEM DO EXERCITO.
,
publica-se
POI'
•

ao. Exercito

Decreto de QQ do

o seguinte:
COlTcnte

me%.

~. o Regimento
de Al'tilheria,
•
Primeiro Tenente,
o Primeiro Tenente Ajudante
do 3. o Regimento
da mesma Arma, B. José dos Santos; que foi exonerado do exercicio que tinha neste Corpo, por assim o haver requerido.

Por Decreto

de ~..L do dito me»,

3,a &cçâo do .Bxel'cito.
Capitão,
a fim de ser empregado
em lima Commissão do Serviço,
o Capitão do Batalhão de Caçadores N: 1",J. Maria Gomes.
Por Decreto de 26 do dito me%.
J

Capit~o Graduado,
com a antiguidade
de [) de Setembro do anno
proximo passado, o Tenente de Infanteria , que se acha fazendo
o serviço no
Batalhão Nacional Provísorio de Lisboa, M. de,
Oliveira Castcllo-Brnnco
..
Capitão,
para ser empregado
em uma Praça sem accesso , o Tenente da 3." Secção do Exercito, Carlos Boavcntnra;
em attenção a contar mais de Q6 annos de bom serviço , e haver sido julgado incapaz do serviço activo por uma Junta de Saude.
•
Companhta de Feieronos da .Fó.,., do Douro,
Addido , o Alferes da Companhia de Veteranos. de Aveiro, J. An ..·
touio dé Figueirêdo.

3:

-*~*.. Sua Magestade , A RAINHA,
Querendo
praticar
Actos propl'ios da Sua Clemencia,
Houve pOI; bem, Tendo ouvido o Couso.lho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pejo
.§. ~O:o dp .Artigo 8'2 do Capitulo 1:, Titulo VI. da ConstitUlçao
1?olltl~a da ~Ionarchia,
Reduzir a pena,
que havia' sido imp()sta
ao Réo abaixo m
nado
pela maneira nesta Ordem expres ....
sada.

•

'

Por Decreto de 24 do corrente mel.
0

Izidoro Maria Guião, Soldado da 6....Bateria do 3. Regimen ..
to de Artilheria , tendo sido condemnado em seis annos de degrêdo para os Estados da India, pelo crime de terceira deserção simpIes; foi-lhe commutada a referida pena em a de trabalhos de For.
tificaçâo , com abatimento da terça parte do tempo porque se acha ...
va condemnado.

-*~~*- "-

Por Portaria de 24 do

corrente

melll~

E(l~~rregado do Governo Militar da Ilha de Santa Maria , o. Ca ...
( pitão da 3.11.Secção do Exercito, J. Maria Gomes.
.
Por Portaria

de c.27do dito mez.

Regimento de Cavallaria N. o 2.
Para fazer o serviço no sobredito Regimento, o Capitão do Regimento N. o 3 da mesma Arma, A. Durão de Sá.
Por

Portaria

de 31 do dito me~.

7.'" Divisâo Milita1'.
Para servir ás ordens do Commandante da sobredita Divisão, o AI-.
feres da 3.11.Secçâo do Exercito, M. Rodrigues Affonso.

-*~~*. Li~ença concedida por motivo de moleetia ao Ojficial abaixo indicado.
Em Sessão de 22 elo corrente

me!ó.

Ao Addido ás I ntendencias Militares, J. J. Caldeira dos Reis, no ..
venta dias para continuar a, tractar-sc,

_:*~*Licença. registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Major Graduado de Artilheria , e Director do Trem de Fáro ,
J. Justiniano da Silva, prorogaçâo por dous mezes.
Ao Major de Infanteria,
addido ao Estado Maior da 2." Divisão
~ Militar, A. de Oliva e Sousa, prorogação por tres mezes.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N.· 2, J. Ignacio Ribei ..
TO, prorogação por dous mezes .
.Ao Tenente de Infanter.ia, servindo no BatalhâoN. o 18 da mesma
Arma, M. Maria Bilton , quatro mezes. ::;;:::CONDEDO BOM.PIIII.
Está conforme.

O Chefe da 1.& Direcfâo ;;;::~7

,

~

~

=Secretarla de Esládo dos Negocias da Guerra ~ em 9 de Janeiro
de 1839,

ORDEM DO EXERCITO~
Publica-se ao Exercito o ,seguinte:
Por Decreto de 31 do mc~ pToxúno passado.
2. a Secção do Emercit.o.
Quartel, Mestre, o Quartel Mestre do Batalhão de Infanteria N.·
19, J. Alberto Corrêa, a fim de ser empregado nesta Secretaria de Estado.

Por Decreto
Cirurgião
randa.

Ajudante,

de 7 do corrente me.,..

Batalhtio de Caçadores N. o 3.
o Cirurgião Aj udau te, T. J. Ferreira, de Mi-

P01'

Decretos

de 3 do dito me9:..

Batalhão de Caçadores
Tenenle,
o Tenente
Marques Pereira.

do Batalhão

N.

o

N. o 2.
1 da mesma
'

Baialhâo de Infanieria

N.

AnÍla,

B.

J".

10.

o

Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Batalhão N. o 9 da mesma Arma, F, J. do Patrocinio Torres.
Batalhâo de Infanteria
.N. o 11.
Cirurgiào Ajudante,
o Cirurgião Ajudante do Batalhão N. o 10 da
mesma, Arrna , J. Braz Corujo.

.

Batalhâo de Infanteria

N.

o

20.

Capitão da 6. a Companhia,
o Tenente de Infanteria , que está servindo na Torre de S. Julião da Barra,
A. O. Gomes da Silva.
Corpo Milda» do Arsenal do Exe1·cito.
Alferes, o Alferes de Cavallaria , que se acha na 3," Secção do
Exercito,
A. P. da Fonsêca Saraiva.
,
Praça de Casca.es.
Capitão, com exerci cio de Ajudante,
o Tenente de Iofanteria,
que
está servindo no 1. o Batall.âo Nacional Provisorío de Lisboa, J.
?e S. Pereira Valdez ; em aLtenção á sua antiguidade,
e ter sido
Julgado Incapaz de serviço activo por uma Junta de SaudeCompanhia de Veteranos de MattozinhosA<ldido, o C"piLão de Lnfautoria , que se acha na 3." Se,cção do
li<

[Q ]
Exercito,
L. Maria de Magalh~les; cm attençâo a ter sido jul ..
gado incapaz de serviço activo por uma Junta de Saude , em con
sequencia de ferimento de bala, que recebeu em combate.
Para ser considerado Reformado do Exercito de Portugal,
sem vencimento,
o Tenente Coronel Reformado
elo Exercito do Brasil,
J. Daniel Ribeiro.

-*~*.$*PORTARIA.

=

Ministerio da Guerra. = 1." Direcção.
4." RepartiçtlO.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos N egocios
Guerra,
que o Coronel do Estado Maior de Artilheria , A. J.
Silva Leâo , substitua no Commando
Geral da respectiva Arma,
Coronel,
J. P. Soares Luua , que foi chamado a tomar assento
Carnara dos Sfir," Deputados.
Paço das Necessidades , em 8 de
neiro de 1839.
Conde do Bomfim.

=
ela
da
o
na
Ja ..

-*~*Por Portaria de

I,')

do me~ premimo passado.

Trem da Praça de Elvas.
Amanuense,
A. J. da Gama
dilo Emprêgo.
POl'

Lobo,

que exercia

interinamente

o

Portarias de 3 do corrente me9S•.

Para servir de Ajudante
de Ordens do Tenente
General,
Visconde de Villa Nova de Gaya,
durante o tempo que este commandar a 1." Divisão Militar,
o Tenente do Batalhão de Infanteria N.o 10, J. M. Fradesso da Silveira.

Batalhão Nacional Prooiorio de Leça do Balic,
_Tenente da L" Companhia,
o Soldado,
J. de Sousa Ferreira.
Tenente da Q." Companhia,
o Tenente addido , M. Simão Ferreira.
Alferes da 6." Companhia,
o Sargento da 4." Companhia,
A. Ferreira da Cruz.
Por Portaria de õ do dito mel.

Demittido,
nen te,

Batalhão Nacional Proeieorio de Bouças.
as honras do Pôsto,

pelo requerer,
conservando
J. da. Silva ArÔzo.

o Te-

[ 3 ]
P01' Parlaria

de. 7 do dito mc%.

JJatal/tâo de Caçadores N. o 6.
Para fazer o serviço no referido B~talhão,
o Capitão
de Infanteria
N." !25, J. Pcdroza Barrctto.

do Batalhão

Pras:a de Valença.
Para fazer o serviço na referida Praça,
o Alferes de Infanteria,
que havia. sido mandado servir na Praça de J uromenha , M. de
Sousa Vellozo.

Por Portaria de

1.0 Baialhiio

8

do dilo me....

Nacional Proeisorio do Porto.

Para fazer o serviço de Ajudante
no referido Batalhão,
da 3. a Secção do Exerci to, J. P in to da Sil va.

o Tenente

-*~*Licenças concedidas por motivo de molesiia aos Officiaes abaizo
indicados.
Em Sessão de lá' de Novembro ultimo.
Ao Alferes do 2.° Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa,
J. Ma-.
ria de Moura , noventa dias para continuar
a tr actar-se,
Em Sessao de 6 do me:. proximo passado.
Ao Capitâo do Batalhão
de Infanteria
N: 9, J. da Silva Mou\'"
râo , noventa dias para continuar a tractar-se.

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo indftados.
Ao Segundo Tenente do 3.· Regimento
de Artilheria,
J. P. Corrêa e Sil va , trcs mezes.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria N. o 3" Dom P. Barbosa
de Aborim,
prorogaçào
por quatro mezes.
Ao Ten er
do Batalhão de Caçadores
5, S. Leão Cabreira"
um mez , contado do dia em que terminou
a que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito,
N. o 75 do anno proximo passado.
Ao Capitão do Batalhão
de Infanteria
N. a 8, servindo de Major
no Batalhão Nacional de Fáro , D. P. de Moraes Sarmento,
um
rnez ,
Ao Capi~ão do Batalhão de Infanteria
N." 9, G. Antonio Cameí-,
1'0, seis mezes.

N"

/

[4 ]
Ao Alferes do Regimento
de Voluutarios
da RAINHA,
empreD"ádo
nesta Secretaria
de Estado,
H. P. Vianna de Lima, pro;~gaçâo por dous annos.
Ao Tenente Coronel Commandante
do Batalhão Nacional Provisorio de Villa Nova de Gaya,
J. VeHozo da Cruz J unior , deus

mezes.
Declara-se

o seguinte ~

1.o Que o Capitão do Corpo de Engenheiros,
G. A ntonio da
Silva,
promovido
na Ordem do Exercito , N.· 68 do anno proximo pretorito , tem mais o appellido de
Couoreur, -;
2:
Que o Capitào , Carlos de Boaventura,
despachado
pela
Ordem do Exercito,
N.· ,90 do anno proximo passado,
continúa ,
desde o 1." do corrente rnez , no exercício em que se achava de
Commandante
do Presidio Militar do Castello de S. Jorge.

=

=

CONDE

DO BO~IFIM.

Está

~r

[.

o

conforme.

Chefe da 1." Direcçâo

.

.

=

Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
de 183!).

em 17 de Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.,
publica-se ao Exet'cito o seguinte:
DECRETO.

A

ttendendo ao que Me representou
José Tgnacio de Albuquerque, Primeiro Medico Graduado do Exercito,
e a que antes do Decreto de vinte e quatro de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e se~
te, por que foi Reformado,
seus muitos e importanLes serviços haviam merecido que Meu Augusto PAI, de Saudosa Memoria,
por
Decreto de quatro de Abril ele mil oitocentos e trinta 'C tres , fixasse a
sua situaçâo em um serviço menos activo ; e bem assim que aquella
romuneraçâo lhe foi concedida em tempo, em que a Lei. das Refórmas ntlO existia para os Facultativos
da sua classe; e a que consequentemente
não estava nas circumstancias
de se lhe applicar a ~efôrma pelo re:cl'ido Decreto ·de vime c q u at ro de Fevereiro
de mil
oitocen los c trinta e sete: Hei por bem Determinar que, ficando elle
scm eifeito , subsista o de quatro de Abril de mil oitocentos e trinta
e tres , lia part.e que lhc for applica vel ; fazendo .o serviço que for
oompnti\'cl com 3S suas circurnstancias.
O Ministro e Secretario de
Estado dos N cg()cios da Guerra o tenha assim enten<lido,
e faça.
executar. P~tÇO da" Necessidades,
em treze de Janeiro de mil oitocentos e tria,ta e nove. = RAINHA.
= Conde do Bomfim,

-*~~*Por Decretos de 11 do corrente me't..
Regimi;nto de Cavallaria N. o ~.
Major,

o Major Graduado,

Dom Carlos Mascarenhas.

\
Regimento de Cavallal'ia N." 3.
Alferes , o Alferes do Regimento N: 6 da mesma
Paula

,
Arma,

F. de

e Silva.

Regimento de Cavallaria N. o b.·
Tenente Coronel, o Tenente Coronel Graduado do Regimento
2 da mesma Arma, J. Carlos de Forman ,

Re9'~ment() de Caoallaria N:" 6.

.

N.·
o

Coronel ~ o _[enente Coronel Graduado do RegImento N.
[) da me,m~ Arma, B. G. Cabral de Sá.
.
Alferes, o Alferes do Reeimento
N. o 3 da mesma Arma,
A. M.
Ribeiro de Carvalho.
e

Tenente

,.
Batalhão de Caçadores N: 3.
Major, o Major do Batalhão N. o b da mesma Arma, J. José Pedrozo.
Bat~lhiZ(). de Cafadores N,o 4.
Major, o Major do Batalhlw N. ~8 da mesma Arma, J. M. da
Fonsêca Moniz.
BatalMo. clç .Jrifa(bte1'Ía N. o 10.
Alferes, o Atferes do Batalhão N. o ~o da mesma Arma , N. Corrêa Monção.
Batalluio de Infanteria N. o ~o.
Major, o Majol' Graduadó, J. Ricardo Peixoto.
q

Baialháo

de Caçadores

.N. o ~8.

Major, o Major do Batalhão N" :.1 da mesma Arma , J. J. Perei. ra e Horta.
g." Secção do EJ!c~·cito..
Major,. o Capitão, V. Alvares da Sil"'t ..
3. a Secfao do Eaxrcito,
Major, o. M.ljor do Batalhão de lnfa.nteria N. o 20, J. Baptista
'. MarçaJ.
Por Decreto de 14 dD d;iJ;o.me..,. •
,
Alferes de lnfanteria,
o' Primeiro Sargento do Batalhão de Sapadores., A. José Miguel,
'
Por Decreto de 150 do dito. mc\l.
Regime.nto de. Cavallaria N. o ~.
~
Cirurgião Ajudante, o Cirurgião Ajudante do Hegimemo N ~o 4 ata
mesma Arma, A. Jacintbo Mendes;
P01' Decreto de 16 do dito 11I,e':<-.
,
C01'PO de Bneenbeiro«.
.
Capitão Graduado, o Capitão; GJ.:aduado da 3." Secção do Exerci ...
to, J. Manços de Faria.
Segundo Tenente , o SegtJudo Tenente da referida Secção, M. Fortunato Meira.
Estado JIIlaior de A-rtilheria.
Capitão, o Capitão da 3~" Secção do Exercito, J. Alberto Coelho.
I

Batatlláo.

de l1ifantcri.a

N.

o

9.

Desligado do effectivo do Batalhão, continuando 1:10 sesviço em
que se acha, o Capitão, M. José, Meira.
'
Torre de S. Vicente de Belém.
Addido, o Alferes addido á. Praça de Monsanto, M. Vicente - 0&
gueira.
Carmpanhia de. Veteranos

de Beirollas.

Addido, o Alferes de Lnfanteria , A.. J. Miguel, por ter sido jul&
gado incapaz do serviço activo por uma. Junta de Saude , e contar mais de trinta annos de serviço.

[ 3 ]

-*~~~~-

POlt'l'ARIAS.
Ministerio da Guerra.
UepartiçtlO Central da Contabilidade.
Manda A RA lN HA, pçla Secretaria
de Estado dos N egocios
da .Guerra
que fique sem effeito o disposto na Portaria
de 17 de
Novembro de 1836, publicada. na Ordem do E:-ercito,
N." 53 do
mesmo anno , s6mente na parle em que detcrwmou
fossem rernettidas pelos Com mandantes dos Corpos á Repartição Central da Contabilidade do sobredito Ministerio,
as lldações,da
despeza feita com
o tractamento
das praças nos Hospilaes Civís; por quanto os mencionados Commandantes
devem de ora eru diante faze. essas remessas directamente
aos re&pectivos Addidos ~\S lntendencias,
os quaes,
depois. de verificarem as ditas Relações,
as enviarão aos Provedores
daquelles Estabelecimentos
~ para receberem
a importancia
deli as
das Pagadorias Militares. Paço das. Necessidades,
em 4 de Janeiro de 1839. = Conde do Bomfim.

=

=

Ministerio da GIlCIrÇ), = L." Direcçâo. = 4." Reparliçito.
'Tendo cessado os motivos pelos quacs as Oommissões das differente~Armas foram man dudas reunir,
por Porlaria do 1.0 de Agosto de
1837,
deste Minislerio:
Manda A nAI~HA
, pela &~reraJ"Ía de
Estado
dos Negoeios da Guerra, que as referidas Cotnmi~ões
se
sl'parem, a frrn de proseguirem no que lhes incumbe- o Decreto- de
14 dc Dezembro de 1836. Paço das Necessidades,
em 11 de Ja ...
neiro de 1839,. = Conde do B01'R.tf,m.
.
á

-*~.,.-

Por Parlaria de 10 do corrente me')',.
Batalhâo Nacional Provisorio de Vilüt Nova de Gaia,
Para exercer as funcções de Ajudante,
o Tenellte de Tnfanteria quese acha. na 3." Secção do Exercito , A. de Sousa Béssa,
Baéalháo Nacional klovd de riu« Nova de Gaia.
P~ra. exerceras
funcções deA.ludante,
oTQnente de'lnfarnteria
que'
se acha na 3.~ Secção do Exercito,
A. S. Ribeiro de Meneaes,
Por Portaria de II ~ dito me'!".
Batoüiôo de hlJlmteru.l N. o is,
Pum fn~r o serviço no rd'erido .Batalh~\O, O Tenente do Batalh~
de Iníantcria
N: 13, J. Vicc ite de Azambuja.
Por PQ?·troriOii de 14 do dito 1/ tl~.
Batalh.iío de Caçadores N." 5.
Paro. reunir ao sobredito Batal11ão a que pm tcn ce, o Capitão,
.A •
•T. Pimentel Jorge. que se acha fazendo o serviço no
ataJh~o
N.o 4 da mesma Arma..
\
. .Batalhâo de Infanteria
N." ~~.
a
Para fazero servIço no sobreclito Batalbao,
o lenenle dUo 3. SeG...
Çr\O do Exercito,
J. X. da Silva Franco.
N

[4 ]
Por Portaria de 15 do dito me~.
Para servir de Ajudante
de Ordens do T~nente General,
Viscon. de de ViIla Nova de Gaya,
durante o tempo em que este om.
cial General Commandar
a T." Divisão Militar, o Capitão,
Ajudante do Collegio Militar,
J. M. de Moraes Rêgo.

-~-

Licenças

concedidas por motivo de molcstia aos Officiacs aómxo declarados,
Em Seesâo de 20 de Desembro ultimo,
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N. o 11, 1". de Paula Moniz, noventa dias para acabar dctractar-se,
e convalecer.
Em Scssâo de 3 do corrente me<:ó.
.
Ao Empregado
com exercicio na Repartiçâo
Provisional de Liquidações , J. M. Rodrigues
de Carvalho,
noventa dias para se
tractar,

-*~~*-

l.icens:as registadas concedidas aos Officiacs abaixo designados.
Ao Primeiro Tenente do 2.0 Regimento de Artilheria , B. José dos
Sa n tos, tres mczcs.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria
N. 01, Dom J. Maria de
Mendonça,
quinse dias.
Ao Al feres do mesmo Regimento,
J. M. de Sepulveda Freire, dous
mezes.
.
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N.1) 4, B. P. de Mendonça Furtado , tres mezes , contados de 17 do corrente.
Ao Alferes do Bulalhúo de Infanteria N. o 6, M. G. Pinto J unior,
dous

rnezes,

Ao Alferes

de Infantcria

do Batalhão

N.o 10, F. de P. Pereira

d'Eça,

três mezes.
Ao Tenente do Batalhão

de Infunteria
N. o 20, fazendo o serviço
no Batalhão de Caçadores N. o 30, J . .Aleixo Paes, quatro mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Infunteria
N," ~l, J. Maria Bettencourt , seis rnezes,
Ao Major, Cornmandante
do Corpo de Veteranos
da 5." Divisâo
Militar,
J. Maria G uedes , dous mezes,
Ao Alferes da 3." Secção do Exercito,
L. Augusto Pimentel,
um
mez,
Ao Tenente do Batalhão Nacional Fixo do Porto, J. C. Vieira da
Cruz, seis mezcs.
Ao Amanuense de 3.~ Clnsse <.10 Arsenal do Exercito,
B. Gomes
da Palma,
ciucoerrta dias.
CONDE DO BO~IFIM.

=

Está

conforme.

O Chefe da 1. Direcção =
&

de Estado dos Neirocios da 'G'q_fe~'t'à', em: ·:ZG de Janeiro

Secretaria

de

IS;]!).

r.:

fi

A

I.ORDEM DO EXERCI1~'O.··
(

;,

-

j

I •

. P~blica-sc

r
)

I

I'

-'(1'1

ao

.E.x~r;ciio Dr ~eguint'f( ;

"

l ,,'
•
Por Decreto de 19 do corrente me...
Graduado em Assistente Cornrriissario
Geral,
com o mesmo venci.
mento que actualmente
tem; a As~~ten_te Depu.tado da t{cparti.4ío,9-0 Com,I1lis,saJiago, L. de A ln!ficl;a .. Choves.
.'.
r

•

.:.!

Por Decreto de 21 ~o dito m,eJó,
.
.
Cprpo deEngenhçi1"Os~'l'J'C l'J e
"
~eg\1ndo Teflent~,
09, Segu~do Tenente <la 3,~lSec~?t.9 do Exercito,
\ . J. Sirnpljcio de ,Anuino.
"'.
' .c._'
"'.1
_
li
Batç,lhá.o df lnfwueria
.l'~.o GJ!J~)ll: lU ' ,
"

.,

')1

J

.:

Alferes, o Alferes do Batalhão
dre Lobo.

de Caçadores

N.

'F. (A,lexàu-

Q8,
'

.

" .. ,

h ' '
~)~1],f}1' pf-lfr~'tos' Ae ,~(çf~ f~
'I1tyct, I " r 1(" .lt .
~Ie.m bros da Comrnissâo cnca.rJ;~,ada. Ql,1. [fQyj$l).P' ~M d~. t~; d,qli Mlt
~I!areil ~s~'~ngel!QS,
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da F. '.MesgUlta c Solla~ ! I;1J, r ~ O(l·~
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\.' c
Alferes de llifantcna,
~ So.rgento Quartel ~estr~ }~?I,P:,~~f\g)a? de
Sapadores,
Manoel 1< errelra,.
. ,. j ' __
I

P01' DeC1'etos ãe

2;)

do dito

11M%.

de CavJJ1Jaria !I.o 6.
Te'!_entes, os Tcne':ltcs d,a 3~a. &()CÇ~
do .Exe~ciY>1"M~)LllirIFcr.
_ r<\o, e F. Joaquim Cerquelf,a. (\
~ lJ,!. '
I,., .. ~ ,

Regimento

JJtet.taZhâoç,e 1'nfantetia N." ',. .
L '
N.
o i7: êl~ me.s~àA~.ma. .• 1\1.• '1\Jau.. C'
1
< ~('
nclO
nVail.
'
"l.I'~,~,
'.J .I'! f
I
BatalMo de InJqnter'iã'. tv." 2Q~rl'l"~ ( .• .' .
Desligado
do commando
da 6." Comp~n}üa, .-d~vendíJ
ç.ql)~i-,_

Capitão,

'o Capit.1.o do Batalhão

j'~

rlC;~W

derado como supranumerl;lrio,
o-Capitt'to,
Ar O. t:on~ês, da Silva, que está servindo ás ()rd~l;s dQ :(\l,arechal Ue ~áJjJp'o G~':-duado,
F_ .1o~quim Carre~i, Goverpador tia Torre Cle):l. lJulluo
da Barra.
l

.

Companhia de Vete1'anos df_ Setubal.
Governador
da 1;>raça de M~rLola,

Addldo,
o Major,
da Penha.

Cmnpanhia de' Vete1'anps de..'VAZ'em

J. Manoel

I

,V<;

Addido,

o Alferes de Infanteria,

Manoel

•

Ferrejr~;

elll attenç,rlo

contar trinta annos
a servir activamente.

:lo

do Serviço.,

c nrto -estar: capaz de conjinuar

c

---*@,,\---

Sua Mage~éle,'
A pAINHA
pri'2s da Sua t"1e1rnlncia, Uouve

Querelldó
por' fJem,

ratTcfll' Actos pro-

":!.'Ctl(to· duvIdo o Conse-

lho de- Ministros,
e Usando da faculdude , que Lhe compete pelo
§. 10.0 do Artigo 82 dó Capitulo 1'.,0, Titulo VI. da Constituição
Politica da :Nfonarchia,
Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos Réos -abaixo meiicionados-,
pela tllatJ.iira hes~a Ordem expressada,
.J
'
'
'uí
~ ,~,
,Por Decretos- fIe- 17' elo corrente me.,;.
('
Francisco José, SO~dado do '2 ." Hcgimlmto de- Artilhéria ~'achahdo-se condemnado 'em l!et~ arinos e meio 'de, degredo para os Estados d,a!ndia,
p.e,l?é.lcáme de t~fceir,a\ dmer~,qo ,ag-g~'avé.!..da,por se
achar de guarda.,
eter levado espada 'aDID, b1\)nha,"e
talabarte :
teve comrnutaçâo da pena na de .trabalhos de Forti fi 6t\çfto 'liô Reino, c<;>mabati.m.)e~td da terça parte do telIlpp po'rque s~ acha coudernnado,
,...,
1
I

,

_

.' .

'ãa ;'1." ~ompanl\iá'~~o,Bftlalhão

S~ât\b

Man?elJ0;)qui~2

tJT,_

de

:rl)ré11;té~1~~.N.Q~_,r6~
'á,cl}!ín~ó.~~e:cOiJ:d'eln!:~do

-e~ se;s ~h11OS de d~e..
gredpRat'.t:Jqs J:!..s~!\tfds·dia 'IpdH,i',llpel-b cruhe -dê terceira deserção
sitnp1e~~lfÓi ...[he co-lnnf\iiutla ,â, pe,ha.)em·u'.cle trabalhos de Fortlficas:~o no: Rei~o"
COIl! ~qat~rnent() da<tétçn' parle
d? temp? porque. se
tlêha 'cot1demnadó!J-,.
r-: ~
-'

,-"t~""~""l'

ii

.•

I

1.~P.OR'I;ARlA •. ,

==

-, ifinisteri6
dtl~66éH-~.. lL_ ~:~ ffir,~cçãol
.I." Repartição. _
Tendo sido chamadq JI._ occupar Q Cdrgo. de Sellad'or, o Conselhei1'0? L. José Ribeiró ~ déveb'do pBr isso Cessar das fUIl cções que exeréia ho Logàf1'él'é dbtm:tlÍs~à\'ibI em Ch-efé do Exercito:
Manda A
RAIN,HA, pela Secp;taria .,de,Estado pos N egoci?s, da Guerr~, que
fIque lIltctinamente
ertcarfegndd
daquelle ~xerclclO, o ASSistente
Comrúissario Geral Gráduaaó';' L. de Almeida Chaves, conservando a mesma regulatidadé,. oconom;a,
é promptidtio de pàgamentos, que Je acba adopLadá' Traquetlu,'Reparliçt\O;
tudo na conformidade do que propoí o' referrdo Dommis"arió em Chefe. Paço das
Necessidades,
eIp 20 de Janeiro de 1839. = Conde do IJom:ftm..

-*~*~*-:-,

Por Pof'taria de 16 do corrente mez.
1.o Batalhâo Nacional .Fixo do Porto.
Para ter o exerci cio de Ajudante,
o Alféres de Infanteria
ÇllO do Exercito,

J. dós Santos 'Roza.

da 3. a Sec-

,

[ :1 ]
de 18 do dilo meco
8." Di vis.1o uuu».

Por Portaria

Para exercer as funcções
de A.iudante de Campo do Brigadeiro Graduado,
S. da Costa Possôa , Commandante
da sobredita Divisâo , o Alferes do Regimento
de Cavallaria
N. o Q, !l. Fernandes Vidal.
Para exercer as funcçôes de Major de Brig&da da Fórça de Operações na mesma Divisâo , o Capitão do Batalhão de Infanteria
N. o 8, F. Maria de Magalhrtes.
Para regressarem
aos Corpos a que pertencem,
o Capitão do Batalhão de Lnfanteria N. o 10, servindo de Major de Brigada da
Fôrça de Operações na referida Divisão, J. Antonio de Freitas;
o Tenente do Batalhão de Caçadores N." 4, U. Antonio da Fonsêca , que servia de Ajudante
cle Campo cio Commandante
da.
sobrcdita Fôrça;
e o Tenente do Batalhâo
de Infanteria
N." 8,
J. José de Brito, que se achava ás Ordens do mesmo Comman ..
dante,
Por Por lar ias de 19 do dito me7..
Batalluio de Jnfanteria
N. o 19.
Para /azer o serviço no sobredito Batalhâo , o Capitão do Batalhão
N. 13 da mesma Arma, A. Roberto Henriques.
1.o Batalhâo Nacional Prooisorio de Lisboa.
Para fazer o serviço no referido Batalhão,
o Alferes da 3. a Secção
do Exercito , J. Lopes de Macêdo ,
'
Por Portarias de 21 do dito mc!t..
1.. Batathâo Nacional Prooisorio de Lisboa,
Para fazer o serviço no dito Batalhão,
o Capitão da 3,'" Secção do
Exercito,
F. Antonio Vellozo.
'
Batalhão Nacional Prooisorio de Léça do Halio;
Demittido,
pelo requerer,
o Major,
F. Pinto Soares; conservando as .honras do referido Pôsto , por estar comprehendido
no Artigo unico do Decreto dc lá de Outubro de 1836.
Por Portarias de 93 do dito mc%.
Torre de S. Juliâo da Barra.
Para servir ás Ordens do Marechal de Campo Graduado,
F. Joaquim Carreti , Governador
da mesma Torre,
o Capitão do Batalhâo de Infanteria
N." 20, A. O. Gomes da Silva.
Prafa ele Peniche.
o Segundo Tenente
de
P ara fazer o serviço na sobredita Praça,
José RoA.tilheria,
que se acha na 3." Secçâo do Exercito,
zado.
Arsenal do Exercito,
Amanuenses da 3.a Classe da Secretaria Geral do referido Arsenal,
por se terem habilitado em concurso,
na conformidade
do I\c ..

\

[ 4; ]

gulamenlo
do mesmo Arsenal,
J. Baptista de Araujo Guirnarâes , F. M. u'Eça Fig-neiró da Gama Lobo, e J. M. de Seu• na J cnochio,
Por Portaria de r.H do dito mc~.
1. o Batallu10 Nacional Procleorio: de Lisboa.
,
Capitão da 1." Companhia,
o Cnpitiio que foi do extincto 4,: Ba ..
talhào Nacional Movel da mesma Cidade,
J. Alberto Eneinaue.
Por Portaria de 25 do dilo me');.

Batalhão NaâonalFi:m
de Chaves.
Para servir de Major, o CapilãQ.do Batalbâc dcCaçaclores
J. P. de Castro Seromenho.
..

N: 4,

Por' .parlaria ele 26 do dito me~
Batailiõo
Nacional de Artistas da (''idade do Porto.
Para servir de Ajlldanle,
o Alferes de Lnfnnteria
que se aeha
3: Secção do J~x.crcil(), E. Matheus de Almeida,
Licença

concedida

na.

-*~*-

motivo de niolestia ao Official abaixo declorado •
Em. Ses silo de 17 do corl'cnte me$.
Ao Capitâo de Lnfanteria , com exercício nesta Secretaria de Estado, J. Gonçalves Barhoea , viote dias. para se traotar .

.'

1101'

--*~*-'--'

,

Licenças 1'egistadas concedidas aos Officiaes oboitco indicados.
Ao Capitão do Estado Maior do Exercit,o, -COTO exerci cio nesta Secretaria de Estado,
Barão de Wiederhold , seis mezes para ir fóra do Reino;
devendo ter p.rineipio desde. o dia da sua partida.
Ao Capitão do Regimento
de Cavailaria N.· 4, G. Xavier de Vas"
concellos,
dous mezes.
Ao Tenente de CavaHaria,
M. P. de A. Ferreira e Costa, proro. gação par seis mezes.
Ao Alferes do Batalhão de Enfnntcria N:14,
A. -J. da Silva Vieira, prorogação por quatro mezes ..
Ao Tenente do Batalh;io
de Iufauteriu N: Q5, Francisco Pedro,
trinta dias.
Ao Capitão Quartcl Mestre do Regimento
de Voluntarios
da RAI-NUA, M. P. de Queiróz Sarmento,
prorogação por um mez.

--**~**--

Declara-se que o Major,
V . Alvares da Silva, despachado por
Decreto de 11 do corren te mez , publicado na Ordem do Exercito
r o ~,
conLÍnúa a ter excrcicio nesta Secretaria
de Estado. =
C(}:\DE

DO BOMFur.

Está con forme.

o

Chefe da 1.a Direcção

=

N.o

~
i.

Secretaria de Estado dos Negocias da. GtU~n'a, em o L o de Feverei1'lJ
..
de 1839,

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 29 do me'l.·l'roximo passado.
Regimento de Cavalla1'ia N. o Çl.
Capitão da 4..'" Companhia, o Capitão, F. José de Carvalho.
Capitão da 5." Companhia, o Capitão que está servindo no mesmo Regimento, J. José de Mesquita.
Batalhão de Caçadores N. o 3.
Alferes, o Alferes da 3." Secção do Exercito, C. L. Moreira Frei ..
xo,

Batal.'l.áo de Infanteria N.· 11.
Alferes, o Alferes da 3." Secção do Exercito, M. Augusto Santa
Clara.
Batalháo de Infanteria N. o 16.
Alferes, o Alferes do Batalhão N. o 11 da mesma Arma, J. F.
Pinto de Sousa.
Casiello de Mattosinhos.
Addido , o Capitão addido á Companhia de Veteranos de Aveiro,
M. José Ribeiro.

-*~*~*__.;..
Por Portaria de 19 de Outubro do anno pl'oximo passado.
Batalhão Nacional Provisorio de Mariantes e Artifices do Douro.
Capitão da Çl." Companhia, o Capitão addido , A. de Araujo Guedes.
Capitão da 5." Companhia 2 o Tenente da mesma Companhia, A.
Marques de Sousa.
Tenente da 2." Companhia, o Alferes addido , M. Marques Pinto.
Tenente da 5." Companhia, A. Luiz Mourão.
Alferes da 2." Companhia, F. Mello de Abreu.
Alfer~s da 6. a Companhia, o Alferes addido, A. Antonio de Almeida,

Batalhõo Nacional Pl'ovisorio de Bouças.
.
Demittido , pelo requerer alleo-ando motivos attendiveis, o Carltao , J . D omingues de 'o
Oliveira.
N

•

[2 ]
Por Portarias

de 30 elo dito, me'!5.

Membros da Commissâo do Ministerio da Guerra,
o Brigadeiro
Graduado,
J. P. Celestino Soares; o Brigadeiro Reformado,
J.,
lVI. das Neves Costa ,; o Auditor, A. M. de Sousa Lobo; e o Cirurrriâo do Exercito,
J. J. Vidigal Salgado.
Membros da Cornmissâo de Engenharia,
o Coronel, E. C. C. Pi ..
nheiro Furtado;
e os Tenentes. Coroueis , J, Feliciâno Farinha,
e C. José Soares.
Membros da Commissâo de Artilheria , o Mujor,. J. M. P. Velho
,Barretto;
e o Capitão,
J. Alberto Coelho.
Membros da Cornmissâo de Infantcria , o .Brigadeiro Reformado,.
J. Leandro Valladas;
o Coronel do Corpo do Estado Maior do
Exercito,
P. P'. Ferreira de Sousa ; e o Major de Infanteria,
L., A. de Oliveira Miranda.
Exonerados
do exercicio de Membros da Com missão do Ministerio
da Guerra,
em observancia
do §.
do Artigo L· do Decreto,
de 14 de Dezembro
de 1836, o Tenente General,
Conde de
Avillez; o Brigadeiro Graduado , A. da Costa e Silva; o Coro ...
nel do Corpo de Engenheiros,
J. F. da Silva Costa; e o Cirut ...
gião do Exercito,
L. C. Alves. do Valle.
'
Exonerado
do exercício de Membro da Comrnissâo de Engenharia
r
em observancia do Artige:> 9. o do, referido Decreto, o Capitão da
dita Arma, J., P. de Barros Laborão ..
Exonerados. do exerci cio de :M.embros da Commissâo de Artilheria , t
em observancia do referido Artigo, e D-ecreto, o Coronel da dita Arma, A. 1\:1. Guilherme
Ferreri;
e os Tenentes Coroneis,
J. X. da Costa Vellozo; e J. Maria Baldy.
Exonerados
do exercício de Membros da Com missão de Infanteria,
em observancia
do referido Artigo,
e Decreto,
o Marechal de
Campo Graduado,
B. Antonio Zagallo;
e os Coroneis da dita
Arma, F. José da Silva; e A. de Noronha Torrezâo.
Batalhão Nacional Move] de J7iUa Nooa de Gaia.
Demittido,
pelo requerer, o Capitão,
J. B. Cardoso dos Guimarães.

3:

ç

\POI'

Portaria

de 31 do dito

mCiI\. /

Batalbâo Nacional Prooiorio de Leça do .Balío.
'I'enente, pelo requerer, allegando motivos attendiveis,
o Tenen ...
te. Ajudante

do referido

Batalhão,

A. Luiz Gonçalves.

Por Podarias do 1.. do corrente me%.
Balalhâo de Infanteria N." 8.
Pura fazer o serviço no dito Batalhão,
o Alferes de Infanteria.
3;" Soccâo do Exercito,
M. P. de Ca.rvalho Sampayo.,

da

[ 3 j
Torre de S. Juliâo da Barra:
Para fazer o serviço na dita Torre, o Alferes de Infanteria
da 3."
Secção do Exercito, A. Claudio Pires.
1.o Batalluio Nacional Prcoisorio de Lisboa.
Para fazer o serviço no dilo Batalhão,
o Tenente de Infanteria da
3." Secção do Exercito, P. Lopes da Silva.
,

Batalhâo Nacional de Faro,
Dcrnittido,
conservando as honras do Posto,
dito Batalhão,
A. Rodrigues Branco.

o Tenente

addido ao

Licenças concedidas por motivo de moleetia aos Officiae, abaixeindicados.
Em Seesâo de 17 do me%proxzmo paisado.
Ao Capitão do Regimento de Ca vallaria N." 2, A. A. Dias. Ve ..
neiros , quarenta dias para con tinuar a tractar-se,

,
Em Sessáo de 21 do. dito me%.
Ao Tenente Coronel Graduado,
com exercício no Corpo Militar do
Arsenal. do Exercito, M. Joaquim. de Mattos , quarenta
ra continuar a tr actar-se,

dias pa-

-*~*Eiccnça« registadas concedidas aos:-Officiaes.abaixo indicados_
Js_o Capitão do Estado Maior de Artilheria,
J. M. da Costa Mon •.
teiro , prorogação por um anno.
Ao Segundo Tenente do 2~o Regimento de .Artilhería , G. A. Ró ..
la Juuior , dous mezes ..
Áo Major Graduado
do Regimento de Cavallaria N. o 4, P. M.
Pinto Guedes, quatro mezes.
Ao Alferes do Batalhíio de Caçadores. N.· 3, F. de P. Gomes Ramalho, um mez.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N. o
C. L. de Azevêdo
e Cunha, trcs mezes.
Ao Major, addido ao Castello da Barra de Vianna,
J. José Hyppoli to , tres mezes,

e,

Declara-se

o seguinte:

1.0. Que a incapacidade do serviço, porque foi addido á Companhia de Veteranos de Mattosinhos , por Decreto de 14 de Agos-

[~l
to do anno proximo findo , inserto na Ordem do Exercito,
N. o 6'1
do dito 'anno, o Capitào , J. Machado dás Necessidades,
he proveniente de ferimento de bala recebido em combate.
~. o
Que o verdadeiro nome do Alferes despachado para o Batalhão Nacional de Fáro , por Portaria de 27 de Outubro do anno·
proximo preterito , publicada' na Ordem do Exercito,
N" 80 do
dito anno , he A. D. Mendonça Bonixe , e não A. Dionizio Faisca, como se disse na referida Ordem, em consequencia de assim
vir mencionado na respectiva P~oposta. ~ Coxns DO BQMFIM.

Está conforme.

...

o

Chefe da 1." Direcfâo

=,

N.. 5.
O

Secretaria de E~tado dos Negocias da Gue'Ta, em
de 1839.

ORDEM

9

de Feoereiro

DO EXERCITO.

Publica-se ao Exercito o segHinte:
DECRETO.
Rei
por bem Ordenar,
que o Uniforme dos Officiaes do Regimento de Cavallaria
número dous , Lanceiros da RUNIlA, seja alterado, na parte que lhe he respectiva,
do modo seguinte:
Na sobrecasaca do Uniforme,
canhão e góla de panno carmezim , tendo esta de cada lado uma casa de galào de ouro , número quarenta, que occupe o terço em comprimento
da mesma góla, e os canhões guarnecidos com o referido galào, forro branco,
botões amarellos C0m lanças cruzadas,
e dragonas
de metal; bonets de panno carmezirn , sem pana,
com galão de ouro, do número que se
acha determinado
para os Officiaes do Corpo do Estado Maior; e
que os .bonets dos Clarins do mesmo Regimento,
sejam de panno
carmpZlm, com galão de lã amarello.
O Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça
(lf'.ecutar. Paço das Necessidades,
em dous de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e nove.
RAINHA.
Conde do Bomfim,

=

=

Por Decreto do 1.o do corrente me~.
Batalháo de Infanteria N. o 10.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante do Batalhão
mesma Arrna , J. Braz Corujo.

N"

11 da

Por Decretos de [) do dito me$.
Estado Maior de Artillteria.
Segundo Tenente,
o Segundo Tenente do~.
rida Arma, J. A. Rodrizues
Galhardo.

.

Regiment~

Picador , o Primeiro Sargento
ma, J. José Mendes.
o Tenente

Regimento

da refe-

de Caoallaria N.03.
do Regimento

. Baialhâo de Infanteria
Tenente,

o

da 3." Secção

N. o

~

da referida

Ar-

N.o 13.

do Exercito,

•

Á. José de Sousa •

. r Ç2']
Batalhão de Infanteria N:,o 19.
Tenente,

o Tenente

da 3,a Secçâo

..
J, Pitta

do Exercito,

Negrão.

Sua 'Magestade , A RAINHA,
Quercnd'o praticar
Actos proprios da Sua Clemencia.,
Houve por bem, Tenda ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
~, io.' do Artigo 8~ do Capitulo 1.0, Titulo VI. da Constituição
Politica da Monarchia , Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos Réos' abaixo mehcionados,
pela' maneira nesta Ordem expressada.

Por Decreto de

.Q~

do

me;:, proaiimo

passado.

José de Almeida,

Corneteiro do Batalhão de Infanteria
N, o 7;
Tambor
do mesmo Corpo,
presos pelo crime
de primeira deserção simples: foram perdoados,
em attenção ás fa"':
vor aveis informações que se houveram a seu respeito ; á sua pouca
idade; e ao arrependimento
que mostram,

e José do Rosario,

Por Decreto, de 31 d() dito me»,
Elías Carneiro,
Soldado do Batalhão de Infanteria
N, 08 7 corrdemnado em dez annos de trabalhos
de FOftiflcação para Maçam,)
bique, pelo crime de primeira deserção em tempo de Guerra para:
o inimigo: foi-lhe commutada
a pena em a de trabalhos de Fortificaçâo

no Reino,

com abatimento

da te'tça parte

do tempo

porque

se acha condemnado;
em attenção
ao pouco tem pO.q ue o Réo tin ha de praça quando desertou; e a ter sofl'r'ído mais de dous annos
de prisão antes de ser sentenceado,

Por Portaria de 4 do corrente me".
7, a Divisáo Milita?',
Commandante
do material da Artilheria na sobredita Divisão,
Major Graduado da referida Arma, S, José de Carvalho.

o

Por Portaria de 5 do dito meto
Batalhão Nacional Provisorio de Léça do Balio,
fazer o serviço de Ajudante no sob.redito Batalhâo , o Alferes
.. da S," Secção do Exercito" A. G.Pinto
Guimarães.
Para

[ 3

J

Por Portaria de 6 do dilo 'I1l,e%.
Batalháo Nacional Provisorio de Villa Nova de Gaia.
Demittido,

pelo, requcr~r,
conservando as honras do Pôsto, o TeCommandante,
J. Vellozo da Cruz Junior.

nente Coronel

-*~*.. Sna Magestacle,
A RAINHA,
Manda publicar ao Exercito o
extracto seO'uinte da Sentença,
pela qual he expulso do Serviço o
'l'clIente d~ Regimento
de Cavallaria
N." 1, J. Antoráo Valent~_
Tendo sido accusado , pelo crime de fraqueeacommettide
á· vista do inimigo, por occasiâo de ser mandado perseguir, e destroçar
urna guerrilha miguelista,
que oncontrou 'junto
Villa do Alandroal, em fôrça inferior á do seu commando,
a qual nâo ousoucarregar como devia: foi condemnado
em 1.u Instancia
á pena capital, como incurso no Artig-o 4. o dos de Guerra; sendo na Iristancia' Superior alterada
esta Sentença',
e condemnado
à ser expulso
do Serviço.
á

-~-

Licenças concedidas por motivo de molestia ,aos Ofjiciaes abaUro de-claradoe;

.

Em Sessâo de 8 de Nooembro do anno proeimo passado.
Ao Segundo Tenente de Artilheria , servindo no Batalhão de Infauteria N.· ~l, J. Maria Pamplona , sessenta dias pal'a se tractar,
Em Sessão de 29 do dito me%•
.Ao Coronel do Batalhão de Jufanteria N," 21, J. Zeferino de Se ..
queira, noventa dias para se tractar.
Em Sessâo de 6 de Dezembro do dito anno.
Ao Tenente Coronel Graduado
de Artilheria , L. M. de Moraes -,
Rêgo, sessenta dias para se tractar .
Em Sessâo de 29 do m.e?>
proximo passado.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N.·5,
A. J. de :Brito Fra ..
goso , quarenta dias para continuar a tractar-se,
Ao Tcucn te Coronel do Regimento de Cavallaria N. 06, B. G. Cabral de Sá, sessenta dias para continuar a tractar-se,

--**~**Licenças re~stadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Ç!apitão do 3." Regimento
sel!> rnezes.

de Artilheria,

J.

Moniz

Barretto,
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Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N. o 3, F. de Paula e Silva, dous mezes.
.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N" 1, Dom J. l\1aria de
. Mendonça,
prorogação até ao dia 20 do corrente mez.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N." 4, G. de Sousa Araujo, prorogaç!\o por dous mezes.
Ao Tenente do BatalhLto de Infanteria
N: 16, J. O. de C. Cabral e Albuquerque,
quatro meses.
Ao A lferes do Batalhão de Caçadores N. 030, G. A. da Silva MaceAd o, quatro mezes.
Ao Tenente Coronel do Batalhão Nacional MoveI de Bragança,
M~
1. Romarim de Miranda, tres meses,
I

-*~*Declara-se que o Tenente Coronel, Tenente Rei da Praça 'de
.Abrantes, D. Honorato de Brito, se acha commandando
interinamente a Sub-Divisão Militar de Coimbra,
dssde 2~ de Janeiro ultimo. = CONDE DO BOMFIM.

Está conforme.

Secretaria de Estado dos Negocies da Guerra , em 16 de Fevereiro
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decretos de 8 do corrente me,..
~,o

Regimento de Ariilheria.

Para contar a antiguidade
do Pôsto de Primeiro
21<de Julho de 1834" por assim lhe cornpetir,
nente, F. J. Maria de Azevêdo,

Tenente,
'desde
o Primeiro Te-

Companhia de Veteranos de Belém.
Addido,
o Major addido ií. Companhia
Dom J. Carlos de Lencastre.

de Veteranos

de Setubal,

Por Portarias de 13 do corrente me~.
Batalhâo Nacional Prooieorio de Leça do Balío.
Vemittido,
o Tenente,
M. Simão Ferreira;
visto haver-se provado que, an tes de se publicar a Promoção deste Corpo, já se achava eleito Capitão da Guarda Nacional da Maia.

.

..

Demittido , pelo requerer,
conservando
as honras do Pôsto, o r.iajor do extincto Batalhão de V oluntarios N acionaes da Cidade de
Angra , A. 1'. da F. Paim Carnera,

Por Portarias de 14 do dito me,..
Batalháo
Deslig~do,

o T<;neute

de Infanteria

de Infanteria,

servindo no dito Batalhâo,

N.

o

18.

M. Maria

Bilton,

que está

Batalhâo Nacional Provisorio de Bouças.
Demíttidos, pelo requererem J o Tenente,
e o Alferes, M. Domingues da Silva.

A. Martins Ramalho;

Por POrtarias de 15 do dito me!!.
Membros da Co mmissâo do Ministerio da Guerra, os Coroneis ,
J. J. Ferreira de' Sousa, e P. P. Ferreira de Sonsa, q ue fica exonerado do exercicio de Membro da, Comrnissâo de Infanteria.

Membro da Comrnissâo de Infanteria,
o Major da 3." Secção do
Exercito, J. Maria Taborda.
Exonerados do exerci cio de Membros da Cornrnissâo do Ministerio
da Guerra, pelo requererem, allegando motivos attendiveis , Q.
Brigadeiro Graduado, J. P. Celestino Soares; c o Brigadeiro
Reformado, J. M. das Neves Costa.
Batalhâo Nacional Movel de rilla
Capitão da 1....Companhia,
nes da Cunha.
Capitão da 3." Companhia,
nardes da Silva.
Capirâo da 4,." Companhia,
de Magalhrles Brito .

Nova de Gaia.

o Tenente da 6." Companhia,

J. N II

o Alferes da 5." 'Companhia,

J. Ber-

o Tenente

da 5." Companhia,

J. T.

.Licenças concedidas por motivo de molestia aos Officiaes abaixo indicados.
Em Sessâo de 17 do me% protcimo passado.
Aó Capitão do Batalhão de Infanteria
8, F .ed rico Cezar de
Figueirêdo, quarenta dias para continuar a tractar-se.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N. o 13, M. Antonio de
Sousa, trinta dias pnra ultimar o seu tractamento.
.0

Em Sessão de 29 do dito mez.
Ao Empregado, com exercicio na Repartição Provisional de Liquidações, J. Francisco de Fáro , sessenta dias para se tractar,

[3 ]

-*~*designados.
.Licenças registadas concedidas aos OJficiaes abaixo
.

Ao Alferes do Regimento de Cava llaria N. o 1 , B. de Oli veira Lei ..
tão, dous mezes.
Ao Tenente de Cavallaria , M. P. de A. Ferreira e Costa, proro~
gação por dous annos.
Ao Tenente Coronel, Governador do Castello da Barra de Vian ..
na, L. de V. Lemos Castello Branco,
deus mezes.
Ao Capitâo , addido á Companhia de Veteranos de Mattozinhos , J.
Machado das Necessidades,
tres mezes.
Ao Alferes do 2. o Reg:mento de Caçadores dos Estados da lndia,
fazendo serviço no 2. o Batalhão Nacional Provisorlo de Lisboa ,
F. de P. Durão Padilha, um rnez ,

Declara-se

o seguinte:

1.o • Que o Tenente,
J. Ignacio Ribeiro,
a quem na Ordem do
Exercito,
N.O 90 de 31 de Dezembro do anno proximo passado,
foi concedida prorogação de licença registada por dous rnezes , perten ce ao Batalhão de Caçadores N. o 4, e não a Caçadores N.o 2
como alli se menciona.
Q. o (~ue o verdadeiro nome do Tenente
da 1." Companhia do
Batalhão N acional de Artistas da Cidade do Porlo, he J. Marcel ..
lino Pimcntel,
e não Pimenta, como se acha publicado na Ordem
do Exercito, N. o 35 do anno proximo preterito, por assim vir mencionado na respectiva Proposta.
3. o Que na Ordem do Exercito, N. o 5 do corrente anno , pag.'
2, linho 17, onde se lê = Elias Carneiro = deve ler-se =r Etia$

Carreiro,

= CONDE

DO BOMFUI.

Está conforme.

o

Chefe da 1." Direcfâo

=

I

•

)

J

J,

••

'I

Secretaria de Bstado dos Negocio.~ da Guerra , em 23 de Fevereiro
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Emercito o seguinte:
DECRETO.

N

âo estando declarados no Decreto de sete de Dezembro de mil
oitocentos
e trinta e tr s , nem podend.o· agora fixar-se os motivos immcdiato
, e dct.'rlllinado
, porque ficou demittido do serviço o Capitão
que foi do éx.tinéto 1.0 Hcgimento
de lnfanteria
Ligeira da !lA!. IlA, Francisco ~'avier
ogt , cuja súpplica Me
foi presenle;
e Attendcndo
ao que elle Me representou,
b-em como aos pareceres
a s u respeito havidos dos Conselheir
Procura ..
dores G ornes da Coroa,
e da Fazenda:
Hei por bem Restitui-lo
áquolle Pó to, a fU11 d ficar considerado em diponibilidade
a meio
soldo, como o" outro Officiaes do mesmo Corpo; mas com a condição, por eHc acceita,
de ficar sem direito nos vencimenlos
relativos no tempo que tem estudo dernittido , O Conde do Bornfim ,
Ministro e ecretario de Estado do r· egocios da Guerra,
assim o
t in lia en tendido,
e faça executar. Paço das Necessidades,
e m treze
de F vereiro de mil oitocentos
e trinta enovc.
ItAIN II A. =:

=

Conde do Botnfim,

-$*~*-Por Decreto de 10 do corrente meto
)fajores,
em attençâo
actual,
os apitães ,
Bruamcam p.

á antiguidade

J. B.

em que se acham
de Magalhães Coutinho,

no Pósto
G. José

Por Decretos de 11 do dilo me;:'.
3.

&

'ecçâo elo Exercito,

Tcnarit

,o T '11 nte d Batnlhào dI' Iufantcrln
.
1>0'" Leitc j m cons qu ncia da d 't;favorav
hu a cu n' p"ito.

.
Companhia de Vd ,.ano ele Bcirolos.
Addido ; o '!. laj r lo U.l alluri , J. li. de lngulhit'
Conlin 110 ;
cm attcllçao a contar \11 ts de trinta f: cinco QUilO de bom sorvi ..

•

ço, e ter sido julgado incapaz de continuar a servir cm actividade por uma Junta de Sande.
.
Companhia de Veterano» de Selubal.
Capitão,
o Capitão addido
Com panhia de Veteranos de Belém,
J. A. dos Santos Pereira.
Exonerado do Com mando da referida Companhia,
o Capitão,
A.
P. Heitor de Macêdo.
Companhia de Veteranos de' Sines.
Tenente,
o Tenente addido á Companhia de Veteranos de Abrantes, F. de Miranda e Motta.
Exonerado do Commando da referida Companhia,
o Capitão,
B.
José Duarte.
Companhia de Veteranos de Peniche.
Addido , o Major de Infanteria,
G. José Braamcamp ; em attençâo a ,contar mais de ~rinta annos, de bom ~e~viço, e ter sido julgad(}. lncapaz de continuar a servir em actividade por urna J unta de Sau.de.
'
Tenente, o Tenente addido á Companhia da Veteranos de Belém,
J. Manoel do Rosario.
Exonecado do Com mando da referida Companhia,
o Capitão,
C.o
Candido de Lacerda.
.
.
Fortalésa de Buarcos e Figuezra.
Addido,
o Capitão das extinctas Milicias, que se acha addido ao
Castello de ViU a do Conde, A •. L. de S. Araujo e Menezes ..
á

Por Decreto

de 19 do dito mez"

Estaáf> Maior de A1'tilheria.
Capitão do 3. o l~é'gilnento da referida Arma, R. F.
de Mello.
Batolhâo de Infanteria N. o 18.,
Alferes, o Alferes da 3." Secção do Exercito,
Â. de 'Magalhãell
Fonsêca,
Capitão;
Furtado

Q.

PORTARIAS.,

=

Ministerio da Guerra. '= Repartição do ,Conselho de Saude,
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra , que o Cirurgião do Exercito,
da 2.& e. 5.· Divisões Militares, J. Luiz da Cunha, passe interinamente
a residir na Cidade
do Porto, fazendo tambem o serviço na 3.." e 4." Divisões, em quanto durar o impedimento do Cirurgião do Exercito,
J. J. Vidi~al
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J

Salgado; podendo este ir coadjuva-lo quando
o seu actual serviço. Paço gas Necessidades,
de 1839.
Conde do Bomflm.

=

for compatível com
em 19 de Fevereiro

=

Ministerio da Guerra.
1." Direcção. = 2." Repartição. =:
Tendo cessado as circumstancias extraordinarias,
em consequencia
das quaes o Visconde de Sá da Bandeira,
como Logar-Tenente
de
Sua Macestade A RAINHA,
fez organizar,
por Portaria de 11
de Agosto de 1837, o Batalhão Nacional de Artistas da Cidade do
Porto: Manda A Mesma Augusta Senhora, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
que o mencionado Batalhão seja.
dissolvido; devendo entregar os artigos de armamento,
e utensilios de Quartel nas Estações competentes. Paço das N ecessidades , em 23 de Fev~reiro de 1.839.
C074dedo Bomflm,

=

-.~*Por Portaria de 16 do corrente me".
Batalhão Nacional Prooieorio de Houçar,
Demittidos ,. pelo requererem,
allegando motivos attendiveis,
Alferes, M.• Francisco, <la Hora; e J. Moreira Ramalho.

~

Pm" Portaria de 1~ do dito me"•.
1.o Batalhão Nacional Provisorio do Porto.
Derr.ittido, pelo requerer, allegando motivos attendiveis ~ e con-,
servando as: honras do Pósto , o Capitão, M. José de Abreu.

Por Portaria de 21 do dito mellS
•.
Batolhâo Nacional de Artistas da Cidade do Porto
Demittido,
pelo requerer,
allegando
res, J. Pedro de Mariz.

é ,

motivos attendiveis , o Alfe ..·

Por portaria de, 23 do dito mel.

I

1.o Batalhão Nacional' Provisorio de Villa Nova de Gaia.
Demittido,
pelo requerer ,. conservando as honras do Pôsto , 'por
se achar comprehendido
no Artigo unico do Decreto de lD. deOutubro de 1~36, o Capitão, J. Pedro Cardozo.
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-*~~~*Licenças concedidas por motivo de molesiia aos Officiaes abaixo de ..
clarados,
Em Sessâo de 7 do corrente me~.
Ao Primeiro Tenente do Estado Maior de Artilheria,
F. Teixeira.
. de Azevêdo, noventa dias par-a continuar a tractar-se.
Ao Amanuense
da Secretaria
da La Divisão Militar,
L. José da
Trindade,
noventa dias para se tractar em ares de campo.
I
Em Sessáo de )1 do 'dito me%. .
Ao Major do Batalhão de Infanteria
N. o 6, L. Maximo de Frias,
noventa dias para continuar a tractar-se.
.

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Alferes .do Regimento
de Cavallaria
N.· 1, G. F. de Portugal e Vasconcelios,
quinze dias.
Ao ~apitão
do Regimento
de Cavallaria
N. 0"6, Manoel Doutel,
seis rnczes.
Ao Alferes do referido Regimento,
José Bernardo,
dons mezes.
Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores
N: 4, F. da S. Roballo
Saraiva,
prorogação por dous mezes.
Ao Alferes do Batalhão
de Iufanteria N.·H,
F. R. Xavier da
Veiga, um m ez.,
Ao Major Graduado , com exerci cio de Major da Praça de Almei.
da, J. A. de Abreu Castello-Branco,
tres mezes.
Ao Major 'Graduado,
Commandante
do Batalhão Nacional MoveI
de Vil1a Nova de Gaia, T. Cary de Araujo,
um mez, = CON.,
DE DO BOlUFUI.

Está

..
o

conforme •

Chefe da 1.a Direcçâo

=

Secrctat·w de Estado

dos NegoczM da Guerra , cm ~ de lvlarço
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Pública-se
Por Decretos

ao Ex~rcito

o segu~nte:

de 22 do meto proximo

passado;

Corpo do Estado Maior do Exercito
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado,
J. de Azevêdo
Vellez.
Corpo de Engenheiros.
Tenente Coronel,
o Mnjor,
G. A. Pereira de Sousa.
Regimento
de Cavallaria N," 3.
Alferes,
o Alferes do Regimento
N.° [) da mesma Arma, J. de
Oliveira Carvalho.
Por

Capitão

N. °

Decreto

de 27 do dito

meiOó.

BatalAdo de Caçadores N. ° Q.
da 3." Cornpan hia ,o Capitão do Batalhão
8, D. P. de Moraes Sarmento.

Por Decreto

de Infanteria

de 28 do dito me s,

E'scóla Poiutech.nica:
Secretario,
o Capitâo do Estado .Maior de Artilheria,
.T. Alberto
Coelho j pela prefcrencia
que obteve no respectivo Concurso a
que se procêdeu , e pelos seus conhecimentos Matlwmuticos e Mi.
Iitares j sendo-lhe além disso applicavel
a disposição do Decreto
(le f27 de Dezembro de 1836.

Po',· Decreto do 1.° do corrente me".
Estado Maior de Adilheria.
Segundo Tenente,
o Alumno da Escóla do Exercito,
C. L. Mo·
reira Freixo ; em attençâo à ter completado. o Curso da referida
Arma.
Torre de S. Vicente de Belém.
,
Major addido , o qapifãó do Batalhão delnfant~ria N.oIO, 'lo ,de
Mello Sarna j cm atte nçâo a ter sido julgado incapaz de serviço

•
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activo por uma .J unta de Saude , cm consequencia
de bala que recebeu em combate.
Capitão de Ailitheria,
J. Victor Fernandcs;
actualmente
tem.

de ferimento

o Primeiro, Tencnte da referida Arma, D.
cm attençâo. lt antiguidade
do Pôsto que

Por Decreto de ~ do dito me~.
3: Regimento. de .rlrtilhcria,
Capitão

da 7.".Bateria,
o Capitão da Bateria destacada nos Açôrcs , J. Moniz Barrctto.
Corpo de Veteranos da La D-i,visâo Militar.
Addido , o Major do Corpo de Veteranos
da 5." Divisão Militar,
J. Maria Guedes.

•

Companhia de Veteranos de Pcniche.,

o Capitão de Artilheria , D. J. Victor Fernandes;
em
attençâo.
a contar trinta an n os de bom serviço, e Ler sido julgado incapaz de continuar
a servir em nctividad e, por uma J unta de Saude.

Capitão,

Por Portaria

de

Qf>

do me... protcitno passado.

1." Dirvisâo Militm'.
EX01?er~aO do Log~r de Curador. e De,fe.n~or dos Réos julgados em
prImeIra Iristancia , na, sobrcd ita Divisâo , por assim o haver requerido,
o Capitão de Cavallaria da 3," Secçào do Exercito , F •
.Luiz Alfáro,
Por Portaria. de 27 do dito meIO,

2.· Batalhão Nacional Prouieorio do

POI'lo.

Capitão da 2." Companhia,
o Tenente,
.l. Alves do Carmo,
Capitão da 4.& Companhia,
o 'I'encntc , L. A, Lopes Guimarães.
Tenentes,
os Alferes, .T., Eugenio Machado,
.T, José da Silva, J.
da Silva Reis, J, Luiz de Sousa, e J. Garcia de Moraes,
Alferes, o Sargento Quartel Meslre, J, Pedro. Vianna;
o Segundo Sar~ento,
A, A. de Bequeira Barbêdo;
o Forriel , J. J. da
Silva .Brandão;
o Sargento Q,uartcl Mestre do Batalhão
de Ar+ilheria da Guarda Nacional
do Porto, A. José Carlos ; o Soldado do dito Batalhão de Artilheria , A. J., de Sousa Vianna . e
o Soldado do Batalhão Nacional Fixo da referida Cidade, A.
Barbosa de Carvalho.

R.
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-*~*Sua M agestade,
A RAINH1\,
Determina que os Officiaes abaixo mencionados
passem a ter os exercicios que lhes vão designados.

1.0 Batalháo Nacional Provisorio de Villa Nova d.e Gaia.
Para tomar o com mando deste Batalht1.O, o Major, addido á Compao liia de Veteranos
do Castello de Mattozinhos,
L. J. Lopes
de Sousa.

Batalhão

Nacional de Pára.

Exonerado
do exercício de Ajudante,
o Alferes do Batalhão
de
Caçadores N. o (), J. Marq ues Coelho , que reunirá ao Corpo a
que pertence.

Corpo de Vetemnos da [)." Divisáo Militar.

Para tomar o commando deste Corpo, o Major addido
nhia de Veteranos de ~havcs,
M. Antonio Pachêco.

á Compa-

Licenças concedidas por motivo de moléstia aos Officiaes abaixo
indicados.
Em- Sessão de 7 do me?:proximo passado.
Ao Capitão do Batalhão
de Infanteria
N: 8, D. P. de Moraes
Sarmento,

sessenta dias para continuar

a tractar-se.

Em Sessáo de 21 do dito mes,
Ao Alferes de Infanteria
da 3.~ Secção do Exercito,

João de Ornellas , sessen ta dias para contin uar a tractar-se,
Em SessiÍo de 2ó do dito me%.
Ao Tenente Coronel Graduado
do Corpo Militar do Arsenal do
Exercito,
M. Joaquim de Mattos , quarenta
dias para se tractar,

Official que foi julgado prompto pa1'a o Serviço, em Sessâo de ~1
do dito me!:,.
"
O Capitão do Batalhão

de Infanteria.

N" 7, J. Paulo Genabel.

Licença registada concedida ao Offtcial abaixo indicado.
Ao ~ajor,
,Governador
do Forte de Espozende
meida , vinte dias. = CONDE DO BOMFU1.
Está

conforme.

O Chefe da 1.a DirecçáO

=

, J. Manoel

de Al~

e

I

\

.r-,

•

'.

/

• ,\

I

N.O 9.
Secretaria de Eeiodo dos Negocias da Guerra,
de 1839.

em 13 de Março

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito ·os IIcguiátes
DECRETOS.

Ré
por bem Promover ao Pôsto de Marechal d~ 'Campo,
a fim
de ir servir em uma Comrnissâo no Ultramar,
ficando pertencendo
ao Exercito de Portugal , e sem prejuiso dos-Officiaes Generaes mais
antigos da respectiva Classe" o Brigadeiro,
Barão do Caudal. Outrosim Sou Servida Q.rdenar,
que esta Minha Soberana Resolução
fique nulla , e de nenhum effeito, quando o referido General
por
qualquer motivo não siga viagem .para o seu destino. O Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Guerra 0 tenha assim entendido, e faça executar,
Paço das Necessidades,
eTI1 cinco de Moarço de mil oitocentos e trinta e nove. = RAINHA.
= Conde do

Bomfim,

Hei por bem Promover ao Pôs to de Capitão,
a fim de ir servir em uma Comrnissào no Ultramar,
ficando pertencendo
ao Exer ..
cito de Portugal,
c sem prejuiso dos Officiaes mais antigos da respectiva Classe, o Tenente do Corpo de Engenheiros,
Claudio Lagrange Monteiro de Barbuda.
Ouirosim Sou Servida Ordenar,
que
esta Minha Soberana Resolução fique nulla,
e de nenhum effeito ,
quando o referido Official por qualquer motivo nâo siga viagem para ,O seu destino. O M.inistro e Secretario de Estado dos Negocios
da Guerra o tenha assim entendido,
c faça executar. Paço das Necessidades,
em cinco de Março de mil oitocentos e trinta e nove.
= RAINHA. = Conde do Bomfim,

---*~*!) do corrente

Por Decreto de

mlt.

Casiello de S. Sebastião da Cidade de Angra do Heroismo.
Ajudante,
o Tenente do Batalhão de Infanteria
N. o 13, 1\1. Antonio de Sousa; por ter sido julgado incapaz de serviço activo
por ouma Junta de Saude, oe contar quasi vinte annos de bom
serviço.
,
Gove1·nrJ da Barra, c Cidade de Aveil·O.
Addldo,
o Major, atldido á Praça de Salvaterra. do Extremo,
J.
Gomes da Silva.

·

Por Decreto de 7 do dito
Collegio MilitaI'.

l1te~.

Medico do Partido do dito Collegio , o Doutor,
G uilherme Centazzi , que ficará exonerado do Emprêgo d-e Adjunto ao Director
do Gymnazio Normal Militar e Civil.
P01' Decretos de 1G2do dito me~.
Batalháo de Caçadçre« N, o 1.
Alferes, o Alferes do Batalhão de Infanteria N. 010, F. de B. Díogo Parreiras.

Baialhâo de Caçadore« N.

o

4.

Capitão da 4.... Companhia,
o Capitão da 3." Secção do Exercito,
F. Cardozo Montenegro.
Capitão da 7.& Companhia,
o Capitão da referida Secção, J. R.
da Costa Simões.
Desligado,
a fim de continuar no exercício em que se acha, o Capitão, J, P. de Castro Seromenho.
J
Bata/Mo de Infanterio N. o 14.
Tenente,
o Tenente do Batalhão
N. o 11 da mesma Arma, :F. de
Paula Moniz.
Baialhâo de Infanteria N. o 20.
Capitâo da 4 .." Companhia 1 o Capitão do Batalhão
N.· 11 da re ..
ferida Arma, J. Antonio Cardozo.
Batolhâo de Caçadores .N. o 28.
Alferes, o Alferes da 3. a Secção do Exercito,
H. José Alves.

BatalMo
Quartel

de Caçadores N.o 30.

Mestre, o- Quartel Mestre
11, D. Fernandes Roberto.

do Batalhão

de Infanteria

N.·

-Fortaleza de Buarcos e Figueira.

Para regressar ao exercício de Major,

o Major,

F. de Paula Ca-

ceres.

-*$*--

Por Portaria de 13 do me% p1'Oximo passado.
Batalhão Nacional Provisôrio de Bouças.
Commandante,
o Tenente
da RAINHA, M. Antonio

Coronel do Regimento de Voluntarios
Mendes.
Por Portarias de 5 do corrente me9:.

BatalMo

Nacional Prooisorio de Léça elo Bolio,

Demittido,
pelo requerer,
conservandoes
honras do Pôsto , oCa ..
pitão, J. Ribeiro da Silva.
1.0 Batalhâo Nacional Provisorio de Villa Nova de Gaia.
Cap~tão da 5." Companhia,
o Tenente,
A. Demetrio Corrêa.
Tenentes,
o Alferes, A. Martinho de Almeida; o Alferes, que foi
deste Batalhão,
J. de Pinho Lima; o Soldado do Batalhão da
Guarda Nacional de Villa N ova de G aia , João Cardozo ; o Sol-

[3 ]
dado .do Batalhão da GU3;rda ~ acional de Artilher!u do Porto,
A. DIas Monteiro;
e o Cidadâo , J. da Rocha Leâo,
Alferes, o Sar-gento Ajudnnte-, A. Francisco de Almeida;
os Soldados, do Batalhão da Guarda Nacional de Villa Nova de Gaia
N. Antonio de Brito, e do Batalhão
da Guarda Nacional d:'
Artilheria do Porto,
A. F. Pinto Gonçalves;
e o Cidadão,
Miguel Cardoso.
Por Portaria de 6 do dito 1I1e~.
Batalhâo Nacional Prooisorio de Léça do Bala»,
Dernittido , pelo requerer,
conservando
as honras do Pôsto, por
se achar comprehendido
no Artigo unico do Decreto de 16 de
Outubro de 1836, o Tenente Coronel) Com mandante do sobre ..
dito Batalhão,
A. Ribeiro da Silva.
Par Portaria de 9 do dilo me%.
.
Bata/Mo Nacional de Lagos.
(Iapitâo da 3." Companhia',
o Tenente,
B. da Costa Ferreira.
Tenente,
o Alferes, F. J. Tavares Biker.
Alferes, o Sargento Ajudante,
J. Antonio de Almeida; e o Primeiro Sargento,
J. P. Diniz Laudeiro,
Por Podaria ele ]~ do dito me%.
Batalháo Nacional Provisorio de Leça do Balio,
Demittido,
pelo requer, conservando as honras do Pósto , na conformidade do Artigo unico do Decreto de 15 de Outubro de 1836,
o Quartel Mestre do dito Batalhão,
M. Pinto Vaz.

-*~~~*-

Sua-Magestade,
A RAINHA,
Determina que os Offieiaes abaixo mencionados passem a ter os exercicios que lhes vão designados.
Snb-Divisáo ]l1ilitat· de Coimbra.
Encarregado
interinamente
do com mando da referida Sub-Divisão,
o Major, addido ao Governo Militar da Bar-ra e Cidade de A veiro , A. de- Magalhães Coutinho.
Exonerado
do referido commando,
o Tenente
Coronel,
Tenente-Rei da Praça de Abrantes,
D. Honorato
de Brito,
a fim
de recolher á Praça,
a que pertence,
por_ assim o haver requerido.

Regimento de Cavaliaria N." 4.

Para fazer o serviço no dito Regimento,
o Major
N," 1 da mesma Arma, M .. Joaquim da Silva.

Baialhâo de Infanteria N:

do Regimento

13.

Para servir no referido Batalhâo , o Alferes da 3." Secção do Exercito, M. T. de Carvalho Sampayo,
que pela Ordem do Exercito, N. o 4 do corrente anno foi mandado fazer o serriço no Ba-talhão N." 8 da mesma Ar~a.

[4 ]
Praça de Ab1·antes.
Para servir provisoriamente
na referida _Praça,
o Alferes da 3."
Secção do Exercito,
L. Augusto ,Pimentel.
2. o Batalluio Nacional Pr'ovisorio de Lisboa.
Exonerado
do exorcicio de Major,' o Capitão do Batalhão de Caçadores N. 0"1., F. Luiz Ferreira,
que deverá reunir logo ao Corpo a que pertence.
Batalhun Nacional Prtroisorio de Léça do Balio.
Para exercer as funcções do seu Pôs to no sobredito Batalhão,
o
Major,
addido ao Castello de Viarma , J. José IIyppolito.
Baiailuio
Nacional de Fáro,
Exonerado
do exerci cio de Major,
o Capitão do Batalhão de Caçadores N." 2, D. P. de Mornes Sarmento,
que deverá reunir
ao Corpo a que pertence.

-*~*-

Sua Magestade , A RAINHA,
a Quem foi presente, pelo or,
ficio do Commandante
da B." Divisão Militar,
de Ql de Fevereiro
ultimo,
a conducta que teve o Destacamento
de Üaval lari a , cornmandado pelo Tenente,
Silverio Barbieri , no dia 8 do referido mez ,
quando encontrou alguns dos bandidosque divagam nas Serranias do
Algarve:
1Ylanda L.,:uvar o mencionado Destacamento
r pela coragem
que naquella occasiao desenvolveu;
e particularmente
o sobredito
Tenente pela' actividade,
e energia com que procurou,
perseguiu,
e anniquilou os mesmos bandidos.

--&-Licenças
Ao Coronel

registadas

concedidas

de Cavallaria,

aos Officiaes abaixo indicados.

L. F. Pereira

do Carvalhal,

Cornman-

dante da Sub-Divisão Militar de Evora , quatro mezes.
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N: I, F. da Silva Brunet , dous mezes.
'
Ao Major Graduado
do Regimento de CavalIaria N" ~, Dom V.
Guterres da Cunha,
pro rogação -por quatro mezes.
Ao Capitão de Infantsriu , com exercício nesta Secretaria
de Es-,
tado, J. Gonçalves Barbozu , quinze dias.

-""~*-

Declara-se que na pago 1." da Ordem do Exercito,
N: 4 do
corrente auno , antes do titulo = Batalhão
Nacional Prooisorio
de Bouças = se omittiu , em consequencia
de erro typograflco ,
o seguinte dizer = Por Portaria de Q8 de Janeiro proximo prete-

rito,

=

CONDli: DO BOl\lFJI\f.

Está conforme.

o

Chefe da 1." Direcçâo

=

N.D 10.
Secretaria de Bsiado dOI Negocios

da Guerra , em 26 de Março

,de J83fJ.

ORPEM DO EXERCITO.

,--

I

Publica-se

ao Bxercito o 6eguinte :
DECRETO.

.l

Hei
pOl" bem Promover
ao Pôsto de Tenente,
a fim de ir servir
em uma Com missão no Ultramar,
ficando pertencendo
ao Exercito' de ,Portugal,
e sem prejuiso dos Officiaes mais antigos da respectivà Classe, o Alferes de Caçadores,
João Dias Malheiro, Outrosim Sou Servida Ordenar que esta Minha Soberana
Resolução fiQiie .nulla , e sem effdto,
quando
o rreferjdo OfflCi~ ,por qullJ,:,
quer motivo não siga viagem para o seu destino.
MiJ.).istrQ..e Secretario de Estado dos Negocios da' Guerra o ten ha assim entendido, e faça executar.
Paço das Necessidades , em, vinte e dous de
Março de mil oitocentos e trinta e nove.
RAINHA. = Conde

o.

do Bo_m/im.

=

.
Por Decrecos de li) do corrente

- ..

- ~

}

1716._

..

4: ,Regimento de .drtilheria,

"

,

J.;

Segundo Tenente,
o AJ umno da extincta Academia
de Fortificação, Ar tilherra , e Desenho,
J. p, II'omem Telles;
em atterrçâo a ter eoncluido 'o Curso da referida Arma.
",
' ,r •
•
B.atalh,áo de Caçç401"f:6 .1'1." Q,.
,~.,,'
,
Capitão da 4.3. Companhia,
O çap~ã.o
do .Batalhâo N.o ~-!ia ,l:C~
ferida Arma , C. de Mello S~,rria.
.
.

:
Batalhâo de lrifanteria N: 10.
.
Oapitão da á.& Companhia,
o Capitâo , ,J, M. Leopoldino deSampayo.
,
Desligado,
o Capitâo ,J. C. Pereira Pinto, quê ihl tomar o com-, mando .do Batalhão Na€ional M.ovel .de .Coimbra,
'

. ,

Forte de. S. Bruno,

Addido, o Major, Governador da Praça de 'Mourã.o,
.' çalves da CO.til.
, ','
P1Y1ÇeJ de VoIt'UaNoca da Cerveira. '
,!dqiI9,0 , o Major, G~vern~cl.orda. P!a~a de Melgaço,
de Araujo Gaio.
'.
•

•

4,. M. Q,on

p

;
B. M. Puc,s

Por Decretos

de 2<2 do dito me~.

Regimento de Cavallat'ia N." 4.
Tenente,
o Tenente do Regimento N. v 6 da referida Arma., F.
Joaquim Cerqueira,
Batalhâo de Tnfanteria N. n 8-.
Capitão da La Companhia,
.o Capitão do Batalhão de Caçadores
N." 4, F. da S. Roballo Saraiva.
Batallulo de Infanteria
Capitão,

N." 13!

.

o Capitão do Batalhão de Caçadores N. 03 , A. LUlz Ribeiro;

°

Capitão de La Classe, segundo
disposto no §. 11.0 do Artigo 3-.."
do Decreto de 4 de J'aueiro de 1837, por ter completado 10 anIl,OS de serviço activo naquelle
Pôsto , o Capitão de Infanteria ,
1.. Joaquim Furtado , q-ue actualmente ternexercicio de Major no
Batalhão N acional de Lagos.
Alferes do Exercito,
da- Cunha d'Eça._

o, Alferes de.Lnfanteria

do. Ultramar,

J. H"

-*~*l'Of,'

Decreto de 12. do corrente me%-

e.,

Sua M-agestade, A RAINIIA,
Houve por bem, segundo-odisposto na Carta de Lei de 20 de Maio, de 1837, conceder a D. Maria de Santiago Teixeira, Mãi do Alferes do Batalhão de Infanteria
N." 17, A. C. 'l1. de Gouvêa Durão,
morto na Acção de 21 de
Julho· do mesmo anno, cm Hespanha,
o Soldo de doze mil, réis mensaes em quant,o se conservar no estado de Viuva,

-*~*_.
Sua Magestade;
A RAINHA,
Querendo praticar Actos proprios da Sua Clemencia, Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, e Usando da faculdade , q~lc Lhe compete pelo
9. 10. do Artigo 82 do Capitulo 1.o, Titulo VI-. da Constituição
Política da Monarchia , Reduzir a pená, que havia sido imposta
ao Réo abaixo mencionado,
pela maneira nesta Ordem expressada.
0

Por Decreto

N"

de 22 do corrente 'I1Iez.

Carlos Godinho de Sá. Cabral,
Tenente do- Regimento de €lavallarla
tendo sido condemnado em- oito mezes de prisão rigorosa na Praça de Abrantes,
por Acordam do Supremo ConseIho de Justiça Militar, de 27 de Fevereiro ultimo, pelo crime de insubordinação e desobediencia ás ordens de seus Superiores:
foi-lhe
perdoada a referida pena, em attençâo ao longo tempo que tem.
sol:frido de prisão,
õ

,

( B ]
~+-

Por podaria

de 13 do corrente me~.

Companhia Nacional .Fixa de Celeiros,
Demittido , pelo. requerer,
o Capitão da referida Cornpanhia , C. A.
Pinto Villar; conservando as honras do Pôsto , por se achar com'.
prehendido no.Artigo unico do Decreto de ló de Outubro de 1836.
Por Portaria.

de

rs do dilo

mesr..

Batalhão Nacional Prooisorio de Vilta Nova de Gaia.
J)emittido,
pelo requerer,
o·Capitão,
F. Fabiâo de Mendonça;
conservando as honras do Pôsto, por. se achar corilprehendido
na
Artigo unico do Decreto de 15 de- Outubro de 1836.

por Portaria de 16 da dito me$.
6,"

Divisáo,Militar.

Encarregado
interinamente
do comrnando
da referida D'ívisao,. o
Coronel, Governador· da Praça de Almeida, L..Manoel de Lemos,
Exonerado
do dito com mando , por ter sido nomeado Governador
Geral do Estado da India , o l\1arecha.t de Campo , Barão <10.,
Candak
Por Portarias de. 18 do di#o.mesr..,
1.o Hatalháo Nacional Provisorio dó Porto.
Capitão da 4;" Companhia,
o Tenente ,. J. José da Sllva,
Tenentes,
(, Alferes,
J. Rodrigues Salgado L e o Primeiro
gento , Luiz de· Barros.
,

I

•

Sar.

Baialhâo Nacional" Provisorio de Léça dó Balio.

Domittidos , pel-o requererem,
cOQservando as honras dos respectivos P6stos, por se acharem comprehendidos
no disposto no Arti~e unico do Decreto de li> de Outubro de 183~, ó Capitão, ~.
Avellino Gomes; e o Tenente,
M. Ferreira de Oliveira.
"

POf" pO'ltaria .de ~l do dito me:.;..
Companhia de Feteranos dê Mons(lnt/);
Exonerado do Com mando
de Oliveira da H.oza.

da referida

Companhia,

-*~'*-

o Tenente,'

J~

l?etermhla
Sua Magestade,
A. ltAIN H'A', que o 'Capitãó d~
Regimeuto de Cavallaria N.· 4, I~. D. de Oliveira Rêgo , passe a
f~z~r o serviço no Regimento N.o~. da referida A'rma; até que prin~
~Iple a go~ar de um anno de licença,
que, lhe fôi cbnccdid,a para
rr ao Brasil, a qual deve começar desde o dia em que. partir para
aquelle lIJlperio.
I
.

(

Licenças

'P01'

concedidas
~

motieo de molestia
clarados.

~

\

aôs Ofjiciaes abaixo deI

i

Em Sêssáo d6 ~l do rne% ?)1'oxirno'pasraâo.
,
A.c.'Empregado,
addide á Repartição Provisional de Liquidações ,,1.
· ,'1Iollorio d:e'Ss.o Joaquim,
noventa dias para continuar a tractar-se,
Em Sessâo do 1.·.do corrente me$.
Ao Major, addidó à Praça de SalvÁteáa' do Extremo,
J. Gomes
da Silva', R'Ovênta dias para-continunr
a tractar-se ...
J
.,Bm ..Sessâo de. 7 do dito me9S. , .
Ât>..RtÍlllt:'iro 'l'enente do l:~ Regimento
de Artilheria , Joaquim
Vieira, quiase dias , para ultimar o seu trnctamcnto,
Em Sessão de 13 do dito me".
Ao Segundo Tenente
2.6 Regimento de A rtilheria , J. :F. V.
da Gama Nobre,
noventa dias para continuar
a tr actar-se onde
lhe-colviief~
• Ü

,

,

iJ, )

• ....

ao

t
.. I

Úcencas

(JU

",.

",,__*.$iI<'$f'*--

1

registadOJ; cpncedidas

nos Officioes

abaixo

indicados,

;.

Ao :Major,

Chefe

do Estado

Maior

da 6.'" Divisão Militar,

Figueirêdo Frasêo , viMe dias.

J.;de

"

Ao AI feres do Regimento de Ca "aliaria N. o 1 ~ J .. M .. de Sepulveda Freirj t..Jpr(i}Jogylão por tres mezes.
.
•
Ao.;re~el)'~ 'CJr'onel do "U:egimcnlo de Cavallarie' N.'O'6, B. G.
- •• </Õ<f (,..
' ·S'
'-'abra 'I l.i
ue
a, Jtres lDe-Zes.
. •,
Ao Tenente Ide Batalhão de Lnfanterln N," 10, J. da Erunça Nett9,~ sel~ {QCZCS.
. ,
CapItão' d\Í Batalhão
de Fnfanteria
N. b 18, R,' P-. Pinto da
.: 'Sit~1lt> ~~ós m~z~
.
A:o c(:;áj:iitã-ó ~Q tf!grment9 .de Vol un Larios. da ~A TNHA '1 M. I P. de
QueirotS't:mel{to,
prorogação por '-dolls mezes.
'
Ao Alféres do Bat~lbrl.ONa-CionlProvisorio
de Mariantes e ArtifJ.ces do Douro,
J. C. Pachêco de :Menczes, dous. flnl10S para ir
•(, u.q_~,~p~rjo )do' Bíasil,'
'
o ••

J

'~

•

1\9

.

__*~*_'

Declara-se

.

I'

q ue o Capit.ão ,d.esp-a~h&do.pa1'a

•.,

a Com panhia de Ve-

"I'Jan~ çla-ee~u.lJnl, p.or De.c~eto de 14 de Fevereiro ultimo, publica.o,.P.\"\
n,,,Or~uel11'. ~JI
\~
.. •
lO .u.xeH~Vo,
. ~07 dIA
o COHellte a1111o, le . J . .a. d o.s

~.m-

A

~'lrCr(Hra, e ~tiQ Gomo sct U1en:cÍOllou
~
CqNbff,f\~ ~oVFnr.·'
•

&

_

.:

••

Está

con'Í?rm.e~

O' Chefe da 1." Direcçâo

=

na referida

Ordem.

=::::

.
,

,..

.•

N.O
Seerdta'l'ta

de

11.,

Estadd dás Negoo-io'S da

G:tuf'râ,

,m. fj de Ab'1it

de 1839.

ORDEM DO EXE1.tCrrO.
Publica-ee

ao Exet'éilo

o' segUinfe:

D'ECRETO.
Desejando
Usar de .Minha Real Ctemencia em favor dos Man~
cebos recrutados,
que até hoje se têem subtrahido
ao serviço dos
Corpos dó Exercito,
com manifesta infracção do Artigo decimo do
J)lectetd de vinte e tinco de Novembro de mil oitocentos e trinta é
seis, e Artigo vigesimo dás Instrucções annexas ao Úecreto de vinte e tres de Julho de mil oitocentos e trinta e oito: Hei por bem,
Tendo üuvido o Conselho de' Ministro-s, e segundo a FaculJade
que Me Confere a Constituição
Politica da Monarchia,
Perdoar a
peffll, ql1e impõe a ürdenança
de nove de Abril de mll oitocentos
e cinco, não só áqualles dos mesmos recrutas,
que tendo deixado
dê éomparecet
nes ltlgftr'e~, q~ lheS' foram destinado>!;, se aprescntarem ás competentes Authoridades
dentro do prazo de quarenta
diá-&, Contados da pnbliceçâo do presente Decreto,
como tam betn
aos que estiverem prêsos pelo referido crime. O' Conde do Bomfrm ,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha
assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades,
em quatro de Abril de mil oitocentos e trinta e nove. = RAINHA,
=
Conde do Bomfim,«

Sua Magestade,
A RAINHA , Qnél'endo praticar Actos pro-prios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
§. 10.0 do Artigo 82 do Capitulo 1.0, Titulo IV. da Constituição
'Política da Monarchia,
Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.
Por Decreto de 7 do mel! proximo passado.
Antonio da Silva Rocio, Soldado da 5.'" Companhia ~o Bata ..
Ihâo de Infanteria
N, o 16 tendo sido condemnado
em seis annos
.de degrêdo para os Estado: da lndia,
pelo crime de terceira deser ..
N

[ 2·]
ção simples: foi-lhe commutada esta pena na de trabalhos públicos
no Reino, com abatimento da terça parte do tempo, por que se
acha condemnado.
Por Decreto de 26 do dito me');,
José de Almeida, Corneteiro do Batalhão de Infanteria N." 7 ,
condemnado pelo crime de segunda deserção: foi perdoado em attenção ás favoraveis informações que a seu respeito se houveram; á.
5u,a pouca idade; e ao arrependimento que mostra.

-*~*Delermina

Sua Magestade, A RAINHA,
que o Alferes da
S. Jorge Chaves, passe a ter exercicio de
Ajudante no Batalhão Nacional Fixo de Chaves.
3." Secção do Exercito,

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo designados.
Ao Segundo Tenente do 4." Regimento de Artilheria, J. Thomas
da C05la, tres mezes.
Ao Alferes do Baralhâo de Caçadores N." ~, Jorge de A"ilez,
dous mezes,
CONDE DO BOMFIM.

=

Está conforme.

o

Chefe da 1.& Direcfâo

=

Secretaria

de b'stado

dos Negocios da
de 1839.

Guerra,

em 8 de AbriZ

ORDE1\1 DO EXERCI1"O.
Publica-se
Por Decreto de

ao Eaercito

~o do

o seguinte:

mez lJ1'oximo passado.

Escóla Polytechnica.
Official da Bibliothcca
da referida Escóla,
F. X. da Silva Costa,
pela prefercncia queobteve no Concurso a que se procedeu para
o provimento deste Logar.
pQ1' Decretos de [) do corrente me':..
L. o Regimento
de .Artiitieria:
Capitão da 4. a Bateria Montada,
o Capitão do segundo Regimen·,
to da referida Arma, L. Christovâo VidaI.
,
Batalhâo
de Caçadores N. o 5l.
Capitão da Q." Companhia,
o Capitão do Batalhão N. o 4 da mesma Arma, F. Luiz Ferreira.
Gapitâo da 8." Companhia,
o Capitão , F. S. Bento de Mello.
Bataihôo de Caçadores N. o 4.
A lferes , o Alferes da 3.0. Secçào vdo Exercito,
E. Paulino Machado'.
Dernittido , pelo requerer,
allegando motivos attendiveis,
o Tenente, J. Pereira de Barros.
Batalhão de Infanteria N.· 11.
Capitão da Companhia de Granadeiros,
o Capitão da '3." Secção
do Exercito, A. Manoel Barruucho,
Baiaihâo de Lnfanteria N. o 18.
Tenente,
o Tenente do Batalhão N ,"13 da mesma Arma, A. Ra-drigues da F onsêca ..
Batalhâo de Caçadores N. o 28.
Alferes,
o Alferes da 3." Secção do Exercito,
A. Joaquim da
Motta.
Companhia de Veteranos de Belém.
Addido, o Tenente da Companhia de Veteranos de Peniche, J.
MauoeI do Rosario.
Companhia de Veteranos de Lindozo .
Alferes, o Alferes, addido á Companhia
de VeteratlOS de Vianna',
L. José Coelho.
" Fortaleza da Insua.
Demittido, pelo requerer, allegando motivos attendiveis, o Capellâo , J. Bernardo Pereira.

•

CapiLão Graduado do Exercito,
M. Luiz de Almeida,

o Capitão

Graduado

do Ultramar,

--*~"('-Por Decreto de 13 do me% proximo passado ;
Sua Magcstade,
A RAINHA,
Houve por bem, segundo o disposto na Car~a de ~"ei de 20 de F~vereir~ de 1835, conceder a D ..
Maria Benedicta Pinto de Magalhâes , Viuva do Alferes de Infanteria,
J. de Sá Pinto,
que serviu no L° Batalhão Nacional
Fixo
da Cidade do Porto,
e alli pereceu em 10 de Outubro de ] 832,
por effeito. dos máos tractamentos
que havia soffrido dos satellites do
usurpador,
o.soldo de doze mil réis mensaes , em quanto se conservar no mesmo estado de Viuva.
'

~*~*-

PORTAR[A.
Ministerio
da Guerra.
Repartição
do Conselho de Saude,
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocias
da Guerra,
que os Cirurgiões,
Delegados
do Couselho de Saude
do Exercito,
comecem no dia Lô do, corrente mez as inspecções de
Saude, el a dos Hospitaes dos Corpos, nas respectivas Divisões Militares, e, em referencia ao segundo semestre do anno proximo passado, na conformidade
das.Instrucções
estabelecidas
para um e outro serviço; dovendo.os
Üommandantes
da l.~, 2.a, e T," Divisões
Militares informar,
por este Ministerio ,
dia em que sahirem do
Quartel permanente,
e o dia em q ue a elIe recolherem.
Paço das
Necessidades,
em b de Abril de 1839. = Conde do Bomfim,

=

°

--*+.*--

Por Portarias de 27 do me% proximo passado.
BatalMo Nacional de Fáro. Dernittido , pelo reqúerer , allegando
motivos attendiveis , o Alfe"
res, J. da Cruz de Almeida.
Batalhão- Nacional de Villa Real de Santo Antonio.
Demittido,
pelo req uérer , allegando motivos attendi veis, o Quar"
te1 Mestre, J. Joaquim de Torres.
Por P01'tarias de 30 do dito mc%.
:Membro da Commissào do Ministerio da Guerra,
° Coronel do Estudo Maior de Artilheria , A. M. Guilherme Ferreri.
Membro da Commissâo de Artilheria,
o Coronel do Estado Maior..
da referida Arma, A. J. da Silva Leão.
Batallulo Nadonal de Lagos.
Alferes, o Cidadão da Guarda Nacional da mesma Cidade,
J. An ..
tonio Corrêa,
Por Portarias de [) do corrente me!!,.
1.o Batalhâo Nacional Provi~orio do Porto
Demittido , conservando as honras do Pôsto, por estar comprehen-
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di do no disposto no Artigo unico do Decreto de 15 de Outubrode 1836, o Tenente,
M. Pinto Villa-F'lQr.
Batalháo Nacional- de Villa Real de Santo Antonio.
De~iüido,
~onservando a~ honr~s do Pôsto , por estar cornprelrcn. dido no disposto no Artigo unico do Decreto de 15 de Outubro
de 183-6, o Capitão,
.J. da Ponte Cabreira.
1.o, Batalluio Nacional Prooisorio de Villa Nova de Gaia.
Demittido , o Capitão,
A. Demetrio Corrêe '; vista a incompatibilidade do Serviço Militar com o Emprego que exerce de Aspirante
de 2. a Classe da Alfandega
elo Porto.

--'l<,t*--

Sua Magestad-e, A RAINHA, Determina
que os Ofllciaes abaixo mencionados passem a ter os exercícios que lhes "ão designados.,

2. o Balalliâo
Nacional" Proeisorio de Lii;~oa ..
Para exercer às funcçôes ele Major do dito Batalhão,
o Capitão de
Iufan teria da 3. a Secção do Exercito , A. das Neves Franco.
Batalhão Nacional Mooe] de Coimbra.
I
Pa~a exercer as funcções de Major do referido Batalhão,
o Capitao d~ Infanter;a,
J. C. Pereira Pinto,
que pela Ordem do
Excr cito , N. o 10 do corrente anno fôra mandado tomar o Commando do dito Corpo.
.
o

~

~,~*--

Sendo mais. conveniente aos interesses da Fazenda Nacional,
e
{1 regularidade
que deve haver na contabilidade,
que as praças que
passarem de uns para outros Corpos,
ou entrarem em algum Depósito Militar ,. não fiquem abonadas,
nos Corpos donde sahem,
nas respectivas Relações de Mostra, r-orn a importancia do pret que
se lhes deve ao tempo, em que effectivamente
passarem:
Deterrnina Sua Magestade,
A RAIN HA, que os respectivos ComlJlandana
tes , quando tenham logar casos desta natureza,
façam logo abater
nas mencionadas
Relações as quantias abonadas
ás sobreditas praças, e ainda não recebidas das competentes Pagadorias ;-devendo
declarar-se nas guias o ultimo pret que receberam,
e todas as cir_cumstaneias uecessarias , para que nos Corpos em que vão conti.·
nuar o serviço, 011 nos Depósitos cm que eu trarern , sejam abonados do que legitimamente
lhes pertencer , e deixaram
de receber.
nos Corpos donde sahiram..

.

---*f*---

LIcenças concedidas por motivo de niolcstia aos OJficiaes abaixo de.
clarados.
Em Sessâo de 7 do rne~ proximo passado.
.
Ao Emp~egll;d?,
addido á Repartição
Provisional de Líquidações ,
J. Jose Vieira, trinta pias para se tractar.
N

./I.'7'J7, Sessõo de 21 elo dito me»,
Ao Commissario Assistente da extin cta Thesouraria
Geral das Tropas, com exerci cio na Repartição
Provisional
de Liquidações,
. F. J. Bernardo dei Oliveira, sessenta dias para se tractar.
Ab -Arnanuense da Secretaria
do cxtincto Estado Muior General,
com oxcrcicio nesta Secretaria de Estado 1 J. Oyprianno Bellas ,
trinta dias para se trnctar,
Em Sessâo de 5 do corrente. mes,
ÁfJÜllici·al de Secretaria da extincta Divisão de Voluntarios Rcacs
de El-Rei , com exercício nesta Secretaria de Estado,
J. Miguel
Pereira,
sessenta dias para se tractar.
o

-*~--<*_

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo designados.
Ao Major de Irrí'anteria , A. de Oliva e Sousa, prorogação por.tres
mezes,

Ao Capitão do-Regimento
ça Furtado, prorogação

deCava1iaria N." 4, B. P. de Mendon-

por ·um mez.
Ao Tenente Coronel de Cavallaria,
T. Pinto Sáavedra , um mez ,
'. contado de 16 do-corrente em diante.
Ao Capitão da referida Arma, J. da C. Sousa e Brito, dousme'. zes.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N" 4, G. de Sousa Arau. jo, prorogaçâo por um mez ,
o

Aa Alferes do Batalhão de Infanteria N. 014; .1". R. Xavier da Veiga, prorognçâo por um mez.
do Batalhão de Infantcria N. o 17, M. A .. de Moura
Cabral , tres mezes.
Ao Capitão Graduado, com exercício de Ajudante. do Corpo Fran ..
~. co de Evora , M.. Jcronymo
Gago,
tres me es. ~ CONDE DO'

Ao Tenente

BOMFIM.

.Está

conforme.

() ChefO!' da 1.a D;,.ecçáo

=

Secretaria de .Estado

dOI

Negocio» da Guerra , em 16 de Abrit
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito

o Be~;uinte:

Decretos de 9 do corrente meo:..

P01'

3. o Regimento

de Artillw·ia.
o Segundo Tenente, F. M. M. da Cruz Sobral.
Regimento de Çacallaria N.· 5..
'tenente,
o Tenente do Regimento -' ." 1 da mesma Arma, Dom
J. Maria de Mendonça.
.
.
Batalhão ele Caçadores N.· 4.
Major, o Major do Batalhão N. o 30 da mesma Arma, B. Alves
Coelho.
Batalhiío de Caçadores N. o 30.
Major, o Major do Batalhão N: 4 da referida Arma, J. M. da.
FOI1 êca Moniz.
Ajudante,

3. a Secçâo do Exercito.

Capitães, o Capitão do Regimento de Cavallaria N. o ,'{., A. G. de
Oliveira 'Sampayo; e o Capitâo do Batalhão de Iufanteria N.'
10, J. M. da Roza e Sousa.
.
Tenente, o Tenente do Batalhão de lnfanteria N." 20, P. de AI..
• meida Barradas.
Praça de Castro Marim.
Exoncrado , o Ajudante, .M. J. Nogueira l\:!imôso, Capitão Iteformado das extinctas Milicias.
P01°

Decreto de 10 do dito

l1Wi:'.

Ãssistente Commissario Geral, o Assistente Commissario Geral Gra
duado , L. de Almeida Chaves.
'
Por Decreto de 12 do dito met..
Batalliôo de Caçadores N.· 4.
Tenente, o Tenente da 3. a Secção do .Exercito, I;'. ManoeI Francoo

Por Decretos de 13 elo dito mez;
Batalhâo de Infonteria N. 020.
."
Gomm;J.~dante..da 6. Co~panhja,
o Capitão Graduado cm Major
da 3. Secção do Exercito, J. Jeronymo Gomes .
&

•

Praça de Melgafo,
Governador,
o Major,
Silva. Magalhães.

Governador

da

)raço. de Monção,

M. da

Praça de Monção,
G ovcrnador , o Major
de Aragíio.

da ·1." SCCÇrLOdo Exercito,

A. C. F erreira

Supremo Conselho de Jmtiça 1I1ilital·.
Secretario,

o Brigadeiro

Reformado,

J. Leandro

Valladas,

Officiacs qUI.', pOI Deer to de !21 de Mo.r<;,o ultimo,
pelo Mi n isterio do Reino , sâo mandados servir no Corpo
rança Pública do Districto de Evorn.

expedido
de Scgu ..

O Capitâo da 3.~ Secção do Exorcito , A. G. de Oliveira Sampayo; e os. Tenentes da. referida Secçâo , P. de A meida Barrad as , e Joâo Gnlvâo,

Por Portaria de 8 do corrente me'Z..
Batalliâo

Nacional Proolsorio de Bouças,
Francisco do. Silva.

Quartel Mestre , o Alferes , D.
Capitão da L" Companhia,
o
Capitão da 4." Cornpauhia , o
Capitão da b." Companhia , o
quim Martins.

Alferes, J. Pinto dos Santos.
Soldado,
Malloel Antonio.
Soldado da Guarda
aeional,

Joa-

Çapitão da 6: Companhia, o Primeiro Sargento, José Martins,
tl'enelltes,
o Sargento Ajudant
, F. Nunes de Figueirêdo ; o Forriel , A. dos Santos Ramalho ; o Soldado da Guarda
'ncionnl,
M. da Silva Gonçalves;
e o Cidadâo , M. Jorge da Silva Junior.
os Segundos
argcnto,
Rcrmínldo UI~ S usa , José Domin ..
e José Martins;
o A n peçuda , J. dn Silva Nabiça; e o
Soldado da Guarda Nacional , Antonio Martins.

Alferes,

gl1I'S,

Por Portarias de 9 do dito me~.
Baiallulo Nacional Fixo de Chnvcs.
Capitão da 3." Companhia,
o Tenente, S. José Coelhll.
Capitão da 5: Companhia,
o Tenente do extincto Bul Ihüo Transmontano, L. Antonio Alves.
Cllpitao da 6." Companhia , o Cidadâo , F. de S. Corrê a. de M" ...
rucs,
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Tenentes, os Alferes , J. A. de Sonsa Ferreira; M. J. Gomes
Evangrlista;
J. Evangelista Ferreira; e o Cidadâo , A. A. 'F.
Leite e Castro.
Alferes, o Forriel , .M. José Teixeira; o Soldado, F. do C. dos
untos Semit; e o Soldados da Guarda
.nclonal de Chaves,
A. J. de Sousa Ba~to; .F. Bernardo da Costa; e J. A. Coelho
Júnior.
Dcmiuido , o Capitão, J. da Cosl,t Leite.
Bataihâo Nacional Proeisorio de Léça do Balio,
DcmitLid/),
eonser vaudo as. honras do Pôsto , por se achar comprchendido
no que di põe o Arli.go unico do Decreto de 1õ de
Outubro de 18.36, o Capitâo , 1\1. Marques' da Silva.

de 11 do dito mc't..

Por Portaria

Batalhão Acarlemico de Lisboa:
Dcmittido , pelo rC<]ll rer., para poder assentar praça em um Corpo de 1. Linha, o Tenente,
L. Maria de Vasconccllos.
Por Portaria

de 13 do dito

mtr,.

Exonerado
do exercício em quc se acbava nesta Secretaria
de Es ..
ta do , O Tenente de Infanicria , J. A. da Silva Bacellar,

Por Parlaria de lI> do dato mcz.
Exonerado

do cxercicin

m que se achava

nesta Secretaria

tado , pelo requer 'r, ull~'gando motivos attcndiveis
de Lufunteria , J. Gonçalves
Barboz a.

de Es ..

, o Capitão

PaI' Parlaria de 16 do dilo me~.
Ba'olhão

Para
tão

e'«'TCI'T

n func

<10 Batalhào

<.I

(),'S

Nacional de Fáro.

de Major

lnfant

TIa

ref rido Batalhão, o Capi8, J. Diogo da Costa.

110
."

-~*Licenra. concedida. por motivo de mo/estia aos O./ficiacs abaixo de-clarados.
Rm Se scín de Ql dI: Fevereiro 11ltim <r.
Ao Sl!crClnrio do c. tio lo Gnv rno Militnr do Província da Manei.
r~, com e rcido na 9." Dlvi iio ~'ldilar, A. U. da COala Mo.
niz , ires meles

para IoCtractar,
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Em Sessão de 7 do corrente me~•
.Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N.· 2, D. P. de Moraes
Sarmento, sessenta dias para continuar a tractar-se.
Ao Praticante da Contadoria do Arsenal das Obras Militares, A.
M. G. Foutoura Sobral, cincoenta dias para se tractar,

---,~t*--Ofjicial que a Junta Militar de Saude , em Sessâo de 5 do corl'cn1M,"" julgou
que devia entrar no ~ospital pa1'a ser operado,

. te

O Tenenta

do Batalhão

de Caçadores

N. o 4, M.

n..

Pereira

de

Abreu,

Licenças registadas concedidas aos OJfldaes abaixo designados.
Ao SCllundo Tenente do 2.° Regimento de Artilheria, G . .Antonio
ueu, , prorognção por quinze dias.
Ao Tenente do Uegimento de Cavallaria N.·
C. G. de Só. Ua~
bral , dous mezes,
w\.oAlferes do Batalhão de Infanteria N." 19, A. T. Fcrreiru Ta ..
borda; quatro mezcs,
Ao Major Graduado,
Commandantc do Batalhão Nacional Movel de Villa Nova de Gaia, T. Cary de Araujo, prorogaçâo
õ

por um mez.

=

CONDE

DO

BOMFIM.

ou.
Estú conforme.

o

Chefc da 1.· D'recfáo

=

,

N. 14.
O

Secretoru: de Estado dos Negocios da Guerra , cm 19 dc Abril
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Ex,ercito os seguintes

DI~CRETOS.

H

ei por bem Conceder no Marechal de Campo,
Conde do Bomfim, a demissão que me pediu do Cargo de Ministro e Secretario
de Estado dos N egocios da Guerra,
que serviu muito a Meu contento. O Visconde de Sá da Bandeira,
Presidente
do Conselho de
Ministros,
e Secretario de Estado dos ? Tegocios Estrangeiros,
o tenha assim entendido,
c faça executar
com os Despachos necessarios. Paço das r ecessidades , em dezoito de A bril de mil oitocentos e trinta e nove.
RAL nA.
Visconde d(, Sá da Bandeira,

=

=

lIei por bem Nomear Ministro e Secretario
de Estado
dos I egocios da Guerra ao Brigadeiro
Graduado,
Barlio da Ribeira de
Sabrosa.
O Visconde de á da Bandeira , Pre iden le do Conselho
oe Ministros,
e S crctario de Estado dos N ego cios Estrangciros
, o
tenha assim enteridido , e faça executar com os Despachos Nccossarios. Paço das Necessidades,
cm dezoito de Abril de mil oitocentos e trinta e nove.
RAII-U A.
Vi conde de Sá da Bandeira,
I.;

=

=

-*~-

Por Portarias de 17 do corrente me,..
Torre de . Tuliâo da narra.
Governador
interino da sobrcdito Torre,
durante
o impedimento
do Marechal
de Campo Graduado,
F. Joaquim Carrcti , o C,,ronel,
Primeiro Commandante
do Collcgio Militar,
A. de Noronha Torrezâo.

Batalhão

Nacional J.lovcl de VilZa Nova de Gaia.

--~.~.-

Demittido , pelo requer r, allcgando
res, J. de Araujo Lima.

motivos

attendiveis

, o Alfe-

Liccnras registadas concedida aos Ojficiacs abaixo indicado,ç.
Ao PriO! iro Ten ntc cl Arlilh tia da ;L"
\CÇrlO
do Exercito,
J.
Haymundo
anirn , pr rogação por dou rn ze •
Ao Alf('rcs do J giu, .ut de Cavallnria J. '.0 1,
J.
c V n onccno~, trcs m z s. :-:- B. D t
DE

n.

• lt\ conforme.

O Clufc da 1.a DirccflÍO

=

1". de Portugal

o"

·r

of. o
I ,ati

I

I ii
01

:r

N.O 15.
$ecretan'à de Bstado'

Ç{or

Negoeioe da Guerra , em
de 18~i9.

Q:}

de .Abt'il

ORDEM DO EXERCITO.
• • . . .

Publica ••! ao E erciio o seg-uinte.:

Sua
Ma<>'cstade, A fi L lIA,
Querendo praticar Actos proprios da S~a Clemencia, Houve por bem, Tendo ouvido o Consclho d Miuistro , e Usando da facul ade, qUG Lhe compete pelo
Ó. 10. do Arli o 8 do Oapitulo 1 " Titulo VI. G\í1, Constit\liçàQ
Politica da Ionnrchia.,
P dusir a penas, qUQ haviam sido .impçstas aos I éõs . baixo men i n do , pela maneira 9-~et'lo OTd m x0

pressada,

.

,pt)/'

DCC1't!lOS

de l~ do corrente tuJ.,.,

Mnno('] Lopes , oldado do 4: fi quadrâo do ~flg;~ nto de.Ca ..
vallarin •. 0 2, tendo id coudemuado
em degrêdo perpetuo para
um do~ Prcsidio« de Africu ; pe4,"Qcim .de quinta ele, rçfLO simples:
f .i-Ihe commutada 11 pena na de dez aunos de degrêdo para os mesm
Estados,
'lI
João AI\' li Vid .ira, oldad do Batalhão de Sapndores , tendo

sido condernn (h clIl um aun d pri t ,pelo
rime d primeira da"
,"r~ o À','ra vnd , pelas circum unoia- de t r levado objecto da.
!"at II la Públio , e de haver de ert I o indo em marcha com o de~,.
taaatncn\o do C

pll n tiue p rlellci : foi ~I)c;perdoAdl) p teruPQ
a p nn a que se acha condemnado,

\te

lhe falta pura cumprir

Pul)lica-se para conhecimento do Exe1'cito a &ecruinte Circular,

• ,.i~iJia C1.t,S Comn cm I 1.f t
po~ de Jútgenhc

'tuS,

dllll

f)iln

e Al'lilheria.

'ô ~ lU li~ar

8, t aQI

d

J;

di..
Cu ..

E"crcito zelarei os seus direitos,
e os seus interesses em Ludo quanto for compati vel com as Leis, com aJustiça,
com as circurnstancias , c recursos do Paiz. - Estou certo lambem que o Exercito
conservará aquell a mesma disciplina,
amor no Throno , e á Liberdade Constitucional,
que titO nobremente
o tem caracterisado.
=
Deos Guarde a V. Ex." Paço das Necessidades,
em 18 de Abril
de 1839.
IJ. da R. de Sabrosa. = lU.· e Ex." Sr .•.•••

Sua MaCYestáde 1 A RAINUA,
Manda recommendar
aos Genernes,
Co~mandantes
das Divisões Militares,
Governadores
de
'Praças,
Commandahtes
de Corpos, e, mais Authoridades
Militares,
que, de acôrdo com as Authoridades locaes , tanto J udiciaes , como
Administrativas,
empreguem por si, e seus subordinados,
a maior
energia,
e constante vigih1ncia na captura dos desartores , e outros
criminosos,
que com escandalo público procuram evadir-se ao justo castigo que merecem,
e que as Leis lhes Impõem,
'
I

'
r

Determina
Sua Magestade,
que os Commandantci
dos Corpos
do Exercito declarem
na observaçã.o- do Mappa da fõrça , que reln ttem (l esta Secretaria de Estado,
nos dias 1.. e lá de cada mez ,
quantas das praças apresentadas
do deserção no poriodo do quinze
dias , a ql1e se refere o dito Mappa,
são recrutas cornprchendidos
no
ittdulto,
publicado na Ordem do Exercito, N. 011 do corrente anno,

-&.Licenças registada, concedidas aos Officiaes abaixo indicados,
:Ao Tenente do Batalhão
Real, dous mczcs .
.Ao Alferes do Batalhâo

d' Eça,

Ao

de Lnfanteria
de Infanteria

N.

o

.0

8, A. L. Telles

Côrte-

10, F. de P. Pereira

prorog{l:Çtl.opor trcs mez s.

Archivista

dias. ::...:B.

da 6. t\ Di.visão Milltar , F. José Carrasquciro
:DA

R.

nE

S",nnOSA.

, trinta

N.O

16.

Secretaraa de Estado dO' Ne~ocins da Gucrra , cm 30 de Abril
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se ao E~ercito o seguinte:
por Decreto de ~õ do corrente me$.
Esc6la. do Exercito.
Exonerado do Cargo de 'I'hesoureiro da referida Escóla , por assim
o 11a er requerido, o Porteiro, T. A. Lopes Valladas.
Por DCC1'elo de QG do dito me1..

Corpo do Estado Maio?' do Exercito,
Tenente, o T nente do Batulbâo de Infunteria
." 6, A. J. Aleixo Paes; em consequcncia de ser Bacharel cm Mathemntica,
C
achar-se frequeutando o respectivo Curso na Escóla do Exercito.
Batalh/lo de Infanteria.~

11.

Quart 1 Mestre, o Alferes, A. M. Cezar Loureiso.
Alfercs , o Alteres d Batalhâo de Infanteria
." ~l, Migue]
riques.

Cumpanhia

Tlen-

de Veteranos de Chaves.

AdJido, o A Ir res nddido á ompanlila
nhos , J . Manoel de Moraes.

-*

de V cteranos de 1\1atlozi..

,$*-

P RTARIA.
P eparliçrlO.

-

·

.
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1I1'arechal de Campo Graduado,
Barilo de Alcobaça,
pelo zêlo e
cap!lcidade,
com que exerceu o interino cornmando daquella Divisão. Paço das Necessidades,
em;lO de Abril de 1839. = B. da

R. -de Sabrosa,
AVISO.

=

=

Minislerio da Guerra.
J." Direcção .. = 4-." Rcpartlçâo.
'tendo fallocido o Tenontc General,
Viscon111. e E·" ." Sr.
do de AP10S Vedros,
Vogal do Supremo Conselho de Justiça MiIitar ; c achando-se
impedidos
de exercerem as respectivas func-

=

0

çôes neste Tribunal
alguns dos seus Membros,
por terem asscnto na Camarn dos 8enodores!
Sua l\1ngestade,
ARAI
'HA,
Ue
Servid a Determinar
q ue V. Ex.",
lo,'o q no tenha en trcgcdo o
commando
da 3." Divisão Militar no Marcchul de Campo,
Conde
das Antas, que, POl' Porlatia
da dutn de hoje, he mandado reassumir o referido commando , se pôrrha cm marcha para esta Cnpital , fi fim de ir tomar o soh lognr no nu-ucionndo Tribunal.
Dcos Guarde a V. Ex." Paço das N ('c('s"iuades, cm ;H) de A Lril
de lS3!). =
da R. de abram.'
'r. Barlio de 1. lcoba ,.

u..

Po~ Portaria de'Q2 do corrente mc"-.
B<;ttalháo NaciQ1»<JlPro
Tenente,

o Tenente do Batalbâo
Bernardino
Peixe.

'1$01'10

de

N acional

Leça elo .11alío.
Provisorio

da l\!nio.,

J.

Constando
a Sua Mngeslnd , A ] A I rJl \ 1 qll no. 01,0110 dos
transportes
no Exercito
se tem in I roo IIzirlo aLII~();;, ern g-rovissimo
prejuiso da Fazenda
Pública: l\landn rf"f"t)lIJIlH'I)(lar nos Commandantes Militares,
Empregados
do Commissnriudo , C !\ CJllne~(l\ler
A1l1horidadt"7 a quemcompetir
datwins,
CIl1l11'Cnr irin rarios , que
além de declararem
nas meslllO glllaS, qual 1Ie n ordem gl'ral qne
COIJC de o transpott
ao indivi {lO " Ol1 C')rpo, qllo murcha,
d V •
"llO 1nmbem ob'crvar àti cn oqllc estab(·lf' (' oAvi~ 0(. j. c.l lar
til' 18~õ; de maneira- <]lIe o traI! ilfl dos Otlicinrs m dilig n i ,ou
1;<:l'\i:,o, marchando
5 m tropa"
~lllucn s(·jn menor d
iII o ) "O
1101' ilia. ( \lanto porém nos 0111 'ln' , qn marchom
Olll Corpo,
\tcverrto O~ ilillcr!:trios 10lU'c a r-s', de lllodo .que n li'uzeuda nüo vcnh
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a pagar mais do que
de transito.

o aluguel

por cada

de um dia

quatro legoas

Licenças concedidas por motivo de molcstia aos Officiaes abaixo declarados.

Em Sessilo de 18 do corrente mc!:..,
Ao Cnp<,lEio do 2: Regimento

de Artilheria,
F. A. Sardinha de
G usmâo , q uuren ta dias para fazer uso dos banhos das Caldas da
ltai n ha na sua origem,
em tempo proprio.
Ao
apitjio do Regimento
de Cavallario
N." ~, J. de M. Sousa
Arnoriui , ses cnt a dias para se tractar.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N ,o Q, B. José de Barros,
noventa dins para tomar ares d Campo.
Ao Cnpitiio d- I I!unl ria, ervindo deMajor
do Batalhão Nacionol
.M )\'('1 de Coimbra , J. C. Pereira Plnie , trinta dias para continuar a irnctur-se.
.Alll!lllllen c de •. ~lIn(la Classe

Ao

de Sulles e Brito,

<j uaron lu.

de ta

dias para

ecrctaria de Estado,
se tractur ,

F.

--*...
~*.Licenças "egi tadas concedidas aos Officiaei abaixo indicados.
A'o Tenente

camp,

do Regimento

de Cavallaria

N:

1,

G.

José Braam-

um mcz ,

Ao Capitào d ltegirncnlo
de Javallaria
Call: iiros , proroguçiio por sr-i TIl zcs.
Âo Tenente do Batalhão de Lnfanteria

N." 4" F. C. de Lemos

T, o 6,
V. J. Manoel Torrc", quatro mez<, .
Ao 'npiLflO do Batalhão de J nfonteria N. 08, F. da S, Roballo Saraiva, proTOóa.ç?i.o por vint
dia.
A Ql1artd .\1 istrc do Batalhão de Cnçndores
.0 30,
D. Fernan-

de Roberto , deus JIlC'?C·,
Ao
a,piliio do R ;irnento de Voluntarios

Qllclroz
S4.1UtO

da

RA! 'IlA,

nnncnto , prorognçâo por dous mczes.

Ã.

Estú confor ie.

o

Chefe da 1.. Direcçew

=

= B.

M.
)>A.

P. de

Jt.

!)E

[{:
I.

·_

(

'f

t •

..

,I

"

.f

rn

(

L

,.
:

I

'e

"

..

N.O 17.
Secretaria de Estado dos Ncgooios da Guerra , cm 4, de Maio
de. l33V.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito a seguinte
PORT AlUA.
Ministerio
da Guerra. = 1.& Direcção.
= 4." Repartiçâo. _
Havendo
a Carnara
do! Srs. Deputados
authorisado
o Governo
a
empregar o Deputado,
e oronel doBatalhl\o
de Caçadores
[ .0 4."
J •. J. 'ornes Fontoura:
funda A HAll lIA,
pela Secretaria
de
Estado dos Negocies da
uerra , que elle reassuma,
sem perda de
t mpo , o xercicio em que se achava,
na 8." Divisão Militar,
antes de tomar a sento na referida Camara.
Paço das Necessidades,
m .1- d Mato d 1839.
B. da R. de obrosa,

=

-.~..-

PO?'

Portaria

de f2 do corrente me~.

Para s rvir na
olumna dr Operações
no Algarve,
Mór do Batalhão de Infaateria
... 7, A. Joaquim

Pai' Portaria,

o Cirurgião

Fernandes,

de ·1· do dito rIu,..

Exonerado
do ex rcicio d Major fi Brigada da Fõrça de Op raçõc na 8.& Divisão l\Iilik'\r,
o Capitão do Batalhão de Infanteria
.' 8, F. Maria d
Iagalhâ s.
Para ter o r ferido c ercicio , o Capitão do Corpo de Engenheiros,
A. de Az v' do Cunha.
Parn ex rc 'r a funcções d Ajudante
de Campo do Commandante da obr 'dila For a , o Tenente d Batalhâo de Caçadores
.0
'.1., U. Antonio da 1"0115 \ca.

-.~-

ua Ma,., stad
RAI 'IIA
Mando. rccommendnr
a. todas
'
.,
l
a A 1 h'd
tt on nde
Iilitar
O('P ndcnt
dt
.Mini terio , n xac o.
~~~~.vancia do que di. poe' o Artigo I!) da Lei de 17 de Março de

[ Q

J.

Sua Magestade
Determina
que todos os Officiaes dos Corpos,
e que se adiam fazendo
que estr\O na 7.a, c 8." Divisão Militar,
serviço em outros, recolham
immediatamenle
úquellcs a que pertencem;
devendo os Commãndantes
dos Corpos cm que os referidos Officiaes estiverem servindo,
conferir·lhe
logo Guia de marcha.

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Capitão

do Estado

lo, dous mezes.
Ao Alferes do Batalhão

Maior

de Artilheria,

de Infanteria

R. F. F urtado de Mel"

N. oU,

F. R ... r avier da

Veiga,
prorogação
por vinte dias.
Ao Alferes do Batalhão
de Infan~erio. N. o 18, A. A. de Carvalho
Salazar,
dous mcze .
Ao Tenente da !2.a Sccçt\O do Exercito,
L. M. P. de L. Mello c
Vasconcellos,
prorogação
por oito mezes.
Ao Alferes da 3. Secção do Exercito,
B. J. da Cunha Vianna ,

um mez,

= B.

DA

R.

DE

SABROSA.

Est& conforme.

o Chefe da 1.· Dirccfâo =

N.O 18.
Secretaria de Estado dos lYegoci05 da Guerra,

cm 13 de Maio

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eecrcito o seguinte:
T'or Decreto de 30 do nu .. proximo passado,
Batalhão
Capitâo da 5." Companhia,
J. Dias
lalhciro.

de Caçadores N.·
o Capitão

1."

da 3." Secção

do Exercito,

Por Decreto de 6 do corrente me".
Batalhão de Caçadores N.

o

:J.

Cirurrri:"o l\f0r, por ter feito o omp tente exame,
o CirurgiiLO
Ajudantc
00 Buralhão
de Iufnntcriu
.I. ."
16, F. Leite de Almeida.
Batalhâo de Tnfanteria
r." 6.
Cirurgiüo :M6r. por ter feito o competente
exame, o CirnrgitlO Aj udaure , Autouio Pt'r irn,

Cirurgiilo
daute ,

Mór,

Butui/trio de [nfanleria
p r ter leito o competente

N:

9.

exame,

o Cirurgiâo

Aju-

1\1. José da 'ruz.

Blltllliu(" de Tnfunteria :N. o 20.
Cirttr.;i:"o Mór, por ter Ieuo O cornpet nte exame, o Cirurg'iâo Mór
Graduado,
J. Jo.é BlIrral.
lJ'J{(/II,úo de Coçndorc« ,7\r.. !23. •
Cirur .i;w • i<'>r, o 'irur riào llór do Batalhão de Infautcria
~T ." G,
1". Luiz de Oliveira.
POl'

Decreto de 10 do dito me".

R eimento de ('araUlria
Cirllrgi:'1O l\Iúr,

O 'Il'nrriào

..'lór

d

.• 4·.

l'(,S'im -uto 1T ."

{)

da m

ma

Armu , .1.. Autonio de ~\br -u.
"
.•
/ii'" inien ti de CeI iallari. JY." 5.
Irurgwo • ,((,r, o um ,ino M' r do H ....imento • ~.• ,1. dn m .U1Cl.
I rlll~, 1'. OUIII, o a UI) la; <:Olltillu7l11do Il 'rvir 110 J lo Illtul
l a j~~lrclla,
at ~ 110\ ordem.

P01'

Decreto de 11 do dito me".

Bataltuio de Tnfanieria N." QO.
Tcnen te, o Tenente
Castro e Sól a,

do Batalhão

de Infan teria

N.

° 6"

F.

da F.

Sua Magcstade , A !lA INTrA,
Querendo praticar
Actos pro ...
prios da Sua Clemencia,
Houv por ,bem, Tendo ouvido o Conselho de 1finistros,
e Usando ela fur'lIldad,),
que Lhe compele pelo
~. 10.° do Artigo 82 do Capitulo 1.0, 'I'itulo VL da. Constituiçâo
Política ela Monarchic , Rrduzir as pellas, que haviam sido impostas aos Réos a baixo mencionados,
pela maneira
nesta Ordem expressada.

Por Decreto de Q7 do me!:.prozimo passado.

José Antonio Torcato,
Soldado que foi do Regimento
de Cnvallaria N," 1, tendo sido condcmnado
cm seis an nos de degrêdo
para .Moçambique,
pelo crime de insllbordlnação:
foi-lhe comrnutada esta pena na de quatro annos de pri.t\O rigorosa no Iiorto de Li p"
pct; ficando de nenh um effeito , nesta parte,
o que di põe o Decreto de 4 de Dezembro cio anno proximo passado, que reduziu a sohrcdita pena. de degrêdo á. de quatro anuos de trabalhos
de Fortificaçâo ; sisto ser esle Iléo condecorado
com o prim iro gráu da
Antiga e Muito Nobre Ordem da Torre e :E pado. do. Valôr L aldade e Mcrito.
Por Decretos de 10 do coTt'cnlc me~.
Francisco
Antonio Bordeira , Soldado do Batalhão de Infanteria N. ° 7, condemnado
á morte, P lo crime d deserção cm tempo
de Guerra,
e roubos perpetrados como .hcfc de ladrõcs , ~ aliciador dos mesmos : foi-lhe cOIllUlulada a p 'nu na ele t ruba lho públicos perpetues em um do' Presídios d Africa , aU( n doudo n qu as
eircumstnncius
do Paiz 1l~\0 reclamam o norificio de urna vidn para
eohibir o primeiro deste erimes ; e n qu<, os rO\11>0 1l~10 estão devidamente classiúcados , defllliJos,
• provados nos A ulos.
ManoeI PNeirn Barqueiros,
Soldado do Batalhão
de Infanteria J: ." 18, condemnado
cm doze a.nuos de dl~grl-do para a lndill,
pelo crime
qunrla deserçl'to aggravnda:
foi.lhe n'cluzjdn (' la pena :í de oito nnnos do me611l0 c1egrêdo,
por ampliação do hctl ncio
00 D crf.;lO de ·1·de Abril <,Ie 1C;)~) cm aLLI'llçfto. anilo t r podido
.I rt!selltar- c, por haver Sido pr ·~o anles de e pmu o pr o marcado pdo Decreto.

ue
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i)omingos
Gonçalves,
José Antonio Cardozo , Joâo José Vicl~
ra , Antonio do Nascuneu to , Antonio José da 'ilva, Antonio de
Sousa, e nfarccllino José, Soldados do extincto Batalhão
Provisorio de Infuuteria
~,. 1, coudemuados
a pena capital,
pelo crime
de in ubordinaçáo
qualificada,
e motim:
foi-lhes cornrnutada esta
pena na de trab: lhos publicos perpetuos para um dos Presidies dç
Africa, em attcnçâo a que o referido crime tem re,ID<;ao com factos
inteiramente
esquecidos pelo Decreto de 4 de Abril de 1838.

Por Portaria de 8 do corrente mes,
1. o Batallulo Nacional Prooisorio do Porto,
Dernittido , p ,I) rr-qucrer , allcgando motivos attcndivcis
res , J. Eerrclra Fontes.

, o Alfe-

--.~.-

Sua Moge tnde,'A 1 J\L. fIA, ·oi. ervids Ordenar,
cm Portaria d(~ 10 do corrente IIll'Z, <]\ll' responda a Conselho de Guerra
o .._are 'lIto, Commandantc
do Piquete do R gimento de Oavallaria
'. o Õ, que
no dia Ij. do dito mez foi surprehendido
pelos G uerrilha , nas illlPllI diaçõés do. RilJ ira do Vascâo ; resultando desta
surpresa ficar 1 Soldado morto, e em pod r dos G uerrilhas 10 Soldado'
11 c, vallos ; esca paudo apenas O argento Commandan te,
e 3 Soldados.

-*1''''Licença, concedidas por

de moléstia aos OJficiaes abaixo
indicados.

motioo

em

Ao Tenente

Se fio de 18 do mc,; proximo passado,
elo {tp·.imcnto de 'avaliaria 1 •o 6, D, Mont

iro
trinta dia parn : tructar.
Ao J\ llorcs do Uatalll:io
de J o f 11teri fi , .. ]!J, J. O, da S .
areulu 5 d'Eça,
cl ntu dia
para continuur
a tractnr-se ,
zer II (I de agua:
nlfurca , {' ballho ('UI~,
Pedro Jo Sul.
Ao AlIla,llIH'1I c ela Paga,loria <.Ia7, Divi :'to .\lililnr,
1\. J. de
a QUlTltellu,
!}lIllrel\t
din pnrn Cf)nllllllar fi l uct:u'-sc.

Tor-

r "

A

o

J

\ 1 '
(dld?:í

venta

llll

dta::; para

1::m . 'ts rto de Q8
Illlpo i. Militare,
cOlllilluar

l\

do

lrnclar-

.Mose fa'ou-

dilo mc •
J,
e.

J. 'alei -ira uosUcis,

no ..

[4 ]
Em Sessúo de

Q

do corrente

me':..

Ao Tenente do Batalhâo
de Iufauteria
N.· 10, C. José de ~fello,
vinte dias para se tractar,
Ao Official da Secretarie do extincto Estado Maior Imperial,
com
exercicio nesta Secretaria
de Estado,
M. A ntonio da Fonsêca ,
sessenta dias para tornar ares de campo.
Ao Amauucnso
da Secretaria
do cxtincto Estado .Maior General,
addido a esta Secretaria
de Estado , J. 1\1. Xavier 'I'ellcs , sessenta dias para tomar ares de campo.

Em Scss.1o de 4 do dito mez.
Ao Tenente Coronel,
Governador
da Praça de Jurornenha , J.
Thomaz de C4«Nes,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso
dos baulios das Caldas da Rainha.

Licenças 1'egistadas concedidas aos O.lfldaes abaixe iniJicados.
Ao Primeiro Tenente do Q ." ltegimcnlo de Arlillleria,
B. José dos
Santos , dous urezcs,
Ao Primeiro Tenente do 3.· Regimento da mesma Arma, J. José
d Oliveira, dous mel s,
Ao Tcncute do lt ginlcnlo de Cavàllnria
N" 1, M. J ~é P rtelln, vinte dias.
Ao Capitão do ltcgimcllto
de Cnvnllaria
r," 1" J. Cezario de Olivcira , oito dias.
Ao üupill\O do Bntalhâo dI' Lnfoutcriu N."7,
A. de Azcvêdo Brandíio , quatro mezes .
.i\oCapitão
do Batalhâo
de Infantcria
N: 14, A. Luiz Alves , dous

mexes.
Ao Alferes do Batalhâo
de Caçadores N: 30, A. José de Sousa,
elo 115 mczes,
Ao 'I'cue nte , nddido {l Companhia
de V('I<'TnnOS
do
ast0110 de
Vianua , J . .M. de Azovêdo c .Mello, prorogação
por seis mezes.
li. D.l 1 . DE S.\llllO'l •

=

TI t~i conforme.

V· Chefe da 1.. Direcçâ»

=

N.O 19.
dos N~goci(Hj da Guerra a em H dc.,Jlaio
de l83~.),

ORDEIVI DO EXERCITO.

Comrnnndant
interino
dil do, Director
res.

da

obrddtla

Divi~to.

Q

DrigndtlilQ

Gra-

J. P. CelQ,tinq S(')F\~
11

'I
•

e '

n

,I

Eislilldo
na Pagndorias Militor
alg
r cilD
ro\,j!t(Jrins ,.
p ov nie los de dinheiros
do pewi Ccmmnndaotes de SJ..lb~Di ..
visôc Milit rc 'o por outros Otliciaes, par p<1gi}~ nto àbs> '\lQsi ...
-

di os estabelecido
aos Recrutas de tinados para os differentes Corpos
do Ex rcito , aos qua
dev fazer carea essa despesa: Determina
Sua ..Magestade, A RAli\HA, que os Commandantes
dos mesmos
Corpos r g t
qu 11. interin s p r outro ti
lôr. igu(\()Il, que
serão encontr: dos no respectivo pret , legali ados pelo Addidos ás
III! nd llcill;; 1\1iJitar s; Clltrl:~ n~ e o primei"
~e ib414 ~O$: QI.i
ficiaes que fizeram os, qu
d di.!. Rllg dorias,

-1'Publicam-se ao Exercilo as ente) fi' proferidas pelo Supremo Consellto de Ju lifa Jl1ililar no 11IC1. de Abril do corrente anno.
.

nrlo José de Fontes ,
ldndo do 1.. Reaimcuto de Artilh ondcmnado cm dou • nnos Utl It. b. lho I vbUfo
pelo crime
gundn d erçâo 'ímple : foi confirmada esta ''o tençu , m Ses5.10 de 1 do dito m z.
Antonio d Oliv ira. , Soldado do Regimento de avalI arta.MNnnocl
on
Ir
. Ai, Ildo cond mna o 'ln um nnno d trahalhos PU) lcos, pelo crime de haver lu id d pri:io cm qU(~ c achava, para
se UOlr no fa i o : foi conflfUlud u. l:)entcnça de 1.~ Imtancia,
cm essito de 10 do dito Dlez.

;r'
•

Migu 1 Ferreira,
Soldado
do Regimento
de Cavallaria
N." 4,
condemnado
a morrer arcabuzado,
P ·10 crime de segunda deserçâo
simples,
e ferimento:
foi-lhe comrnutadu
a pena na de dez rumos
de degrêdo para um dos Presidios
de Africu, em Ses 'fio de 16 do
dito mez,
Antonio Pereira,
Soldado do Regimento
de Cavallaria N." 6,
sendo condemnado
em seis annos de degrêdo para o Estado da
Tndia , pelo crime de terceira deserção simples : foi-lhe confirmada a Sentença,
em Sessão de 20 do dito mez.
Feliciâno
Moreira , Soldado do me mo H.egimenlo, sendo condemnado em dous annos de trabalhos I?ublicos, p .lo crime de segunda deserção:
foi-lhe confirmada
a Sent nça, em Sessão da mesma data.
Francisco Manoel Borges,
Soldado do Batalhão
de Caçadora.
No" ~, sendo condcmnado
m quatro annos de trabalho
publi os,
pelo crime de segunda deserção aggravada:
foi-lhe confirmadu
a
Sentença,
em SeSStlO de 10 do dito mcz ,
Francisco Mendes de Iacêdo ,
oldado do Batalhão de Caçadores N. o 3, sendo condemnado
cm dez annos de degrêdo para o
E tado da India , pelo crime de terceira deserção: foi-lhe alterada a Sentença,
condemnando-o
pelo me mo tempo de degrêdo pa
um dos Legares de Africa, em SeSStlO de 23 do dito mcz.

Licença registada concedida aQ Official abaixo indicado.
Ao Tenente

do Batalhão

niz, tres mezes.

= B.

de
DA

lnfantcria N.· 14, F. de Paula Mo-

R.

DE

ARROIA.

Está conforme.

o

Chefe da 1.a Direcfáo

=

N.O 20.
Seoretona de Estado dos Negocias da 'Guerra,

cna 18 de Maio

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
.Por Decreto -de 13 do corrente me".
Re cimento de Caoallaria .N.· 4.
Capitâo , o Capitão "da 3." Secção do Exercito, A, G. de Oliver.
ra ampayo; em con equencia de ter sido dispensado do Commando do Corpo de errurança Pública do Districto Administrativo de Evora , p lo haver requerido.
Batalhâo de Caçadores N.· 1.
Capellâo , o Presbítero, J. Pereira Xavier.
Conlinúa a Relaçiío da Sentenças profcl'idl:&SPelo Supremo Conselho de Justiça ilIititar, no mel>de Abnl do corrente anuo.
Francisco Ferreira, Soldado do 1.0 Regimento de Artilheria,
sido imposta a pena do Artigo 1.0, Titulo 4.° da Ordenança de 9 de Abril de 1805, pelo crime de primeira d serçâo simples : foi-lhe confirmada a Sentença,
m Scss~o de 10 do dito mcz ,
Antonio Ruas, Soldado do 4," Regimento da referida Arma,
tendo-lhe ido impo la a peua do ArLÍ~o ~.o, Titulo 4.° da sobredita rdenançn, pelo rime de primeira
deserçâo:
foi-lhe confirmada. a Sentença, em Sessâo de !lO do dito mez.
Manool Coelho da 'ilv • Soldado do mesmo Regimento, tenuo-111 sido impo ta a p na do Artigo 3,°, Titulo ..1,." da ruf rida
Ordenanç
, pel crime de primeira des rçâo : foi-lhe confirmada
a Sentença, em 'c~ã() de 23 do dito mez.
João Baptista dos 'unto,
oldado do Regimento
'avaliaria.
N." 2,' teud -Ih ·id imp ln a P na do Arti: .. Q,o, Titulo ...... da
m~nelon, ila
rden IIÇ. , P II) rim' d pr iru ira d ss rç:lO sjrnplcs :
fOI-lhe applicado
o Indulto de ,:f. de
1.,.. iI d l:lU, tlIando.udo-o

tendo-lhe

o

ohur,
III'
;0 U Q
do di
P~dro de Rat
.. r vior d 'ii v ,
ldado d R"g-im nto de ~avallar,lI\ ~ .' f), condel II do 111 oil m Z.1s de: pri tI , pt') crllllC
de p~·lrn~lra dI' ·erçã nggr vada: foi-lhe 'onfIrluaJa
n :Scntença,
m ':-; aO),d
7 do üit meL.
JO.IO llllt , S ldnd
me mo I errimento,
condcmnado em

uo

•

oito mezes de prisão,
pelo crime de primeira deserçâo arr.';·rayuda :
foi-lhe con íumada a Sentença,
cm Scssâ de:lO elo dito mez,
José Fcliciâno,
S .ldado do Regimento
de Cavallaria
." G,
condemnado
QIl1 seis mezes de prisâo , pelo crim
de pr imeir a deserção nggravada:
foi-lhe confirmada
a Senten a, em Sossâo de 2()'
do dito mcz ,
Antonio José· Femand s, Soldado do Batalh:" o de Caçadores
N ." 3, condemnado
em pena capital , pelo crime de ter desertado
para o inimigo, indo armado ~ foi-lhe applicudo o Indulto dei de
AGril de 1838, cm Sessão de l3 do dilo mcz ,
Antonio Monteiro,
Solrlado do Batnlhâo
de Infantcria
." 6,
condemnado
empena
capital,
pelo crime de roubo: foi-lhe modificadu fi pena em um anno de pri.ão, cm S ssâo de 13 00 dito ru z.
Jaeinthó José Gomes, Soldado do mesmo 'orpo,
eondemnado
em trabalhos public s perpetuos , pelo crime de deserção
m ternp
de guerra: foi-lhe reduzida a pena a LI'Z annos dos referidos trabaJhos , em Sessão da mesma data.
José Manoel,
Tambor,
eondcmnndo
cm quatro annos d traho.1110spublicos , pelo crime de segunda rlesl'fçrW; foi-lhe applicado
o Iudulto de ·1,do Abril de 1038, Uluudalluo-o soltar, em 'eti~('o
da mesma data.
José Joaquim,
oldado do Batalhâo de Infanteria
." 6, ten0
do-lh
sido ~n'lpo~ta a pelu, do Artigo 1. , Titulo 4.· da Ord nunça de 9 de Abril de 130;), pelo crime de primeira dC6 rÇrlO ng' ravada : foi-lhe confIrmada a entcnça , !TI 'c5ão de 10 do dito m z.
José Alexandre,
Soldado do Batalhão
do Irif nteria
7,
tendo sido condemnado em dous nnnos de trabalhos publicos, pcl
crime de segunda deserçilO simples:
foi-lhe alLerada a p 'na na de
tres annos dos mesmo trabalhos,
em'
ssi\o de 23 do dÜo mez.
Jaeintho José, Soldado do me mo' orpo, sendo condemnado
cm doze anDOS de degrêdo para o E tado da ln dia , pel crim de
terc ira deserção aggrnvada:
foi-lhe comlllutada
tn pOlia !la .ele
dez anllos de dcgrêdo para UIU do L gares de
dea,
ln
e
de Q3 do dito m z.
Manocl Antonio d
osta,
ldodo do Batuhão de Infant ria
.• 9, cond mnado
10 dou
nnnos de lrabalho
pllbli
me tie s gunda deserçrLO simplc~: fvi~lhe confirmada
m cs üo ele 10 do dito m z.
Nicolúo dos antos,8oldad
doB .t~lht\o d 11\~8nl ria:
10,
sendo cOlldcmnado cm um anIlO de pnsao, p lo rllll d' prim ,ira
de rÇrLO oggrnvada:
foi-lhe confirmado. a 'cnt 'nço.,
III
d
C). 7 do dito mez.
}?rancisco Mont iro, oldado lo 13atalhl'\o de Inf nl rio. .• 11,
cOlldeiIlllado
m oilo m ?cs de pribão, pelo criru de prilllcir
d :ler-

J:'"

r,

[ 3 ]
foi-lhe confirmada a 'enlença,
cm Sesstw de!23 do dito mez.
Francisco
da C03tn,
oldr do do WI' mo Corpo, sendo oondernnado em dez anno
de Galés pelo uso de arma prohibida;
foi-lhe
commutada
esta pena na de dez a nnos de prisâo , em Sessão de 10
do dito mez.
.
João José, Soldad
do mesmo Corpo,
sendo condomnado
a
pena de morte, pelo crime de furto:
Ioi-Ihe commutada
esta pena
na de dez annos de degrêdo pnrn um d s Logares de Africa, em
Sessão de Q7 do dito mcz.
Bernardo Diogo, Soldado do Batalbrto
de Iufauteria
N.· 1:1,
sr-ndo-Ihe imposta a pena do Arti"o 1.0, Titulo 4·: da Ordenança.
de 9 de Abri] de 180;;, pelo crim
de primeira
deserção simples:
foi-lhe conflrmada a ienteuça , cm Se sào da mesma data,
Ç~LO:

I,'ral!t'i sco Luiz,

'oluado

do Batalhão

de Infuulcria

4:

N"

14,

sendo-lhe imposta a pena do Artigo l....
, Titulo
da ref rida Ordenança,
})('l crime de prirneira des 'r~rlo simples:
foi-lhe confirmada a . 'enlença,
cm Se~sào da m sma data.
Estevão Ferreira da Cruz, Soldr do do mesmo Corpo, sendo
c?ndf!lIInado cm um anno de prisão, p 10 crime de primeira deserçao aggravadr : foi-Ih confirmada
a Sentença,
em Sessão da mesma data.
Jose Bcrnnrdo l\loreirn, Sold ado do Batalhão de Infcnteric
.
1.6, seu do condem nado cm seis nu II O~ de degrêdo para o Estado
da Iudia , pelo crime de terceira deserção
implcs : foi-lhe confir-

mada

Scutcuçu , cm 'esollo de 10 do dito mez ,
n(' ampayo, 'lidado do me mo Corpo, sendo condemnado em hum anno d pri ,ito pelo crime de primeira d serçâo aggravad : foi oufirrn: da a • 'entença,
mj
es ÜO da mesma data.
ti

Joaquim

José ;t laooel ViUa YiÇllZIl, S ,Idndo d Batalhão
de Infanteria
.• 17, tendo r pondido a Con ,lho de Guerra. por haver desertado para d'ntro da Praço o' Vulpnça,
pertencendo
á força. que
fazia o itio de ta Pra a: foi mandado
oltar, sendo confirmada
a
S 'lIt 'Ilçn,
01
s rl d"]:3 do') dit lúCZ.
. Jo é Antonio Yilla-Flôr,
' úlJado li me mo C ri o, enJo~lhc
1mp? la n J> 'na do Artigo 1.., Titulo 4." da Ord naJlça le 9 de
Abnl d 130;>, p ,lo t'rin) , de priml'ir. de .rçtto sim pie : foi-U1C con- .

flrrnlHla a ~C:ll'lI,a, cm,
r\ de 0;1 d dito m z.
,l\I uoel Jo . ]for!. "
Ide do do 11l' III Corpo, wudo cond 'mnn<1o '111 d II • II S d tr b lho publjçe s, p -lo riUlc de segulIda d 'rç;, iru ",
B. i: fal a: ui.lhe alt('rLHJa a SPIl(('nça nn

de lrc ... Illlllo

d{)~ III mo lrollolllo
('11\ Ses:lO
da !J1c~ma data.
II 'rI' iro,
'old,ldc do
lalh:lo de lllf'alllcria
.• 17.,
nc o COIHI'1I1tllldo
(!1l dou
,!ln
de lr:tbalho~ pllblic()~, pelo crame de segunda de~crÇrl
g r vada: foi~lhc Iterada a pena na. de

fnlollio

G

h.
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quatro annos dos mesmos trabalhos,
em Sessâo de 30 do dito mez.
Francisco tia Silva Branco,
Soldado do Batalhão de Infauteria
N." 18, sendo condemnado
em 11m anno de prisão, pelo crime de
primeira deserção aggl'a.vada:
foi confirmada a Sentcnça , em SesS[\O de 20 do dilo mcz ,
Henrique Ribeiro,
Soldado do Batalhão de Infanteriç
N. o 18,
sendo condemnado
a morrer arcabuzado,
'Pelo crime de insubordinação aggravacla.:
f,)i-lh3 commutada
a pcna na de prisâo perpetua
no Presidio de S. José de Ancoxe,
em Sessão dc 23 do dito mez.
José Fruncisco Pontes,
Soldado do mesmo Corpo,
sendo condomn ado em doze aunos de degrêdo para o Estado da India., polo
crime de terceira deserção ag-gravada:
foi-lhe commutada
a p na
na de oito armos dc dcgrêdo para um dos Logarcs de Africa, em
Sessão de 2.:l do dito rncz,
José da Silva, Soldado do mesmo Corpo,
condcmnado cm um
anno dc prisâo , pelo crime de primeira deserção agO'ravada:
foi
confirmada a Sentença , cm essâo de 23 do dito m(.z~
( Conlinua1'-sc-ha. )
Licenças

concedidas

-.~.-

por motivo de 1noleslia aos 0.fjiâaes abaixo declarados.
Em SLmâo de 26 do me.. pr-oximo passado.
Ao Capitão,
Commandnntc
da Companhia
de Veteranos de Alm ida, J. Pereira de Amorim,
noventa dias pura uso do banhos
thorrnaes em S. Pedro do 'ui., -C de mar na I"igucira;
começando em lá ele Junho.
Ao Àlfcrce , addido á Companhia
de V('ll'fanos
do Almeidu , 1\11tonio de Paduà , 'noventa dias para uso de banho' thcrrna . «m
S. Pedro do Sul, e do mal' na .Figueira; comcçand
nn 15 de

Junho.

-*"tlf.--

Licenças resrl tadtu concedidas (lOS Officiaes aliaixo indicados.
Ao Segundo 'fenclltc do 1.0 H.t'gIlIlCllto de Artilheria , L. C. Gomes de
livI'im, qtlinze dias.
Ao T~II!'n1c do.Da
lhi.o de Iufantcrio. .... !:lO, I~.
F.
a"lro e
Sóla, dom. m zc~.

ua.

--II~*-

Declara- c que ao l"i 1 do 'ol':i1nis'nriado,
J. P. da ilva L aI,
pertence a Crll7. 1 .0 :3, por quatro nnnos til' C, lJIpanha tia (i li 'rra Peninsular,
corno Empl'cgnuo
ivil.:_;: 13. D\ !t. D.l UULO~Á.

E t~i cOllform

o

Chefe da I.· Direcção

=

N.~21.
Sccrelan'a de Eslado dos Negocios da Gwwra, em ~8 de Maio
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao 'Exercito osegttint'e:
Ror Decreto de 22 do corrente me",
0

Alferes,
Silva.

Balalháo de Infanieria J\T. 21.
o Alferes do Batalhão de Infantcria N." 17, F. José da

3. ~ Secçâo, do Exercito,
Capitâo , o Capitão do Regimento de Cavallaria

N.
Mendonça Furtado.
Praça de !fir-anda do Douro.
Governador, o Alfer 5 da Companhia de Veteranos
L. Antonio

o

4, B. P. de

de Miranda,

de Azevêdo,

Por DCCI'elo de 2 t do dito mez.
Bateria de .Arlilhcria dcstiicada cm ,1ngra.
Capitão, o 'apitão do 3. o Regimento da referida Arma,
. niz Barretto,

J. Mo-

Batalhõo de Infantcria N: 8.
Capitão da 3.~ Companhia,
o Capitao
N." 19, J. de Sampayo Coelho.

do Batalhão

de Infanteria

---~*Otl'lcial ql1e, cpo'r Decreto de 16 do orrerste mez , expedido pelo
Mini iterio do Reino, foi nomeado Commandante
do Corpo de
egurança Pública no Districto Admini .trativo de Evora.

O

apitâo d Cavallaria , B. P. de Mendonça Furtado.

-J?§..~-

t~1
-'"'~;«Por Portaria de ~,t- do corrente rne~.
Exonerado
da Qommissão para que foi nomeado por Portaria de
19 de Ago~to de 1837, passando {~e_i uaç~ o em que nteriorrneute se achava, o Tenente Coronel,
P. André Giuon,

PQr Portarias de 2~ do dito meti,
Batalluio Nacional }Ylovcl do Porto,
pelo requereI', allegando D1QtlVOS attcndiveis,

Demittido,
o Alfercs , A. J. Carneiro Homem ..
,
1. o Botalhâ o NaciO'ltal Proixsorio do Parlo.
Demittido , pelo rcq uerer , o Alferes, 1\I. Gonçal ves Pelicas;
1::0]1servando as honras do Pósio , por se achar com prehendido no
, disposto no Decreto de II> de Outubro de 18;~6.

-.~>H<K

Determina Sua Ma&,_e$tade,
RAINHA,
,:"e o Tenente da 3.'
Secção do Exercito,
J. de P. Durão P adi lha , que está s rvindo
no Batalhão de Infanteria
N" 9, passe a ter exercicio de Ajudante 110 Batalhão de Mariantes do Porto.

Sua Magcstade,

A

-*~~,~{;«-

RAINHA,

Conformando ..Se com o pare-.
cer do Inspector Geral do Arsenal do Exercito,
áccrca das dúvidas de alguns Commandant-es
dos Corpos , relativamente
ao abono
de fardamento e fardetas,
tanto ás praças que passaram dos BctolhõesNaeionaes,
como ás que novamente se alistaram:
Manda declarnr- ao Exercito, para que fique estabelecido em regra:
1. o Que ás praças,
vindas d Batalhôes N acionaes,
SI' lhes deva
contar o vencimento de fardamento e fardetas , desde o dia da S ll\
passagem para qualquer Coryo do Excrcito : e nã o do tempo que
anteriormente
serviram naqucllcs Batalhões , onde não tinham direito a tal vencimento.
•
~. o
Que á praça , noyom~nle recrutadas,
lhe deve
ntar ste vencimento,
desde o dia em que principlur o seu abono de pret 1105
rcspccti VOS Corpos.

Conclue a Relação das &nten;cts proftrrilws pelo SI/premo C01tse
lho de Justiça MiJ.it.a.r, no mez (le Abril do cm'rente anno.
Joaquim Antonio
ardoal,
sendo cond moado (\

N'.o 18,

01 lado rio Bat Ihi\o d· Inf nt·rin
allllOs de trabalh S pl >!i.o ,

dOIl

p I crime de scg'lnd..'\ d·s n;i\ a-g;;ravadu:
tença,
m
ssão d' 23 do Jit ntez.

Joe de OHv ira da ii a t
lhe imposta a pena <.10 Artigo
I

ldacl

f i confIrmada

do mesmo

1.., Titulo 4-.·

da

rp,

01<.1

a Sen-

,
~3 ]
de Abril de 1805,

~lu

crime

-de 1.& üellerçÜõ

srmplcs : foi conCIl'-

mada a Sentença, em C's:;ãode 23 do di urez,
,
• Manoel Antonio 'me
SdLdado do mesmo Corpo, sendo condemnado em 12 annos de degredo pua o .libtado da India , pelo
crime de quartude::>erç'o:'foi-l'hecolJil\l1utaoà
a pcua cm dez annos
em cssã.o de ~3 d dito mez,
. Antonio .FortQUalo Pinto de Aleir lles , C~pitãó du 3" Secção
do Exercito , teodo respoudido aConselrl.ó de GacHa, pelo crime de,
resistencia e ferimentos:
foi absol vicio em 1.a Instancia , C expiada
a. culpa. COIll o tearpo de prisâo , em Sessão de 16 do dilo mez.
José .Alves Ca~eiw, José Jcaqi irn Prata,
e Francisco Malia de,
Azevêdo,
Soldados;
e Joaquim
de Abreu ~ Corneta, todos do 1.0
Batalhão
1 acional
Provi .orio d Lisb ,teJldo respondido a Conselho de Guerra , pelo. f1'8'aJ de m pr&,;o: foi o primeiro elos réos
c ndemnado em La Inst ncia a ser} to no logar do criminoso,
c os mais absolvido$.; c
ultima. Instancin,
foi expiada. a culpa.
com o t mpo de pri ~ ,qI)UJl
a primeiro dos mesmos réos; e
c,?onrmacla a
teaça; de 1.&
tall ia; queeto aos mais, cm, SesSHO de 2;}
dito &Dez. I
Bernardo Frallci~co, Soldado do mrSIl10 Corpo, sendo-lhe imposta a pena do Artigo I . 07 l'ikdo +.0 da Ordenança de 9 de Abril
de 18
pelo crim de 1:" d r -) imples : foi corrfsnaada a Sentença , eU1 e 54l.0 dt !1 do di~o D.lE!,.
Feanci co Antonio,
oldado do U)~rno Corpo" sendo condcmnad~ !li um
o 8.e tlabalhos publl OS, pelo crime. de roubar um

de degrêdo para Africa.

uo

õ

,

seu camara

: foÍ redu~id.

alpena

3'

tl's mezes de pri

M,

com

obri~ação de fazer o serviço, em 'CSS:lO de 30 do dito Il!lt'z.
Fr DC' co Bopes
,. 'kt do do &Ialhüo l. 'a..:ional Proviaorio
de Volu01larioal!'unchlllen
s~ ~ndo-Ihl} impu ta apena do seis mezc~ de prist\O t cm aU 'n;
O() temttO que ~m estado preso 1 pelo crime de insubordinaçflo:
foi-lhe alterada
a pena em um anno de
pri:lo,
cOlllado do dia 'lll que se publicou o Accordt'lO, cm Sessão
de ~.1 do dilo ml'l..
Mal_10 ,I Jo~é Pereira,'
:a40 do .. Regimento de Artilheria,
t, ralo ~Ido ,ltldcrno< cio m]O
allllO dI'! lrahalho
publicos,
cm ultlllla ,r~1tallcia, pelo crime UI' prill1<'ira d '5 r,1i.o 01 t 'mpo de ~ucrra: f()I mnnrlndl)
oltar NU virtude d lndulto
de 4 de Abnl de
1838, cm scs~rlo de Q7 d
J
m z.

-~-

,

LIcenças concedida

por motivo

,

ele lIIolcstia aos Ofjic:iacs abaIXO de-

clarado .

óo d la do 11 ($ pt'oximo passado.
Ao Commlsano
do E 'cr ·jto, M, AI\'are~
'ardo,o,
noventa
para se trnctar,
c r: z'r u o d~1 aguas thcrlllacs de Vcrim.

, E'!l.'

S

.

dias

[ 4 ]
Em Sessáo de 14 do corrente me$.
Ao Secretario,
I. E. Dias de Azevêdo , servindo em Commissâo
. 'na !il." Divisão Militar;
sessenta dias para na Estaçâo competente fazer uso de banhos do mar.

Bm Senão de 16 do dito

mCIII.

Ao Mf\jQr do Estado :Maior de Artilheria , J. M. P. Velho Barretto, quarenta dias para fazer uso das agllas das Caldas da Rain ha .
.Ao Segundo Tenente do !il: Regimento da mesma Arma, G. Antonio Rólla , vinte dias para se tractar.
Ao Amanuense
da Secretaria
do qxtincto Estado Maior General,
addid'O a esta Secretaria de Estado,
J. Moreira de Araujo , quarenta dias paTa se truclar.

Em Sessiío de 17 do dito mez.

Ao 'Capitão do Regimento
sessenta dias para fazer
mnr ; começando em 19
Ao Tenente de Iofanteria,
tremoz , L. José Lecocq
das Caldas da Rainha,

de Cavallaria
N. o ] , J. Lucio Valente,
uso das aguas das Caldas,
e banhos do
de JunllO proximo futuro.
servindo de Ajudante da Praça de Ex; noventa. dias para fazer uso das azuas.
e banhos do mar, na Estação co~pe-

"tente.

-*-$*-

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo desianadoeAo Capitão

do Regimento

de Cavallaria

N:

net , prorogação por um mez.
Ao Capltão do Batalhl'lo de Iufanteria

1, F.

da

ilva.Bru-

N: 17, J. Joaquim de Brito, servind'O ás 'Ordens do Commandante
da 6.· Divisâo Militar,
quinze dias.
.
Ao Assistente Deputado do Com mi sariado do Exercito,
com exercicio lia Repartição
Provisional
de Liquidações,
Antonio Rodrigues, um mez, =B. DA. R.DE SA.BROSA.

Está conforme,

o

Chefe da 1.& Direcçdo

=

Secrelaria de E~taão dos Netr0cios da
de

Gttet'1'(J,

em 4:

de Junho·

1839.

ORDEM DO EXERCITO,~
•

Publica-se-ao Beerciio

o seguinte,: '

.,

Sua Magestndc , A RAL lIA,
QUf'tendo- praticar
Actos proprios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e sarrd da faculdade,
qlle Lhe compete pelo
Titulo VI. da Ç0nstitqiçij.o
§. 10. do Artigo s;2 do Capitulo.L
Política da ,Móllurchia, Reduzir as penas, que haviam sido jmpos-

o,

0

ta aos

éos abaixo m n ionados , pel

maneira

nesta 'Ordem ex-

pressada.
(

oldado , tendo sido cond mn do em ~."
trabalho

de Fortificação,
pe] crime de
rr: : f. i-lh reduaidr
tl pena o.
do dia 1(~de
.tcn. bro d( 18:HJ, cm
'II

t 'r-se

listado

cm outro Corpo,

de-

tempo que esteve ausente, se empre~ou no serviço da Guarda Nacional de Alter do Chão e Evera , circurnstancia
que concorre pa.
ra attenuar em parte o referido crime.
,

~~-

Por Portaria de 21 do 'nic'!.pr&±imo passado,
Escola do Exercito.
Thesourelro, na conformidade do disposto ·no~. 4. do Artigo J 3.·
do Decreto de 12 de Janeiro de 1837, o Guarda da referida Es- céla , A. Candido de Passos.
0

---~t,.---

Constando a Sua Magcstnde, A RÃ I TIA, qu.e alguns Offi..
.eiaes têern á sua dispo ição ordenanças
sem lhe competlretn, e que
outros, n quem são concedidas por Lei, as conservam permanen.
tes, contra o que he expresso nas Ordens Gemes do Exercito : Determina a Mesma Augusta Senhora, que cesse desde já este abuso ~
Mandando recommendar a exacta observancia
do que prescrevem
as Ordens do Exercito de õ de Julho de 1809, 17 de Dezembro
de 1816, e 7 de Janeiro de 1817, cuja. contravençâo será severa ..
mente punida.
•

---*t ..
---

Relaçâo das Sentença, proferidas pelo Supremo Cnnsellw de JusLiça
Milita"., no me'%.dê 1I1(lÍoproximo passado,
Em Scuâo de 4! do dito mero.
Re{(imentn de C(mallariá N. o 4.•
Francisco Antonio de Jesus, Soldado, sendo condemnado em
primeira Instancia a ieis annos de degrôdo para o Estado da lndiu ,
pelo crime de terceira de.erC}ilo aimpl"l I f()i~lho modificruln a pena
»~ de cinco annos de d grêdo para algm:rJ$ das terras de frica,
Regimento de Coeailarin
', o 6.
Antonio Villella., Avellino Antonio, c M anocl Antonio,
oldados, sendo-lhes imposta. em primeira lo t ancia a P 'na d Ordenança de 9 de Abril de 1805. pelo crime de 1." deserçâ
sitnpl
foi esta Sentença confirmada.
.
José Bernardo,
oldado , 5 ndo cond mnatlo cm L' ln taneia.
em seis annos de degrêdo para o Estado da India , p lo crime de
terceira deserção simples: foi confirmada a cntença.
Blltatháo de Caçadores N.o 2.
~fanoel dos Santos,
'oldado, Bcndo-th imposta em ·prim ira
Instancia. a pena de um o.nno de pri 1\0, cm conformidade da
r..
denança de 9 de Abril de 1806, pelo crime d primeira. dc:>crçiio
arrgravada: foi confirmada ti. ·IltC'llça.
o
Batalh(1,o de In!anlcria N.o·7.
Francisco Antonio da 'ilva, (} pilftoQuartcl M str , s nde) con.
demnado em 1.' Instancin
m tr s mcz s de prbão)
n. pa.g r p

[~ ]
la stlxta·parL~ elo S(I\ú soldo a importaneia
dá J()8j1:rO r ., ~ton:_
cente á Fazenda
Pública
Iacional , que havia convertidn
cm seu
proprio uso: foi-lhe alterada a Sentença em um anno de prisão no
Forte da Graça,
e na restituição da referida quantia,
pelo desconto leito em metade do seu vencimento.
I

lJatalhiío de Infanieria N! 11.
Antonio Gonçalves Cunha,
Soldado,
sendo condemnado
em 1..
Instancia
em seis annos de dogrêdo para o Estado da India , pelo crime de terceira deserção simples: foi-lhe confirmada a Sentença.
Francisco
de Freitas,
Soldado,
sendo-lhe im posta em 1.& Instancia a pena de sei mezes de prisâo , na fórma da Ordenança
de 9 de Abril de 180ó, pelo crime de primeira deserção simples:
foi-lhe confirmada
a entcnça.

Batathâo de Infonterla

N.

o

13.

José Teixeira,
Soldado , s rido-lhe imposta em 1.& Instancia
a
pena de oito m 'ZI'S de prisão , na conformidade
da Ordenança
de
9 de Abril d 180b, pelo crime de prim ira deserção aggravada i
foi-lhe r duaida a pena a quatro m zcs de prisão.
José H. nta , oldado,
ndo condemnado em 1.& Instancia
aseis
meze de pri~iio, na conformidade
da mesma Ordenança,
pelo cri.
me de prim -ira d erção impte:
foi-lhe confirmada
a Sentença ,
José .Mano I Pinto,
' Idado, sendo cond mnado em 1.& Instan.
cia m doze an nos de dcgrê do para o Estado da Iudia,
pelo cri.
me de tere 'ira deserção aggravada:
foi-lhe reduzida
a pena a dez
annos de d ar d para um dos Logare
de Africa,
José da .Motta,
Soldado , endo cendemnado em 1." Instancia
a dous annos de trabalho
publicos , pelo crime de segunda deserSão 5implci: foi-HI confirmada
a entença,

Batathâ» de Infante-ia N. o 17.
João Guedes,
Soldado,
sendo-lhe imposta em 1.& Instancia
a
pena de um anno de pri âo , na, conformidade
da ref rida Ordenança , pelo crime de primeira deserção aggravada : foi confirmad~
a Sentença.
( Continuar-se-ha.)

n:I:L

Licença, concedidas por mo-;;-; d
'a aos Officiae. abai.ro declarado •
.
Em
'qo de 12 do me.. prorimo pru.ad?
.
Âo Major do llatalhao d Infant ria ' ." 6, L. l\lax!mo de Fria.,
noventa

A

C

'.

dia para contin

ar a tr. clar-_

.

Em es tlO de 1j; do dito 1nt's.
o npltllo do 1.. Rt'II"iment
d
rtilh ria, P. Vieira Gorjiio,
llar
q
IIta dia para f: z r 11o d hanhos do mar na Pederneira;
devendo
come ar ln o 1 • d Julho.

[4 1
AiJ Prhnelro Tenenfef dó referida Regimento , Joaquim Vi,ira, sessenta dias para. continuar a tractar-se , c faeeruso de banhos das
. Caldas da Rainha.
c t
_
13m Sessâo de 16 do dito me~.
Ao Capitão do 1." Regimento de Artilheria,
L. Chrietovâo Vldal ,
quarenta dias para se tractarAo Alferes do Batalhâo -de Oaçad<>res N." 2, A. José de Torres ,
noventa dias para tomar ares patrios. tI
Ao Capitâ
do Batalhâo.de
Infanteria
N." 7, M.Mauricio
Crivas,
sessenta dias para continuar a tractar-se .
.'
.
Em Sessáo de 18 do dito me:..
Ao Tenente do Regimento. de .Cnvallaria N." 4,- F. Antonio Bar ..
relto, noventa dias para tomar .ares patrios.
Em Sessâo de Q2 do dito 'mC9:.,.
Ao Alferes do Batalhão de InfanterÍaN."
18, J, R. Pereira Cabral, trin ta dias para se restabelecer em ares patrios,
_
1!Jm Sessão de 23 do dito rnez.
Ao Capitâo do Batalhão
de Caçadores
N" 30, V. A. Villaça da
Gama,
trinta dias pará tomar banhos do mar na P dernelra ;
• principiando
em Setembro.
•
"
Em Sessão de ~f>do dito me$..
Ao Alferes :do'Batalhãu
de Caçadores N: ,t, J. G. de Castro e
• Carvalho,
quarenta dias para fazer uso de banhos do mar; co,meçandono
1." de Agosto.
Licenças

~- aos ,officiaeR

regisJ:adall'conoedidas

Âo Pti-meiro 'Fenente

do 4.° Regimento

abm.xo indicad() s,
J. d~ F do

de Artilheria;

l'ojal Pereira,. quatro mezes.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N: b ,.Dom J. da Camara
Leme, tres mezes.
A o Capitlio do Batalhão
de Infanteria
N" 18, II. P. Pinto da.
Silva, prorogação por UOI mez.
Ao Archivista da !3. a Divisão Militar, F. y. Pereira da Silva, seis
mezes,

-*~-

, Declara-se qu~ a licença registada concedida na Ordem do Exercito, N: 19 de 14 do corrente mez , ao Tenente
do Batalhâo de
Infanteria N."' 14, F. de Paula Moniz,
deve ser-lhe contada do
dia em que embarcar pafa a Ilha do Fayal ; o que fará constar legalmente onde lhe cumpre.
B. DA H. DE SABROSA.

=

Está

o

conforme.

Chefe da 1.a DirtJcçâo

=

Secretaria sle Estado dos Negocios da Guerra,

em 6 dê Junho

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao 'Exercito a seguinte:
~

J .lo! TA

0ART A DE LEI.

por Graça de Deop, e p la Constituição
da
Monarchia,
!tAINHA de Portugal;
e i(.l"s; ,Algarves,
etc, Fnzemoa
saber à todos <JS Nossos Subditos , que 'as Côrtes Gerucs Decreta ..
ram; e 1 ós Sanccioáámos
a tei seguinte l
, J
j
Artigo 1.0 A Força Militar do Exercito vhe fixada pm'a o armo
ecouomjco de mil oitocentos e trinta e nove a mil oitocentos e quarenta , em vinte e uma mil e oitenta praças 4i! preto
'1
Art. Q." Da Força determinada
no Artigo antecedente
o Governo'collscrvnní.
em e(f, ctivo st'J'Viç@ quinze mil e oitenta prAças
de pret, permanecendo
lie n iadas .as <t e Fe!>tal m; excepte qumdo ,circulU:tullcia3 mhraotclinarias
imperiosamentceJtigh-em
que p>arte, ou toda esta Força s\'jn chamada aOlServ~çó.
r1
Art.

0

3.

M:AR I

Fica revogada-a

begislaçãf)

eru contrario .

. Mandámos por tanto a todas as :Authóridades, 'a quem o conhccimento ; e execução da referida Lei pertencer,
que a cump.rllm e
guardem,
e façam cumpri!' e ,.,JJardar tão inteiramente
como nclla
se contem. O Presidente do Conselho,
Min istro e Secretario de E~tado dos Negocios da Guerra,
a faça imprimir , pnbllcor]
e correr. Dada no Palaclo das..i!:ect'<i idades, aos dezoito dei\.laáo de mil.
oitocentos e; trinta e nove. = A H.J\Il HA com Rubrica c Guarda. = .Barâo da .Ribeira de Sabrosa.

-*-$~® ..-

I.

Por Portarias

do 1.o do corrente me".
Batnlhâo Nacional Provisorio de Léça do Balio;
Quartel Mestre , o Segundo Sargento do Batalhão de Artilheria Naciona~ Portuense,
1\1. Pinto de Almeida,
Capilao da 2." Companhia,
o 'I\'nhnte,
Manoel da. SiJvà.
GLlpitão da 3.· Companhia,
o Tenenta ; J. Bernardino
Pexe.
'apitão da 6.& Companhia,
o Tenente,
M. da Silva Jorge.
Tenenles,
os Alferes, J. F. dos SantosNeves;
M. Antonio daSilva; e M. Filippe, dà Silva.
Alferes, .0 Primeiro Sargento,
D. Gonçalves Lage; e os Soldados,
AntoniO Fernand,!s,
e A. F. dos Sa.nlos Neves.
1. o Hatath(lo Nacional Provisorio de Pilla Nova de Gata.
Demittido,
peIo reqllerer, e ter siuo julgado incapaz do servi ..

""

ç.o:: -por uma Junta

M.i-litar de Saude , o Tenente,

J. da Rooh ..

Leao.

Por Portaria de :> do dilo mc!;.
BaÇalhâo Nacional Provisorio de Leça do lJalío.
Demittido,
pelo requerer,
allegando motivos attendiveis,
o Tenen ..
te, J. Pinto de Moraes.

"

Sua Magestade,

-*.~*$*-

A R~I~HA,

Conformando-Se
com a opinião do Inspector Geral. do Arsenal
do E:<ercito, Determina
que
a-s praças de pret dos Corpos de Art.lberia , e Cavallaria
nâo te.
nham direito a vencimento de dragÇlnas. á Prussiuna : por quanto o
valor de" qu'atrocentos réis designado para este artigo nas Tabellas,
que fazem parte do Decreto de Qô de J unho de 183:3, foi est.a belr-cido na persuasão de que continuariam
a usar-se das que até alli
emm fornecidas aos referidos Corpos, e não ~\ Prussiana,
que custam á Fazenda. mil e quatrocentos
e cinco réis, cada par.

-r--*~*-

Determina
Sua Magestade,
A ltAlNU A, que o A Ifcres de ln.
fanteria da 3." Secção do Exercito,
J. Mntia da Graça,
passe a
ter exerci cio no Batalhão Nacional Provisorio de Bouças,
para que
foi proposto pelo Commapd~nte
do referid~ Corpo.
Continúa

a

-*>6C~*-

Rclr;zçâo das Sentenças proferidas

pelo Supremo

lho de,Justiça Militar, no me~ de Maio proximo
Em Se.ssâo de 4 do dito mez.
Batalhâo de Infanteria N: 18.

Conse-

passqdo.

Izidpro Vaz, e Joaquim José Grcgoúo,
Soldados,
sendo (',.,n.
demnados em L" Instancia a um anno de prisão,
na couforrnidade da Ordenança
de 9 de Abri] de 180b, pelo crime de primeira
deserçãoag'írravada:
foi-lhes confirmada a Sentença.
José de Sousa Soares,
Soldado,
sendo-lhe imposta a pena de
seis .rnezes de prisão, na conformidade
da dila Ordenança,
pelo
cri,*e de primeira deserção simples: foi confumada
a Sentença,
.
B,.,. Scsiâo de 7 do dito me!$.
Ressimento de CavaUaria N. o 6.
Antonio Fernandes,
Soldado,
sendo condernnado
em 1.& Tn.
stancia a pena de morte, pelo crime de venda e exlravÍos de rnuniçôes : foi- lhe commlltada
a pena na de dez annos de degrêdo pa-,
ra um dos Logares de Africa.
BatalMo
de Jufanteria N.· 11.
João de Freitaê ,. Soldado,
sendo condemnado
em 1.& Instancia a um anno de pri.ito, na conformidade
da Ordenança
de 9 de
A hril de 180fl, pelo crime de prillleira deserção aggra\'ada:
foi
confirmada
a Sentença.

Batalhâo de InJanferia' N.· 13.
Antonio Barbosa,
Solda.lo, '6e IUO çOlluemnado cm L" Instancia a quatro annos de trabalhos- puhlicos,
pelo crime de st'gunda
deserção urrrrravada:
foi-lhe reduzida a pella a deus annos dos mes"'0
mos trabalhos.
Batalhrlo de T/lfanterici N" 14.
Fernando
José Passos, Soldado,
sondo eondemnarlo
PlU 1.& In-,
stancia cm dous mezes de pr isâo , na conforlllielade da Ordenança
de 9 de Abril de 18V'>, pelo crime de pr:meira desorçâo simples:
for cOllfJfmada a S~ntelJça.
Jeron,ymo Maruns , Soldado,. sondo condemllado
em lo· Lnstan ..
cia a seis mezes de prisáo , na cMtforrnidac1e da citada Ordenança t
pelo crime de primeira deserção simples: foi ('onflrm ada a Sentença,

Batalhâo de lllj'anteria N. o 18.
João N orberto de Ol.veira , AI "eres , sendo condemnado
em 1..
Instancia
a G. mezes de prisâo , por fa h a de execução de ordens:
foi alterada a Sentença lia de ser demitt.do,
P P' rda da sua Patente.
Custodio .Manoel, S.,!du(lo,
sondo condemnado
cm seis mezes
de prisúo , na conforrfliàade da Ordenança
de 9 de A bri] de 1805,
pelo crime de primeira.de3erção
simples: foi confirmada a Sentença.
Joaqllim Ribeiro , H.,ldado,
selldo condemnado
cm La Instanda a oito mezes de pr isâo , na conformidade
da mesma Ordenança, pelo .cuirne de primeira deserção oggravada:
foi confirmada ~
Sentença.

Em Scs"ôo de 14 do dilo meoz.
, Regiment(l de Caoatlorta N. o 1.

e VeRaneio José, Soldados,
sendo con ..
a seis au n ,s de trabalhos publicos , por
ferimentos;
foi alterada
li Hentença
'-UI dt'grêdo para as Galé3 de
Allgola PQr toda a vida, depnis de e-xulltonldos
das houras MJliLares.
lJalalh'lo de Ca~'adores N.· 'Z.
JeM Antonio Ilheo, S,)ldado,
sendo condemnado
em 1.& ln-'
!tancia fi seis mezes de prisão, na. CI)IJ formidade da Ordenallç~
de
9 de A Lri I de 1805, pelo crime Ue primeira deser.ção simples: foi
conflmla.da a Sentença.
JO:lO Spinola, S"ldado ~ sendo c"Indpmnado em 1.& lnstancia
a
()ito mczes ele prisão, na conformidade
ela mesma Ordenança,
pelo
crime de primeira de~erçrlO aggravada:
foi-lhe expiada a c.ulpa com
() tempo de .prisão.
RldalM@ de Tnfanleria N.· 10•
. Joaquim Pt'reira, Corneta,
sf'lIdo cnndemnado
em }.& Installela ~ sel,s mezes de trabalho:; publicos,
pelo crime de segunda d~~
s~rçao ~lInrles: foi.lhe commutada
a pena lia de seis mezes de pn&.1.0 110 calabouço,
indQ Ú Esquadra
do emiuo.
José

dernuados

Maria Gouçalves,

'
(

em 1.& l ustancia

(4 ]
J1atitlhiÍo de Infanteria
N.· 17.
'Ricardo José, Soldado,
sendo-lhe imposta em La Instancla
a
pena de seis mezes de prisào , na couformidade
da Ordenança
de
9 de Abril de 1805; foi-lhe reduzida a pena a quatro mezes de pri ..
são, fazendo o serviço.
João Francisco,
Soldado,
sendo condemnado
em Ln. Instancia
em trabalhos publicos por toda a vida, pelo crime de furto : foi-lhe
,reduzida a pena a dez annos dos mesmos trabalhos
110 Presidio
de.
S. José de Ancoxe.
1.. Baioihõo Nacional Provisorio de Lisbo-s,
Francisco Manoel , Soldado,
sendo-lhe imposta em 1.& Tnstancia a pena de seis mezes de prisâo , na conformidade
da ~,)rdenan ..
ça de 9 de Abril de 180[), pelo crime de primeira deserçâ simples:
foi confirmada a Sentença.

-*~Q(~*-

concedidas por motivo de molestia aos Qfjiciae.s abaixo de»
clarados:
Em, Se,sâo de 14 do mc% proximo passado.
Ao Capitão do Batalhão delnfanteria
N.·19,
J. da Roza e Costa
110venta dias pora continuar a tractar-se , e fazer uso do. banhos
e agoas das Caldas da Hainha .
En» Seôsrlo de 16 do dito me%.
A.o Cirurgião Ajudante do Batalhão de Iu íauteria N ,. 16; F. Leite de A lmcida , vinte d ias para con valeccr,
Ao Capitão do referido Batallrào , M. Maria Padrâo , trinta dias
para se tractar,

Licenças

ç

Em

Sessi.Ín de 18 do dito

mCII.

:Ao Tenente Coronel do Regi:nento
de Cavallaria
N." 4, J. 1"1'.
Barretlo Ramires,
quarenta dias para fazer \1,0 de banhos do mar
na Pederneira;
devendo principiar no 1.. de Setembro.
Ao (~uartcl Mestre do mesmo Regimento,
J. Ma noel Esteves, sessenta dias para fazer uso das agoas ferrcas, e banhos do mar na
Pederneira,
principiando
no 1.. de Agosto.
.
Ao Tenente
do referido Regimento"
J-. de S. Carneiro Bnracho ,
oitenta dias para fazer uso das agoas das Caldas da Rainha na
sua origem, e banhos do mar na Pederneira •
.Em Sessáo de ~2 do dito l1U!%.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N ." 28, A. Pinto da Fonsêcu , sessenta dias para fazer uso de banhos sulfureos e do mar;
começando em 15 de Agosto.
B. DA. R. DE SAilROSA.

=

Está conforme.

o

Chefe da 1." Direcçâo

=

N~ 24.
S~cYetaria de Estado dos Negocios da 'Guerra,
de 1839.

em 11 de Ju,nho

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito a seguinte:
POR'l'ARIA.

=

-=

Ministerio
da Gu
= 2.a Direcção.
1." Repartição.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da.
Guerra, recommendar
aos Commandantes
das differentes Divisões
Militares,
bem como aos respectivos Addidos ás lntendencias
Mi·
Iitares , 'nas mesmas Divisões, que devem ter em vista , para a passagem de GUlas aos Corpos, 'ou Destacamentos em marcha, o Ar·
tigo 3. o do Decreto de 24 de Setembro de 1836, inserto na Ordem
do Exercito, N. 051, de 27 de N ovem bro do mesmo anno; e o Ar~
tigo 3. do Decreto de 16 de Janeiro de 1837, transcripto na Or·
dem N. o 8, de 31 do mesmo mez , sobre o abono de rações de
etape.Paço
das Necessidades,
ern () de Junho de 1839.
B. da
R. de Sabrosa,
0

=

--*~'-*Por Parlarias de 6 do corrente me7l..
Exonerado de Membro da Com missão do Ministerio da Guerra, o
Auditor, A. M. de Sousa Lobo, a fim de regressar a exercer
as funcções do seu Emprêgo na 3.& Divisão Militar.
Batalhão Nacional de Lagos.
Alferes, o Soldado da Guarda Nacional da dita Cidade,
J. A.
Corrêa Dias.

-*~*----Continúa a Relaçâo das Sentenças proferidas pelo Supremo 'Conselho de Justiça Militar, no me~ de Maio proximo passado.
Em Sessâo de 4 do dito me%.
Batalhão de Infanieria N.· 14.
Manoel Pereira Cuntense , Soldado, sendo-lhe imposta em 1. a ln ..
stan cia a pena de seis mezes de prisão, na conformidade_da Ordenouça de 9 de Ahril de 1805, pelo crime de primeira deserção simples:
foi esta, pena, alterada na de dous annos de trabalhos publicos, por.
haver Sido classificado cr)me de 2. a deserção.
. Batalháo de .Infonta-io N.· 18.
..
João de Pinho Razo t Soldado,
sendo-lhe imposta em 1. In-

•

stancia a pena de oito mezes de prisâo , na couformidadc
da mencionada Ordenança,
pelo crime de primeira deserção aggra~ada:
foi-lhe reduzida a pena a quatro mczes de prisão,

Em Sesslio de 18 do dito me~.
~.o

Regimento

de AI'ti.'lteria.

José Joaquim de Almeida,
Soldado,
sendo condcmnado
{t rnorte, pelo crime de deserção cm tempo de G ucrra , e hom)ciJio:
foi
comuiutada
a pena na de Galés de Angola por toda a vida.

Batolluio de Sapadores.
Joaquim Rodrigues,
Soldado,
sendo condemnado
em 1.& ln ..
stancia a dous annos de trabalhos publicos , pelo crime de segunda
dcscrcâo simples: foi-lhe conlirmada
a Sentença.
. Eloy José Pedro, Soldado,
tendo respondido a Conselho de
Guorra , pelo crime de segunda d '_erç:lo aggravada , deixando de:
embarcar contra os revoltosos:
foi absol vrdo CIlI I." Instancia,
c mnndado soltar, paqando os artigos que se lhe carregaram,
cuja
ntcuça foi coufirrnadn,
Batalhão de Coçadore« N. o 1.
Antonio José,
Soldado , sendo-lhe imposta em 1.& Instancia
a
pena de seis mezes de prisão,
na conformidade
da Ord nanç
de
9 de A bril de 1.805, pelo crime de 1" deserção simples:
foi confirmada a. Sentença.

ll(ftalhâo de Caçadores N.

o Q.

José Rodrigues Ferrcirn , So Idado , s ndo mndcmnadc em V·
Jnstancia cm doze annos de degredo par o Estado da Ludia, pelo
crime de 3." deserção aggra\"adn:
foi-lho reduzida u pen a a d z annos de degrêdo para algum dos Lognrce de At"ricu.
Batolliâo de Caçadores N. o ,J,.
José Bento, e João B ptista , 'oldados,
tcndb sido cond mnados em 1" Instancia a morrerem nrcuhuzudos , pelo crime de d \'rçilo
em tempo de Guerra:
foi-lhes r duzid«
pena a dez UIlIlOS de degrê.Io para algum dos Logan's de A frica,
Hatalhâo de ('a~'(I(I(}rc~ N.o :10.
Francisco Rodrigues,
oldrulo, scudo-Ihe
imposta em 1.a Tnstl\llcia a pena de s is meaes de prisjio , 111\ couforruidnde
<ln rdcnança de 9 de Abril de 180;;, pelo crime de 1. dcscrç:loimpl
s:
foi conflflnada
a S nlenç •.
Jo ' P reira,
oldado, sendo-lhe impost, cm 1.& lo t. nei
Da de dous tn!'ZCtl d
pri -ão, lia ('ollfonnid" I· da ln stna
rdcn n• n, p ·10 crime de primei r d· cr ;~O sim pies: foi e llfulO da a '111t'oça.

1JutalMo

Jo : do. Co:;ta, Soluado,

de lJ~rant ri((,

o 7.
sendo condcmnado em 1.' In tancill
T.

[ 3

J

a seis annos de degrêdo para o EstadoGa India , pelo crime de tereira deserção simples: f.ri alterada a Sentença na de seis- MnQS de
degrêdo para Cabo Verde.

Batalhâo

de Tn{anleria N:

16.

Thomc José, Soldado,
scndo-Ihe imposta cm 1." Lnstarrcia à
pena de ei mozes de prisão, na conformidúde
da Ordenança
de
9 de A bril de 180{), pelo crime de primeira deserção simples; foi
confirmada
a Sentença.
Bernardo
José , ,soldado,
sendo condemnado
em 1.~ Instancia.
em seis annos de degrêüo para o Estado da lndia,
pelo crime de
terceira deserçâo simples: foi alterada a Sentença
na de seis annos
de c.legrêdo para Cabo Verde.
JOllO Leitão, e .IoocJllim Fernandes dos Santos, Soldados,
tendo re pondi lo n Couselho de
ucrra, por haverem desertado para
s fC'V ltosos : foram abs lvido em 1" Instancia , e mandados soltar; cuja
cnteuça foi confirrnadn ,
ItalM.o ii.e lnfonieria N: 17.
Manoel .Jos~ Machado,
old d , sendo condemnado
em 1."
I~stancia
a morr r arcabuzado,
pelo crime de deserção para o ini.
lmgo: foi modili ano. a pena na de dez nonos de trabalhos publi.
COi, depois de
xnutornd» <las honra • ilitares.
'
'
Antonio do ~anlos Leiria, Soldado ~ sendo condemnado a tres
annos de dogrêdo para o E tado da India,
pelo crime de terceira
deserção
imples : foi alterada
a
ntençn para cinco annos de degredo em Cabo Verde.

o

BotallLúo de Infanteria

T.O

19.

José Maria do Couto, . oldado , sendo condemnado em 1." lnstancia no. pena de qU_:ltro nllno~ d trnhal~1O publicos , pelo crime
d segunda d 'sl'rç o irnplcs : Ioi-Ihe r duaidu a p na a dous annos
do me mos trabalhos.
Depásito de 'P,.aças avulsas.
Cn·'tuno Pill hciro, ,'oIJad
, s mio conucru nado em 1 .. lnsllln- .
cia a dotl~ armo d • tr hallios puhlico!i, p ,lo crime de segunda de-

serção ~i!Ilple : foi c IlfirlTlad· a ' nt II a.
2. o JJ tal/ao Nudollal Pm . 'orio de Lisbon.
Frnn~i . ctn . n'!) LII 'io, IlI(!ad , codo·lh
imposto. B pe..
lIa de 5"1 m z(>~ de pri ilO, !ln CI)lIforlJlidnd
d ..Oro 'nança de 9
de Abril 1(· 18 f>, pelo crim de primeira de ·reão simples: foi confirntada

a
'lltl'll n.
•
/Jalnlluío Nr. iOWll ll10 l de rWa J () a. de Gaia.
r· 110 ,I Din , Soloadr , ,elido conuclIln do tIl 1." lll5tllnci~ o.
cr nrcubll1:ado,
()(" <'rim d,! in llb Huiu3(;;lO: foi-lhe IllOdlfl~
!l a pena na Ue uez allUo U
gr d.o pura al~ulfI d" Lngar<> de

mor
~f

fnca.

o

( COlltilLua1·-sc-lw. )

Licmças

conc~dida.

-""~J-

por motivo de molestia ao. Officiaes abaiíJSo de ..
clarados,
Em Sessilo de ~3 do '1J~e't.p1"O.ximo passado.
Ao Capitão da Companhia de Veteranos de Abrantes, J. Honorio
de Faria, setenta dias para fazer uso de banhos das Caldas da
RaiRha na sua origem, e do mar na Pederneira;
principiando
em Julho.
Ao Capitão da referida Companhia, F . José Barrctto , se s n ta dias
parEI. fazer uso das agous das Caldas da. Hainha na sua rigem,
e banhos do mar na. Pederneira ; principiando no LV de Agosto.
Em Scssáo de 27 do dito mc%.
Ao Coronel do Regimenlo
de Cavallaria
N. o
L. B. Cardozo de
Figueirêdo, sessenta dias para se tractar em ares patrios , fazendo uso de agoas ferruginosas, e b nhos sulfureos , no mez deJ ulho.
Ao Tenente do mesmo ReO'imenlo, J. Jo ' da ~ilva , quarenta dias
• para fazor U50 de .banhos do mar cm 'etubal; principiando
no
õ

,

1. o de Setembrfl.

Ao Alferes do referido Regimento, Jos' Ramo , noventa dias pa.ra continuar o seu tractamento, e fazer \1'0 tla azoes da Cal·
das da 1 ninha na sua origem, em .EstaÇll pr pria.

---~~.--~

Licenças rtJgisladas concedidas ao« .fficillcs abaixo mdicado.,.
Ao Capitão do 'orpo do Estado Maior do Exer ito , com . rci ..
cio nesta Secretaria de Estudo,
Barílo de \Vlctlerhold, proroga~ão por um anilo.
Ao Alferes , Ajudante

do R gimenlo de Cavallaria N.· 4, N. M.
de Sousa Moura , quinze dias.
Ao Major Reformado,
J. r gnacio de Sequeira, Gov rnador da
Praça de Castro Marim, quatro m zc •

-

-.-

Declara-se qu(' o, oldndo, Fmll i co da osta , <1 Batr lhiio de
Infantcria
N.· 11, foi cond mnado
m ultima Iustanciu u um nnno de pri: ito, c não a dez annos , como por equivo açuo s publicou na Ordt·m do Excrcito t N." ~o de la de Maio ullimo.
B.
DA R. DE SAnnúSA.

=

Está conforme.
{) Chefe da

1" D;recçOO =

. &cretat ia de Est~do dos Negocios da Guerra, em 15 de Jun'w
de 1839.

ORDENI DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito

o seguinte:

Por Decreto de II do corrente mes;

BalalMo d~ Inftmieria N.· 9.
A Iferes, o AI feres do Batal ~o N. o !iló da mesma Arma,
nocl Martins.

•

J. MOo"

•

[ ~]

d"l' cm Conselho de

I

ao qual servirá de baee o incluso Con ..

GI1CTJ:9"

de Invest.igação,
o Almoxapife da Praça de Castro Marim,
M. A. de Sousa Faisca, pelo ('uTpavel desleixo com que se tem havido no desempenho
de Sf!\I!> deveres; deixando
extraviar objectos
pertencentes
& Fazenda Nacional,
que estavam debaixo da sua TPSponsahilidadl".
Paço das Necessidades,
cm l~ de J unho de 1839.

Sf"I11O

= B.

d(J

R. de SabrosaP01'

-*~*-

Portarias de 11 do corrente me" •
Baiallulo Nacional de Fáro:

Demit tido,

o Alferes,
LOIlf<,nço Lopes.
Bnl(1lhiíO M(zritimo de Fcn'agudo'

Cornmandante, com a Graduação de M;ljor, o Cidadão, A. Joaquim lllUlgtia.
Capitão da L" Companhia,
o Cidadão,
.T. Antonio Moreira.
Capitrto da ~.' CompanhiA.,
CidadllO,
F. de Paula L ite ,
Alferes., os Cidadiios, I. Martins Calho, c J. Marreiro
Neto.
GOII~pallhüz Ma,·ilima ti, Castt·o. Marim.
CApitão, o Cidadão,
.J. da Ponte 'abreira.
Alferes, o Cidadào, .J. Joaquim de Torres.
Compllllhia Moritima de Fuscta ,
Capitâo , o Cidadão,
M. José de Barros.
Alferes, o Cidadâo , Manncl Jllaqllim.
Com~(mhia Marjtuuo Ik AllJo1',

°

Copitão,

o Cidadão,

Alferes,

o Cidadào y F. Xavier de Mornes.

MaRoel AJ xnndr ...

-$"-

Contin1Ja a Relnç(lo da •. enicnç.is profcridas
lho de Justi~'a Militar,

pelo Sltpre nn (:(mscno me, de M.ao pl'o~ill1o pa~sJdo.

Em Se"r'Ío <k ~!Z do dito me't,
4-. o Rc{{i1llcnto de Artilkcn«.
a
:Mnrtinho José, Soldado, sendo cOl\lI<'llHwdo ern l. 111 tancla
n trubalhos
p~lbli '08 P 'rpoLUOS, pr-lo crime d dt'rrção
til t UI»
d \ guerra: foi-lhe reduzida a p !la a dous annos UOI> III '~rllo~ ti hulhos.

Rcrl'illlcnto de C'm)(711aria N, o 3.

Diogo dos Santo Calvo, Soldad(),
ndo·lhe. imposta ('m 1."
Instancin
a prlla (1' s"i tlI(·1.e de pi i~i\o, na conforrnidflll'
dI! Or·
<1('nançn de 9 de Abril de UlOr) , p lo crime de prim iru. de:. rç:~o
&imples: f i onCtrmada

o. ~knt(·llçn.

IJa/olhão dç Jllfantaia

l"rnncisco José Gião, Soldado,

N. o 8.

endo couucmnndo

em 1.. ln-

[ 3 ]
$laneia n trabalhos publicos perpetuas,
pelo crime de deserção em
tempo de Guerra : foi-lhe modificada
a. pena CID 11m anno de prisâo , na. conformidade da Ordenança
de. 9 de A briJ de 130õ.
.
Balalluio de Tnfantcria N. o l3.
Joaquim José Gomes,
oldado,
sendo condernnado
em 1.& ln.
stancía n dous armes de trabalhos
de Fortificação,
pelo crime de
insub rdinação : f ialtcradu
a pena na de quatro annos dos mesmos

trabalhos.

Batalhâo de Inf'anterio N.

o

16.

Francisco da Cruz, Soldado,
sendo condcmnado
em 1. a Instanda a 11m armo de pr.são , na conformidade
da Ordenança
de 9 de
A bri! de lS !j, pelo crime de prii eira de erçào aggravada . foi alterada a pen cm d II annos de Ir. balho J)\lnlico •

Batalhão Nacional Mov( I
Joaquim.

e Fero,

'ndo coudcmnudo
em 1." Instoncia
P rpetuo , pelo oi irue de deserção
m tempo
modificada
a pena na de dous annos dos mes-

oar s , Soldado,

a trnhnlhos pnbli lIS
G uerrn : foi-lhe
DIOS tra balhos.

<!

'Batalhúo .,var.ional Move] do Porto ••
J~a<1ui1H FrnIH·j~co,
a anua,
li T>t'llIt d e
eis
dcnauço de 9 de Abril
siarples : foi confirmada

Licetlfa.

concedidas

Corll teiro , sendo-lhe impo la em 1.- lnmezesvde prisâo , nn conformidade
da Orde 180:>, pelo crime de primeira deserção
a Sentença.
(Continuar ••c-Iia.]

-~.-

por motivo de lIIolestia aos Officiae. aba;,,{'
iIL icados.

Em SCls,to de 23 do me:. 7,ro:rimo passado,
Ao Tenente
'.,ron·l, Teuent
Rei da PIa a de Abrantes , D. TTon ralo d, Brílo,
ct '11In dias para fll~('f U~O das ngoas dos Cul ..
d<ls da Rainha,
banhos do lUar na PcUeTlleirn.; eomeçando no
1.. de Ag l>l.) •
.Ao T 'npul'
'c r ,nel d
Q.o Commandante
da 'Escóla.
V·t rlllnrin, M. P. ti AIIll ida Vnlrjo, s'lenta dias para foz r
lhO.

do

bnnhe.

Ib'I'~Ul!l:. lia
nJor dI) Bal

Ao"r
n

~lIlZ,

ntdha"

çan

Ao C

ti

~ III

o no 1.~ d

.•
tl.lo.

Ilp1

s ~el\l

dia

DI;

l,,:to·d

dr

slIn ori

de Vide',

IIb 9

•
(Hi~(

'~nd

s parn

'!'In ,

•d

ag( as da Galdu:> dn
J Julho.
ri'
.. 3 , J. M. ua FOlIsêca
u o de l){ulhll da Caldas da
do IlIar lia Pederneira;
come"

('oIlH'~(lnclo no m z
(o1.I'r

bculh

Agll ln.

I til , ($IIi" d !24 do dilo mel.
() 3. o H Tim nto dt' Artilhl'ri
, .1.
pura fUl\:r

terupo pr prio.

UoO

dI! lJullhl.l UU) Culda~,

lnnocl Pereira,
c

uo mar,

em

(~]
Ao Ca}litl~ d& "'Mft'lO eorpo, J. M:lftoel dé Somft~ quarento. di..
pata fazer uso de banhos do mar, em-t mpo proprio.
Ao Prim iro Tenente do mesmo Corpo, J. .Jácom Rnbim,
scssene
ta dias para fazer uso de aguas therrnaes , e banhos do mar, cm
tempo proprio.
Ao Qualtel Mcstr do mesmo Corpo, R. Antonio de Faria, quarenta dias r,ara. fazer uso de banhos do mar, em tempo pmprio.
Ao Segundo
l'enente do mosmo Corpo, J. José Soares,
cincocnta
dias para fazer uso de aguas ferreas , e banhos do mar ,em tempo
proprio.
.EU& SeI,âo <ú 3 dn corrente mn.
Ão Capitã do Batalhão de Infonteria N.·IS, J. Manoel da Folt
sêca , quarenta dias para fazer uso de banhos do mar, cm tempo
proprio.
Em Swâo dt. :> do dito tnC!l.
•
Ao Alferes

• ,",ca,

do Batalbão

de Infanteria

N.· 9,

J.

Antonio

~5&Onta.dias p ra se tr ctar , c convaldcer

trios.

Ao Major,
Cahral
. lhermae

nddido á. Companhia
de "eteron05
de Albuqu .rqu , sessenta dias para
, o do mar, em tempo proprio.

da Fon.

cm ares pib>

•
de Mottosinhos,
A.
fazer uso de banhos

Em. , 'endo de 6 do dito me'l.
Ao Amano nre de ~.& Cla e de ta Secretari
d Estado,
A. Urbano de Faria, quarenta dias para fazer uso da agoa dos Caldas da
Rainba.

-5*-

Licenças ".~gistadas concedidas aos Officiau abaixo indicado ••
do Batalbrto de Caçadores
.. 4, J. A. Pinto d Alevédo, dou m zes,
Â() AlferC'a da :i.· ecçâo do fi rcito , f rendo serviço DI1 Praça de
Vuleuçu , M. tle Sousa V cllozo, sessenta dias.

Ao Tenente

-*1*Declara.
que lo impedimento d Ten nte CoronC') ,
QVl'rnador da Praçu de J uromunhn,
J. Tbolnnz d
:icer:;
.' acha
~ov rnand illterinamcllte
n diln Traça, Oe de o dia
ti' Mui ui.
umo, o Oapitão Addido, J. J :.é Búlhu.
B. DI. R. De Anu .\.

E,bi conform

o

Chefe da 1.· Direcçi10

•

=

Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
de 1839.

em 24 de Junho

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Eeeroito o seguinte:
DECRETO.
fIei

por bem Promover
ao Pôsto de Tenente ~ a fim de ir servir
de Cabo Verde, segundo o destino que lhe fôr designa ..
do p lo .Mini terro da Marinha,
o Alferes do. terceira Secção do
Exercito,
Carlos Maximiliâno
de Sousa, ficando pertencendo ao Exer ..
dto de Portugal,
e sem prejuiso dos Officines mais antig:o,s da respectiva
la se. Outrosim ~ u ervida Ordenar que esta Minha
oberana R solução fique nu1la, e de nenhum eífeito , quando o referido Official por qualquer motivo deixar de seguir viagem para o
seu d(>~tino. O Mini:.tro e ecretario de E ta do dos
ecocios da.
uerra o tenha -nssim entendido,
e faça executar. Paço âas Necessidadcs , em dezoito de Junho de mil oitocentos e trinta e nove. =RAINHA. - Barão da Ribeira de Sabrosa.

na Província

Por Decl'cto de 29 do me,

proximo passado.

3. o Reaimento de Artillteria.
Capitão da 3.· Companhia,
o C pitão do Estado
da Arma, R. F. Furtado de l\1ello.

Maior

da referi-

Por Decreto de 14 do correntc 'mc~.
Praça de Almeida.
go ar da v nt g n d
pitão d 1." ln se, a qu tem (Ii1 Ito,
gund a di po i :lo d D r to de .1, de Jan -iro de Hl:J7 ,
o :\Iajor
raduado , ddid {~dita Pr ça , J. A. de Abreu Cos-

Par~

t llo-Urnnco

.:

Por Decreto de 18 do dito

mCti.

-*~*-Magestade,
A RAINHA,
Querendo praticar Âctos pro·
prios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
qne Lhe compete pelo
~. 10.~ do Artigo 8~ do Capitulo. 1,." , Titulo VI. da Constituição.
Política
da Monarchia,
Reduzir a pena,
que havia sido imposta
ao Réo. abaixo mencionado,
pela maneira nesta Ordem expressada.
SItU

Por Decreto de 10 do. corrente me%,
José Antonio Outeiro, Soldado do.extincto Batalhão Provlsorio de.
Illfantt>ria N.· 1 , tendo sido condemnado
ern pena capital,
pelo cri.
me de insubordinação
qualificada,
e motim: foi-lhe commutada
a
s,o')l'edita pf'na em trabalhos publicos perpetues para um dos Presi-,
dios de Africa, por lhe serem comrnuns os mesmos motivos, pelos
quaes foi concedida igual Graça, aos outros Corréos do crime j pOI:
D~creto de 10, de M.aio ultimo.
.

Por portaria de 17 do corrente mez·.
Batalhâo

Academico de Lisl)Oa,

Demittido,
pelo requerer , aUegando
tão, A. José dos Santos.

uiotivos attendiyeis,

o Capi.

Por Portarias de 18 do dito me\ll.

3. o Batalhâo Nacional Proeuorio- de Lisboa.
Demittido,
pelo reqnerer,
allegando motivos attendiveis,
o Capitão, N. de Sá Pamplona,
que conservará
as honras do Pôsto ,
por se aehar comprehendido
no qu~ dispõe o.§ .. unico do Decreto de lá de Outubro de 1836 ..
por

pQ1'tarÍtls de

19 do

dito me%.

1.. Batalháo Nacional Procisorio de Lisboa.
Dispensado de fazer o serviço no dit~ Batalhão,
fauteria , D. J. V. da Cunha MOnIZ.

o Alferes

de

ln.

Batalhão Nacional Provisorio de Bouças.

Demi.ttido, pelo requerer, e ter sido julgado i.ncapaz do serviço por·
uma Junta de Saude , o Capitão,
A. Francisco Ramalho.
Batalhão Nacional Prooisorio de Liça do Balio
Demittido,
pelo requerer,
e ter sido julgado incapaz do serviço, por
uma Junta de Saude , o Tenente,
M. da Silva e Sousa, que cone ,

servará as honras do Pósto , por se achar comprehendido nas dis.
• posições do Decreto de lf> de Outubro de 1836.

---*t*Continúa a Relação da .. Sentenças proferidas pelo Supremo Conselho
de Justiça Militar,
no me% de Maio protcimo passado •

.Em Sessda de 28 do dito me;:.
3. o Regimento
de Artillu1·ia.
Antonio Ferreira , e Antonio Fernandes de Azevêdo, Soldados,
sendo coudernnados
em La Instanc.a
em cinco annos de trabalhos
pubticos,
pelo crime deroubo : foi-lhes alterada a Sentença na de
seis annos de degrêdo para Africa.
Balallulo de Caçadr3res N:" a.
Domingos Corrê a , Corneteiro,
sendo condemnado
em 1.a_ lnstancia em quatro mezes de prisão, na conformidade
da Ordenança de 9 de A bri l de 180f> , pejo crime de primeira deserção simples':
foi confirmada a Sentença.
João Antonio de Freitas, e Joaquim da Costa,
Soldados, sendo condemnad.a
em La Instancia em seis mezes de prisão, na couformldade da mesma Ordenança ,_ pelo referido crime: foram confumadas as .Sentcnças.
Batalhâo
de Caçadores N. o 30.
João dos Santos, Soldado,
sendo-lhe imposta em La lnstancia
a pena de seis mezes de prisão, na conformidade
da sobredita Or
denança , pelo mesmo crime : foi confirmada a Sentença.
4

Batalhâo de. Infanteria

N.o 17.

Antonio José Duarte,
Soldado,
sendo-lhe imposta em 1. a Instanda a pena de oito rnezes de prisão, na conformidade da referida Ordenança,
pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi confirmada a Scnteuça.
Baialluio de Infanteria N. o 20.
Jo:10 G regorio Franco dos Santos, Soldado,
tendo respondido ã.:
Conselho de Guerra,
pelo crime de roubo, e ferimento:
foi absolvido eUI l.alnslancia;
e condemnado
em 2."Instancia
a dez annos
de trabalhos publicos cm algum dos Logares de Africa
(Gontinuar.se-ha.
)

-*!*Licenças

concedidàs

por motivo de molestia
cloradas,

aos Ofjiciaes abaixo d/,.

Em Sessão de 27 do me% proximo passado.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N. o 6, J. de Sou~a Cana ...
varro , oitenta dias para fazer uso de banhos thermaes,. e do mar. _

r 4]
Em Sessáo de, 31 do dito mell.
A'O Major do Batalhão
de Infanteria
N.".I3,
J. .Bernardo Pires j
quarenta dias para fazer uso de banhos do mar na Figueira; .começando DO 1.. de Selem bro.
':B'm Sessâo de 6 do corrente me%.
Ao MaJór do Batalhão de Infanteria
N.· 10, J. Antonio Silvano ,
quarenta dias para se tractar.
Ao Cirurgião Mór~ addido á Companhia
de Veteranos de Setubal,
J. Henriques de Simas , quarenta dias para fazer uso das aguas das
Caldas da Rainha.
Ao Official de Secretaria
da 1." Divisão Militar,
1. Lino Pereira,
.noventa dias-para tomar ares de campo.
Ao Escripturario,
addido á Con,tadoria do Arsenal das Obras Militares,
J. Z. Alves. Chianca , q uarenta dias para fazer uso das
~ aguas das .Caldas da Rainha.
Elln Sessâo de 10 do dito rne$.
Âo Tenente' Coronel de Cavallaria,
T.Pinto
Sáavedra, oitenta dias
,para fazer uso das aguas thermaes de VizeIla, e de Entre-os-Bíos.
.Em. Sessão de 14 do dito me'!!>.
Ao Segun-do !f:enente do 2." Regimento
de Artilheria,
J. F. V.
• Gama. Nobre" ses,Sen.ta dias ,para, continuar
a tractar-se , e usar
das aguas das Caldas na sua orlgNn.
Ao Capitão do 4,. U Regimento da mesma Arma,
J. Maria de Oliveira, noventa dias pal:a continuar
o seu tractameuto , e .tomar
. .hanhos frios salgados.
\

-*~ojj<*--

Licenças

1'egistadas'concedidas

aos Officiaes abaixo indicados.

Ao Segundo Tenente
doê. o Regimento
de Artilheria,
J. José da
. Silva, um mez.
.
Ao Tenente
do Regimento de Cavallaria
N: 1, G. José Braamcamp, prorogação por um mez.
Ao' Capitão do Regimento de Cavallaria N." 3" C. José do Carvalhal, seis meses.
:Ao Capitão do Regimento de Oavallaria N." 4 ,.J. Cezario de Oliveira, quinze dias.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
F. P. Arbués Moreira, um mez.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N ." ~, Jorge de Avillez , pro. ,rogação por um mez ,
Ao Capitão doBatalhâo de Infanteria
N:14, .J. José-Pinto,
quatro mezes, = B. DA R. D);: SABROSA.
Está

conforme.
a

·0 Chefe -d« 1. Direc,çâo

=-

N.O 27.
Secrctat'l'(Jde Esfado dos Negocios da Guerra', ~m 4 de Julh"
,de 1639.

ORDEM .DO EXER,CITO.
Publica-se ao Exercito 'o seguinte ..
DECRETO.

A

ttcndendo à -que o A lferes, Joaquim ManoeI da Palma,
seudo Capitão no Exercito do usurpador , ,se apresentára
no dia vinte
de Outubro de mil oitocentos :c 'trinta e tres ás Tropas f}eis, êonduzindo perto de duzentas praças armadas,
e fazendo n ' esse acto
um serviço assaz relevante,
e de manifesta utilidade:
AttendendQ
mais li que o dito Alferes, desde que se, apresentára , serviu activamente contra o Exercito,
que havia abandonado : e ünalmentc ,
que fôra elevado ao Pôsto que tem, em vinte de ~~tembl'o de mil
em presença da
oitocentos e vinte e um: Hf!il por bem Determinar,
Consulta
do Supremo Conselho ,de Justiça Militar-, e do 'disposto
no paragrafo terceiro do Decreto Éle cinco de Soternbro de mil oitocentos e trinta e dous , que ,Q -sobredito Alferee seja ,promovido
a
Tenente,
-com antiguidade
de vjn.!~e quatro de Julho de ~il oitocentos e trinta e quatro. O Miu\strQ. e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,
o tenha assira entendido , e faça executar. ,Paço
das Necessidades ,) em tfe;> de-Julho de mil çitocentos-e trintlJ.,;~jn~ve

= RAI.NJ-IA.

::::::Bm'4o da Ribeira de ~abrmQ-,
__ ';'L~",_"

~-,

Por Decreto de lIdo

,I

'.
\

me? 'pl'(;xi~

2." Secçâo do Exercito.

p~s'çtdo,
.'.'

.
>J

Director do Trem do Porto, o Major Graduado
de Artilheria , Director do Trem de Faro , J. Justiniâno da Silva.
..
Director do Trem de Faro,
o Capitão do Estudo M~ior da -referida Arma, A. P. de Sousa Pinheiro,

Por Decreto de 21 do dito mer.:
Ba'talMo de Caçadores No· 30~
Ajudante,
Oliveira.

o Alferes

da 3.a Secção

do Exercito,

M. Antonio

Por Decreto de 28 do dito me;,.
Batalhâo de Infank,ria No" 10•
.Alferes, o Alferes
Vianna.

da 3." Secção

do Exercito,

B.

de

J. da' CUnIH\

Por Decretos, de
3. o Regimento
Primeiro
ferida

Q

do corrente me91.
de ..A1·tilheria.
.

Tcnentc,
o Primeiro Tenentc
ArIT\a, B. José dos Santos,
/

,

• "

2:

do

RegImento

da re-

dC,MonçrlO,

A. C.

de Melgaço"

M., da

• Praça de Melgaçn.'·

Governador,
o Major,
Ferreira de Aragão.

Gove.rnado,l'

Governador,

Governador

o Major,

~ilva Magall~rles.

da Praça

Praça ele Monçâo.
da Praça

--",_-*.:t..'l("'_--,

.POHfI.' ARI'A.
Ministerio da Guerra:
1.0. 'Direcção.
~ 2." Repnrtiçào. Manda A RA lN HA, pelá Secretaria
de, Estado dos N egocios da
Guerra,
Confirmar' a' dissolução de Batalhão
Nacional
Movei de
Bragança '. ordenada em Portaria de 30 Ide Setem bro de 1837-, pclo Visconde de. Sá da Bandeira,
como Logar-l~enenle
da Mesma
A'ugllsta Senhora nas Provilicias do Norte. Paço das Neoessidades,
ém Q,7 de- Junho de 1839.
B~ da R: de Sabroso,

==

=

--,-*1'*-

t.o

'

Por Portariae de 21. do=me: pt'ox-imo passado.
Blltalháo Nacional Proeuorio de, Leça do Ballo,
Exonerado
do exerclcio de Ajudànte,
o Alferes da 3;" Secção' da
Exe~ctto ,; A. G. Pinto Guímarães~
.
.
I)
Msenal' do !Exé1'cilb;
DefItitlido,
pelo requerer,
o Arnanuense dà' 3." Classe' da Secretaria da Inspecção Geral do referido Arsenal, B. Gomes da Palma.

Por Portariç de 26 do dito me\T..
Bata{hâo Nacional MoveZ' de J7i~ta Noco de Gaia.
Exonerado
Exercito,

do exercicio dê Ajudante,
o 'Fenente
A. S. Ribeiro de Menezcs.,

,

,.

da'B.

Secçâo

do

----*~*----,

Sua Magestade,
A RAINHA.,
Conformando-Se
com a.opiniâo
do Lnspector Geral do Arsenal· do Exercito,
sobre a necessidade
de s~ distribuírem Art:igos de .f~~d~.mentp, p. vf!,ncer a I?rn~as" .que
de diversos destinos teem, recolhido
a a lguns Corpos do Exercito :
Manda estabelecer' em regra â tal respeito o seguinte:
1.. Que a todas as praças,
que recolherem
de cumprir Sentença, com interrupção
de servi~o, e bem assim ás que se apresentarem de deserção,
se distribúa, . COII,lO aos rf;!~rutas, fardamento
de
nolicia a vencer.
"
• Q. o
Que o mesmo se pratique com as praças vindfls de outros
Corpos, se das Guiás', que as acompanharem,
não constar estar~m
pagas de taes Artigos, como as do Corpo, em que forem recebidas;

deve ndo tanto a umas como a outras
pectivo sernestre , conforme o principio

,

fazer-se. carga del-Ies nó re~
de vencimento. de cada uma.

__ *~*_

1'1

• 'Sim Magestade,
A RAINHÀ,
Determinar
que' nos Corpos do
Exercito,
e Estações respectivas se execute pontualmente
o dispos\o nas Ordens
do' Dia 15 de Março dc 1815, ~ de Setembro de
1817, e,'16 de Julho de 1825, quanto ás declarações nus, Guias das
praças que mudam de situaçâo ; as quaes têem sido feitas com tanta irregularidade,
que os Addidos encarregados
da fiscalisaçâo dos
von eimerrtos lião cessam de representa'!" os. obstaculos , que, por es_~
te motivo, encontram para a mesma fiscalisaçâo.

--*i..*-

'

-Determino Sua Magcstade , Â RAINHA..,. que. o Major, addido 'á Companhia de Veteranos de Mattozmhos , JF. Januario de Mariz,

seja'cN.oneract.(),do

Scntenfa

exercicie

de Director

do Trem dó Porto.

-*~*'-"

prof(wida. pelá Su.p,·emo Conselho- de Just:-iça JJIilitm', em
Sessão de 4. de J unho proximo passado. I
d
Batalhâo de Infonteria
N. ° 11.
J. A. Cardozo da Silva, Capitão,
tendo respondido
a Consel-ho de Guerra por faltas de disciplina:
foi absolvido em 1." Instan ..
cia, econdemnado
na 2." em um me; de prisão noCastello.de
S. Jorge.
.
Lncenças concedidas

-*1'*--

p01' motieo de mo/estia aos Officiaes abaixo de-

clorados.
.
.
Em Sessâo de f> do me" p"oximo passado.
Ao Alferes do Regimento de CavalIaria N." 1, J. M. de Sepulveda Freire,
trinta dias para fuzer uso, de agua-s das Caldas da
Rainha na sua origem.
Em ~es9âo de 6 do dito me~.
Ao Capitão do Batalhâo de Caçadores N." 4,J.
Bernardes de,:M:a..
durcira,
sesse-nta dias para fazer uso de aguas das.Caldas
da
Rainha na sua origem.
Ao Capitão de Infanteria , com exercicio de 1\1àjor no Batalhão
N aciona 1 MoveI de Coim bra , J. ·C. Pereira Pinto, quarenta dias
para fazer uso de agoa das Caldas da Rainha na sua origem.
Em Sessâo de 17 do dito.me» •.
Ao Tenente, addido á Companhia
de Veteranos de Vinana , J. M.
de Azevêdo e 1\1e11o , noven ta dias para se, tIacta. ,. e faz.cr uso
de banhos thermaes,
e do mar.
Bm Sc5$[lo de ~o do dito mc~.,
Ao Segundo Tenente do 1.0 ReO'imento de Artilheria~
J. Diogo
ZucheIli, trinta dias para 50 tr~ctar.
1

[ 4. ]
Aó Capitli.o-de .Infanteria ( com exercicio nesta Secretaria .de Esta. do, M. Pereira- de» Mattos, sessenta dias p.ara se tractar,
Ao Sub-Intendente
Militar, S. Pedro Manzoni, sessenta dias para se
tractar , ~ fazer uso de agoa.das Caldas da Rainha na sua
origem.
a
Ao E cripturario,
sel'yindo na lntendencia
da 1.'" e -6. Diviaõcs
Militares,
A. de Almeida Viveiros , -sessen ta dias para se tractar ,
'e fazer- uso de agoa das Caldas 'cio. Hainha na sua .orig<lm.
Ao Secretario dó extincto Governo' da Província
da Madeira,
A.
C. da Costa Moniz, sessenta dias para se tractor.
-Ao Amanuense
da Secretaria.ldo
extincto Estado Maior General,
com exerci cio nesta Sécr etaria de Estado,
C. de Almeida Amaral, sessenta dias para t.omar ares de campo.
.
:Ao- Porteiro c Guarda. Livros da Contadoria
do Arsenal das Obras
Militares,
H.. P .. d~ Carvalho' Barretto., sessenta dias para se tructar , e tomar agoa das Caldas da Ramha na sua origem.
,
Ein Sessáode ~3 do dito me;:..
:Ao Capitâo -do Batalhâo de Infanteria ~. q 8, J. de Sampayo Coelho, trrnta días para se restabelecer,
'
.

_ Lict!11:gas:-

-,*~*,-

'registadas concedidas

a{J1i

N"

Ofjiciaes abaixo designados.

Ao- Te.ilél1{e do Regimento "de Cuvalla'ria.'
'1, G. José Braam!; camp '" ..prorogação·
por quatro rnezes.
Ao Capellâo do Regimento de Caval1aria N" 2, B. de S. Pereira
Continho,
trinta dias, contados do 1. o do corrente mez ,
AO' Ci\peUãt> do IJtegimento de Cavalluria N" 4, R. Gomes de Almeida, quinze dias.
Ao Tenente
do'Regimento
~e Cavallaria
N."
Dom J. Maria
• deMendon.~a,.qui:nzedias.,.
., J
Ao Capitâo , fazerrdo O' serviço no Batalhâo de Lnfanteria.Nv'i.Iê ,
M. Maria Padrão,
dous mezes.
."
I
Ao Alferes da 3. a SeCç.110dO' ,Exen:ito, fazendo o serviço no Batalhão
• de Caçadores N: BD, J. Lerlo Pinto,
qllin~e -<1ias.
Ao Qllad.cl Mestre do extineto l.V Regimento de Infanteria Ligeira .(ia H.AINHA,
J. José Mallent,
aClualme,ll-te em disponibilidadl'U 'lilcio Soldo, seis mezes.
õ

.

,

,......_*~*--

B(!c1á.ra-~e que a lioença de quarenta dias "co~cedida
na ()r~
dem do Exercito, N. °!Z2, ·de 4 do corrente mez, ,ao·Capitrw do Primeiro Regime! to de A.rtilheria,
P. Vieira Gorjão"
pura. fazer uso
de banhos- do ma.r 110. Pedernoira,
deve começar no 1.o de Setembro proximo fuluro. = B. DA.
DE S,\llROS..&i••

n..

T:~tá conforme.
O Chefe da 1.& Dit'ecçâo

=

N.O

.28.

Secretaria ele Estado dos Negocios da Guerra ; em' 9 de Julho
de 1839~

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se ao Ex-ercito

o

seguinte.

Sentença proferida pelo Supremo Conselho de Ju.çtiça Militar,
Seseâo de 28 de Maio proximo preterito;
Baiaihão

de Infanteria

em

No" 20.

ioão Affonso de Lima, Cabo, tendo sido condcmnado
a pena
ultima,
pelo crime de morte e roubo: foi a Sentença conflTmada,.
e mandada cumprir na Praça de Elvas,
onde foram perpetrados
os
delictos.
Extracto

de um Officio do Brigadeiro,
Governador da Praça de
Elvas, datado de f> do corrente me'Z.

das 6 para as 7 horas, foi fuzilado o Cabo de EsN. o 20, João Affonso de Lima, na frente da
Tropa da Guarnição;
tres dias esteve no Oratorio,
sempre acompanhado dos Ministros da Igreja;
todos os dias assistio á Missa, e
no lerceiro dia recebeu os Sacramentos;
entregou-se sempre a Actos
Religiosos,
mostrando-se
resignado,
e arrependido.
= .H. J)A !t.
Esta

manhã,

quadra de Infanteria

DE

SABROSA.

Està

o

conforme.

Chefe da 1.& Direcçâo

=.:

,r

l'
(

N. 29.
O

ScCt'etár~'a de Eeiodo do. Nt;gQcios qa Guerra;

em 11 de Jullw

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercitv a seguinie :
CARTA

DE LEY.

DONA MARIA

por Graça de Deos, e pela Constituiçâo da.
Monarch;ia,
HAINIIA
de Portugal,
e dos Algarves,
etc. Fazemos
saber a todos os Nossos Subditos , que as Côrtes Gemes Decretaram, e Nós Sanccionámos
a Lei seguinte:
Artigo l.o As pes~oas a quem compete o benefiçio das Leis de
deu-nove de Janeiro de mil oitocentos vinte sete, e vinte de Fevereiro de mil oitocentos trinta e cinco, e das que as ampliararn , nrlq
pódem gozar cumulativamente
delle, e do Mente-Pio J que por algum titulo possa competir-lhes ~ 0\1 de qualquer Pensao -poga pela
Fazenda N acional , mas compete-lhes
a escôlha , a não preferirem
que te,~ha logar a deducçâo de que tracta a citada Lei de vinte de
FevereIro.
Art. 2.
Ficam assim declaradas
as mencionadas
Leis, e revogada qualquer Legislação em contrario,
Mandámos portanto a todas-as Authoridades
a qu.em o conhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpram e
guardem,
c façam cumpr-ir e lfuardar tão inteiramente
como nella
se .contém. O Presidente do Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
a faça imprimir , publicar,
e correr. Dada no Paço das Necessidades,
em o primeiro de .Tulho de
mi! oitocentos e trinta e nove. = A RAINHA
com ltubrica e Guarda. = Bardo da R,ibt;ira de Sabrosa.
0

PaI' Decreto de 3 40 corrente mell.
Demittido,

Batolhâo de Caç(Jdores N.· 3.
pelo requerer,
o Cirurgião Mór, F. Leite de Almeida.
POI'

Decreto

de f> do dito me9:l.

de Cavallaria N. Y 8.
J. Alexandre Cezar.

Regimento

Capellâo , o Presbytero,

"

.

13atalháo de Jnfante1~ia

N.~ 1,9.

Capjw.o da 4. a Companhia,
ferida Arma, A. Roberto

o Capitão do Batalhão N. 0'13 da reHenriques.
;
lJ. a Secção do Boiercito.,
'I'cnente , o Tenente do Batalhão
de Infanteria
N.•• !21,. P. M.
II. da Costa Noronha.
Segundo Tenente"
o Segundo Tenente do ~.·"Regimento
de Artllheria, L. Antonio Penêdo ,
Exonerado
do exercicio
Ajudante do Presidio da Cova da Mou ..
. ra ,. O Tenente de Infanteria , J. Antonio Martins.

de

."

'

I

•

--*1(*-',
Sua Magestade,
~ RAINHA.,
Querendo
praticar Actos proprios da Sua, Clemencia.,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da. faculdade ,. qpe Lhe compete pelo
§.
do Artigo 82 do Capitulo 1.., Titulo VI. da Constituição
Política da, Mouarchia,
Reduz ir as penas, que haviam sido impostas aos Réos abaixo mencionados",
pela mane.ira nesta Ordem expr.essada.,.
'

10"

Por Decreto de

1{)

do me~ proxiino passado,

José Ribeiro,
Soldado do Regimento de Cavallarla ,N.· 1, condernnado em seis. annos, de degrêdo par~ a Ilha de S.o Thomé , por
Acordam do.Supremo
Conselho.de
Justiça Militar,
de 24 de Abril
do anno proximo passado,
pelo crime de insubordinação:
foi-lhe
commutada
a pena na de quatro annos de trabalhos publ icos no.
Reino, em attenção a que se acha em circumstancias
iguaes ás dos
seus socios no crime, cuja pena, de degrêdo lhes foi comrnutada
pp!: Decreto de 4. de Dezembro do referido anno.

Por Decretos de 25 do dito me~.,
Bernardino
de Gouvêa,
Soldado do Batalhão de Lnfanteria N. o
8, achando-se condemnado
em dez armos de trabalhos publicos ,
pelo crime de deserção em. tempo de Guerra,
aggravnda com o extravio de objectos da Fazenda:
foi-lhe reduzida a pena a quatro
annos dos mesmos trabalhos,
attendendo
a que a deserção que commctteu nâo foi classificada,
nem julgada
no Processo , C91110 feita
com armas, ou para o inimigo.
'
Francisco
Corrêa , ,Soldado do Batalhão
Nacional' de Lagos,
achando-se condernn ado em dous annos de prisão, pelo crime de
primeira deserção em tempo de Guerra,
assim classificada em virtude da Portaria
de f:l de Dezembro de 1837: foi-lhe commutada
a pena em um anno de .prisão, contado do dia em que foi prêso ,

[ 3 ]
em attençâo ao pouco tempo de praça. que o Réo tinha,
q.uando
excedeu â licença,
para dar-se ao serviço da lavoura;
e " circumstancia de ler- uma família numerosa,
a quem ampara.

Por Portaria

de 6 do cQ1'rente melG.

Batalbâo Nacional' de Lagos.
Demittido , por, ter. sido iulg~d9 incapaz do Sp.rviço por uma Junta ~ili!ar. de Saude , o, Tenente,
J. Machado de Carvalho.

~icenfas

concedidas por motivo

de mole,tia

aos

Officiaes abaixo

elarados,

.d4"!.

:.
s:

Em Sessâo de 6 do me!S proximo passado.
do Batalhão de Infanteria
N" 14, C. Antonio da Cunha, quarenta dias para fazer uso de banhos thermaes. emVizelIa ~. começando no 1.0 de Setembro do-corrente
anuo •. q
Ao Tenente do dito Batalhão,
J. José de Carvalho,
quarenta dias.
para fazer uso das agllas therrnaes de Vi.zell.á
bel:>Wla na sua
origem, e restabelecer-se,
'
Ao Alferes do dito Batalhão,
A. J .da Silva Vieira, quarenta dias .
para se tractar.
Ao Alferes do Batalhão
de lnfanteria
N.~ 19, A. Maria Xavier-,
sessenta dias para tornar agua das Caldas da Rainha,
e -convale-.

A:o Capitão

em

cer,

Em Sessão de 17 do dito melli.·
Ao Capitão. Grad uado do 3.· Batalhão N acional ,Pr00serió de Lísboa, M. de Oliveira Castello-Branco,
sessenta dias para fazer uso de agua das Caldas da Rainha' na sua origem,
e traetar-se.

Em Sessâo de 20 do düo me'Z..
Ao Capitão do Batalhão de Sapadores,
J. P. de Barros Laborâo s
noventa dias para tomar ares de campo em uma das ?1'OVinCla,$
do Sul.
.
Ao Capitão, dó Recímento de Cavallaria
N. o ~, J. de l\1 Sousa e
Amorim,
sessenta dias para continuar
a rractar-se ; e fazer uso
de agua das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N: 17, P; Alexandrino de
Sousa, sess~nt.a dias para tomar banhos do.mar, ep-j;ua das Cal ..
das da Ramha na sua origem.
'

{4]
"Ae Capitão do Exercito,
Francisco Michaloski , quarenta dias para
fazer 1150 de a~lIa das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Alferes do Exercito,
F. Neri de Faria , q\larenta dias para fazer uso de ,agua das Caldas da Rainha na sua origem.
,
Em Sessâo de 24 do dito me9:..
Ao CapltftG do Balalhão
de Infante~ia 'N: 25, F. S"lvestre Leotte, qnarenta dias para tomar banhos sulfureos de Monchique na
sua origem.
Ao Tenente do mesmo Corpo"
A. Gervazio da Nobrega,
sessenta
diaa para contin\tar o seu tractamento.
Ao Tent:qte do rmesmoCÇ)rpo,
J. Bernardo de MeHo, noventa dias
para continuar a tractar-se em ares patrios, fazendo uso de leite
de burras.
Ao Alferes do 'mesmo Corpo, J. Manoel Martins,
quarenta dias
, pará tomar' banhos do mar.
Ao Alferes do mesmo Corpo, J. Pestana de Azevedo, sessenta dias
para continuar o .seu tractameuto,

~.~.~

,

Lic()~ças 1'~gilltadascpnceãidqs aos Offi.ciaes abaixo indicados"
)

Ao 'T~nA\lte do lleg.tmenio

de Cavallarra

,N,: 4, A. Crispiniãuo

do

, A.maral,
dez dias.
.
,Ao. Alferes, do 13a;ta\hã,O' de Lnfanteria N" 6, F. A lexandre Lobo ,
um rnes.
Ão. q~pitão do l3-~talhão -d~ Lnfanterin N. o 18, H. P, Pinto clà
Silv~, prar()ga<.r~o por q"'ll)Ze -dias,
Ao Tenente
Coronel Graduado
do Exercito , Comrnandante
cio
Batal:hão Nacional MQ'v{;lldo Porto , J. Maria de Frias, tres rne,es.
}lo Alferes -do ~:o Batalhão N acioJ.lal·Provisorio do Porto,
S~lva Brandâo , um anno para ir fóra do Reino.

J. J. da

Deçl<\ra,-sç que o exercicio designado
na Ordem do Exercito,
do corrente anno , ao Alferes de Infanteria da 3.a Sl'cção,
J. Maria da Graça, he.de Ajudante do Batalhão Nacional Provisoric de. Boucas.
= B. R. D~ R. DE S.\BROSA.
..,
, ~

N" 23,

Está conforme,

o

Chefe da 1.a DirecrrJ.o

=

O

N. 30.
Sccrelarla de Estado dos Negocioe da Guerra , em lá de Julho
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito os seguinie«
DECRETOS.
Hei
por bem Promovêr ao Pósto de Major, a fim de ir se-rvir de
Ajudante de Ordens do Governador Geral do Estado da Iridia , fIcaudo pertencendo ao Exercito de Portugal,
e sem prejuiso dos Officiaes mais antigos da respectiva Classe, o Capitão do Hegimento
de Caval laria número dous , José de Sá Noeueira. Outrosim Sou
Servida Ordenar,
que esta Minha Soberana Resolução fique nulla ,
e. sem effeito , g uando o referido Official por q ualq uer moti vo não
sIga viagem para o seu destino, O Ministro e Secretario de Estado
dos Negocies da Guerra o tenha assim entendido,
I' faça executaro Paço das Necessidades,
em tres de Julho de mil oitocentos e
trinta e nove.
RAINHA.
Barão da Ribeira de Sabrosa,

=

=

Hei por bem Promover ao rôsto de Capitão, a fim de ir servir
de Ajudante de Ordens do Governador Geral do Estado da India,
ficando pertenccndo
ao Exercito de Portugal,
e sem prejuiso dos
Officiaes mais antigos da respectiva Classe" o Tenente do Batalhúo
de Iufanteria número nove, José Maria Delorme Collaço. Outrosim
Sou Servida Ordenar,
que esta Minha Soberana Resolução fique
n1111a, e sem effeito, quando o referido Official por qualquer motivo não siga viagern para o seu destino. O Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça
executar. 'Paço das N ecessidad~s, em tres de Julho de mil oitocentos e trinta e nove.
RAIN HA.
Barâo da Ribeira de Sabrosa.

=

=

Hei por bem, Conformando-Me
com a Proposta
do Conselho
da Escóla Polytechnica,
Demittir do Logar de Preparador
da oitava Cadeira da referida Escóla,
para que havia sido Nomeado,
por
Decreto de quinze de Janeiro de mil oitocentos e trinta e sete, a Clemente Joaquim de Abranches
Bizarro,
pelas reiteradas falta~ no
desempenho de seus deveres; deixando .rnuitas vezes de cumprir as
obrigações que lhe impõe o seu Uegulamento,
com prejuiso doServiço. O Barão da ltibeira de Sabrosa,
Presidente do Conselho de
Ministros , Minibtro e Secretario de Estado dos Negocios da G~Jerra , o tenha assim. entendido,
e faça executar. Paço das Necess1da-

..
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des , em dez de Julho de mil oitocentos
Baráo da Ribeira de Sabrosa.

=

e trinta

e nove.

= RAINlIA,

_*~,Jto--

pOJ' Decreto de 12 do corrente me'!.
"Batalháo de Caçadores N. o 5.
Capitão da 4.a Companhia,
J. M. da Rosa e Sousa.

,

o Capitão

da 3." Secção do Exercito,

*~*-

,PORTARIA.
Ministerio da Guerra, = 1.& Direcção. = 3." Repartição.
=
Constando
por participações
havidas dos Commandantes
da 1....e
8." Divisões Militares,
que o Tenente
do Batalhão
de Infanteria
N ." 26, A. Teive da Silveira, achando-se em diligencia nesta Capital, tem até hoje recusado recolher ao seu respectivo Corpo, para
responder pela quantia de 864$400 réis , que indevidamente
recebeu do Thesouro Público a titulo de pagamento de transportes,
occultando-se para se subtrahir á prisão, que por tal motivo se ordenou em 3 de Junho ultimo,
a pesar das muitas,
e repelid3s vezes
que tem sido procurado,
sem que se saiba o logar onde actualmente existe, constituindo-se
por este modo desertor,
e rebelde ás ordens do Governo:
Ordena Sua Magestade,
A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
que o Commandanle
da 8." Divisão Militar faça julgar em Conselho de Guerra o mencionado Tenente,
apenas. se lhe apresentar,
ou se podér effectuar
a sua prisão, no qual responderá,
não só pelo alcance em que se
acha, como lambem pelo crime de deserção,
de que se constituiu
Réo. Paço das Necessidadc~,
em 13 de Julho de 1839.
B. da.R.
de Sabrosa:

=

--*~*-

Por Portarias de 10 do corrente me~.
~." Batalháo Nacion~l Prooisorio do Porto
Demittidos,
pelo requererem,
aIlegando motivos attendiveis,
o Tenente, J. da Silva Reis ; e o Alferes, A. R. Barboza de Carvalho.
Por Portaria de 13 do dito rnC$.
Batalhâo Naciona}, Promsorio de Léça do .Balio.
Demittido,
pelo requerer,
aUegando motivos attendiveis,
o Tenente, J. F. dos Santos Neves, que conservará
as honras do Pôsto ,: por se achar comprehendido
no Decreto de 1:> de Outubro,
de 1836 ..

-*1*-

Convindo fixar a época em que as Sentenças
de trabalh05 publicos, e de Fortificação devem principiar a ser contadas,
a fim de
evitar dúvidas,
que a este respeito se tem suscitado:
Houve Sua
Magcstade , A RAINHA,
por bem Resolver, que aos Réos assim

( 3 ]
condemnados
em trabalhos publicos,
e de'Fortiflcação',
que tiver~~ minoração de Sentença,
deve o tempo tia condemnaçlio prin-,
cipIar a ser contado desde o dia em que sahem dos respectivos Corpos: e quanto áquelles, a quem forem confirmadas
as Scntenças ,
deve o tempo da referida condemnação
principiar
a ser contado
desde a data do competente Acordam,
como está determinado
pelo
Titulo 10:, Artigo unico da Ordenança de 9 de/Abril de 1801>.

--*~*~~

Publicam-se ao Exercito as Sentenças proferidas pelo Supremo Umselho de Justiça Militm' no me'Z de Junho do corrente anno •
Em. Sessâo de 4 do dito me'Z.
Regimento de Cavallaria IV: 2;
Francisco Rodrigues Salvador,
Soldado,
sendo-lhe imposta em
1.a Instancia a pena de seis mezes de prisão, por primeira deserção simples, na fórma da Ordenança
de 9 de Abril de 1805: foi
confirmada a Sentença.
João de Jesus, Soldado, sendo-lhe imposta em 1.& Instancia a
pena de seis mezes de trabalhos publicos , por segunda deserção 'sim~
pIes, segundo a referida Ordenança:
foi confirmada a Sentença,
Regimento de Cavallaria
N.o 6.
João José do Valle , Soldado, tendo respondido a Conselho de
Guerra por primeira deserção simples,
e socio de Salteador;
em
1.a r nstancia foi julgada a culpa por expiada com o tempo de prjsâo ; e em ultima Instancia condemnado
em cinco annos de degrêdo para algum dos Logares de Africa.
.
Baialháo de Caçadora N.· 3:
Domingos Faustino,
Soldado,
sendo-lhe imposta em 1.& Instan-,
eia a pena de seis mezes de prisão, por primeira deserção simples,
na conformidade da Ordenança
de 9 de Abril de 1805: foi confirmada a Sentença.
Batalhão de Irifanteria N. o 7.
João de Góes , Soldado, sendo-lhe imposta a pena de um anno
de prisão, por primeira deserção aggravada,
segundo a Ordenança de 9 de Abril de 1805: foi confirmada a Sentença.

-*1(""-

Licenças concedidas por motivo de molestia
clarados.

aos,.OJficiaes abaixo de.

Em Sessâo de 20 do me~ proximo passado ..
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N" 10, J. Mana da Graça, quarenta dias para fazer uso de agua das Caldai da Rainha
na sua origem.
Ao Major, Gov.ernador do Forte de S. Theodozio,
J. F. da Fonsêca Pêgo, noventa dias para tomar ares de campo, e agua das
Caldas da Rainha na sua origem.
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Em Sessáo de 97 do dito me9:..
Ao Alferes do Bata'lhão de infanteria
N. 018, A. M. do Couto Za-gaBo, trinta dias para fazer uso de bauhos do mar cm Vianna,
na
Estação propria.
Ein. Sessâo de Q do corrente me:>.
Ao Capitãedo
Bat~llhão de Infanteria
N. o 8, F. Maria de Magalhâes , sessenta dias para fazer uso de aguas thcrmaes de Monchique na sua origem, e banhos do mar; principiando
no 1.0 de
, Agosto proximo futuro.
Ao Major, Governador
da Praça de Villa Nova da Cerveira,
A.
J. Antunes Guerreiro, quarenta dias para fazer uso das aguas
rnineraes de Verirn.
Ao Capitão,
addido
Companhis d~ Veteranos de Vianna,
J. de
M. Azevêdo Portugal,
noventa dias para se tractar em ares patrios, e fazer uso de agua das Caldas de Vizella interna,
e externamente.
Em Sessâ() de 4 do dilo me'l..
:Ao Auditor da La Divisão Militar,
empregado nesta Secretaria de
Estado,
A. A. de Mello Archer, sesscntadias
para tomar banhos
do mar, e aguas ferruginosas.
Ao Addido á g.a Repartição
da Secretaria
Geral do Arsenal do
Exercito,
L. A. Martins Brandão,
sesscn í.a dias para se tractar ,
e.fazer usodeaguaslheflnaes;
corneçandllcm
15 do corrente mcz ,
:Ao Amanuense da La Classe da mesma Secretaria Geral,
F. de
P. Izidoro Alves, trinta di-as para fazer uso de ag uas ferreas,
Ao Amanuense da ~.a Classe da referida Secretaria Geral , F. José
. Gonçalves -da Silva, sessenta di-as para se tructar,
é

--*.$*-Licença "egMada concedida ao Offidal abaixo indicado.
Ao Alferes de Cavallaria,
fazendo serviço no Castello de S. Jorge ,
'L. A. de'Oliveira
Monjardim,
um mez ,

-*~*Dec1ara.~c que o A1feres do Batalhão de CaçadoresN.
o Q8, A.
da 4.·
Barrozo Basto, que se achava ás Ordens do Commandante
Divisão Militar,
deixou de exercer aquellas funcçõcs
no dia 4. do
corrente mez , para .reunir ao Corpo a que pertence. = B. DA. R.
DE ·SABROSA.

Está

o

Chefe da

conforme.

1"

Direcçâo

=

Secretaria de Estado dos Negocias àa Uuerro , em 18'de Julho
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO"
Publica-te ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 16 do corrente mez.
Regimento de Cm,allaria N.
Capitão da 6.0. Companhia,
o Capitão,
Commandante
da 7.3. Divisão Militar,

o !2.
Ajudante
J. Bento

Batalhâo de Infomteria N.
Tenente,
o Tenente
Bacellar.
o Tenente

da 3," Secção

do

6.,

da 3." Secção do Exercito,

Batalluio de Infanteria
Tenente,
Palma.

o

de Ordens
Valdez.

J, A. da Silva

N." 2'5.

do Exercito,

J. Manoel da

........Jjj.~""__....
PORTARIAS.
Ministerio da Guerra.
1." Direcção.
8." Repartição.
~
Manda A RA INHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra, que o Commandante
da 6." Divisão Militar faça julgar
em Conselho de Guerra, o Tenente do Bàtalhã.o de Infanteria N. o
6, J. Pereir-a Maça, visto ter ficado pronunciado
no Summnrio a
que se procedeu no Juizo de Tondella , ácerca do roubo perpetw'"
do na Povoação de Cabanas por um Destacamento
daquelle Cor.
po, do qual fazia parte o mesmo Official; para cujo effeito se lhe
devolve o referido Sumrnario , que servirá de baze ao mencionado
Conselho. Paço das Necessidades,
em lá de Julho de 1839. =

==

=

B. da R. de Sabrosa.

=

Ministerio da Guerra. ='2." Direcção. = 1.'" Rcpartiçâo.
Convindo regular o fornecimento de azeite, e lenha aos Corpos do
Exercito,
para se evitarem as duplicações,
que resultam de teccbercm alguns Destacamentos
e Hospitaes H.egimentaes estes geue ..
ros em especie pela Iripecçâo Geral dos Quarteis,
ao mesmo te~po, ~ue os respectivos Corpos recebem por inteiro das Pagadonas
Mditares as quantias estipaladas na Portaria de 31 de .Julho de
1837; e achando-se demonstrado
que estas quantias nâo chegam
para a compra dos sobreditos O'en('TOS: Manda A RAINHA,
pela
Se<;retaria de Estado dos Neggcios da Guerra,
que '. cessan_;lo no
tllumo do corrente mez o indicado fornecimento pela Inspecçuo Qc ..

*

I

ral dos Quarteis,
sejam os mencionados. Corpos abonados sórnente
do que determina a citada Portaria, ,com o augmento de ciucoeuta
por cento; devendo este accrescimo ser de sessenta por cento, qllaI\to ao azeite para as luzes dos Reljimentos de Cavallaria e Artilheria Montada;
e ficando os r-fertdos Corpos obrigados a dar contas
do que dispenderem
em cada mez , para se abater o rarn anecente
na recepção do mez seg'uinte. Paço -das N eccssidndes , em li> de J u..
lho de 18:39.
B. da R. de Sabrosa.

=

--*l~:~:{x<-

Por Portaria de 15 do corrente mez.
Çl. o Batathâo
Nacional Promsorio do Porto,
Demittido,
pelo roquerer , allegando motivos attendiveis, o Capitão,
J. Antonio de Carvalho,
que conservará as honras do Posto, por
se achar comprehendido
no Decreto de 15. ele Outubro de 1836.

--~--

Continúa a Reloçâo das Sentenças proferidas pelo Supremo Conselho de Jusiiça Militar,
no me'); de Junho pro.cimo passado.
Em Ses« 10 de 4 do dito me7>.
Batalhão de Infarüeria
N. o 8.
Antonio Gomes, Soldado, sendo-lhe imposta a pena de um anno de prisão, por primeira deserção ag'gravada, na conformidade da
Ordenança
de 9 de Abril de 1805:. foi-lhe reduzida a pena a seis
mezcs de prisão, por haver sido julgado Réo de primeira deserção
simples.
BatalMo
de Infanteria
N: 16.
Manoel Antonio,
Soldado,
sendo condemnado
a seis annos de
degrêdo para o Estado da Iudia ~ pelo crime de terceira deserção
simples: foi confumada
a Sentença.
Batalhâo, de Infanleria
N: 17.
José Maria Abrantes,
Soldado,
sendo condemnado
em doze annos de degrêdo para o Estado da India,
pelo crime de terceira deserçrto aggravada:
foi-lhe reduzida a pena a seis annos de degrêdo para o mesmo Estado, por haver sido julgado Réo de terceira deserção
simples.
2. o Batalháo
Nacional Proeisorio de Lisboa.
AuO'u!>to Cezar Gomes de Carvalho,
Soldado,
sendo-lhe imposta em
Instancia a pena de seis mezes de prisão, pelo crime de
primeira deserção simples, na fórma da Ordenança
de 9 de Abril
de 1805: foi c0ufmnada
a Sentença.

1."

-*1'*-

concedidas por motivo de molestia aos Officiaes abaixo de ..
clarados.
Em Sessáo de 20 do me% proteimo passado.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria N: 6, B. G. Ca..

Licenças

[ 3 ]
br~l de Sá, quarenta dias para fazer uso de ag·ua das Caldas da.
Ratnha na sua origem.
Ao M ••jor , adrlido ao Corpo de Veteranos
da 1." Divisão Militar, J. Maria Guedes,
sessen ta dias para fazer uso de banhos
do mar, e agua das Caldas da Rainha na sua origem.
Em Sessâo de 26 do dito me!!..
Ao Addido ás Intendencias
Militares,
A. Filippe Bcssono , trinta
dias para fazer uso de banhos thermaes de Viaella , devendo ser
contados do 1.0 do corrente mez.
/!:m SesstÍo de 28 do dito me$.
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N."
D. de Sousa Folque, sessenta d.as para fazer uso de banhos thermaes de Monchique, c do mar ~ devendo principiar
em Agosto proximo futuro.
Em Sessâo de 4< do corrente me,..
Ao Capitão do Batalhão de Sapadores,
J. José de Carvalho, quare,llta dias para fazer uso de agua das Caldas da Rainha.
Ao ~enente do Regimento de Cavallaria N.02, Dom Braz da s.tveira , q ua ren ta dias para se tractar.
Ao Tenente
do mesmo Regimento,
Dom M.. de Sousa Coutinho,
sesscn la dias para se tractar.
Ao' Capitão do Batalhâo de Caçadores N. o 2, J. Leandro de Magalhaes, quarenta dias para se tractar.
Ao Major do Batalhão
de Jufanteria
N.· 17, L. Guedes de Moraes , quarenta dias para se tractar.
Ao Tenente Coronel Reformado,
Governador
interino da Praça
de Setuhal,
J. A. de Vasconc('llns Villa Boa, trinta dias para
fazer uso de agua das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Major,
em disponibilidade
a meio Soldo,
A. H. Floury da
Barros,
trinta dia. para fazer uso de agua das Caldas da Rainha
ô

na. sua ori;;em.

,

Ao Cornrnissario
Pagador da extincta Thesouraria Geral das Tropas,
com exercício na Repartição
Provisional
de Liquidações,
J. P.
N. X. de Lemos e Brito, quarenta dias para se tractar.
Ao Segundo Escriptururio
da extincta Contadoria Fiscal das Tropas, com exprcicio na referida Repartição,
J. C. Rodrigues Costa, t riuta dias para fazer uso de azua das Caldas da Rainha na.
•
I)
sua origem.
Ao Empregado,
dddido á sobredita Repartição,
M. Rodrigues Alves, quarenta dias para se tractar.
Ao .Empregado,
addido á mencionada Repartição'.. J. J. Alves <:Jarcm, quarenta dias para fazer uso de agua das Caldas da Ramha.
na sua origem, e de aguas ferreas.
nd
Ào Segundo Escripmrario
servindo em Commissão na lnte
..nela da 1.& e 6.· Divisôes' Militares,
J. A. Fdiciâno Chaves) ses...
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senta dias pata fazer uso de agua das Caldas da Rainha na sua
ori~em, e banhos do mar.
Ao Empregado,
addido á mesma Intendencia,
J. A. Gomes Vahia , trinta dias para. fazer uso de agua das Caldas da Rainha
na sua origem.
Ao Amanueusc de Q." Classe das Intendencias
Militares,
P. Maria
l\1anzoni, quarenta dias para se tracta:r.
'Ao Escripturario,
addido á Contadoria
do Arsenal das Obras Militares, L. M. C. da Costa Machado,
sessenta dias para se tractar,
Aq Praticante da mesma Contadoria,
J. F. Monteiro Leal, quarenta dias para tomar ares de campo.
Em Sessâo de .[) do dilo me::..
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N.~ [), A. Pedro da Rocha, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar ; principiando no 1.0 -de Setembro -proximo futuro.
Bm Sesstlo de 7 do dito me-z.
Ao Capitão do Batàlhão de Caçadores N." s , J. de Pina Cabral,
quarenta dias para fazer uso das aguas sulfureas de Monchique
na sua origem.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N.· Q5, J. Pedrosa Bari"etto, sessenta dias para continuar a tractar-se , e fazer uso dos banhos sulfureos de Monchique na sua origem.

-*~*~'l«-

Licenças registadas concedidas aos U.fflciaes abaixo de.~ignados.
Ao Alferes do Hegimen·to de Cavallaria
N" 1, 'G. 1". de Portugal e V asconcellos,
prorogaçâo par quinze dias.
Ao Capitâo do Batalhão
de Caçadores
N. o 3, J. J. C. Trigo de
Carvalho,
dous mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria N. 6,
F. Guedes da Silva,
dous mezes.
'
,!o Alferes do Batalhão de Infanteria N" 14, A. B. de Sá Guterres, dous meses.
Ao Alferes do Batalhâo rde Infanteria
N." 19, J. O. da S. Mascarenhas d'Eça,
dous mezes.
Ao Major, addido á Companhia de Veteranos de Mattozinhos , G.
P. de M. Cardoso pjzarro,
tres mexes,
Ao Pagador da ex1.incta Thesourari,a Geral das Tropas,
com exercicio na lntendencia
da 1." e
Divisões Militares,
A. Rafael
de Sousa, quatro mezes.
B. DA R. DE SAIl~0SA.
Q

=

Está

o

G:

con forme.

Cltefe da 1.- Direcção
/

=

Secretar~'a de Estado

dos Negocias da Guerra,
de 1839.

em 22 de JullUJ

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exercito

o segúinte.

Sua
Magestade,
A RAINHA,
Querendo 'praticar Actos proprios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
§. io.' do Artigo 82 do Capitulo 1:, Titulo VI. da Constituição
Política da Monarchia ,' Reduzir as penas, que haviam sido impostas aos Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.
PD1· Decretos de 13 do corrente meto
José Maria Pereira,
Soldado do Regimento
de Cavallaria N.·
4" condemnado em dous annos de prisão, por Accordam do Supremo Conselho de Justiça Militar de 4 de Agosto de 1838, pelo crime de primeira deserção para f6ra do Reino,
e uso de documentos que lhe não competiam:
foi-lhe perdoado o tempo, que ainda.
lhe falta para cumprir a Sen tença que 'lhe foi impostu,
Manoel Antonio, Soldado da 3.~ Companhia
do Batalhão
de
Tnfantetia N:16,
condemnado
em pena capital ,por Accordam do
Supremo Conselho de Justiça Militar de 20 de Abril deste an no ,
pelo crime de primeira deserção simples, e homicidio : foi-lhe commutada a referida pena em degrêdo perpetuo para um dos Presidios
de Moçambique,
em attençâo a que no respectivo Processo se não
acha provado com sufficien tc clareza, se o referido homicídio foi com
antecedencia premeditado,
ou se provocado por aggressão do morto.

-*~Ô*PORTAR1A.S.

=

=

Ministerio da Guerra.
L a Direcção.
1." Repartição. =.:;
Tendo cessado o impedimento
do Marechal de Campo Gradu3do,
Barão do Almargcm:
Manda A RAIN HA, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
que o mencionado General reassue que o Brigadeiro
ma o Com mando da 4.a Divisão Militar;
duado , A. de Padua da Costa
que estava encarre!rado interma,
.' j
C'
mente do referido Commaudo , seja dc1le exonerado.
1 aço em 111teu, ~~ de Julho de 1889.
B. da R. de Sab~·osa.

qra-

=

Ministerio da Guerra.' = La Direcção.
Tendo cessado o impedimento
do Marechal

•

= 4 .. Repartiç::io.
de Campo

Graduado,

=
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-

F. Joa,quiU1 Carreti:

Manda A RAINHA, pela Secretaria de Es~
tado dos N egocios da Guerra,
que o mencionado
General reassuma
o Governo da Torre de S. Julião da Barra; e que o Coronel, A. de
Noronha 'I'orrezão , que estava encarregado
interinamente
do referi ...
do Governo,
seja delle exonerado.
Paço em Cintra,
22 de Julho
de 1839. = B. da R. de Sab7'osa. .

=

=

=

Mínisterio da Guerra.
1." Direcção.
4.'" Repartição.
Tendo cessado o impedimento
do Coronel do Corpo de Engenhei1"05,
J. F. da Silva Costa:
Manda A RAINHA, pela Secretaria
de Estado dos Negocias da Guerra,
que o mencionado
Coronel
reassuma a Inspecção Geral dos Quarteis e Obras Militares;
e que
o Capitão,
A. J. da Silva Costa, que estava interinamente
encar regado da referida Inspecção,
seja della exonerado.
Paço. em Cin ...
tr a , Q~. de Julho de 1639.
B. da R. de Sab1'osa.

=
= 1." Direcção.

Ministerio da Guerra.
= 4." Repartiçâo. =
Tendo cessado o impedimento
do Coronel do 1.o Regimento de Ar.
tilheria, J. P. Soares Luna:
Manda A RAIN fIA, pela Secretariá
de Estado dos Negocios da Guerra,
que o mencionado
Coronel
reassuma o Commando
Geral interino da Arma; e que o Coronel,
A. J. da Silva Leão, que estava encarregado
interinamente
do referido Commando,
seja delle exonerado.
Paço em Cintru , ~~ de
Julho de 1839.
B. da R. de Sabrosa.

==

-.,.~*L9 do corrente

Por Portaria de

me$.

1.o Batalhâo Nacional Provi.orio do Porto.
Tenente,
o Alferes, A. José Rodrigues.
Alferes,
os Segundos Sargentos,
N. Pachêco Freire, J. Manos!
. da Costa,
e J. da Rocha Coutinho i e o Soldsdc , J. Martins

-*~.-

da Luz.

Continúo- a Relaçõo das Sentenças pJ'oftridas pelo Supl'emo Conselho de JU$tiça Militar, na fileI> de Junho proxitlto passado.
Em &ssáo de 8 do dito me»,
BatalMo de Sapadores. /
'
Francisco Antonio Filippe,
So~dado, sendo-lhe imposta a pen
de um~ anl~o de trabalhos de ~~rtlüca~ão,
pelo crime, de primeira
deserçao SImples, e fuga da praao:
foi confirmada a Sentença.

4:

Regimento. de A1·tilhtt'iil.

Francisco
de Sousa Candeias,
Soldado,
sendo-lha iro posta .,
pena de um anno de prisão,
pelo crime de primeira deserção aggravada,
segundo a Ordenança de 9 de Abril de 160ó: foi confirmada a Sentença.

Regimento de Caealloria N. o lo
José Antonio Torcato,
Soldado,
foi-lhe julgada POy conforme
{t culpa a disposição
do Decreto de 27 de Abril ultimo,
que lhe
commutou a pena de seis annos de degrêdo,
a que se achava condemnado , na de quatro annos de rigorosa prisão no Forte de Lippe.
Batalháo de Caçadol·esN. o 3.
Francisco Antonio Teixeira,
Soldado,
sendo-lhe imposta a pe.
na de seis mezes de prisão, por primeira deserção simples, segundo
a Ordenança
de 9 de Abri} de 180b: foi confirmada a Sentença.
Manoel Cardoso,
Soldado,
sendo-lhe imposta a pena de um
anno de prisão, pejo crime de primeira deserção aggravada,
na
fôrma da mesma Ordenança:
foi-lhe reduzida a pena a seis mezes
de prisão, por haver sido julgado Réo de primeira deserção simples.
Batalhão de Infanteria N. o 7.
Antonio Ferreira,
Soldado,
tendo respondido
a Conselho de
Guerra,
por ser accusado de deserção para os revoltosos:
foi absol ..
vido em L a Instancia , e mandado soltar,
cuja Sentença foi confirmada.

BatalMo de Infanieria N.· 8:
Anastacio José Ferreira,
Tambor,
sendo condemnado
em trabalhos pllb~icos perpe.tuos,
pelo crime de deserção em tempo de.
Guerra:
foi-lhe reduzidn a pena á de dez annos dos mesmos trabalhos, andando soJitario.
Luciâno da Silva, Soldado,
sendo condemnado
a seis mezes de
prisão, pejo crime de primeira deserção simples,
segundo a Ordenança de 9 de A bril de 180á: foi confirmada a Sentença.
Thomaz Guilherme,
Soldado, sendo condemnado
em trabalhos
publicos por toda a vida, por primeira deserção simples em tempo de
Guerra: foi-lhe reduzida a pena a seis annos dos mesmos trabalhos.
.Batalhâo de Infanteria N. o 16.
l\Ianoel .Antonio Ruas,
Soldado,
sendo condemnado
em seíS
mezcs de prisão, por primeira deserção simples, conforme a Ordenança de 9 de Abril de 180á: foi confirmada a Sentença.
José Espinha,
Soldado,
sendo condemnado
em seis mezes de
prisão,
por primeira deserção simples,
na conformidade
da Ordenança de 9 de Abril de 180á: foi confirmada a Sentença.
José Monteiro Guardâo , Soldado,
sendo condemnado
e~ um
anno de prisão, por segunda deserção aggravada,
na conformldade
da mesma Ordenança:
foi confirmada a Sentença.

BatalMo de Infanteria N.· 19.
Manoel José Primeiro
Soldado
tendo respondido a Conselho
de Guerra,
por ferimentd feito em'um seu camarada,
sendo jul~
gada a culpa por expiada com o tempo que tem tido de prlSa,?: foi
a final condemnado em tres anuos de trabalhos de FortiflCaçaQ.

[4 J
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concedidas por motivo de molestia aosOfficiaes
abaixo de-clarados.
Em Sessâo de 3 do corrente me$.
Ao Tenente Coronel do Batalhão
de Infanteria
N," 19, J. Euzebio de Moraes, noventa dias para continuar a tractar-se , e restabelecer-se em ares patrios ; começando em 15 do corrente mez.
Ao Tenente do mesmo BatalhrlO, A pparicio Fcrrcira , sessenta dias
para .se curar radicalmente
onde lhe convier .
.Em Se8~áo de 4 do dito me$.
Ao Primeiro Tenente do 3. o Regimento de Artilheria , J. E. Coelho
de Magalhães,
sessenta dias para fazer uso de aguas mineraes,
Ao Tenente
do Batalhão
-de Infanteria
N. o 19, M. José Vieira,
quarenta dias para fazer uso de banhos do mar, e aguas férreas ;
começando no 1.. de Agosto proximo futuro.
Ao Capitão,
addidoá Companhia de Veteranos da Torre de S. Vicente de Belém, R. A. de A. Sousa Coutinho,
trinta dias para
fazer uso de agua das Caldas da Rainha na sua origem.
~m Sessâo de 18 do dito me'1:..
Ao Major da ·2." Secção do Exercito,
empregado nesta Secretaria
de Estado,
1.. Antonio 'I'avares , quarenta dias para se tractar ,
e tomar aguas miueraes ; tendo principio no 1.o de Agosto proximo,
Ao Capitão do Corpo de Estado Maior do Exercito,
empregado
nesta Secretaria de Estado, J. E. da Costa Ricci , quarenta dias
· para fazer uso de agua das Caldas da Rainha na sua origem,
Licenças

,

Licenças reiristadas

--*1'*-

concedidas aos Officiaes abaixo indicados.

Ao Cirurgião Mór do Regimento de Oavallaria N." 4, J. Antonio
· de Abreu, quinze dias.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N:
J. P. de Carvalho
e' Mira, dous mezes.
Ao Alferes do Batalhão -de Infanteria,
N.· 14, J. Antonio Guimarâes , sessenta dias.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N. 020, J. Mlmdes N eutel ,
• dous mezes.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores
N: 28, F. José de Queiroz , um mez.
õ

,

-';f~~*-

Declara-se que o Capitão
José da Silva, está servindo
Maior da 4.. Divisão Militar,
&

R.

DE

SABROSA.

Est:l

o

~o B?talhão de Infantcria
N." 9, C.
Intennamente
de Chefe do Estado
desde 4 do corrente mez.
B. DA

=

conforme.

Chefe da 1." Dit'ecçâo

=

'Secretaria de Estado dos Negocias da Guer.r.ct, em .97 de Julho
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO ..
publica-se ao Exercito o seguinte.:
por Decreto

de 19 do corrente mez.

.
.Companhia de Vete?'ar:os ~e Alrneid.a. .•
Add Ido, o Quartel Mestre do Batalbao de Infantena N. 19,

Fran-,

cisco Barreiros;
em attençâo a contar vinte e seis annos de serviço, e ter sido julgadoillcapaz
de servir em actividade por urna
J unta Militar de Saude,
I

P01' Decreto de 23 do dito mez.
3.a Secçâo do Exercito.
Capitão,
o Capitão do Batalhão de Infanteria
N. o 8, J. de Sampayo Coelho; visto que·, em despeito das admoestações
que lhe
tem sido feitas., continúa aconduair-se com irregularidade.

PORTARIAS.

=

Ministerio da Guerra ..
1." Direcção. = 4." Repartição. ...:_
Tendo cessado o impedmento
do Conselheiro,
L. José Ribeiro:
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Gw rra , que o mencionado
Conselheiro
reassuma o exercicio de'
Cornmisoorio em Chefe do Exercito. Paço em Cintra,
~~ deJ ulho
de 1839.
B. da R. de Sabrosa.

=

=

Ministerio da Guerra.
= La. Direcçâõ,
4." Repartiçâo.
Tendo cessado o impedimento do Capitão do Batalhão de Iufanteria N" 19, J. Vaz Lopes: Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da Guerra,
que o mencionado
Capitão
reassuma o exerci cio interino de Chefe do Estado Maior da 4.' Divisão Militar. Paço em Cimra , ~Q de Julho de 1839 ..
B. da R.

=

de Sabrosa.

==

==

~ Ministerio da 'Guerra.
2.~ Direcção.
1." n.epartiçrw.
.
Nao sendo r~gular que um mesmo individuo esteja percebendo mais
de uma gl'atlflcaçl\o,
ainda que alguma deIlas seja vencida por dif-

..

ferente Ministerio:
Manda A RA INHA,. pela Secretaria de Estedo dos Negocios da Guerra,
que todos aquelles , que estiverem em
taes circumstancias , declarem,
quanto antes , por esta Secretaria de
Estado,
qual he a gratificaçâo que preferem receber; na intelligencio. q!Je, do proximo mez de Agosto em diante, só esta lhe será abo ..
nada. Paço em Cintra,
26 de Julho de 1839. = B. da R. de Sa ..,
brosa,

Continúa a Relaçâo das Sentenças, profe1'idas frio Supremo Conse«
lho de Justiça Militar, no mes: de Junho proximo passado •.
Em Sessâo de 8 do dito me%.
Batothâo de Infarüeria N: 19;
'Francisco Manoel Marques,
e João Teixeira,
Soldados,
sendo
condernnados
a quatro annos de trabalhos publicos , pelo crime de
segunda deserção aggravada:
foi-lhes reduzida a pena a deus annos
dos mesmos trabalhos,
como Réos de segunda deserção simples ..
2,0 Batalhão Nacional Prooisorio de Lisboa.
Francisco dos Santos, Soldado, sendo condemnado
em um an:QO .de prisão,
pelo crime de primeira deserção aggravade : foi expiada a culpa com o tempo de prisão .
.Mathias Ferreira,
Soldado,
sendo condemnado
em quinze-mezes de prisão, por primeira deserção aggravada,
e, insubordinação:
foi confirmada a Sentença.'
'
Em Sessâo de 11 d9 dito me;;,
Batalhâo
de Caçadores N. o Q.
João Pereira,
Soldado,
condemnado
em 1." Instancia
a seis
meses de prisão, na conformidade da Ordenança de 9 de Abril de
18051 pelo crime de primeira deserção simples: foi-lhe reduzida a
pena a ires mezes de prisão, segundo a mesma, Ordenança.
Batalhão
de Caçadores N. o 4.
Manoel Joaquim,
Soldado,
condemnado
em 1." Instancia
cm
trabalhos publicos perpetuos , pelo crime de deserçâo em 'tempo de
guerra:
foi-lhe redueide
~ pena a cinco annos dos, mesmos trabulhos.
Bataihâo de Caçadores N .. !28.
Marçal da Cunha , Soldado,
condemnado
em. 1." Instancia
a
seis mezes de prisão,
pelo crime de primeira deserção simples,
em
conformidade
da Ordenança
de 9 de Abril de 1805: foi-lhe confirmada a Sentença.
Berna~din.o JoséPereira , Soldado condemnado em 1." Iristancia a seis mezes de prisão, pelo crime de primeira deserção simples,
segundo a mesma Osdenança : foi. confirmada
a Sentença.

[! ]
Antonio Joaquim,
Soldado,
condemnado
p.nI 1." lnstancia
em
seis mezes de prisão, pelo crime de primeira deserção simples', segundo a mesma Ordenança:
foi-lhe confirmada
a Sentença.
Batalhão de Infamteria N. o 8.'
_
João de Jesus, Soldado,
condemnado
cm 1." Instancia em 1,lnl
anno de prisão, na conformidade
da Ordenança
de 9 de Abril de
I30á, pelo crime de primeira deserção aggtavada;
foi-lhe reduzidQ.
a pena a seis mezes de prisão, segundo a mesma Ordenança.
Bat(Llhuo de Infanterio N.· 9.
ManoeI José, Soldado,
condcmnado
em L" Instancia em seis
mezes de prisão, por primeira deserção simples,
segundo .a referiOrdenança : foi-lhe reduzida a pena a quatro mezes de pnsaó ,- ,nQ...
conformidade
da mesma Ordenança.
Francisco Manoel,
Soldado,
condemnadó
em L" Instancia em
seis mezes de prisão, por primeira deserção simples , segundo ames ..
ma Ordenança : foi- lhe confirmada a Sentença.
Felix José Gomes, Soldado , condemnado
em La Instancia na.
pena de seis mezes de prisão, por primeira deserção simples, segun ..,
do a mesma Ordenança:
foi, confirmada
a Sentença.
Batalhâo de Infonteria N. o 11.
Antonio Mendes Br aaâo , Soldado,
condemnado
em L" Iristanr-ia na pena de seis mezes de prisão, por primeira deserção simples,
segundo a mesma Ordenança:
foi conúrmada
a Sentença.
Manoel Pereira de Jesus, Soldado,
condemnado
em 1" Instancia na pena de seis mezes de prisão pelo crime de ferimento,; foi em
ultima Instancia alterada a Sentença,
e' condemnado
em um anno
de prisão.
Vicente Férnandes,
Soldado,
condemnado
em dous mezes de
prisão, por primeira deserção simples, na conformidade
da mencionada Ordenança : foi confirmada a Sentença.:
Bataihão de Infanteria
N. o 19..
- Antonio José daSilva,
Soldado,
condemnado
em La Instancia
em 11m anno de prisão, por primeira deserção aggravada,
na conformidade da sobredita Ordenança:
foi-lhe reduzida a pena a seis
mezcs de prisão, na fórma prescripta pela mesma Ordenança.
N

-*~*Licença»

concedidas por motivo de molestia
elorados,

aos Officiaes abaixo de»

.
Em Sessâo de 27 do me'll proxinw p_assado.
Ao DIrector, do Trem da 9." Divisão Militar, F. Joaquim Accioli,
noventa dias para fazer uso de aguas thermaes na: sua origem.

[

"

]'

Em Sessân de .9 do corrente meZ.
Ao Qapitão do Batalhão deInfanteria
N. 018, C. Caldeira. doCra ..
to, noventa dias para se tractar em ares patrios; fazendo uso de
agna das Caldas da .Rainha,
Ao Capitão do mesmo Batalhão,
S. José da S.lva, 'quarenta dias
, para fazer uso de aguas thermaes de Viael la.
Ao Tenente do mesmo Batalhão,
J. de Seixas Pinto, quarenta dias
para fazer uso de banhos thcrmaes de Vizella.
Ao Tenente do mesmo Batalhão , J. Ferreira de Carvalho,
sesse u"'ta dias para continuar a tractar-se , e fazer uso de banhos t}lcrmaes de Vizella.
-Ao Teuente do mesmo Batalhi"lo, A. Rodrigues da Fonsêca,
-cineoenta dias para fazer uso de banhos therniaes de Vizella., e do
mar em Viallna.
,Em Se:isâo de 18 do dito me"-.
Ao Addido ás lntendencias
Militares,
J. Romão de Abreu, sessenla dias para se tractar.
Ao Amanuense da 2." Classe desta Secretaria de Estado, F. Antonio Dias, trinta dias para se tr actar,
'\

Licenças registadas
,

concedidas

aos 'Officiaes

abaixo indicados.

J

Ao Capitão
Sousa,

do ,Batalhão
um rr.ez.

N..

dq Caçador-es

U

%>')

J. M. da Roza e'

--

Ao Capitão da 3." Secção do Exercito."
cinco rnezes,

A. A. Jcrvis de Atouguia,_

Dcclara-se
ao Exercito,
que, por Decreto de 9 do corrente
mez , Houve Sua Magestacle,
A RA INHA,
por bem Nornear Cavalleiro da Antiga e muito Nobre -Ordcm da Torre e E,pnda do
Valor, Lealdade,
e Merito, ao Alferes do Batalhão ·d" Caçadores
N. o b , J. Marq ues Coelho; em attenção ti pericia e valôr com que
diriziu a Força que commandava
no contlicto contra a G uorr ilha
do Ü,a'chado, em que este foi morto.
B. DA R. DE SAnROSÁ.

=

_Está. conforma,

o

Chefe da 1." Direcç(w

=

•

Secretar1.'a ee Bstado

dos Negocias

dei Gl1(;1"1'a, em Q9 de Jullto

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao E,XC1'cito o seguinte:
Sentença proferida pelo Supremo Conseiho

de Justiça M'ilitar,
Scssõa de 2Q de Maio ultimo,

em

Regimento de Cavallaria N. o 5.

Joaquim Antonio, .J07LO Antonio, e Francisco da Costa, Solda~
<los, sendo condemnados em 1." Instoncla a morrerem enforcados,
pelo crime de assassínio permeditado: foi o primeiro dos Réos condernnado em 2'," Instancia a morrer fuzilado; e os dous ultimos a
Galés de Ang'olà. por toda a vida, sendo primeiramente exautorados das honras Militares.
.
Extracto de um Officio da Marecltal de Campo Graduado, Com.
mandante da 7." D'ivisâo Militar, datado de <1,7 do corrente me:::.

No dia 26, pela 1 hora da tarde, tia Cidade de Evora , foi fu..
zilado na frente do seu Regimento Réo, Joaquim Antonio, Sol..
dado de Cavallaria N,o
e exautorados das honras' Militares os
Réos, João Antonio, e Francisco da Costa, Soldados do mesmo
Corpo, que depois foram entregues {t respectiva Authoridade Civil ~
para serem enviados ás Galés de Angola, conforme determina o
Accordam da Supremo Conselho de Justiça Militar, de 22 de Maio
último.
Todos estes Actos, foram praticados com as formalidades da Lei;
o Réo fuzilado, tendo estado tres dias no Oratorio , acompanhado
. dos Ministros da Igreja. resignado, e coritricto , recebeu os Sacra"
mentos; e a tranquilidade pública não foi alterada.
B. DA R.

o

ô

;

=

D1: SABROSA.

Está conforme.

o

Chefe da I. a Direcfâo

=
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N.O 35.
Secretaria de Estado dos Negocias da Gue~"ra, em 3l de Julho
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO"
Publicam-se ao 'Exercitô os ,eguinter
·DECRETOS,
Attendendo
a que o serviço "do Cornmando das Sub-Divisõea Mi ..
litares se póde fazer de uma maneira mais economica para a Faeenda Pública:
Hei por bem Determinar,
que sejam exoneradas dãquelle exercício oS'Officiaes abaixo mencionados;
sendo substituídos
pelo Comrnandante do Corpo, ou Governador
de Fortaleza de Patente mais Graduada,
que existir na respectiva Sub-Divisâo , sem
que por isso percebam maior vencimento,
como se acha disposto no
Paragrafo setimo" Artigo quarto do Decreto de vinte-e seis de Novembro de mil oitocentos-e trinta e seis.
Sub-Divisão Militar de
• Sàntàrern. Coronel, Anselmo Ferreira Lopes.
Sub-Divisão Militar de Leiria. Major, Joaquim Francisco de Sá Vasconcellas. =
Sub:D~visão Militar de Coimbra.
Tenente Coronel,
Luie Godinho
Valdez.
Sub-Divisão Militar de Vianna, Coronel,
Thomaz Antonio Rebocho. = Sub-Divisão
Militar de Evora. Coronel,
Luiz
'Filippe do Carvalhal.
O Ministro e Secretario ,de Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço
,de Cintra , em vinte e seis de Julho de mil oitocentos e tflllt.a e
nove.
RAINHA.
Borâo da Ribeim de Sabrosa.

=

=

=

=

=

Hei por bem Promover
ao Pôsto de Major,
para ir&ervir no
Estado da Lndia , como convier, ficando pertencendo
ao Exercito
de Portugal,
e sem prejuiso dos Officiaes mais antigos da respectiva Classe, o Capitão do Batalhão de Infanteria
número seis, M&~'
noel Corrêa da Silva Araujo. Outtosim Sou Servida Ordenar"
que
esta Minha Soberana Resolução fique nulla , e de nenhum effeito,
quando o referido Official , por 'qualquer motivo" não siga vi::gem
para o seu destino. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço de
Cintra, em 'vinte e sete de Julho de mil oitocentos e .triuta e nove.
RAINHA.
= Barão da Ribeira de Sabrosa.

=

--

T_om.andn em consideração a Proposta do Govér~ad~r Geral da
PrOVlnCla de Moçambique:
Hei por bem Promover ao Posto de Ma ..

*

jor, para ser empregado como fôr conveniente na referida Provincia,
o Capitão,
Carlos Leite Pereira de MelIo Virgolino,
ficando per·
tencendo ao Exercito de Portugal,
sem prejuízo dos Officiaes mais
antigos da respectiva Classe. Outrosim Sou Servida Ordenar, qu~ esta Minha Soberana Resoluçâo fique nulla e de nenhum effeito , se
o mencionado Official , por qualquer motivo, não seguir viagem para Q seu destino. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Guerra o tenha. assjm entendido,
e. faça executar. Paço de Cintra , em vinte e sete de Julho de mil oitocentos e trinta e nove. ~AINIIA.
= Banjo da Ribeira de. Sabrosa,
'Fomando em consideração
a Proposta do Governador
Geral da
Província de Cabo Verde; e Attendendo
a que o Guarda-Marinha
~
Antonio Maria de Fontes Pereira de. Mello, completou o Curso de
Eng.cnharia ~ Hei por bem Promovê-lo
ao Pósto de .Tencnte desta
Arma, com exeroicio de Ajudante de Ordens do .referido Governa ..
dor; ficando pertencendo
ao Exercito de Portugal, sem prej uiso dos
Officiaes mais antigos da respectiva Classe. Outrosim Sou Servida
Ordenar,
que esta M·inha Soberana
Resolução. fique nuHa e· de
nenhum effeito, quando- o referido Offieial , por qualquer motivo,
não siga viagem para. o seu destino. O. Ministro e Secretario de Es- .
tado dos Negocias da Guerra o tenha assim .antendido , e faça executar. Paço de Cintra , em vinte e sete de Julho de mil oitocentos e
trinta.e nove. =.RAINHA.
= Bardo da Ribeiea de. Sabrosa ..
Hei por bom Promover o-Capitão
do Exercito . (te Portugal,
Onofre Lourenço de Andrade, Commandante
da Companhia
destacada na Província
de· Moçambique,
ao Pôsto de Major do mesmo Exercito,
sem prejuiso de antig-uidade,
para ser empregado effectivamente
na mesma Provincia
de Moçambique,
como convier
ao serviço deHa, por espaço de quatro annos : não se, contando neste
tempo, o que, por objecto alheio ao Serviço Público,
estiver fóra
da mesma- Provincia , e- ficando sem effeito esta Promoçâo , se por
qualquer motivo ·se não verificarem as ciallsulas com que he feita.
O Barão da Ribeira de Sabrosa,
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Guerr a , o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço de Cintra , em vinte e nove de Julho- de mil oitocentos e
trinta e nove. = RAINHA.
= Barão da Ribeira-de Sabrosa,

Por Portaria de Q7 do corrente me".
Para ter exerci cio de Ajudante no Presidio da Cova da Moura,
Alferes da 3. a Secção do Exercito,
M. José Coelho.

o

---·*t*_·
Conlinúa ~ Rélaçâo das Sentenças proferidas
d~ l'fJ,sltçtJ Militar,

.

uo.tnez

de Junho

~.
pelo Supre;'o Conselho
proximo passado.

Em Sessão de 11 do dito me%.
Baialhõo de Jnfantc1'ia N. 19•.
u

Sebastião José de Barros , SctLdado" condemnado
em um armo
de prisão, na conformidade
da Ordenança
de 9 -de Abril de 180:),
pelo crime de segunda deserção simples: foi-lhe reduzida a pena a.
nove mezes de prisão, segundo a dita Ordenança.
Custodie Vieira ,Soldado,
condemnado .em l." Instancia em dez
annos de degrêdo para Africa, pelo crime de 2." deserção aggravada, e furto: foi-lhe reduzida a pena a •.tres.unnos de trabalhos p~blicos.
Pedro José, Soldado,
condemnade
em seis mezes de prisâo ,
por primeira deserção simples, na, fôrma da Ordenança
de 9 de
de Abri! de ,1805: foi confirmada a Sentença.
Airoza Vieira,
Soldado,
condemnado.,em· dez annos de trabalhos publicos , por deserção em tempo de Guerra,
e ferimentos: foi
red'uzi~a a pena a. oito annos de degrêdo para algum dos Logar8>i
de Africa,
Batothão. de lnfalnteria N.· 20.
Manoel dá Piedade,
Soldado,
condemnado
em oito mezea-de
prisão, por primeira deserção aggravada,
na conformidade
da Or-'
denança de 9' de Abril de 1805: foi conârmada
a Sentença.
Em Sessâo de 15 do dito me~.
.
Batalhâode Infanteria No" 10.'.,
Gustodio -Luiz Antonio,
Soldado,
condemnado
em quatro mezes de prisão, por primeira deserção simples , na conformidade,da
Ordenança
de 9 de Abril de 1805! foi confirmada a Sentença.
Batalháo de Infanteria N. o 1&;,
José AI ves , Soldado,
condemnado
em um- anno de- prisão, por
primeira deserção aggravada,
e roubo, na conformidade da Ordenança de 9 de Abril de 1805, foi reduzida a pena a seis mezes de
prisão, segundo a mesma Ordenança.
Manoel Férnandes , Soldadov. condemnado
em um anuo de pTÍ:"'
são, pOI' primeira deserçüo aggrayada,
na conformidade
da Ordenaaça .de 9 de Abril- de 130á: foi confirmada a Sentença.
Em Sessâo de 18 do dito mei.
1.. Regimento
de Artilheria.José -Bernarde , Soldado , sendo absolvido em La 11lstanda do
crime de deserção em tempo de Guerra:
foi condemnado
em ultima .Instancia
a quatro annós dê degrêdó para um dos Logares de

Afnca.

( 4 ]
Reginunto

de CavaUaria N.· 4.

,
Manoel de Almeida,
Soldado,
condamnado
em La Instancia.
em quatro mezes de prisão, segundo a Ordenança
de 9 de Abril de
1805., pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada a
Sentença.
Antonio Xavier,
Soldado,
condemnado em 1 a Instancia em seis
inezes de prisão , fiá. conformidade
da referida Ordenança,
e pelo
ttlesrno crime de primeira des~rção simples-r foi confirmada
a Sentença",

-*~l!<-

'<Liu9ttas conceriidas por motivo de molesiia aos Offioiaes abaixo declarados; .
Em .Seesâo de 4 do corrente me'-l.
A9 Major, Governador do Castcllo de S. Sebastião da Cidade de An, gta, J. de Freitas Aragão, noven ta dias para tomar ares de campo,

'Em

Sessão de 16 do dito me,..

Ao Coronel do Regimento
de Cavallaria
N. o 6, A. P. de S. Pe: reira de Lemos, quarenta dias para fazer uso de aguas thermaes,
1
e: banhos do mar, em Estação propria.
•
.Ao Capellão do mesmo Oorpo , S. J, de Azevêdo Lobo, oitenta
dias para fazer uso dos hanhos sulfureos das Taipas,
e do' mar
em Vianna,
em Estàção competente,
\
Ao Citutgião Ajudante do mesmo Corpo , F. Lopes MonteiTo, qua• renta dias para faaer uso de banhos do mar em tempo proprio.
Ao Capitiit> do mesmo Corpo, J. Xavier de Morues Pinto,
noven .
ta dias para se tractar em ares patrios, e fazer uso de aguas 'thermaes do .Gerêz

nl1

sua origem,

Alferes do mesmo Corpo,

.,AI)

e banhos do mar .

V aIen tim Manoel , noventa

dias pa.

rase irantar em ares patnos,

-*~*-

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaitco mdicado.,.
Ato Primeiro Tenente do 34· Regimento
de Artilherie , J.o Braz de
Lemos, dous meses,
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N.· 6, J. Antonio 'da Silva
Bacellar

, um mez.
do Bntalhâo de Infanteria N. 09 ,F. R. da Silva Brano
C()., dOLlS mezes , contados do 1. do mez proximo futuro.
Ao Tenente do .Batalhão de Infanteria
N."95,
J M. daPalrna,
quarenta dias.
.
Ao Alferes do Batalhâo dê Caçadores N" 30, G. A. da Si! va Ma(l
ctdõ, prorogaçâo por um mez . .::::::B. DA R. DE SABROSA.

,Ao 'renente

0

o

'I

Esttt

,)

o

Chefe

da

conforme.

1.' Direcfâo =

'SecrcltJria (Je Estado do. Negocios da Guerra,

em 3 de Agosto

. de 16:19.

'ORDEM DO EXERCITO~
.Publicam-se ao Exercito os seguinte II
DECRETOS.
Tendo-Me
representa'do o Supremo Conselho 'de Justiça 'Milítar,
que n~o .i_u~gava conf~rme,
nem ás ~jnhas Reaes Iut.e,nçõf's., fiem
aos pnnclplOs de J ustiça ~ que aos Reos, a quem Eu p HaVia perdoado por Decreto especIal,
ou Indulto geral, lima parte das penas em que foram condemnados,
fossem depois applicados , para
diminuir a mesma pena, os Perdões geraes posteriores,
per serem
elle, tantos, que deixariam irnpunidos os crimes mais g'l'aves, como
já se havia verificado a respeito de alguns, que, tendo sido condernnados pelo 'Supremo Conselho
de Justiça a trabalhos publieos
por toda a vida, e tendo-lhe sido- depois commutada a pena em dez
annos dos mesmos trabalhos,
foram mandados soltar, por se julgarem oomprehcndidos nos DecreLos de vinte e dous de Outubro de
mil oitocentos e trinla e quatro, de vinte e um de Maio de mil oitocelltos e trinta ve seis , de dous de Outubro de mil oitocentos e
trinta e sete, 'e de quatro de Abril de mil oitotocentos e trinta e oi':'
to, os qllaes todos o Supremo Conselho havia julgado conformes 'á.
culpa dos Réos" não só pela generalidade
dos mes-mos Indultos>,
mas pelo respeito que O' Conselho consagrava
ao oxercicio da 'Bre'rogativn Real, que Me dava a Constituição Política da Monarchia"
de perdoar,
e' minorar as penas aos delinquentes;
mas que, recoII.hecendo o Conselho os males que desta obediencia forçada resultavam á disciplina do Exercito,
e á Sociedade em geral, Mepedi.a,
por ser das Minhas immediatas Attribuições,
Quizesse Eu Fixar r:.
inteHigencia de taes Indultos;
e Tomando Eu em considcraçâo , nâo
só as razoes expostas pelo Supremo-Conselho
de J ustiça Militar" ruas
qne a Minha Intenção,
quando .Feço uso da Eacuídade que Me dá
o paragrafo dscimo , Artigo oitenta e dous da Constituição
Política da Monarchia,
he só moderar a severidade' das penas. pondo-as
em harmonia com os delictos , remediando
por este meio a imperfeição da Legislação actual, mas nunca animar com a "impunidade a perpetração
dos crimes: Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de. Ministros, Declarar,
que 'aos l1éos a quem Eu por Decreto especla1, e em Indulto Geral, já tiver ·Perdoado uma parte das
penas em que foram condemnados , não pódem ser applicados para

•

diminuir a mesma penª os Perdões geraes posteriores; e Estabelecer
em regra, que aos Réos ya quem Eu uma vez Perdoar,
toda, ou
parte da pena em que foram condernnados por um crime, não pódem ser applicados quaesquer Perdões geraes, ou especiu=s concedidos á reincidencia no mesmo crime. O Barrto da Ribeira de Sabrosa, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço de Cintra , em trinta de Julho de mil oitocentos
e trinta e nove. = RAI~HA.
Borâoda Ribeira de Sabrosa..

=

Convindo ampliar com algumas providencias mais os Artigos
dccimo setimo e vigesimo das Instrucções,
que acompanham o Decreto de dezeseis de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e sete, inserto na Ordem do Exercito,
número treze do mesmo armo , relativas ao serviço das Juntas de Sande: Hei por bem Determinar, que,
além do disposto naquelles citados Artigos, se observe o seguinte:
~ 'primo. De todas as praçal;, que dos Corpos forem mandadas
apresentar ás Juntas, serão estas instruid as pelos Cornmandantes respectivos, sobre os objectos que vão apontados na Relação, que faz
parte do presente Decreto. Quando as praças estejam em tractamen-.
to no Hospital, e a Inspecção haja sido 1ulgada necessaria pelo Facultativo assistente, o Director delle sollicitando do Commandante
aquella Relação , declarar-lhe-h a qual-he o padecimento,
por motivo
do qual a praça deverá ser inspeccionada,
a fim de que os esclareci-:
mentes dados pelo Commandante
recaiam sobre esse determinado,
objecto. - Secundo. Em todos os pontos do Reino, a que se refere o Artigo vigesimo das supracitadas Instrucções,
as J untas de
Saude serão presididas pelo Commandante
do Corpo, ou Governador da Praça., a que pertence o Hospital , onde a Junta exerce as
Inspecções de Saude. O Presidente do Conselho de Ministros , Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido, e faça executar. Paço de Cintra ,' em trinta de Julho de mil oitocentos e trinta e nove.·
RAINHA,
Barão da
flibeira de Sabrosa.

=

-*t*-

=

Por Decretos de 30 do me", proccirno passado.
Regimento de Cacallaria . N. o 3.
Capitâo da 1." Companhia,
o Capitão, A. Durão de Sá.
Regimento de Cavallaria N.o 6.
Major, o Capitão Graduado em Major do Regimento N. 1>'3da mesArma, V. da Conceição Graça.
BatalMo de Caçadores N" 3.
Tenente, o Tenente da 3." Secção do Exercito,
C. A. de Oliveira Pimentel.

r3]
G

BatalMo de fnjantel'ia N. 18.
Ajudante,
o Tenente,
L. Francisco Torres.
Batalháo de Infanl'ôria N. o 19.
Ajudante
o Alferes, J. Francisco Pereira.
,
.Praça de Peniche.
Tene.pte-Rei,
o Tenente
ça, F. Neri Caldeira.

Coronel

Graduada,

addido

á mesma Pra-

3." Secçâo do Exercito.

Majores, os Majores, do Ba~alh~o de Caçado~es N. o 2, B: de .C,arvalho Vianna;
do BNatalhao Caça~ores ~. 4, J. de Figueirêdo
. Frazâo ; e do Batalhao de Infanteria N. 8, C. Cardoso Barata;
a fim de continuarem
no exercicio em que se acham.

-*~>-~~~*_.
~
PORTARIA.,
Ministerio da Guerra.
1." Direcção.
4." Repartição.
=
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado doa, Negocias da
Guerra,
q ue uma Com missão ,_ composta dos Coroneis , P. L. Teixeira de Barros,
J. Xavier de Rezende, e A. Ferreira Lopes; doTenente Cororiel , D. M. Pereira de Barros; e do Capitão,
J. Ferreira Allen,
seja encarregada
de propô r , por este Minísterio , as
condições com que se deve fazer a compra de bOO cavallos para a
remonta dos Corpos de Oavallaria ; bem como de os inspeccionar e
approvar,
quando se realisar o contracto.
Paço de Cintra,
em!il.
de Agosto de 1839.
B. da R. de Sabrosa.

=

=

=

-*~*_.

Por Portarias do 1.o do corrente meIG.
Torre de S. J~tliâo da BG1'ra.
Dispensados
do serviço em que se acham na dita Torre,
para vol ..
.tarem 4 situação em que estavam
antes de par~ alJi serem mandados,
os Tenentes,
J. M. dos Martyres da Fonsêca , e Ber- nardo Hcnriques ; e o Alferes, A. J. Corrêa Caldas.

Batolhâo Nacional Fixo de Chaves.
Demittido,
pelo requerer,
allegando
res, A. José de Carvalho.

motivos attendiveis,

o Alfe-

--*~*-

Licenças concedidas por motivo de mo/estia aos Ofjiciaes abaixo
indicados.
Em Sessâo de 18 do me7._proximo passado.
Ao Tenente Coronel, Governador da Praça de Juromenha.,
J. 'I'homaz C~ccres, quarenta dias para fazer uso de banhos das Caldas
da R.o.lOha na sua origem.
Ao Major de Infanteria,
J. Maria Taborda,
quarenta dias. para
fazer uso de banhos das Caldas da Rainha na sua origem.
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DE

SABROU..

..

Secreta1'ia de Estado dos Negocias da Guerra,
de 1839.

em 8 de Agosto

ORDEM DO EXERCITO ..
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 30 do me;) protcimo passado.
3, a Divisâo Milita?'.
Major,
continuando
no mesmo exercido' em que se aoha , .o 'Capi..
tão Graduado
em Major,
addido ao Chefe do Estado -Maior da
referida Divisão, F. Infante de Lacerda.
Por Decreto de 6 do corrente me'!..
Batalhâo de Caçadores N. o 3. .
Ajudante,
,., Alferes, C. L. Moreira· Freixo.

Batalhão de Infanieria
Ajudante,

o Tenente,

Capitão,
o Capitâo
Franco.
Tenente,
o Tenente
de Azevêdo.

No" 17.

M. Ferreira de Novaes,
3." Secção do Exercito.
do Batalhão
de Infanteria
do Batalhâo de Caçadores

N.· 9,

J. Lazaro

N" 4, J. A. Pinto
.

Companhia de Veteranos de Barcarena.
Addido,
o Tenente 'Coronel , addido á 'Companhia
de Veteranos
de Setubal , J. A. Esteves de Mendonça .

. --*~*-

Ofjiciaes que, pOt'Decreto de ~~ de Julho do corrente anno, expedido pelo Ministerio do Reino, foram nomeados para o Corpo de
Segurança Pública no Districio Administrativo de Bragança:
O Capitão
O Tenente

de Infanteria,
J. Lazaro Franco.
da mesma Arma, J. A. Pinto de Azevêdo.
~>I«~*--

Por Dedreto de 29 do me9óproaimo passado.
Sua Magestade,
A RAINHA,
Houve por bem, na .confol'lni.
dade da Carta de Lei de 20 de Março de 1837, Conceder o Soldo
de sessenta réis diarios - a Maria da Paz,
viuva de Domingos ·José
Guerrido,
Soldado que -foi da 3." Companhia
do 1. Batalhão
do
extincto Regimento
de Infauteria N. o l.
U

-*~*-

POH.TAIUA.
Ministerio da Gucrra,
Direcção. = 1.& Repartição.
:::.:::
Tendo-se na data de hoje concedido sessenta dias de licença ao Con-

= ~,"

>I«

selheiro,
Commissario em Chefe do Exercit-o,
para tractar da sua.
sande: Mande A RAINHA,
pela, Secretaria de Estado dos Nt'g-ncios da Guerra,
d-elatar ao Assistente C'lrnrnissario,
L. de A~[JJeida Chaves , que Ha.por h m. Encarregá-lo
de dirigir ,interinamente
a Repartição ~o Commissariado , durante o irnpedrne nto do referido
Const.lheirn.
Paço de.c~nlra,
em~ de Agosto de 1839 = B. d'JR.
de Sabrosa.
Por, Portaria

-*~*-

de 3 do corrrnle me::!;.
Memhros (la Cnmmissâo da revisão das.coutas d os Militares Estrangeiro~, o 'I'eneutc C oro ne1 , F. X. Antonio Ferreira ; e o Ca pi
tão, A. M.ts ::;a:\lt Maurice.
Por Parlaria de :> dI) di!() me$.
Batalhão
Act.tdemico de LisllOa:
Damittido , pelo requr-rcr , allcgando
motivos attendiveis,
o Alferes, R. Za~allo t-.loglleira.
I,

o

-*~*-

Relaçâo dos Of/irirtes que t iem Recibos interinos no Cofre da Paaadoria da 4.," Divi:do suu«, os quaes devem resg1ltar com D:Cumeato» legoes.

J. de Figueirêuo
Divisão

Frazâo , Major,

Chefe do Estado

Maior

da 6."

Mditar.

M. da Silva Mavalhâes , Major,

(joveruador
de Mo~ção.
Major, adr.Jido
Praça de Vianna.
Bilter , Cirurgião Mór,
addi_Uo
Torre
de S •. Jul:ão

J. José Pinto,

á

Melchior
da,
Barra.
Cezar de Franciosi , Tenente do Corpo de E:ngcnheiros.
J. Munoel Cordeiro, Primeiro Tenente do ~.o Regimento de Artilheria,
J~ Jáco~e Rubim, Primeiro Tenente do 3;° Regimento da mesma
Arma.
J. da Silva Mourão, Capitão do Batalhão de Lnfa nteria N. ~ 9.
C. Antonio da Cunha, Capitão do Batalhão de Lnfuutetia N: 14·.
J: G. da Silva Talaya , Capitão do dit» Batalhão.
J'. Antonio de So nsa , Capitão do dito lhlolll:l0.
J .. José-de Carvalho,
Tenente do dito Batalhão.
J. da Costa Fajnrdo , CapitrlO do Batalhão de Lnfanteria N. u 16.
J. V Idiga I da Sil va, Major do Batalhão de Inf:a:nteria N" 18.
A. Ribeiro de Araujo, Capitão do dito Batalhão.
L. .José Villcttc, Capitão do dito BatalhflO.
1\'1. José Mnlheiros, Capilão do dito Batalhão.
A. M'lreira Lobo, Tenente do dito Batalhão.
J. de Seixas Pinto, Tenente do dito Batalhão.
á

r3j
B. A lves Coelho,
Major do Batalhão de Caçadores N. o 4-.
J. de Moraes Sarmento,
Tenente do Batalhão de Caçadores N."28.
I. Auzusto Alves, Tenente do d.to Batall.rlO.
A. B:rroso Basto,
AlfNrs do dito B[ltalhão.
J. Antonio Pirnentcl , Capitào do 1." Batalhão Nacional Provisorio
de Lisboa.
'I'. Nunes da Cunha, Capitão do Batalhão Nacional MoveI de Villa Nova de Gaia.
'
J. de P. Durão Padilha , Tenente Ajudante do Batalhão de Mariautes do Douro,
C. ,A. de Oliveira Pirnentel , Tenente do Exercito.
M. Maria Bilton , Tenente do Exercito.
.
F .• Jo,é da Cuuha , Major de VetPTanos de Vianna,
A. José de Faria, Capitáo de V creranos de Mattosinhos.

--*~.I--

por motivo de molescia aos Ofjiciaes abaixo
declarados.
Em Sessáo de 4 do tnes. proximo passado.
Ao Quartel Mestre do Rezimouto de Cavallaria
N.·~,
José Antonio, quarenta
dias para fazer uso de a .,
zua de Caldas da Rainha na
.
sua nrlg'C'm.
Ao Alferes do mesmo Corpo, F. R ..br-l!o de Almeida,
qnarentadias
para fazer uso dr agua de Caldas da Rainha na sua origem.
Em Sessâo de 16 do dito m~9';,.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N. ~ 13, J. Cazimiro Carnei ..
ro , noventa dias para continuar a tractar-se em ares patrios , e
fazer uso de banhos thermaes em Chaves.
Em Sess tO de 18 do dito me~.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N. o 2, B. Taveira Cardoso, sessenta dias para tornar banhos thermaes.
Ao Tenente do mesmo Batalhão,
.8. José de Barros, sessenta dias
para tomar ares de campo.
Ao Cirurgiâo Ajudante do Batalhrto de Infanteria
N." 7, F. J.
Martins P ,~rdi~rlO, q uarenta dias para fazer uso de agua de Caldas da Hninba na sua origem,
Ao Capil~to ,i, mp'uno Corpo,
M. M·auricio Crivas,
sessenta dias
para continuar a tractar-se,
Ao Tenente do Batalhão de Iufanteria N," 10, A. Moraes Sarmento, trinta dias para con valecer ,
Ao A Iff'rps do mestno Corpo,
F. de P. Sll va Taluya, trinta dias
para tornar banhos.
Ao Qua rl!'j ~(>blre do Batalhão d« ln fanteria N. O] 6, .1. F. rle Mel.
lo ~randa(),
trinta dias para fazer uso de banhos de Caldas da
Rainha na sua origem.
Licenças

concedidas

[ 4. ]
Ao Alferes do Batalhão
de .Infanteria
N. 017', D. José' Ribeiro,
'quarenta dias para se tractar.
Ao Tenente Coronel da 3. a Secção do Exercito,
P. H. André Gitton , trinta dias .para fazer uso de agua de Caldas da Rainha na
sua origem.
Ao Capitâo do Exercito,
J. Baptista Abreu" trinta dias para fazer
uso de 'aguas mineraes.
Ao Capitão em disponibilidade
a meio Soldo, F. Alhert Leblond,
trinta dias para faser uso de agua de Caldas da Rainha na sua
origem.
Ao Escripturario
. da Contadoria
do Arsenal das Obras Militares,
A. Joaquim de Moraes, quarenta dias ,p.ara tomar banhos do Estoril.
Em Sessâo do 1.· do corrente 'lnC'iC'.
Ao Tenente Coronel do Estado Maior de Artilheria , A. da Silva
'Bastos, -sessenta 'di-as para tomar ares de campo.
Ao Capitão de Infanteria,
com exerci cio nesta Secretaria de Estado, J. M. Torcato Franco,
trinta dias para fazer uso de banhos
do mar, na Costa;
tendo principio em 9 de Setembro proximo
. 'futuro.
,Ao Amanuense de 1.:1 Classe desta Secretaria de Estado,
C. Pos. solo deBousa , quarenta dias para se tractar,
Ao Amanuen-se da Secretaria
do extincto Estado Maior General ,
com exerci cio nesta Secretaria
de -Estado , ,J. Cypriâno Bellas,
quarenta dias par-a-tornar ares de campo.
,Ao Addido ás lntendencías
Militares,
J. J. Caldeira dos Reis,
noventa dias para continuar
a tractar-se 'em ares de campo.
Ao Encarregado dó~.oDepósito
do Arsenal do Exercito,
F. de
Salles Fontoura,
sessenta dias para se tractar , e fazer uso dediffercntes aguas mineraes.
Em Sessáo de 4 do dito 11U%.
Ao Coronel de Cnvallaria
do Exercito,
L. F. Pereira do Carvalha}, setenta dias para fazer uso de agua de Caldas da Rainha
na sua origem,
e ban 1105 do -rnar.,
.

-*~'*-

ücenças ~'egislada5concedidas cos Officiaes abaixo indicados •
.Ao Tenente
do Batalhão
de Infanteria N: '18, A. P. C. Casado
Giraldes , tres -mezes.
Ao Tenente do mesmo Corpo, J..de·S. 'Pinto de Lemos, doas-meses.
:\.0 Alferes do ~:' Batalhão Nacional P'rovisorio de Lishoa , ,J. Maria de Moura,
dous rnezcs. = B. DA R. DE S.iJ3ROSA.
E6tÚ conforme.

O Chcfe da 1.& Direcçâo

=

Secretaria

de Estado dos Negocios da Guerra,
de 1339.

em 13 de Agosto

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se ao Exercito a seguinte:
Sentença Pl'oferida pelo Supremo Conselho de Justiça Militar,
Se$sâo de 25 de Julho proximo preterito.

BatalMo

de Infanteria

em

No" 20.

José Vicente Rodrigues,
José- Alves Silves, e Manoel do Nascimento,
Soldados,
tendo sido condemnados
em La Instancia
a
morrerem fuzilados no Campo do Carrascal , em Villa' Viçoza,
pelos crimes de quadruplo assassinio e roubo: foi esta Sentença confirmada pelo Supremo Conselho de Justiça Militar.

--*1'*Sua Magestade,
A RAINHA,
Querendo
praticar Actos proprios da Sua Clemencia,
Houve pOI' bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
§. 10.· do Artigo 82 do Capitulo 1.., Titulo VI. da Constituição
Política da Monarchia,
Commutar a pena, que havia sido imposta aos Réos abaixo mencionados,
pela maneira nesta Ordem expressada.
Por Decreto de ~7 do m.e9Sproximo passado.
José Alves Silves, e Manoel do Nascimento,
Soldados do Batalhão de Infanteria
N.· 20, tendo sido condemnados
a morrerem
fuzilados,
pelos crimes de quadruplo
assassinio e roubo: foi-lhes
commutada esta pena na de degrêdo perpetuo para um dos Presidios de Moçambique.

---*~*-

Extracto de um Officio do Marechal de Campo Gmduado, Commandante da 7." Divisáo Militar, datado de 9 do corrente mez.
N,o dia .8, pejas 6 horas da manhã,
no Campo do Carrasca~,
em.VllIa Viçoza, !,oi fuzilado na frente do Regimento ,de Çavallana
N. 1, e dos Contmgentes ~ do 2.· Regimento
de Arulhena,
e Ba-

"

- [ 2 ]
talhão de Infanteria N" 20, o Réo, José Vicente Rodrigues, Soldado deste Oorpo, que, por Accordão do Supremo Conselho de Justiça Militar, de 25 de Junho do corrente anno , fôra condemnado
áquella pena, pelos crimes de quadruplo assassinio e roubo; mostrando-se o Réo até ao ultimo momento da vida, resignado com a sua
sorte, contrito, e arrependido de seus crimes.
Os outros dous Corréos , José Alves Silves, e Manoel do N aseimenta, Soldados do referido Batalhão, eornprehendidos no mesmo
Proeésso, e a quem posteriormente, por Decreto de 27 do mez proxirno preterito , foi commutada a pen.a de morte na de degrêdo perpetuo para um dos Presidios de Moçambique, já foram intimados,
e vão ser mandados para o seu destino.
B. DA R. DE SAIIROS.ol..

=

Est:i conforme.

q

Chefe da 1." Direc9ilo ::.:;

..

..
N.O 39.
Secretaria ele Estado dOI NegoeiOl da Guerra,

em 19 de Agosto

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito
CARTAS

DE

cu seguintes

LEI.

DONA
MARIA
por Graça de Deos , e pela Constituição
da
Monarchia,
RUNHA
de Portugal , e dos Algarves,
etc. Fazemos
saber a todos os Nossos Subditos ,_ que as Côrtes Geraes Decretaram, e NósSanccionúmos
a Lei seguinte»
Artigo 1.. Os Batalhões N acionaes Moveis, Fixos. e Proviso ..
rios continuarão
a servir até ao fim de Junho de mil oitocentos e
quarenta.
Paragrafo
unico.
Estes Corpos serão 'Conservados,
quanto possivel fôr ,dentro
das suas respectivas Divisões Militares.
Art. 2.·
Em quanto estes Corpos se acharem cm effectivo serúço, serâo considerados como Tropa de Primeira Linha, pelo que
respeita a soldos., prets , pão" esape., e forragens..
Paragrafo unico,
Os Officiaes gozarão das varítagensque
por
este Artigo lhes são concedidas,
quando se acharem empregados
com os seus respectivos Corpos em serviço de campanha;
em todos
os outros casos 'continuarão
a perceber os vencimentos que lhes estão .arbitrados pela Legislação em 'vigor.
•
Art. 3, a 'Fica revogada -a Legislação tml contrario.
Malldâmos por 'tanto a-todas as Authoridades , a quem o-conhecimento,
e execução da referida Lei pertencer-, que a -cumpram e
guardom., e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como nella
se contém. O Presidente do Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
a faça imprimir,
publicar,
e correr. Dada no Paço de Cintra,
aos vinte e nove de Julho de mil
oitocentos e trinta e nove. = A RAINHA com Rubrica c G uarda.
Barâo da Ribeira de Sabrosa.

=

DONA MARIA
por 'Graça de Deos- e .pela Constlruiçâo
da
'Mollarchia,
RAlN'HA de Portugal,
e dos Algarves,
etc. Fazemos
saber a todos os Nossos Subditos , que as Côrtes Geraes Decretaram, 'e Nós Sanccionámos
a Lei seguinte :
.A~tigo 1.a, ~rlo extensi ..as 6S disposições da Lei de vI.nte de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e cinco a D. Joanna Jacmtha Monteiro, Viuva do Coronel de Milicias,
Manoei Monteiro de Curva ..

•

[ 2']

,

Iho , Martyr.da
Liberdade J morto no patibulo , em o infausto dia
dezoito de Outubro de mil oitocentos e dezesetc.
Art. 2,0 Fica revogada toda a Legislação em contrario.
Mondámos portanto a todas as Authoridades
a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpram e
guardcm,
e façnm cumprir e guardar tâo inLeiramente como nr-lla
se contém. O Presidente do Conselho,
Minhtro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
a faça irr.primir , publicar,
e correr. Dada no Paço de Cintra , aos vinte e nove de Julho demiloitoccn tos e trin t a e nove. = A RAINHA com Rubrica eGuarda.
-

Bal'âo da Ribeira de Sabrosa.

-*~*DF.CltETO.
Hei por bem , Usando da Faculdade
que Me compete pela Conatituiçâo Política da Monarchia , a Tendo ouvido o Conselho de Minístros 1 Perdoar a Francisco Vaz, Soldado do Regimento de Cavallaria número dous , a pena que merecia pela deserçíio , que comIDettcu cm vinte e dous de Setembro do armo proximo passado; em
attençâo
a haver-se apresentado
voluntariamente,
armado, c montado. O Barão da Ribp.ira de Sabrosa,
Presidente do Conselho de
MÍl1isU:os, Mini tro e Sec etario de Estado dos Negocies da G uerra , o tenha assim entandido , e faça executar. Paço de Cintra , em
seis de Agosto de mil oitocentos e trint e no e. = RAINHA.
Barao da Ribeira de S-ab1"OBG.

=

-.~~--

=

Sua Magestade,
A RAINHA,
Manda publicar ao Exercito
qut', por Decreto de 27 do mez pr oxirno preterito , expedido pelo
Ministerio da.Marinha , Ilollve por bem Promover ao Põsto de Major do Ultramar,
o Capiti\o do Exercito , J. Gonçalves Barboza;
ficando corntudo esta Prornoçâo dependente
do facto de se encarregar o referido Official do Governo de Bissau e Cacheu , para que
foi nomeado no citado Decreto.

--.~*--

Sua Magestade,
A RAINHA,
Qucrendo
praticar
Actos proprios da Sua Clemencia,
Houve 1 or bern , Tendo ouvido o Conselho de Ministro~, e Usando da faculdade,
que Lhp. compete pelo
§. 10: do Artigo 8~ do Capitulo 1.0, Titulo VI. da Constituição
Politica da Monarchla,
Reduzir a pena, que havia sido imposta ao
Réo abaixo mencionado,
pela maneira nesta Ordem expressada.

Por Decreto de á do cor1'ente me'1..
A. M. Pereira de Carvalho,
Capellão do Batalhão de Infanteria N" ]7, sendo cóndemnado
cm ultima Inslancia
na pena de
quatro meze,. de prisão, e ser demittido:
foi-lhe a pena reduzida ú
demissão 00 Pósto.

f 31

-~t~

&n.lcrlfa proferi la pelo $u.fJ1"f.171.U Conselho. de l'IUtiy"ll lk(ilitQr, cm
Sessâ'J de 22 de JU'l'6ho proximo passado.
Batalhâo de Infanteria N:" II.
J. Manoel Mena, A Iferes, tendo respondido a Conselho de Guerra , por faz!-r em um Periodico publicações
, que atacam o credito
do seu Com mandante , em primeira Instancia
foi o facto julgado
privativo do Juizo dos Jurudos , não tomando por isso conhecimento do mesmo, c absolvendo o accusado ; deixando com tudo ao queiXOS') o direito salvo
para Q demandar
no Juizo competente;
e no
Supremo Conselho de Justiça Militar, tomando-se conhecimento deste
crirne , unicamente na parte em que offende as Leis Militares da subordinaçâo
e respeito, q ue os io feriores devem ter aos superiores , foi
o accusado condcmnado
na pena de um mez de prisão, alterada des ..
ta fôrma a Sentença
de primeira Instancia.

---*+*POH,TARIA.

=

=

Minislerio da Guerra.
L" Direcção.
4." Repartição, :::;=;
Tendo cessado o impedimento
do Tenente General,
Conde de AvilIez : Ma nd a A lt A L 1 H.c\, pela Secretaria de Estado dOI> Negocios
da Gil -rrn , que o referido General reassuma o Commando da l.a
Divisâo Militar; e que o Tenente General,
Visconde de ViIla Nova de G:tin, que. estava interinamente
encarregado
do mencionado
Com mando , seja delle exonerado. Paço das Necessidades,
em l~
de Agosto de 1839. = B. da R. de Sabrosa.

--

~.--

..

Por Portaria de "9 do corrente me~.
9. a Divisâo Militar.

)

Exonerado do exercício de Chefe do Estado Maior da referida ':Qi~
visão Milimr , para ser ernpregado em olJtra Commiseâo , ° Capitão
do Corpo de Estado Maior do Exercito,
S. Henriques Bessa ,
P01' Portaria
de 13 do dito rne$.

Regimento de Cavallaria N." 3.
Para reunir ao dito He"imenLo,
a que pertence,
se acha fazendo o serviço na Praça de Elvas,
Brito.

-*1")1.-

o Capitão , gtle

J. da C. Sousa e

Determina
Sua Magestade , A RAINHA,
que o CapWio, Ajudante do Collegio Militar,
J. M. de Moraes Rêgo, e o Tenente
do Batalhão
de Jnfauteria
N." 10, J. M. Fradesso da Silveira,
que se achavam ás ordens do Tenente General,
Visconde de V illa
Nova de Gaia, em quanto ínlerinamente
commandava
a J." Divis50 Militar,
voltem á situarrlo cm que se achavam antes da referida Commissâo ,
•

-*t*-

Ltce71ç(J$ concer!ida. por' motivo

de molestia ao. O.fficiaes abaixo declarados,
Em Sess&;ode 4 do me,; pt'oximo passado.
As Alferes em disponibilidade
ii meio sotdo , Ambrosio Puré, trinta dias para fazer uso de agua das Caldas da Hainha na sua
origem.
:E'm Scuâo de 16 do dito me%.
Ao Alferes do 'Batalhão de 'Infanteria N.0'9, Manoél Cabral,
quarenta dias ,para fazer uso de banhos do mar em Estação propria,
.
Em Sessâo de 'l8 do dito me,;.
Ao Primeiro 'Tenente
do '~.O Regimento
de ArtHheria,
.J. M. de
Jesus ltangel,
sessenta dias para se tractar.
~m Sessão de 30 do dito me s.
Ao Tenente,
addido ú Companhia de Veteranos de Chaves, A. Pereira de .Carvalho.,
noventa dias para se ·tractar em ares patrios.
Em Sessâo do 1.o do corrente mell..
Ao Majo~ do 1.° Regimerrto de'Artilheria,
:F. de P. Lobo de Avi»
. 'la, q uarerrta dias .pnra se tracta r.
Âo Májor Graduado
do Regimento de Cavallaria
N."2, Dom V.
'Gut~ires' ~.~ Cunha,
tri~~a dias para fazer usó de 'agua tias Caldas 'é1'a'Raiuha na sua ongem.
Ao Alferes HdJnesmo Regimente, 1. Lino de Figueirêdo , 'trinta-dias
para C'Onva'1ecer.
.. ,
o"
•
Ao Capitâo do Batallrâo Be Caçndof(~s N. ~, J. ,li. de -Oliveira
Guimarães ,trinta
dias para fazer uso de agua das Caldas da
Rainha DR sua origem.
Ao _Tenente do mesmo Corpo,
A. A. de Macê!fo e Couto, 'trinta.
" dias pam. selr.aé!tar.
'
Ao Major do13aTa..lhã~.de'JrifalJteria
N." 10, J. AntonioSilvaao ,
trinta dias para continuar a tractar-se,
Ao Alferes-do Batalhão de Lrifanteria N" '17, M. Ignacip de Brito, sessenta dias l)ara se 'tractar,
e tomar 'banhos do mar.
Ao Capitão 'Quartel 'Mestre, addirlo á Companhia
d; Vetc~anos ~a
Torre de S. 'Vicente de'Belern, J. da Cruz Guimarães, tnuta dias
para fazer uso dt;·ag\l~
Caldas d~ Rainha na sua orig{!.m.
Ao Tenente em dlspombllidade
a meIO ·soldo., Augusto Barber,
- trinta .dias para 'fàzer 'uso de agua das'Cúldas da Rainha na sua
odgem. = B. DA. !t. DE S.AnROSA..

?~5

Está

o

·conforme.

Chefe da 1.· Direcçâo

=

Se~l'etan'a de Estado dos Negocios da 'Guerra, em 21 de .Agosto
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO..
Publica,-se ~o E{1;C'rcitoo scgijinte:
DECRETo..
Conformando-Me
com o que o Supremo Conselho de Justiça Militar consultou,
ácerca de ter sido sempre affecto á Causa da Legitimidade,
e Liberdade
Portuguesa , o Alferes amnistiado,
José
Francisco Leotte: Hei por 'bem Determinar,
que seja considerado
Alferes da Te-rceira 'Secção do Exercito;
ficando Sem direito a indernnisação
de qualquer Pôsto,
que por sua antiguidade
lhe pertencesse nas Promoções anteriores.
O Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça
executar.
Paço das Necessidades.
em treze de Agosto de mil oitocentos e trinta e nove. = RAINHA. = Barão da Ribeira de Sabrosa.

_--$§$.-

PO'P Decretos de 13 do corrente me~.

Governador , o Marechal

Praça de Peniche.
,
de Campo,
J. O. de C. Cabral

e :A~bu ..

querque.

Forle. de Lifpe.

,

'Governador intetino,
o Coronel do Corpo de Engenheiros)
j. P.
. Pinl'o de Sousa, que se achava governando
interinamente a Praça de Peniche.
'
Exonerado
do exercício de Governador
do referido Forte,
em consequencia do seu mau estado fisico , o Tenente Coronel de Artilheria , J. MigHcl Delgado,
que ficará addido
Praça de Elvas.
á

Companhia de Veteranos fk Vianna.
Tenente,
o Tenente do Batalhão
de 'Infanteria N.· 9, D. Antonio Salgado;
em attençâo a ter sido julgado incapaz do serviço
activo por uma Junta de Saude., em cousaquencia
de ferimento
de bala recebido em combate.
-;

..~~>:,-

Sua Magestads , A RAINHA,
Querendo praticar Actos proprios da ~u~ Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Co.uselho de MinIstros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo

•

[2 ]

§. 10.· do Artigo. 8~ ,dp, G~p.ituto 1.

0

,
Titulo VI. da Constituiçâo
Política
da Monarchia , Cornmutar a pena que havia sido imposta ao l\éo abaixo mencionado,
pela maneira nesta Ordem expressada.
POI' Decreto
de l~ do corrente meto
Luiz Antonio da Lança,
Soldado do Regimento
de Cavallaria
N." 4, condernnado
em seis annos de degrêdo para o Estado da
India.
por Accordam
do Supremo Corrselho de J ustiça Militl\r
de 2 cÍe Julho'ultimo,
pelo crime de terceira doserçâo simples: foi~
lhe commutada
fi, sobredita
pena na de trabalhos publicos no Rei.
no , com abatimento da ter~a parte do tefllpo, po.r
s~ adia coedemando.
.

que

-*~*-

Por Portari'rL de 14 ao. corrente 'lne~.
1." Batalhâo 'Nacional Provisorio do Porto.
Dernittido , pelo requerer,
allegando motivos attendiveis,
o Tenente, R. A. Machado Guimarães;
conservando as honras do Pôstá; por se, acha)" cOfi{?rehendido no Decreto de 16 de Outubro
de 18lJ~·

-- ..
~*-

Continúa a Relaçâo das $entenços proferidas pelo Supremo Conselho de Justiça Militar,
no me7. de Junho proximo passad»,
Em SelJ,áo de 18. do dito me'! ....
.
Batalhão de Caçadores N.· 2.
Joaquim Nunes, Soldado , sendo em 1.a Instancia
absolvido do
crime de deserção, estando o Corpo em operações:
foi condemuado em ultima Instancia
a quatro mczes de prisào , na conformidade da Ordenança
de 9 de Abril de 1805.
Batalhâo de Inftmteria N: 7.
Antonio de Padua , Soldado,
condernnado
em seis mezes de prisão ,. na conforrnídade
da Ordenança
de 9 de Abril de 180:;, pelo
crime de primeira deserçâo simples: foi confumada
a Sentença.
Bat.alMo de [nfauteria N.· 10.
Pedro Gomes, Soldado,
condernnado
cm um anno de prisão,
por primeira deserção aggravado.,
na conformidade
da Ordenança
de 9 de Abril de 1805: foi confirmada a Sentença.
Batoihâo de Infanleria N." 11.
Manoel Rodrigues.Segundo
, Soldado,
condemnado
em seis mezes de prisão, na conformidade
da Ordenança
de 9 de Abril de ]801),
pelo crime de primeira deserçáo simples : foi confirmada a Sentença.
Jorw Fernandes
da Caruara,
Soldado,
condemnado
em dous
mezes de prisão, na conformid3de
da Ordenança
de 9 de Abril de
1805, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada
a

t:)cIÜença.
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, Bafalhâv.de
Infant~ria N..,0 19.
.,
Luiz da Silva, Soldado,
condemnado· em dous :UlnOS dp trabalhos publicos , pelo crime de segunda deserção aggravada:
foi confirmada a Santença .
Batalhâo de Infanteria N ..o ~o.
Manoel Fernandes
Annes , Soldado , condemnado
em. um armo
de prisão, segundo a Ordenança
de 9 de Abril de 180f>,. pelo crime de primeira deserção. aggr vada: foi confmna~a a Sentença.
1.o Batalhâo Nacitmai Proeisorio de LHbo3.
J-osé Bernardo,
Soldado,
condernnado- em Um anno de trabalhos publicos , por segunda: deserção simples.: fOL confirmada a Sentença.
Batalhão Nacional Prooisorio de Lisboa.
Domingos José, Soldado,
condemnado
em L" Instancia na pena de seis mezes de prisão, pelo crime de primeira deserção simples , na. conformidade
da Ordenança
de 9 de. Abril dr. lSOf>: foi
confirmada a Sentença,
José Esteves Franco,
Soldado,
condemnado
em 1." Instencia
na pena de um anno de prisão , pelo crime de primeira deserção
agzravada;
foi confirmada a Sentença.
Em Selllâo de !l~ do dito me!!:.
Batalhão de Infanteria N.· 11.
Manoel Rodrigues.,
Soldado,
c.ondemnado
em oito mezes de
prisão, por primeira deserção aggravada,
conforme a Ordenança
de 9 de A bril de 1806: foi contirmada a Sentença •.
Francisco José de Faria, Soldado,
condemnado
em dous mezes
de prisão, por· primeira deserçâo simples, na conformidade da mesma Ordenança:
foi confirmada. a Sentença.

3:

--.l--.-'

aos Officiaes Qbaia;o,de~
clarados,
Em Sessâo do I,U do corrente me!!:.
Ao Primeiro Tenente
do 3.· Regimento
de Artilheria,
J. José de
Oliveira,
quarenta dias para tornar banhos das Alcaçarias.
.
Em Sessáo de' 4 do dilo me".
Ao Tenente do Reg-imento de Cavallaria
N: e , M. Ricardo Lamêgo, sessenta dias para fazer uso de agua das Caldas da Rui....
nha na sua origem, e banhos do mar.
Em Sessâo de 6 do dito m~.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N. o
José Rarnos-, noventa dias para continuar n tractar-se , e fazer uso de banhos do
mar ; devendo ser contados dc 27 do corrente mez em diante.
Em SessiÍo de 7 do dito me$ .
.11:.0 Major do Regimento de Oavallaria N," 1) M. Joaquim da Sil ...
Licenças

concedidas

por motioo de molestia

õ

,

[ 4, ]

va , quarenta dias para fazer uso de agua das Caldas da Rainha
irüerllEl e ex{cr[lam~lIte.
-Ã.a 'Oariltto
do .mesmo Regime.nto,
F. da Silva Brunet,
sessenta
dias para fazer uso de agua das Caldas da Rainlla na sua origem, -e banhos do mar.
Aó Càpitrto. do mesmo Regimento,
P. M. de Sousa Castello-Bran. to, quarema dias par-a fazer uso de banhos do mar; tendo principio no mea de Setembro proximo futuro.
Em Sessáo de 16 do dito mt'r..
Âo C'at>itão do Corpo- de Estado 1\1aior do Exercito,
com exerci- -eio nesta Secretaria de Estado. A. de Mello Breyner)
quarenta
-dias para continuar
a tractar-se .

.-11<~.-

Licençm ..egistadas concedida. ao« Officioe« abaixo designados.
:Ao Teaen te- do Regimento de Ca vallaria N: 1, A Moreira de Brito, quatro meses.
Ao .Maj!_H,do Regimento de Cavallaria N." 3, R. II. de Brito Frag'C'S(), oiLo dias.
<.Ao 'r(meFPt~· do .ttegimento de Cavallaria r ." 4" A. José Ferreira,
dez dias.
Ao Tenente Coronel do Regimento deÜavallaria N." 6, B.G.Ca~
bral de Sá, tres mezes.
A.'O '1i'~mmtc do Baha.lhão de Caçadores
T ."
2.., A. X. Pinto da Si! ..
, .va, ~óaren1Ja, e cinco dias.
Ao Tenente do.}lolUlhão de Iofanteria
N.· 6, V. J. Manoel Tortes, p.Torogaçllopor dom lnezcs.
-Ao .MajO'F cl~ :satall ~ o de Infan-.crul N.· 14., J. ManoeI da -Cruz ,
trinta dias; tendo principio cm 6 do corrente uiez ,
•
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N."16, F. Bento Barboza ,
~ ·uin mea.
Ao Alferes de Cavnllaria,
com exercício no Castello de S Jorge,
L. A. de Oli\cirll .Monjardim,
prorogação por dous rnczr-s.
'Ao Tenente C.oronul da 3." Secção do Exercito,
L. da S. Mosinho
de Albuqu"rque,
prorogação
por seis mezesAo Tenente Coronel da referida Secqüo, F. da F. Mesquita e Só• la, 'tres m~es.
-Ao Ellcarregado
dos Depósitos, c Pagador do Trem da Praça de
Elvas, J. J. do. Eucarnaçtl.O Delgado,
quarenta dias. = li. :J>A.

11.
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• O C~fe da 1.& Dirécçáo
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N. 41.
O

Secretaria de Estado dos Negocioe da Guerra , em 29 de .Agosto
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao E~ercito o .eguintc:
DECRETO.
Achando-se
ordenado pelo Artigo onze das Instrucções
sobre o
serviço de Saude , publicadas na Ordem do Exercito , número treze,
de seis de Março de mil oitocentos trinta e sete, que os Empregados Civis delle , cujo vencimento tem a natureza de soldo , darão
entrada nos Hospitaes,
quando as molestias de que se queixarem
devam ser observadas,
para poder formar-se juiso seguro; e não estando ainda determinada a parte de seu vencimento diario , quo devem
ceder para o cofre do respectivo Hospital:
Hei por bem Orde2ar,--que, quando os Empregados
da Secretaria de Estado dos Negocios
da Guerra,
ou de qualquer outra Repartição da sua dependeucia,
derem entrada nos Hospitaes,
ou seja pelo motivo acima dito, ou
porque os seus Chefes entendam que elles abusam das licenças,
que
lhes tenham sido concedidas por motivo de moles tia , e não se tractaro regularmente;
ou quando,
fmalmente,
os mesmos Empregados prefiram ser aUi tractados , se lhes desconte para o Hospital
metade de seus vencimentos,
á imitação do que se practíca com os
Officiaes de Patente. O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Guerra,
o teu ba 8Ssim entendido,
e faça executar.
Paço de Cintra,
em vinte e tres
de Agosto de mil oitocentos e trinta e nove. = RAINIIA~=
Ba-

.râo da Ribeim de Sabrosa.

•

Por Decreto de 20 do corrente mé'.
;Batalhclo de Infonteria
Ajudante,

o Tencnte,

N.

6.
de Seq ucira,
N. o 13.
J. P. de Santa Clara
o

F. dos S. Henriques

Batatháo de Infanteria

Capitão da 3.~ Companhia,
o Capitão,
Silva Lemos.
3'.· Secçáo do Exercito.
Capitão,
o Capi'ão do BatalJ~1o <à CoçadQl'e

..

da

N.· 2, 1\1. de Ma-

galhães Coutinho ; c o Capitão
H. P. Pinto da Silva.

do Batalhão

Companhia de Vdemnos

de Infanteria

N.· 18 ,

de Almezila.

Addido , o' Capitão,
addido á Companhia
nhos , F. da Costa l"reire.

de Veteranos

de Mattosi-

Companhia de Veteranos de 1'rlatlosinltos.
Addido , o Major do Batulhão
de Infanteria
N," 6, L. Maximo
de Frias; em ajtençõo a ter .sido julgado incapaz de servir activamente por uma Junta Militar de Saude , e contar mais de' 30
annos de serviço.

P'Qt; Decreto de 23 do dito me$l•..
Batalhâo
Capitão da 6." Companhia,
ma Arma, J. Bernardes

N: 1..
o Capitão do Batalhão
de Madureira.
de Caçadores

N. 4· da mes-

Balalhâo ~ Caçadores' N.· 2.

Capitão

da 6.& Companhia ,. o Capitão da 3~'" Secção do Exercito,
Ir-.J. p,ereixa e Horta.
Batalhão de I>nfa.nteria N.· 17.
Capellâo,
o Capellâo que se acha. na 3..& Secção. do Exercito,
J.
Borges Víral,
?

,

Reformado na conformidade do Alvará dê 16 de Dezembro- de 1790,
o Tenente
de Infanteria,
J. Maria da Paz;. sendo considerado'
como Reformado,
desde o dia 10 de Julho de 1829, em que passou áquella Classe, por ordem do governo intruso
visto que pe ..
Ios seus servíços , e circumstan.cias, está no caso de merecer esta
GraS,a ..
ç.

Officiaes, que, porDecretos de Í.s do corrente mez , expediãospelo Ministerio do Reino, foram nomeados Com mandantes dos Corpos Municipaes de Segurança Pública dos Districtos AdministI,ativ.olii
abaixo mencionados.

Districto de Braga.

O Capitão

de Infanteria, H. P. Pinto

da Silva.

Díst1'icto de na«
O Capitão

de Ca-eallarãa , A. N. de Almeida

6

Lia.
"

Dist1'icto de Coimbra.
O Capitão

de Infanteria

1

.M.

de MagalUes

Coutinho.

[ 3 ]
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Por Parlarias

1(

de 22 do C01-rente'7MI.
r

r

2. a Divisâo Mill'tat'.
Exonerad(} do exerci cio de Addido ao Estado Maior da ,referida Divisão, o' Major de lnfanter-ia,
A. de Oliva e Sousa.
'
Batalhâo Nacional Fixo de Bermncer,
Com mandante , o Capitão do extincto 3.0 Batalhão _N acionak Provisorio de ViJla Nova de Gaia, V. A. da Cunha Bessa,

Por Portaria

de 27 do dito· me!1...

Bata/Mo Nacional Maritimo de Lago».
Demittido-,
conservando as honras do Pôs to , o Major,
Comman ..
dante do referido Batalhão,
L. Ribeiro Figueiras,
que foi. julgado incapaz do serviço por uma Junta de Saude.
.

Sentença

proferida pelo Supremo- Conselho de Justiça' Militm",
Sessáo de 6 do corrente meiO.

em

BatalMo de Infanteria N.· 19~
.
C. F. Pereira Brnmâo , Tenente,
tendo- respondido a Conselho
de Guerra,
pelo crime de desobediencia , e falta de execução de
ordens :' foi' em I." Instancia condemnado em um anno de prisão
em uma Praça de Guerra,
ficando desligado
do quadro effectivo
do Exercito,
até que pela. sua conducta futura se mostre digno de
continuar no exercício da sua Patente ~ e em ultima Instancia condemnado a ser demittido.

Licenças concedida! por motivo de molestia aos' Offtcz"ae. aba'ixo declarados,

Em. Sessâo de 16 do corrente me!ll •
.Ao Segundo Tenente do Estado Maior de Arlilheria,.
C. L. Moreira Freixo, quarenta dias para tomar banhos de Caldas da Rainha na sua origem, e do mar.
Ao Segundo ~enente do 2.0 Regimento
da mesma Arma,
A. L.
de B. PereIra Coutinho,
quarenta dias para fazer uso de agua
de Caldas.

-À-o Alferes Picador do Regimell~o de Caval1aria N." 2, J. Henriques Pereira,
trinta dias para fazer uso de agua das Caldas da
Uainha na illl\ origem.
•
Ao Tenente
do Regimento
de Infanteria
N.· 10, H. Herculano
Delgado,
trinta dias pará tornar baahos do mar.
A.a.Omoneil do llnlalhno.deJ.pfanter,ia
N" 17., F. Marcelly Pereira,
quarentá .dias para fazer uso de banhos do mar; tendo
principio em ~õ deste mex,
Ao Oal:ritãQ do ditb Batalhão 1 P, Alexandrino de Sousa, sessenta
dias puta se tractar , e t,.omy,r banhos do mar,
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores
N. 02, servindo de Major do
Batalhão Academico -de Lisbos' s . F. S. Bento de Mello , trinta dias
para fazer uso de 'hanhos das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Capitão da Companhia
de Veteranos de Setúbal t A. J. A. dos
Santos Pereira , qlli,\(en\a dias pala tornar banhos do 'Estoril,
Ao S,ecretoTÍo do, extindo Governo
ds Provincia
da Madeira,
A.
C. da Costa.Monis t .sessenta dias p~ra continuar a tractar-se.
Ern Sessáo de 21 do ldito 71It!'Z.
Ao Tenente do Regimento
de Cavall arla. N. o 4, F. Antonio Barretto , sessenta dias para continuar a tractar-se.
Ao ').:tll ~iHeCól'onel
de Art.ilheri.q, addido á Praça 'de Elvas,
J.
Miguel Delgado,
setenta. dias, par,a contin uar a tractar-se , e tomar banhos do mar em tempo ,proprio.

.

(b

I

Lf;t;t1ftGas f'{lgi!ttadllfl çonCl!diáas

ao~ Officétlt!s

A:o Alferes dQ-'})atalh&o de Infanteria

abaixo

índícadcn.

N: 19~ A. T. Ferreira Ta •
• horda, prorog-ação por quarenta
dias. ,
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N. o 4, J. ,Bernardes de Ma.
dureira , seis rnezes.
Ao Tenente do Batalh50 de Infanteria N." '6, J. A. da Silva Baoel lar , prorogaçào
por um mez ,
110 Tenente Coronel de Cavall;uia da 3.& Secção do Exercito,
1'.
Pinto Sáavedr a , vinte dias;
Ao Capitão da Companhia
de Veteranos
da Torre de S. Vicente
de Belém, F. Xavier Abêlho , seis. mezes. = B. DA R. DE SA}l.~OS\.

Estli

.A

conforme .

c

... b

o

cilefc da

I: Direcção =

Secretaria de Estada dos .Negocias da Guerra,

em 31 de Agosto

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 27 do cor,.ente me!>.
Praça de Peniche.
Exonerado
querer,

do cxercicio
o Marechal

querque.
Ajudante,
Major,

de Governador
de Campo;

da referida

Praça,

J. O. de C. Cabral

Por Decreto de 28 do dito
Batalhão de Infanteria N.

pelo ree Albu-

me9l.

13.
C. A. de Almeida dos Santos.
3. a Secção do Exercitodo Corpo de Engenheiros,
F. Xavier
o

o Alferes,
o Major

Soares.

--*~*-

Por Decreto de 9 do presente mez, expedido pela Secretaria de
Estado dos Negocios do Reino, foi nomeado DeOlonstrador do Conservatorio das Artes e Officios, o Major da 3." Secção do Exercicito , F. Xavier Soares.

-*~*-

Por Portaria de 28 do correnle me~.
Batalhão Nacional Fixo da Villa da Feira.
Capitães,
contando a antiguidade de ~ de Set.embro de 183;), por
se acharem de,de' aquella época exercendo
os mencionados
Póstos; da 1.& Companhia,
A.J. Teixeira Guimarães;
da~.nColl1panhia,
M. Joaquim Lopes; da 4." Companhia,
M. João dos
Sautos ; e da 6.0. Companhia,
J. José Pinto.
Capitães,
contando
a antiguidade
da data da presente Portaria;
da 3.'" Companhia,
o Tenente,
V. Joaquim da Fonsêca; eda
5.a Companhia, o Cidadão, F. A. Pinheiro de Castro.
Tenentes,
contando a antiguidade
de 5 de .Setembro de 183f>, em
que principiaram
a exercer est.es Póstos ; os Cidadàos , D. da Silva Canêdo;
A. J. Borges de Castro; A. Joaquim Lopes; e B.
José Pinto.
.
Alferes, cont.ando a sobre dita antiguidade,
os Cidadâos , J. G. da
Costa Leal; J. Leite Leão' e Thornaz Corrêa.
Demittido,
em consequencia do seu mau estado de sande, o Capitl\O, M. A lves Alem;
que conservará as honras do Pósto s por
se achar comprehendido
nas disposições do Decreto de li) de Outubro de 1836.

•
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Sentenças

~~-

profenaas pelo Supremo Conselho de Justiçrl Militar,
nos
rne91CSde Junho,
e Julho do corrente armo.
Ern Sessâo de Qi) de Junho.
Q ." Regimento
de Al·til!~el·ia.
Joaquim Pedro,
Anspp-çadu,
tendo respondido a Conselho de
G uerr a , pelo crime de fuga da prisão,
e palavras subversivas,
e
j !lIgada a culpa como ,expiada
o tempo d,e prisão: foi esta Sentença alterada
em ultima Instancia na de seis meles de trabalhos
de F orÜücaçrw.
Batalhão de Infante~'ia N. o 8.
João Guerreiro,
Soldado,
condemnado
a trabalhos publicos-perpotuos , pelo crime de deserção em tempo de G ucrra : foi a Sentença alterada em ultima Lust ancia na de cinco annos dQS .mesmos trabalhos.
:
"
Baialhõo de 1nfantet'ia N.· 9.
Gualter Gonçalves,
~olda®,
condemnado
a morre; arcabuzado, pelo crime de deserção em tempo de Guerra: foi mandado soltal', na conformidade
do Indulto de 4 de Abril de 1833.
Batalhão de Infonteria N. o 11.
Agostinho Pestana,
Soldado,
condcrnnado em d ous meses de prisâo , na conformid ade da Ordenança
de 9 de Abri! de 1805, pelo
crime de primeira deserção simples: foi conflTmada a Sentença.
Batalhão de Irifanteria
N.· H.José da Matt.a de Meinedo,
Soldado,
condemnado
em seis mezes de prisão,
pelo crime de primeira deserção,
na conformidade
da referida Ordenança:
foi con ür mad a a Sentença.
Batailião de Infanieria
N. o 18.
José de Carvalho,
Soldado,
condemnado
a pena ultima,
pelo
crime de ferir o seu camarada com faca de ponta:
foi-lhe reduzida
a pena a degrêdo perpetuo para algum dos Lagares de África.
Manoel Alves de Almeida,
Soldado,
condernnado
em quatro
mezes de prisão, por primeira deserção simples, na conformidade
da Ordenança
de 9 de Abril de 180f>: foi confll'Lllada fi Sentcnça.
Antonio José do Amaral,
Soldado,
condell1nado cm um anno
de prisào , na conformidade
da mesma Ordenança,
pelo crime de
primeira deserção aggravada:
foi-lhe reduzida a' pena a seis mezes
de prisão, segun.do a referida Ordenança •
.Francisco José Alves, Soldado,
condemuado
em 11m anno de
prisão, pelo crime de primeira deserção aggravada,
segundo a mencionada Ordenança:
foi confll'rnada a Sentença.
.
José da Costa, Soldado,
condemnado
em dous annos de trabalhos publicas,
pelá crime de scgunda deserção simples: foi confirmada a Sentença.

cou:

[ 3 ]
e Lourenço Pereira Baiào , Soldado,
cond.emnado cm quatro a.nnos de trabalhos publicos, pelo crime de segunda deserção aggravada: foi confirmada a Sentença.
Em Sessâo de Q de Julho.
1." Reeimento de A1"lilheTia.
Manoel Cutrirn , José ~je Sousa, Manoel de Almeida,
e José da
Silva, SoHados
condemnados
em seis mezes de prisão, na conformidade da Orde~ança
de 9 de A bril de 1805, pelo crime de primeira deserçào simleles: foi-lhes confIrmada a Sentença.
Joaquim José, Soldado,
condemnado em dez annos de degrêdo
para o Estado da India , pelo crime de quarta deserção aggravada:
foi coufrrmada

a Sentença.
2. o Regimento de Artilherta.
Joaquim José Bandnrr.a , Soldado,
condemnado
em quatro an-.
DOS de trabalhos
pu blicos , pelo crime de segunda
deserção aggravada : foi-lhe redllzida a pena a dous annos dos mesmos trabalhos.
3. o Regimento
de Artílheria.
João de Carvalho,
Soldado,
condecnnado em seis mezes de trabalhos de FortifIcação,
pelo crime de desobediencia
ás ordens dos
seus Superiores:
foi em 'ultima Instancia condemnado
a um anno
de pri,;ão no (~lIarlel,
fazendo delle a limpeza, e indo á esquadra
do ensino.
Regimento
de Cavallaria N." 4.
Luiz Antonio da Lança,
Soldado,
condemnado
em seis annos
de degrêdo para o Estado da India , pelo crime de terceira deserção simples: foi contirmada a Sentença.
Regiment() de CavaUaria N.· 6.
Antonio da Costa, Soldado,
condemnado
em seis mezes de prisâo , por primeira deserção simples, segundo a Ordenança
de 9 de
Abril de 18(l5: foi cOllfumada a Sentença.
Batalhão de Caçr1dores N.· 1.
Jcwnymo Vieira, S(Jldado, condemnado
em dons rnezes de prisâo , por primeira deserção simples, segundo a mesma Or<lenança:
foi conflflllada a S~ntença.
Batalhão de Caçadores N. o ~8.
Manoel da S'Ivn, S .ldado , tendo respondido a Conselho de Guerra, por homicidio:
foi absolvido em l.a Instancia,
e confumada a
Sentença.
Baialhâo de lrifantef'ia N. o 6.
Manoel Miguel, Seldado, condemnado
a dous mezes de prisão"
seg,undo a 0Nrdel~ança de 9 de Abril de 1805, pelo crime de primeira deserção simples: foi confJTmada a Sentença.
Batolliâo de [nf'anierio N." 7.
.
Joâo Baptista , Soldado,
condemnudo em quatro mezes de pu.
M

•
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§ão. segundo a citada Ordenança,
pelo crime de primeira
~tnples:
foi-lhe confirmada a Sentença.

deserção

-*~*L,icc»fas concedidas por motivo de moleeiia aos DJficiaes abaixo de.
clarados:
Em Ses.~âo do 1.o do corrente mc'X,.
:Ao Tenente
Coronel,
Commandante
da Sub-Divisâo
Militar de
Béja, l?, J. de A raujo de Lacerda,
sesscn ta dias para fazer uso
de ag uas ferroas; e banhos do mar; tendo principio em QO do
corrente mez ,
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria N."lI,
J. Lunocencio Spin ol a , sessenta dias para se restabelecer
em ares de campo.
,
Em Sess!zo de 16 do dito rnc% •
.Ao Capitâo do Regimento de Cavallaria N. 01, J. Lu cio Valente,
trinta dias para. tornar banhos do mar.
Ao Tenentcda
3. a Secção do Exercito , .1. Henriques
Moreira,
uinta dias para fazer uso de agua das ,Caldas da Rainha na sua
ori:gem.

-*~*~*......_

Licenças régistadas concedidas aos (Yficiaes abaixo desismados,
Ao 'I'eueu te do Batalhão de Caçadores N" 3, R. Ranggl de Aze·
rêdo , dons mezes.
,
Iro Tenente do Batalhâo de Caçadores
N." QS, A. Joaquim Forreira , 'dou, mezes,
Ao Alferes do referido Ba talhâo , T. Bernardino
de 1\1e11o, dous
rnez.cs .

---*t!N;--

Declf1l'a·re o seguinte:
1.0 Que o Cirurgino Ajudante do Batalhão dI' Infantaria
N. 07,
J. Martins Perdigão,
a qllf'n1 na Ord..m do Exercito), N.o 37,
de B do eorr e nte tn cz , S'C co uoedern m quar enta dias de licença para
fu.zer uso de agua das Oaldas da Ilainha na sua origem, foi eucarregaJo da Coud ucta das praças de pret mandadas áquella Yilla pa·
ra o mesmo Inn ,
Q: Que o verdadeiro nome do Alferes da Q.a Companhia do Ba·
1;alhtto Marif mo de F crragudo,
he P. Marreiro Neto,
e nâo J.
Maneiro Neto, como se publieotl na Ordem do Exercito,
N.021>,
de li> de Junho ultimo, pM ter vindo assim mencionado
na Proposta dirigida a este Ministerio. = B. D,1. R, DE SABIWSA.

r.

Está

o

co n forme.

Clw{ó da 1." Direc~c1o

=

I

Se.,crelarlade Estado dos

NegO'cfOl

da Gue1'ra, em

Q

de Sdembm

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Extwcito o seguinte:
DEORETQ.

,

Offl~{~~~

Hei
b~r' bem Promov~ @9
~paiÇ(o men_cionado$-, a~s Pps:,
tos que lhes vão design,a.,los '" para -o Bat..à~bã.o E)(pediciollario
para
o. ~stado da India , ÜCIl!W,O p~Ttenç.6lndo a<;>,'lJ:xercito de fort,LIg"al ,
sem prej uiso dos mais antigos da respectiva, Classe, Major"
0, Capitão do B' talhão de Infanteria
número oito,
Francisco Maria de
Magalhttes.
Ql)urtel M;estre" o Sargento Quartel MJ}stre do Batalhão de Illfan teria número dez, Joaquim A~tonioFerreira,
qrurgiâo Mór, 'Q Cirurgirlo ,Ajudante do Batalh~o de Jnfànteria
nÚ1Pe..
ro ,dez, José Bruz Corujo. Capitão da. primeira qoropanhill)
o 'I'enente do 'Batalhão
de Lnfanteria
número oito" Antonio Joaq,uim
Teixeira. Capitão à~ segunda Companbill, 1, ~ '1:e"ente do Batalhão
de Enfanterio número dez, Hermogenes )I~I1C\lloano' Dclg4do,
Tenentqs, os A lfeces ~ Jlq Bdt~lhão de Caçadores número vinte í! oitp.,.
Antonio Manoel Pereira Chq.ves;, do iJatalhão .<:teljnfanteltia número dczeseto , Claudio Caldejça.fed{oso.
J unior ; e do Ba'tljl.lhão de
l~fallteria
núrnerojtreze , Jq~é Joaquim MencW.~. ~Ife~es ,o PrimeiTO Sargento
do Batalhão
de Irifanteria n.ú.Pl~o, trf!~~ f,.-~fí1ÀQnio,q~.
Medeiros Bettencoqrt;
C/.primeiro Sltrgento do Batalhão de Infanteri~ número dez, Marciano Augusto de Barros e Va$concelJo!t; o
Segundo Sargento do Batalhão
de Caçadores
número tres, João
José Botelho de Lucena;
e o Aspirante 'a Official do quarto Regimento de Artilheria,
Jósê Eugenio Pereira de Sampayo.
Outrosim
Sou Servida Ordenar." q\le esta Minha Soberana
Resoluç~o ft-que
nulla e de nenhum efl'eito, quando algum dos refel'idos indivjduos
por qualquer motivo não siga viagem para o seu destmo, O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Gllerríl o tenha assim
~ntendido,
e faça executar. Paço de Cintra,
em vinte e oito de
Agosto de mil oitocentos e trinta e nove. = RAINHA.
Baráo

=

da R,beim de Sabrosa.

__..t'*Por Decreta ik 30 do me'1.pto:t:ima pa!Jsado.
Batatlrâo
o Tenente

ád

Infantcria N.· 14.

..

da 3.a Secção do Exercito,

.'
M. Mana Bllton •

{ !! ]
-jC.i(..,---,f

Coniinúo

a Relaçâ;

das Senten':;a;

llio de J~t>iffJ JYliJitm',

pl'Oferidas pelo Supremo

,'1tCT?lU;:'

E,l,n Seseôo de

Q

cJr; /utlt

I

Canse-

passado.

p"'p;;çilll

do dito mc%.

de h{anteria N." 7 •
co-ndeh'thado a seIs mezes de prisão, segnnilo a Ordena nça oe 9 de A bri1 de 180f>, pelo crime de pr.:meira deserção ~ilJJpks' "fOr-nle conflTll'ladaPa Selttenç'a.
"
I.
Baialltâo de Infantr;ria"N ..' !); , , ... <
"t
Mig'\I(.1 Viccnte , Soldado,
con'deillnado em 1 a Instancie , pelo'
à seis
de prrsão, c resticrtnle t+c I. q d\>ser<;.ãoJ ag:gravada,
tll:<::IO dos oh}·etns eXlravíádos,
rio. confol'midacle d a Ordenança
de
!) de A hril de 1805: foi confumndá
, em- ultima Iristancia , sórncnte a j,>ritnelra parte ela Sf'ntença.
. ',~ (
,
José Antonio da Cruz , Soldado,
col'ldemnado em dOlls nnnos
de trabn lhos publicos , pêlo crime de segUl~da. deserção silJ1plçs: foilhe éonfmnada' fi Sen tença,
•
]) (
Brtto'lhá(j'tle Tnfanieric: N: 11-:
José Pascoal', ·~'t')ld'adb,. condeÍnnado
em sêis meses de prisno,
por primeira deserção simples, em virtude dá Ordenanç«
de 9' de'
Abril de 1805: foi-lhe eonfrrmada- a Sêutença . . I
,
,I
Agostinho
de Ornellas , Soldada, >('ondemnado a quatro tnezés1
de prisão, pelo mesmo crime,
e sClfurído a rnesma Ol'dchança':'
BalalMo

.J osé 1\1 aria , Soldado,

I

vi

. •

•

mézes

foi-lhe

confIrmada

a Sentençâ.

,-

.

--','

de Tnfanterid .~VV' 19. '
Joaquim José oe Sousa, Sofdado,
c'OÍld(>lI1nadô,'a ser aréabuzado, por deserção em t(~mpo de Guerra : foi-lhe comrnutada apeBatalhrlo

na em seis annos de trahalhos

publicos.

Baialháo de lnj'anteria

~V:·,OO. . I I,
Joaquim José Amaro,
Soldado,
condemnado
em um anno de
prisão, por primeira deserção ug-gravuda, segundo a Ordenança de
9 de A hril de 1801>: rói-lhe red \lzida a pen a a seis mezeS de prisão,
lIa cónformidade
da mesma Ordenança.
Manoel Rodrigues da Gama ~ento,
Soldado,
condemnudo em
trahalhos
publicos perpetuas,
por dcserç1'lO em tempo de guerra:
foi-lhe reduzida a pena a 11m HIlIlO de prisão.

I." BatalMo

Nacional P1'ovisorio de Lisboa.

José I~orLl1nato de Almeida,
Soldado,
condemnado
em quatro
mexes ele prisão, por prim"ira deserçtto simples,
segundo a OrdelllJllça dp. 9 de Abril de 1805: foi-lhe confirmada
a Sentença.

Francisco Martins, Soldado,

condemnado em seis mezes de pri-
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são, por primeira deserção simples,
segundo a 'citada Ordenança:
foi-lhe reduzida a pena a 11m rnez de priStlO.
Batoi/ulo Nacional Moee] de Faro,
"
Francisco
José Lourenço,
e Jose Pedro de Abreu,
Soldados,
tendo respondido a Conselho de Guerra , pelo crime de hornicidio
violento,
sendoal>solvidos
em 1.alnstancia.,
por falta'depróva;
foi-lhes confn'mada a Sentença.
Em Sessâo de 6 do dito mes,

Re-gimento de Caoallario N. o 4 .
Manoel Martins Andorinha"
Soldado,. condemnado
em seis mezes de prisão, por primeira deserção simples, segundo a Ordenança de 9 de Abril de l805: foicondemnado
em ultima Instancia em
dous a n nos de trabalhos publicos" por ser julgado lléo de segunda
deserção.

Regimento de Cauallario N. o 6.
José Francisco da Silva, Soldado,
cOlidem nado cm 6 mezes de
prisào , 'em virtude da citada Ordenauça , e pelo mesmo crime:
foi-lhe confIrmada 11 Sentença.
Ba/alMa
de. Caçodore« N: 28 •.
Bertholn de A breu, condcmnado
em quatro mezes de pnsao ,
segundo a mesma Ordenança,
e pelo referido crime: foi-lhe confirmada a Selltença.
Manoel dos Santos, Soldado, condemnado
em quatro annos de
t...
abalhos publicos , por segunda deserção aggravada:
foi confirmada a Sentença.
Batalhão de Irifanter-ia N.o 6.

r

Bernardo
de Almeida Romão,
Soldado,
conderrinado em um
anno de prisâ », por primeira deserção agl$ravada, segundo a Orde ..
n ança de 9 de Abril de 1805: foi-lhe reduzida a pena a seis mezes
de prt~rlO, na conformidade
da referida Ordenança.
José Pereira, e Antonio Maria, Soldados,
condemnados
em seis
mezes de p risào , por primeira deserção simples,
em virtude da ci ..
t.ad a Ordenança:
foi-lhes confIrmada a Sentença.
Francisco Pinheiro,
Sol~,
cnndemnado
em quatro mezes de
pri-ào , pelo mesmo crime, e segundo a mesma Ordenança:
foi-lhe
confIrmada a Sentença.
'
Antonio Corrêa , c Josê de Aquino de Azevêdo , Soldados, condemnados a seis mezes de prisão, pelo mesmo crime, e segundo a
mesma Ordenança:
foi-lhes confirmada a Sentença.
Batalhão de Lnfanterio N," 9.,
Paulo Rodrizues Cordeiro,' Soldado,
condemnado
a morrer arcabuzado,
por deserçl'lO em tempo de guerra:
foi-Ihe reduúdn
a
peua a dez annos de trabalhos publiccs,

r4 ]
Brdalhâo de lnfanteria
N.· 10.
Francisco José de Brito, Soldado,
coudemuado
em quatro me ...
zes de prisào, por primeira deserção simples, em virtude da Ordenança de 9 de Abril de lS05: foi-lhe alterada a pena em· seis mezes de prisâo , na conformidade
da referida Ordenança.
Batalhão de Infantcria N. 17.
o

Ivnacio Valcn te, Soldado,
coudernnado
em seis meses de pri. são, opelo crime de primeira deserção simples, em conformidade
da mesma Ordenança;
foi-lhe confirmada a Sentença.
Ratulhâà de Infonteria N: 19.
_. "Monóet Antonio de Sousa , Soldado,
condemnadoem
quatro
met~1t de ptist\o, pelo mesmo crime, em con formidadde da me~ma Ordenança:
foi-lhe confIrmada a Sentença.
JOU() Antonio,
S?ldndo,
condernnado
em um anno de prisão,
por primeira deserção aggravada,
segundo a Ordenança
de 9 d
Abril de 1805: foi-lbc conürmada
a Sentença.
"
BaL.alhiícx de [nfomteria N. v fJO •
.lll9é Bernardo
de Cerqueira,
Soldado,
eondemoado- em dous
annos de trabalhos publicos , por se o unda deserção simples: foi éll~
terada a Sentença em dez annoe de~ degrêdo para algum dos Loza"
b
le! dd AI nca.s
José :Fl'tmc1S-CO A ffonso , Soldado,
cnndemnado
em seis annos.
de degredo para o Estado da Iridia , por 3. a deserçào simples: foi
ee'nlÍo-1Jaada a &mtença..
.
• " Ri~aJ::d<Íx.JAtltQfiio, e Francisco José Primeiro,
Soldados,
condemnados,
em oito rnezes de prisào , por pr.rneira deserção aggravada,
segnndo a O,d't:IHmça de 9 do A brtl de 1805: foi red uzida
ál pena; &'0- primeiro
Réo a quatro nrezes d« prisúo ; c ao se.gtlndo a
ftOltn( f116Zel, I\'U,-cqmJC1,tmiollde
da me~fIJfl. Ord~nallça •
.J
3. o Ba.ba/Mo· Na-eimiat P1\()'f.risorio' de Lisboa ..
Francisco Josó .Antão ,; Soldado, .couoenlHado .0m· dOlils m~zes,
€l~V,h,-.ã~ 'r por' pri.muérn, ~tasárç1i.()simples, cO)lfo,rme a cità'da OrdetHlIUÇal :f,,~.HYe coníirr.nadu a Seu l,mça.
1

I'

Lice11fa 1'cgi:;tada concedida

-,
.Aó Màjór,
Guedes,

_

(

ao O!fi.cial abai~o -irwicado.

GOVClrnador da Praça de Ougnella,
.A. J. V. Pinto
dous mezes. ;::C B. DA H. DE SAllROSA.
Está

o

con.for.rne~

Cllefe da 1." DweeÇtJó

==

N. 44.
O

Secretaria de Estado dos Negocios da Guara; em 9 de Setembro

ae

1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Eeercito r:n seguinte.
DECRETOS~
Sendo
'de absoluta 'necessidade empregar to'dos os 'rnerós, q'0'~ estiverem ao alcance do Governo,
para, sem offensa manifesla da
justiça,
ou de uma equidade bem entendida,
diminuir o deficit
corrente annual do Estado; e sendo certo que só poderá conseguir.
se tão saudnvel fim por meio de economias prudentes,
mas Constantes, effectuadas com conhecimento de causa, em todos os rarncs
do Serviço Público,
para que este nâo soffra embaraço alg'tlm~ Hei
por bem Ordenar o seguinte:
Artigo 1.
O número dos Empregados
eifectivog dá R.epartiç'~o do
Commjs~ariado fica reduzido a cento e trinta e cinco, em lagar de
(luzento~ e quarenta e um , que actualmente existem, por ser 'este' o
número que se julga sulJk-iel'lte para a sobredita Repartição
satisfáser ao serviço, que tem a seu cargo em todo o RcitJo.
Art. !t.. 05 Empregados,
qlle excedem 6 número dos effecü~
"OS, mencionado
no Artigo antecedente,
serão considerados conto
destacados nas Repartições,
em que estão servindo; e os que por
sua avançada idade,
motestias , ou outras causas srmillranteS", nã(J
poderem continuar -a servir étl"ecti"llmente, flC1HlIreformados do rnodo seguinte:
§. 1.0 Os que contam mais de vinte e ~inc(J armos de servíço ,
excluindo (J tempo da usurpação',
com Ó soldo por inteiro.
§. 2.· Os q ue da mesma fôrma contam mais de quinze, é menos
-de vinte e'crnca annos de serviço, com meio Soldo.
§. 3._' Os que contam mais de cinco, e menos de- quinze anrrcs
-deservíço , com um terço do soldo.
§. 4.
Os Empregados
destaeades , constam da Relação N."l ;
e os reformados,
constam da Relação N.· 2, as quaes baixam com
'o presente Decreto , ambas assignadas pelo Barão da Ribeira de
Sabrosa,
PresIdente do Conselho de Ministros,
e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra.
Ar't. 3.· Os vencimentos,
que ficam competindo aos' Empregados destacados,
ou reformados,
não serão comprehendidos na dospeaa permanente do Commissariado ; serâo abonados,
C'p-ag'os por
U

U

•

[2 ]
meio de folhas adclicionaes,
e para esse effeito se lhes abrirão no ..
.vos assentamentos.
Art, 4·" Nenhum Empregado
poderá accumular
com outro o
vencimento da refórma,
que lhe he concedido,
na caso de vir a
ser despachado no futuro para qualquer Repartiçâo
do Estado.
contidas no presente Decreto,
ficam
Art .. 5.0 As providencias
dependentcs
da approvaç5.o das Côrt.es.
. O Presidente
do Conselho de Ministros,
Secretario
de Estado
dos Negocias da Guerra,
assim o tenha entendido,
e faça executal', expedindo para esse effeito os Despachos,
e Ordens necessarias. Paço de Cintr a , em vinte e oito de Agosto de mil oitocentos
e trinta e nove.
RAINHA.
Barão da Ribeira de Sabrosa,

=

=

A ttçndendo
aos bons serviços de Clemen te Estevão Dupoisat,
Capitão,
que foi do extincto Corpo de Atiradores
Portuguezes,
prestados em diversas occasiões na passada lucta contra o usurpador; que tendo casado com Portugueza,
se domiciliou e natural izou no Paiz , a firn de continuar a servir no Meu Exercito;
e a que,
pelo seu bom comportamento,
durante o tempo que serviu, se torna digno da Minha Consideração;
e Attendendo
mais aos diversos
esclarecimentos,
e informações dos Conselheiros,
Procuradores Geraos , da Corôa, e Fazenda,
Juiz Relator do Supremo Tribunal
de Justiça ; e Cornmissôes reunidas á do Minlsterio da Guerra,
que
muito Mo recommendam:
Hei por bem, e por Minha Especial
Graça,
Conformando-Me
com ó parecer da respectiva Commissão
de Guerra,
approvado na Cam ara dos Senhores Deputados da N açâo , em Sessão de vinte e sete de Junho do corrente anno , Restitui-lo ao dito Pôsto de Capitão;
e Determinar,
que seja considerado na terceira Secção do Exercito,
comu condição, porém, que
elle acceita , de ficar sem direito aos vencimentos atrazados ; a toda e qualquer outra reclamação,
que possa ter, pelos serviços por
elle praticados até á data do presente Decreto;
e restituir o valôr
dos dous annos de gratiflcaçrlO, que recebeu, pago pela oitava parte do seu respecti vo soldo. O Presidente do Conselho de Ministros,
Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
Encarregado
interinamente dos Negocias Estrangeiros,
Marinha,
e Ultramar,
o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço .de Cintra,
em vinte
e oito de Agosto de mil oitocentos e trinta e nove.
RAINHA.
=;:;: Barão da Ribeira de Sabrosa.

=

---

Hei por bem Nomear Alferes, Porta-Bandeira
do Batalhão Expedicionarío para Gôa , Ílcando pertencendo
ao Exercito de Portug[ll, o Alferes de Infanteria da Província de Angola,
Joâo José da
Cruz. Outrosim Sou Servida Determinar
que esta Minha Soberan~

[ 3 ]
Resolução' fique' nu11a, e de nenhum effeilo, se o referido ~lfere5
por qualquer motivo não seguir viagem para o seu novo destino. O
Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Guerra o tenha
assim entendido, e faça executar. Paço de Cintra , em vinte e oito
de Agosto de mil oitocentos c trinta e nove. = RAINHA.
= Barâo da Ribeira de Sabrosa.
Por

-*~.-

Decreto

de 4 do corrente

me".

Estado Maior do Artilhel·ia.
Capitão, o Capitão da 2. a Bateria destacada nos Açores, A. Caetano de Sousa.
2. a Bateria de Al,tilheria de~tacada nos Açores.
Capitão, o Capitão de Artilheria , J. Duarte Fava.
Batalhâo de lnj'anteria
N. o 14.
Alferes, o Alferes do Batalhão de Infanteria N. o 10, J. Pinto de
Castro.

-~*-

Por Portaria

de 2 do corrente me".

Demittido,
pelo requerer, o Escripturario,
Arsenal das Obras Militares, A. Maria
Por Portaria

addido ~lContadoria
Farinha.

do

de 4 do dito me$.

Batalhâo
Nacional Promsorio de Leça do Ballo,
servir de Ajudante no dito Corpo, O Tenente do Batalhão
Infanteria N: 14, J. Pinto Ribeiro.

Para

de

-*~*Tendo-se encontrado grande irregularidade nas Guias, com que
alguns recrutas têem marchado dos competentes Districtos e Depósitos para os Corpos a que são destinados,
o que tem obstado á.
exacta liquidação do respectivo subsidio: Manda Sua Magestade,
A !tA r l'J HA, recommendar aos Commandantes
das Divisões, e
mais A uthoridades Miljtares , a quem competir,
a observancia do
que se acha disposto 110 Artigo 24 das Instrucções,
que fazem parte do, Decreto de 23 de Julho de 1838, e em outras Ordens a este
respeito.

--'II"*'~*~'endo o~ Addidos ás Intendencias Militares representado muitas ~rregularl?ades que encontram,
tanto nas Guias, como no fornecimento feito á Tropa em marcha: Determina Sua Magestade ,.
A RAINHA,
o seguinte:

[4 ]
Todo o Commandante, ou Autheridade Militar deve declarar nas
Guias, que pnssa, quantas rações competem diariamente
à Fôrça ,
Individuo,
ou Conducta que marcha,
e de que especie são.
Os Empregados
do fornecimento
devem tambem declarar,
nas
mesmas Guias, quantas rações fornecem de cada especie , e para
que dias; bem como os motivos por que nrlO promptificam
o fornecimento requisitado,
quando isso aconteça,
Nenhum Corpo, Destacamento,
Conducta , ou Individuo poderá deixar de exigir nos Depósitos,
por onde transita,
o competente fornecimento
Com toda a regularidade.
Não poderão abonar-se em um Depósito rações de pão c etape ;
que devem ser recebidas por outro; salvo o caso de as não haver,
quando foram regularmente
requisitadas , o que deverá constar das
respectí vas Guias.
'
Os Addidos ás Intendencins
Militares,
quando na fiscalisaçâo
encontrarem
infracções de Ordens,
ou algum documento viciado,
poderão corresponder-se
com as respectivas Authoridades,
até chegarem ao conhecimento
de quem são os verdadeiros responsaveis ,
ou culpados;
dando depois, por este Ministerio,
parte circumstánciada de tud?, .para se providenciar
convenientemente.

-*$*Liccn;as concedida.

por motivo de molestia
clarados.

aos Ofjiciaes abaieo de-

Em Sessáo de 16 do me'!>proaiimo passado:
do Batalhão de Iufanteria N.. o 19, J. da RozaCosta,
quarenta dias para tornar banhos do mar.
Ao Tenente Coronel 'Graduado,
Tenente Rei da Praça de Peniclre , F. Nori Caldeira,
quarenta dias para se tractar.
Ao Praticante
da Repartição
Provisional
de Liquidações,
J. Antonio de Carvalho,
cinooenta dias ,para se tractar,
e tomar banhee do mar.
Ao Capitão

-~-

Declara-se qlle o titulo do Model1o de Relaçâo inserto na Ordcm do Exercito,
N ,'O 36, do corrente anno , deve ser = Relaçáo
das praças do'Batalhilo,
o'!.tRegimento de ...•
N.· .. ou Empregado~s Civls da Repa1"lz'çá:! de • • • . '1Ut vá? ser submeUi~o$ á
Impecçao de Sasuie
e n80 o que esta no dito ModeHo.

B.

DA

R ...DE

= ,;

S'I\BROSA.

Está

o

conforme.

Chefe da 1.a Direcção

=

Relaçôo dos Empregados da Repartiçáo do Commissariado , que, segundo o duposto no Artigo 2,· do
Decreto desta data, ficam. considerados destacados nas Repa;rtiçóes onde se acham servindo,

Nomes,

Soldo
mensal

e Emprêgos.

------------------------------------~
Assistentes Deputados.
1 Antonio Rodrigues
<2 Francisco Pereira Ribeiro
3 Joaquim José Marques Caldeira
Commissarios,
4 José Martins do Alto
5 Luiz Joaquim de Sampayo
6 \Venceslau José de Andrade
E scripl um rios .
7 Alexandre José da Costa
8 Joaquim José Latino de Faria
9 Mauocl Antonio de Freitas
10 Sebastião Canuto de Victoria
11 Simão Vi chi

em que servem.

--.-----~----

bO_$OOO

Provisional de Liquidações.
Comtnissão das Contas Britanicas.
Inlendencia da La e 6. a Divisões Militares.

35,$000
30,$000
30,$000

Provisional de Liquidações.
Dita.
Intendencia da La e 6. a Divisões Militares.

212$000
212,$000
2<2,$000
22$000
22$000

Secretaria da Guerra.
Dita.
Provisional dc Liquidações.
Dita.
Dita.

22$000

Comtnissão dos Estrangeiros.

l8.$000
18$000
18$000
18$000
18$000
18$000
18$000
18,$000

Provisional
Intendencia
Commissâo
Secretaria
Provisional
Paeadcrie
Pr6visional
Secretaria

!b$OOO

Provisional

60$000
bOIOOO

,

Repartições

Fiel.
12 Antonio
13
14
15
16
17
18
19
20
~1

Liberato

Praticantes.
Antonio Miguel da Silva
Bento Rodrigues Chaves
Bernardo Luizello
João Baptista Rochi
Joaquim José da Costa
Luiz Augusto de Leme Barretto
Luiz Coutinho de Almeida
Manoel Joaquim Gomes de Mcndonça:
Conductor.
José f\ntonio de Campos

de Liquidações.
Militar.
da Divida dos Militares.
da Guerra.
de Liquidações.
de Bragancà.
de Liquid~ções.
da Guerra.
de Liquidações.

b76$000

Secretaria

,Pertence

de Estado

dos N egocios da Guerra,

ao primeiro Decreto,

transcripto

na Ordem

em

~s- de kgosto

do Exercito,

de 1839.

N" 44,

B.

de 1839.

nA

R.

DE

Sanuosa,

Relação dos Empregados" que, p01' nâo estarem. nas circumslancias de continuarem a servir etJectivame'?te na Repartiçâo do Commissariado , a que pertencem, sâo reformados conforme as bates segumtcs:
Contando mais de vinte e cinco annos de serviço effectivo, excluindo o tempo da usurpação
soldo por inteiro.
Contando mais de quinze, e menos de vinte e cinco = com meio soldo.
Contando mais de cinco, e menos de quinze annos = com a terça parte do soldo.

=

com

I

I

Nomes,

Tempo de ser- A~nos
viço
de
idade
Annos Mezes

e Emprêgo5.

,

-Deputado

-

Commissario Geral.

---- -

Soldo
actual

Soldo da
refórma

Economia
mensal

----

1 Clemente Eleuterio Amado
Assistente Commissario Geral.

39

7

64

68$000

68$000

-$-

!2 Fidelis

33

7

60

70$000

70,$000

-$-

CZ4

2

53

50,$000

Q5$000

25,$000,

28
25
30
15
25

3
3

67

:3
3

48
47

3

58

30$000
35$000
30,$000
30$000
30$000

30$000
35$000
30$000
15,$000
30$000

-$-$-,$15$000
-$-

53

22$000
22,$000

11$000
11$000

11$000

s

Antonio

Lopes Cordeiro

Assistente Deputado.
Manocl

José Gonçalves

Pipa

Commissarios.
4 Guilherme de Jesus
ó João Evangelista
Garcez
6 Joaquim Francisco Corrêa
7 José Nicoláo de Azevedo Salgado
S ManoeI Pereira Cardozo
Commissarios Graduados,
9 Florencio Antonio Delgado Pinto
10 João Rodolfo FrancemW
esser

2. o BSC1'iptU?"a1'io
da Contadoria Genl;
11 Antonio Ferreira BaIatte
12
13
14
15
16
17
18
19
O
1

Escripturarios,
Antonio de Meirelles Pinto
Antonio Mena de Carvalho
Eleuterio José Fróes
Fernando
José Corrêa
Joaquim Jorge Loup
José Joaquim Vieira
Luiz Antonio Nunes de Mendonça
Man ocl José de Oliveira (já estava reformado)
Paulo de Souza Robim
Xavier Corrêa

71

16,
24

3
3

24

3

62

28$000

14,$000

14$000

28
6
22
20
18
26

7
5
7
1
1

44

22$000
7$333~
11$000
11$000
11$000
22$000

-$14$666:
l~$OOO
11$000
11$000

R

77
61
45
57

2b

3

4..'>

.-'212$000
22$000
22$000
22$000
22$000
22$000
22$000

QQ,$OOO

13
23
24 .

7"
1

11

3
2
7
3

4{>

55

11$000

-$--

5g

8$333

8,$'33.'1

59
49

22$000
22$000

11$000
11$000

-$-,$11$000
11$000

40
51
48
72
81
51
47

22$000
22$000
22$000
22,$000
213$000
2Q$000

49

22$000
22$000
22$000
2Q$000
22$000
22,$000
!22$000
22$000
22$000
22$000
22$000
22$000
22$000

7$333}
7$333:
11$000
11$000
11,$000
7$333:
22$000
11$000
11,$000
7$33:H
11$000
22$000
11$000
7$333~
7$333}
1l$000
11$000
7$333~
7$331H
11$000

14',$666:
l4-$666~
11$000
11$000
ll$OOO
140$666;
-$11$000
11$000
14,$666i
1l$000
-$11$000
14$666t
14$666;
11$000
11,$000
14$666;
14$666;
11$000

Fieis.
!li Alexandre Rodrigues Monteiro
2a Antonio. Manoel de Oliveira
24 Antonio Tavares
25 Dionizio José da Costa Romano
26 'Domingos José Pereira
'
27 Francisco Carlos de Araujo Motta
28 Francisco José Furtado
~9 Henrique José de Sousa Verim
30 Henrique Manoel Nunes
31 José Antonio da Silva Torres
32 José A ntonio da Silveira
33 José Henriques Monteiro
34 José Maria Benedicto
35 José Manocl da Costa
36 José Pedro Mendes de Sousa Machado
37 José Rodrigues
38 José Torres
39 Luiz Antonio de Abreu Machado
40 Manocl Corrêa dos Santos
41 Paulo José Pinto

I

7
23
22
23
5
Q5
23
21
7
20
27
18
11
6
20
22
7
7
23

..,"

10
7
3
8
1
3

3
3
1
5
2
2
8

"
3

66
41
45
61
45
33
33
67
63
51
51
72

22J.000

4!i2 Ventura Alves Padrão (já estava reformado
43 Victor Mauricio de Carvalho
Praticantes.
44 A ntonio de Castro Sousa e Menezes
45 Antonio Lopes Machado
46 A ntonio Maria de Macêdo
47 Antonio Teixeira Gomes
48 Braz de Luna Soares
49 Camillo Alexandre de Azevêdo e Costa
50 Fernando José da Malta
51 Francisco Pedro Barretto
52 João Antonio SutiI
53 João Baptista de MelIo
54 Joaquim Daniel Ribeiro
65 Jorge Antonio toup
.
M Jose Joaquim
e Bastos Faleatto
f>7 José Nicoláo da Cunha
58 Luiz José de Sequeira Coutinho
f>9 Manoel Eugenio de Sousa
60 ManoeI Joaquim do Rozario
6 l Odorico José Ramos.
62 Pedro Bello de Brito e Castro
63 1'homaz Miguel dos Santos
Conduclores,
64 Antonio Euzebio Ferreira
65 Anlonio Ferreira da Roza
66 Antonio José Coelho
67 Antonio José Ribeiro
68 Antonio Marcellino Soares Serrâo
69 Antonio Matheus da Silva Penin
70 Antonio Nogueira
71 Antonio de Oliveira
7CJ, Bernardino
José RebêlIo
73 Christian o José Maria
74 Eustaquio José Franco
7;, João Francisco Carneiro
76 Joaquim José Rodrigues
<,
77 Joaquim ~achado
78 José Dias de Campos
79 José Thomaz Borges de Lemos,
80 Luiz Manoel Pires
81 Manoel da Graça
82 Pio José Borges
83 Victorino Manoel José
84 .João Chy;sO"tomo Dunl'to
8ó Manoel
gnacio da Gama

)

i~

3

19

"

5
11
5
12
5
22
5
5
5
5
7
5
17
5
5
16
23
5
5
5

8
1
6

5
5
5
{}

22
27

6,$000
6$000
4,$000
6$000
6$000
9$000
4'JrOOO
6$000
6$000
4,$000
4,;BOOO
~,~OOO
9,$000
6$000
6$000
9$000
9$000
5$333~
6$000
4,$800

12$000
12$000
83000
12;$000
12$000
9$000
8,$000
12$000
12$00~
8$000
8,$000
12,$000
9$000
12$000
12,5000
9,$000
91$000
10$666f
12$000
9$600

18$000
12$000
l~$OOO
H~$OOO
18$000
18,$000
12$000
12$000
12$000
12$000
]8$000
12$000
18;$000
18$000
18$000
18$000
12$000
18$000
12$000
14$400

6$000
4$000
4,~'000
4$000
6$000
9$000
4$000
4~000
4$000
4,$000
6$000
4,1°00
6$000
6,$000
6$000
6$000
4$000
6$000
4$000
4$800

112$000
8$000
8$000
8,$000
12$000
9$000
8$000
8$000
8,gOOO'
8$000
1~$00()
8$000
1Q$000'
12$000
12$000
12$000
8$00()
12$000
8$000
9$600

7

2!2

7
9

51
40
37
34
45
5f.
24
59
51
25

8
6
3
7

9
7
11
11
3
2
11
10
11

56
'5·1,
43
28
25
4,0
63
38
35
39
54

8
3
]

3
9
3
8
9
7

[j
[j

{}

18$000
18$000
12JOOO
18$000
lS$OOO
18$000
12$000
18,$000
18:&,000
12$000
112$000
18$000
18$000
18$000
18$000
18$000
18,$000
16$000
18$000
14,$400

11

6
7

e

8$333
~2,$000

f>8
41
31
30

9

16
6
6
6
5
5
5
5
5

49
50

39

52
38
52
46
f>8
54
50
51
38
29
72
33
77
63
64

9
7
1Ó
7
1
8
7
7
9
3
7
1
7

,
.Recapifulaçt'io.
1 Deputado Commissario Geral.
1 Assistente Commissario Geral.
1 Assistente Deputado.
1'> Commissarios.
2 Commissarios Graduados.
1 2. o Escripturario
da Contadoria
10 Escriprurarios.
22 Fieis.
20 Praticantes.
22 Conductores.

'18$000

8$3033
11,$000

-$11$000

9$000

9$000

18$000

181$000

1:754,$466

958$599}

----- ----

---$-

795$866'

Gerai.

8á
Secretaria
Pertence

de Estado

dos N egocios da G uorra, cm 28 de Agosto de 1833. = B.

ao primeiro Deer to, tranacripto na. Ordem do Exercito,

N.· 44,

de 1539.

DA

R.

DB

SABROSA.

1.
N•o 1.-5

'Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, em 18 de Setembro
.
de 1839.

"ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte.:
DECRETO.
Hei
por 'bem Promover ao PÔsto de -Aju~ante com à Patente de
.Alferes do Batalhão expedicionario
para Gôa , ficando pertenceudo ao Exercito de Portugal"
o Segundo Sargento,
Aspiran te a Official do.Batalhão
de Infanteria
número dezenove , Jpsé- Justino Botelho de Lucena. Outrosim Hei por bem Determinar,
que esta Mi.
nha Soberana Resolução fique nulla , e de nenhum effeito , se o referido Offieial por qualquer motivo deis ar de seguir viagem para o
seu desti no. O MmisLro e Secretario
de Estado dos N egocios dà
Guerra
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço de Cintra, cm vinte e oito de Agosto de .mil oitocentos e trinta e nove.
RAIJ. HA.
Barõa da Ribeira de Sabrosa.
;

=-

=

-*~*-Por Decreto de 6 do corrente melO.
.

Forte de Lippe,

Exonerado
do Governo interino do referido Forte,
contin uando interinamente
no exercício de Governador
da Praça de 'Peniche,
o Coronel do Corpo de Engenhciros , J. P. Pinto de Sousa,

Por Decretos de 13 do dito

me'll.

Regimento de Caoallaria N.
Major, o Capitâo Graduado
em Major
ria N:
E. de Mello Baracho.
ô

o L
do Regimento

de Cavàlla~_

-

,

Regimento de Caoalloria N. ·4.

~

Major,
o Capitão Graduado em Major,
P. M. Pinto Guedes.
•
Capitào da 4. ~ Companhia , o Capitão da 3." Secção do Exercito,
J. de Vasconcellos Corrêa.

Balalluio de Caçadores. N.· 1.
Capitão da 4." Companhia,
o Capitão do Batalhão
N" ~, J. J. de Macêdo e Couto.
Batalháo de Infonteria N: 6.
Capltâo

da 2."

ompanhia , o Capitão
de Brito.

." 17, J. Joaquim

do

de Caçadores

Bat1j.lbão de Illfantcri4l-'

Bata/Mo
Capitão

de Jnfante1'i,a N,·

da 3.'" Companhia,
J4., J. G. da Silva

.N,o,

BatalMo

Capitíio

da Companhia

beiro.

o Capitáo
Talaya.

a.

do Batalhão

de Infanteria

de J'I'1fanteria N.· 1:3.
o Capitâo , A. Luiz Ri-

de Granadeiros,

Batalhâo de Jnfanteria N" 17.
o Capitâo , P. de Bettencourt

da 5.lL Companhia,

Capitrio

concellos.

Boiallcâo de Infanteria

da i.1> Companhia,
o Capitão
N.o 14, A. Magno. de S{\.

Capitão.

de Vas-

N.· 18.
do..Batalhão

de Infanteria

Praça de Peniche.

Addido , o Major do Regimento
de Cavallaria N.01, M. JonqllÍm
da Silva; em auençâo a. que o seu estado de saude lhe não permitte continuar no serviço da fileira pOl' algum tempo.
Addido,

Forte de Lippe.
addido á Praça de Elvas,

o Tenente

Coronel,

Delgado .•
Capitão,

J. Miguel

3," Sccçc1.odo Exercito.

o Capitão

do Batalhão

N."l-3, J. Teixei-

de Infanteria

ra de Sousa.

Companhia de Veteranos da Fo7. do Douro.

Addido , o Capitão do Batalhão
de. Infanteria
1 .• 18,
J. Manoel
da. Fonsêca ; em consequencia
de ter sido julgado incapaz de servir em actividade,
e contar 29 annos de bom serviço.

Por Decreto de 1.....
do dilo me);.

Para passarem ao Exercito
India,

João

Infante,

e

de Portugal,
os
Infante.

A lferes do Estado

da

J. Maria

-- ..
~*-.
Official que, por Decreto de 5 do corrente mez, expedido pelo
Ministcrio do Reino,
foi nomea.do COlllmandante
do Corpo Municipal de Segurança pública do Dist,riclo Administrativo
abaixo mencionado.

O Capitão

Dist1'icto de
de .Infanteria,

riu« Real.

J. Teixeira

de Sousa.

-.~«<-

Por Portan'a de 13 do corrente me••
1.' Baiolhão Nacional Provisorio de Villa Nova de Gaia.
Demittido,
pelo requNet,
Ill1egando
rcs , A. Francisco
de Almeida.

motivos attcndlvci

, o Alfe ...
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Por Portaria de 14 do dito me".
Batalhão

Nacional Maritimo de Lagos.

Encarregado
do Commando , o Tenente
Coronel
Daniel Ribeiro , sem que por este exercício tenha
mento algum.

Reformado,
J.
direito a venci-

Smtença proferida pelo Supremo Conselho de Justiça Militar,
Sessão de 9 de Julho ultimo.

em

Repa1·tifM do Commissariado.
Francisco Manoel Corrêa Pimenta,
Fiel da mesma Repartição.,
respondendo
a Conselho de Guerra,
por ter sido arguido de haver
Ieaado a Fazenda Nacional na compra degeneros de que foi incumbido: foi em primeira Instancia mandado
pôr em liberdade.
sendo resutuido ao eu Emprego,
e cm Superior Instancia condemnado a ser demittido.

-*~""Licença! concedidas por motivo de moleslia aos Officiaer abaixo declarado s,
Em Sessáo de 11 de Julho ultimo.

Ajudante
do Batalhão
de Infanteria
N.· 18", D. P.
C. da Hocha e Mcllo, s -ssenta dias para continuar a tractar-se ,
e fazer u o de acoa das Caldas de Vizella j sendo encarregado da onducta d~s doentes, que vão fazer uso das mesmas Caldas.
Em • essâo de !aI do me~ proximo pa .. ado.
Ao Capitão Graduado em Major do Batalhâo de lnfanteria
N.o20,
J. Jcronymo Gomes, quarenta dias para fazer uso de banhos dali
Caldas da 1 ainha na sua origem.
J\o Cil'urgi50

Ao Arnanu

Bill. 'essáo de b do corrente me'1,;.
nse da : . crct rindoextillctoEstadoMaiorGener.al,

com
exer ICIO nesta
ecrctaria de Estado,
C. de Almeida Amaral,
trinta dias para convalecer,
Ao Secretario Geral da ln pe ção do Arsenal
do Exercito , J. da
ruz
avier,
enta dias para se tractar em ares patrios , e fazer u o de agoa tberma .5.
•
Ao Addido :í. mesma ln p cçâo , J. B. da Silva Lopes, trinta dias
para tomar a""03 do
Ida.
.
Ao Amanuen e da 3.·
la e da referida Inspecção,
J. L. da Mala
Annes, quarenta dias para fazer uso de Caldas.

14

]

Licenças registadas concedidas aos Officiacs abaixo indicados,
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N. o 4, A. G. de Oliveira Snmpayo , dous mezes.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
P . -de S. Rodrigues tie Oliveira, vinte dias.
.
Ao Cnpitâo , fazendo serviço no Batalhão de Infantaria
N. ° 16, M.
Maria Padrão,
quarenta dias.
Ao Alferes do Batalhão de Lnfa.nter in N." 20, G. Corrêa de Brito, tres mezes.
Ao Alferes do mesmo Batalhão,
P. Marques de Carvalho,
dous
mezes ,
Ã.o Capitão,

da Costa,

addido {t Fortaleza
quarenta dias.

de Buarcos

e Figueira,

1\1. José

-----*~*----Declara-se o seguinte:
1.0 Que o Capitão do Batalhão de Tnfanter ia N.06, J. Joaquim
de Brito, continua 11 servir como Ajudante de Ordens do Comrnandante da 6.a Divi~ão Militar.
~.. Q\le 1Ie A. J. da Costa e Silva, e não A. J. da Cunha e
Silva, o Alferes despachado para o Batalltão Nacional Provisorio
de Mariantes e A rtifices do Douro, por Portaria
de 2~ de Dezembro do anno proximo preterito , publicada na Ordem do Exercito,
N. ° 89, do dito anno,
3.° Que a licença de oitenta dias, concedida na Ordem do Exercito, N. ° 23, do corrente armo , ao Tenente do Regimento de Cavaltaria N. ° 4., J. de S. Carneiro Baracho,
para fazer uso de agua
das Caldas da Rainha na sua origem, e banhos do mar na Pederneira,
deve ser-lhe contada desde o dia 9 de Julho ultimo.

B.

DA

R.

=

DE SABROSA.

Está

o

conforme.

Chefe da 1.· Direcçâo

=

N.O 46.
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra , em !23 de Setembro
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decretos de 17 do corrente me;,;.
Batalhão de Infanteria N: 10.
Alferes,
Iad as,

O

Alferes

da 3. ~ Secção

do Exercito,

Btüalhâo de, Infanteria

N.

o

J. Leandro VaI-

17.

Alferes, o Alferes da 3. a Secção do Exercito,
q ue se acha serviudo no referido Batalhão,
A. 1\1. de Sousa Pin to,
3." Secçáo do Exercito.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Cavallaria N" 6, D. Mon ..
teiro Torres.

Arsenal do Exercito.
Demittido,
o Amanuense
de Primeira Classe da Secretaria Geral
do referido Arsenal,
F. Alaria da Luz; _por não dever continuar
a exercer o dito Log ar , e o de Omcial Ordinario da Contadoria.
-da Commissâo Fiscal Liquidatarla , que declarou preferir.

-""~*PORTARIA.

=

Miuisterio da Guerra. = 1." Direcçâo,
9." Repartição.
Sua Magestade,
A RAINHA,
Conformando-Se
com a representação que Lhe dirigiu o General,
Commandante
da 10 ." Divisâo
..Militar,
em lá de Junho ultimo: Ha por bem Determinar , que o
Batalhão Nacional de Artilheiros de Posição da Ilha Terceira,
seja
reorganizado
na conformidade
do seguinte Plano;

Estado Maio!' e Menor.
Mejor Commandante

1

Ajudante
Quartel
Sargento
Sargento
Cabo de

1

,..............
" .•........•......
,
, ., .. ..
Mestre .•...................•..................
Ajudante .. :
'. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(~uartel Mestre ....•...•.......................
Tambores .....•..•.............
,...............
Todos....

.....•

1
1
1
1
~

Uma Companhia.
Capitão ........•...•............................•...
'0'
Primeiro Tenente. . . . • • • . . . . . . . . . • •. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Segundo Tenente
'0' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Primeiro Sargento . . . . . . . . . . . • . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos ditos. . . . . . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . .
Furriel. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabos ..........•..........•..............•.••........
.A nspeçadas
...........•.............................•.
Soldados. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . • . . .
Tambor
Todos •........•

1

1
1
1
3

1
8

a
80
1
lOá

Recapitulaçáo.
Estado Maior e Menor •.......•.••...•...•..•••
Seis Companhias •••..•.....•...••...........•......•..

, ..•.•.•

636

Total

Paço de Cintra , em [) de Sétembro ds 1839.
Sabroea,

,
6
, 0630

= B.

da R .. de

. .;__*~.CIRCULAR.

Ministerio da Guerra. = 2." Direcção.
= 1.& Repartição.
=;
Sendo necessario regular o methodo , que devem seguir os Corpos
do Exercito na escripturaçâo , relativa ao fornecimento
de viveres,
-quando este 11e feito por arremataçâo
nos mesmos Corpos: Manda
A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos N egocios da G uerra ;
declarar ao Com1rtandante
da L." Divisão Militar,
que, em quanto 'e não adopta um Regulamento completo de Administração
Militar, deve a mencionada e-acl'ipturaçãu ser conforme aos Modello"i
N. o 9, 10, 11, 15, e ~6, qlle fazem parte das Instrucções juntas
11.0 Decreto de ~l de Outubro
do 18.35; podendo ti tt~fetido Commandante requisitar,
por este Ministerio,
os exempla-res que lhe fotem necsssatios , para distribuir aos sobreditos Corpos", os quaes de~erão tambem dirigir mensalmcn te ao mesmo Ministerio um Mappe.,
tom os dizeres constantes do Modello incluso, e urna copia dos au.tos elas arremataçôes , logo que estas se realizem. Paço de Cintra ,
em 4 de Setembro de 1839.
B. da R. de Sabrosa.

=

[ 3 }

--*1*-Por Portaria

de [) do corrente 1ne~•

Batalhâo Nacional de .ârtilheiro: de Posiçâo da Ilha Tercr:ira.
Com III andante , o Major de Artilheria , A. H. da Costa Noronha,
Ajudante,
L. Antonio Parreira.
Quartel Mestre, F. A. de A. Tavares e Canto.
Capitão da 1.a Companhia , J. Coelho da Rocha.
Capitão da 9. a Companhia,
J. de C. da Silveira Júnior,
Capitão da B.a Companhia,
A. Homem Gularte,
Capitão da 4. a Companhia,
F. Diniz Orrnunde.
Capitão da 5." Companhia,
F. M. Fagundes Mouro.
Capitão da 6." Companhia,
M. Gonçalves Toledo.
Primeiros Tenentes,
J. Coelho da Costa; J. de Bettencourt de VáSconcellos ; José Diniz ; J. Homem de Menezes; 1.\1. B. do Canto e A thalde ; e M. José Constant.ino,
Segundos Tenentes,
A. B. Cabral Fornier;
J. Borges Leal; L.
Borges Fialho i J. BotgesRcgo;
J. de Aquino Borges ; e S. Homem
de Moraes.
Por Portaria 'de 19 d6 dito rnez.
A1'senal das Obras Militm·cs.
Dernittido , o Porteiro e G uarda-Livros
da Contadoria
do referido
Arsenal,
P. de Carvalho Barretto;
por ter declarado que
desistia deste Emprêgo,
por não poder continuar a exercê-lo em
razão das molestias que padece.

n.

--jf,'lí*- '
Sentença proferida pelo Supremo
.

Conselho de. Justiça Militar,

Sessâo de 6 do mez: proximo

em

passado.

Corpo de Veteranos da 1.a Divisáo Militm',
A. P. Heitor de Macêdo,
Capitão da Companhia de SetubaI,
tendo respondido a Conselho de G uerra , pelo alcance de ~38$696
réis: foi condemnado
em primeira Instancia
a pagar esta quantia
pela Sexta parte do seu vencimento;
e confirmada
esta Sentença
em ultima Instancia,
com a declaração de que a cobrança seja fei ..
ta em seus bens e vencimentos.

-*!t..,,~*Relaçáo dos Candidatos que Sua Magestade , A RAINHA,
Houve por bem. Mandar admittir no proccimo me.'Z.de Outubro,
no
Collegio Militar, na qualidade de Aiumnos Eetadieta»,
Joaquim Carlos da Silva lIeytor,
mada , A. F. Vicente Heytor,

filho do Segundo
já fallccido,

Tenente

da Ar ..

[ 4· ]
José Maria Couceiro da Costa, filho do Tenente da 3.<l Secção do
Exercito,
J. Couceiro da Costa.
Gil de Almeida,
fllho do Tenente
da 3." Secção do Exercito,
G.
de A. de Sousa e Sá.
Antonio da Costa Freire de Almeida Pimentel de Moura Coutinho,
filho de J. J. de A. Moura Coutinho,
que foi Capitão do Regimento de Voluntarios
da RAINHA.
Filippe Corrê a de Mesquita Pimentel , filho do Coronel do Exercito, M. C. de Mesquita Pimentel.
Manoel Ttaymnndo Valladas , filho do Alferes do Regimento
de
Cavallaria N" 4,
. Vicente Valladas.
Caetano Jaques Dupont , Filho do Tenente em disponibilidade,
J.
Francisco Dupont.
Theotonio
Lopes de Macêdo , ftlho do Alferes do Exercito,
J. Lopes de Macêdo.
Herculano
Augusto de Barros , filho do Major,
addido a V teranos, M. A. de Barros e asconccllos .
•José Ovídio Lconi, filho do Capitão de Mar e Guerra,
J. Joaqtífm
Lcoui , já fullecido.
.

-*~.-

Licenças "egistadas oonccdidas aos Officiaes abaixo indicado t,
Ao Segundo Tenente do 1.o Hegimcnto
de Artilhcria,
F. de 'fourn Porl ugaI, dous meles.
Ao Primeiro Tcnclltc do :Lo Rcgímrnto
dr Artilhcria , J. E. Coelho de :.\lagalhãcs,
tres mezes , contados desde que ultimou a licença de Juntn , que estava go.nnuo.
Ao Tenente do l{,egimento de Cavallario
T.O
.:1., A. José Ferreira ,
vinte dias.

o

Ao TenelltedoDatalhãodelnfanterial".

rim, tres rnczcs.
Ao T inerite do Batalhão de Caçadores
roz, prorogaçâo
por trinta (lias.
o Capilllo do Batnlhiio N ncional Fixo

Peixoto ,

prol'Ooa~rlO

t9, D. L.
"!lB,

oeirodeAmo·

F. Jo

de Chnvcs ,

r

de Quei-

~. Antonio

por quatro mczes.

_*~~xDeclara-se que o Tenente da :L" Secção do Exercito,
D. ~ Tonteiro Torrcs , continúa no mesmo cxcr IClO eUI qlle
acha. =
1>.1.

IL

DE

SABROSA.

N.O 47.
Seu'dana

de Esla"do dos Negocias da Guerra,
de 1839.

em 30 de SettmbrO'

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-s» ao Eeerdie

o seguinte:

P01' Decreto de 11 do corrente me%.
Alferes de Infanteriá
do Exercito de Portugal , o Segqhdq Tenente de Arúlheria da Provincia de .Moçambique,
J. Octa viano de
Ooynhausen.
( JH'

Por Decretos ele Q~ do dito mez.
BatalMo de 1nfaaleria N.· H.

()

('apiltLO da 5." Companhia,
o Capitao do Batalhâo
de Infanteria
.." 7, M. Mauricio Crivas.
Companhia de Veteranos da Praça de Peniche.
Addido á dita
ornpanhin , ficando encarregado
da direcçâo do
II ospital da referida Praça,
o Cirurgião do Exercito Ora<;iujldo, R eforrnado , addido
chior Billitcr.

á Torre de S. Julião da Barra,

Mel-

Por Decreto de 27 do dito me$.
Batalhão de Infonteria N," 10.

.Alferes, o :Alferes de Irífanteria
gusto Altavilla.

da 3.& Secção

do Exercito

,

J.

Au-

Official que, por Decreto d 18 do corrente mcz , expedido peIini terio do Reino,
foi nomeado Cornmaudante
elo Corpo Móoicip I de egurança Pública do Districto l\'dmillilltrati\fo abaixo

lo

mencionado.
O

1\1

jor de

Dislricto
avall ria,

de Bé}a.

A. Joaquim

Pascoalinho.

-~~.-

wisorio de Lisboa,
sendo condemnado
em ultima Instancia
a trabalhos pu blicos por toda a vida, pelos crimes, de desobediencia
ao
Cabo de Esquadra,
Com mandante
da Guarda
em que se achava
de serviço; ferir este mesmo Cabo com a bayoneta;
e fazer motim
na referida Guarda:
foi-lhe comrríutada
esta pena em trcs annos
dos mesmos trabalhos.

-*~~*PORTARIA.
Ministetip
da Guerra.
=::; Reparti~ão
do Conselho da Saúde,
-.- Manda "A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios,
da Guerra,
que os Cirurgiões Delegados do Conselho ,de Saude do
Exercito comecem no dia 1.0 'de Outubro proximo futuro as ins..
pecções de Saude,
c a dos Ilospitaes
dos Corpos,
nas respectivas
Divisões Militares,
em referencia ao primeiro Semestre do corrente
an no , na conformidade
das Instrucções
para um e outro serviço;
devendo os Commandantes
da 1.", 3.", e 7.~ Divisões Militares inforrnar , por este Ministerio , o dia em que sairern do QllarteL per,.
manente,
e o dia CIO que a oile recolherem.
Paço de Cintra,
em
~3 de Setembro de 1839.
B. da R. de Sabrosa.

,

=

.

'-*00*-

. Por Portaria de 19 do corrente me!ll.
Exonerado
do exercicio de Mem mo. da Com missão da Remonta dos
Corpos de Cavallaria,
pelo requerer,
e em attencão a não ]JOdN
combinar este serviço com o de Membro da Cornmissâo da Arma
r.espectiva,
o Coronel de Cavallaria , J. Xavier Hczeude.
P07' Portaria de 23 do dito 1TW-'.
Hatalhâo de Tnfanteria N. o 7.
Para fazer interinamente
o serviço no referido Batalhão,
o Cirurgiito Ajudante
do Regimento
de Cavallaria N.o~,
A. Jacintho
Mendes.
Torre de S . Juliâo da Barra.
Para fazer
Batalhão

o serviço na referida Torre,
o Cirurgião Ajudante
de Infanteria N.o 7, F. J. Martins Perdigão.

do

'-'-*~*-

Em additamento
á Relação <los Alumnos, publicada na Ordem
do Exercito,
N. 46, do corrente anno , se declara,
que por Por.
taria de C27 do corrente rnez , foi mandado adrnittir como Alumno Estadista da Classe do Exercito,
o Candidato,
.Jacintho Ignacio de
Brito Rebello , filho do falecido Alferes do Batalhão de Caçadores
N. o !il, P. de Brito Rebello.
.
lo

-,x.~jt.-

Sua Magestade,
A RAINHA,
Determina
qne os Officiaes liceneiados pela Junta de Saude , para uso de agoa das Caldas da

[ ., J.,
i)

Rainha , apresentem
na Contadoria
do Hospital daqnelIa Vi}]a as
suas Guias, para alli serem registadas,
na certeza de q ue sem isso
não poderão obter o Attestado , de que tracta a Ordem do Exercito, N.· 96, de 1~ de Julho de 18QQ.

--'l('~*--

Sua Magestade,
A RAINHA,
Ordena,
que todos os Alumnos Militares,
que frequentarem
as Escólas Polytechnica
e do Exercito, deverão matricular-se
em todas as Cadeiras de cada um dos
annos do Curso a que se destinarn : ficando na intelligencia
de que
não poderão frequentar,
com licença,
mais annos do que aquelles que estão designados para cada Curso; e o mesmo se deverá entender com os que seguirem os Estudos na Universidade
de Coimbra, e Academia Polytecbnica
da Cidade do Porto.

Sentença proferida pelo SttPre:~:nsel!to
de Justiça Militar,
me?:.de 1I1{aiodo corrente anno.

no

J. Roberto de Mello, Capitão de Infanteria do Ultramar, tendo sido condemnado , por Accordão do Supremo Conselho de Justiça Mi!itar de 30 de Outubro de 1838, em seis mezes de prisão rig<,~o,;a no F~rte da Graça,
e a ser deruittido , pelo crime d~ prímeira deserção aggravada
em tempo de paz: foi, por Accordao de
!23 de M'aio ultimo, julgado
por conforme á culpa o Decreto de
19 de J'aneiro antecedente,
pelo qual Houve Sua Magestade,
A
RAINHA, por bem Determinar, que o referido Réo cumpra no Castetlo de S. Jorge a pena de prisâo , a que se acha condemnado i.
contundo-se-lhe
esta da data da Sentença do Supremo Conselho de
J ustiça Militar, em que foi imposta.

--~t*-

Licenças concedidas por motivo de mo/estia aos Officiae« abaixo de..
clarados,

Em Sessâo de I) do corrente me'li.
Tenente do 4," Regimento
de Artilheria , J. Tavares

Ao Segundo
de Almeida,
trint.a dias para se tractar.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria N. o 2, Dom Braz da
Silveira,
trinta dias para tomar banhos de mar.
Ao Tenente do mesmo Heg-irnento, Rodrigo Franciosi , vinte dias
para tomar banhos das Alcncarias.
Ao Alferes do mesmo ReO'imento, F. Rebello de Almeida , dez dias
'
o
para u Inmar a sua convalecença •
.Ao Tenente do Batalhân de 1 J1 fan teria N. o 10, J. Maria da Graça, dez dias para terminar a sua convalecença.
Ao Tenente do mesmo Batalhão,
M. A. de Oliveira Basto, sessenta dias para tomar azua de Caldas da Rainha na sua origem ,;
e tractar-se,

[4 ]
Ao Alferes do mesmo Batalhão,
F. de P. Pereira d'Eça , quinze
dias para se tractar.
Ao Alferes do mesmo Batalhão,
F. de P. da Silva Talaia, dez dias
para terminar a sua convalecença.
Ao Tenente de Infanteria ,- fazendo o serviço no 1.o Ba talhão N acio. nal Provisorio de Lisboa,
P. Lopes da Silva, trinta dias para se
tractar,

Em Sessão de 7 do dito
Ao Tenente do '!.' Batalhão
Nacional.
exercício nesta Secretaria
de Estado,
sessenta dias para se traetar.

'11213$.

Provisorio .de Lisboa, com
J. A. Monteiro de Brito,

.Em Sessdo de 10 do dito me'1,.
Ao Major Graduado
de Infanteria,
Commandaute
do Batalhão Nacional Move! de ViLIa Nova de Gaia,
T. Cary de Araujo,
seisenta dias para tornar banhos de agoa doce, e do mar.
E1n Sessáo de 14 do dito mex,
Ao Primeiro Tenente do 3. o Regimento de Artilheria , B. José dos
Santos , quarenta dias para fazer uso de banhos do mar; tcndo
principio em 'l6 de Agosto proximo passado, por haver já come.
çado a gozá-la,
em conscquencia da iuspccçâo que então se lhe fez.
Em Sessão de 19 do dito meto
Ao Capitão Graduado
de Infauteria,
fazendo o serviço no 3: Batalhão Nacional
Provisorio de Lisbo a , 1\1. de Oliveira CastelloBHlllCO,
quarenta dias paro, terminar o seu tructarneuto,
Ao .Aman uense da Pagadoria
da 1. li. e 6. a Divisões Militares,
J. M.
Frederico Bartholomeu , vinte dias para tornar banhos do mar.

--.~"'-

Eicençae regisfada.ç concedidas aos Officiaes
Ao Capltâo do Regimento
de Cavallaria
N. o
net , tres mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N.o3,
senta dias.
Ao Praticante
da Contadoria
do Arsenal das
.l\f. Gomes Fontourn , quatro OlCZCS.

abaixo indicados.
1, .F. da Silva BruJ. José Alvares,
Obras

---"'~"'--

.

Militarcs,

sesA.

Declara-se
que o Capitão J. Bernardes de Madureira,
a quem
na Ordem do Excrcito , N: 41, do corrente anno , se concederam
seis ruczcs de licença rcgistada , pertence
ao Bntalhilo
de Caçadores N. 01, e não ao Batalhão N." 4 da mesma Arma, como se mencionou na referida Ordem, = B. DA R. :U1:: SADllOSA.
Está

o
I.

conforme.

Chefe da 1. a DireCf(!o

=

N•

'O

&crelar-ia

(k Estado

Li:8
:l.

dai Negocias da Guerra , em 3 ele Üutubr»
1839.

ae

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exercito

o lIeguinte:

DECRETO.
Tomandt>
em 'considera'Ção o que ,Me representou o Major Refor"
mado de Cavallaria , Antonio Leite de Faria e Sousa; e que na sua
reforma se não teve em vista a circumstancia especial,
de haver sido mui gravemente ferido na cabeça,
na Batalha de Almoster , ferimento de que lhe resultou a impossibilidade
de poder continuar o
serviço, como foi julgado
pela Junta Militar de Saude: Hei por
bem Ordenar,
fique sem effeito a reforrn a, q ue -lhe foi dada, por
Decreto de cinco de Setembro
de mil oitocentos e trinta e sete; e
que passea Major de Veteranos,
addido á Companhia
de Villa do
Conde. O Ministro e Secretario
de Estado dos N egocios da G uerra 'o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades, em trinta de Setembro
de mil oitocentos e trinta. e nove.

RAINHA.

= Barão

=

da Ribeira de Sabrosa.

-*~*--

Por Decreto do 1.o do corrente me~.
Regimento
de CavallarÍlz No" 1.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Cavallaria N" 2, A. J. Martins Salgado.
&gimenlo
de Cacollaria N.·~.
Tenente,
o Tenente
do Regimento
de Cavallaria N.· 1, ,J• .M.
Valente da Nobrega.
Alferes,

Batalhão de Cacadores No" 3.
o Alferes do Batalhâo d; Caçadores N. o

Cunha ..

~,

J. Maria da.

3.& Secção do Exercito.

Capitâo , o Capitão

do Regimento deCavaUarja
N." 1, F. da S~lva Brunet;
em consequencia do seu máo estado de. saude lhe nao
perrnittir actualmente
continuar no serviço do Regimento.

--,,**~.jf.-

POH.TAH.fAS.
Ministerio
da Guerra.
1.& Direcção.
2."' Repartição.
Tendo sido mandada desarmar
o Batalhâo Nacional Provisorio de
Rio Tinto,
pelo Visconde de Sá da Bandeira,
quando Logar-Tenente de Sua i\fagc~tade,
A H AINH A, lias Provincias
do N of-

=

=

=

[ çz ]
te: Manda
A Mesma Augusta Senhora,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da Guerra,
gU,e o, referido Batalhão
seja dissolvido , devendo ser opportunamente
reorganisado.
Paço das Necessidades, em 28 de Setembro de 1839.
B. da R. de Sabrosa.

=

=

Mjnisterio da Guerra. = La Direcçâo, ~ 2.a Repartição,
Tendo sido diminuida , a prestação
consignada
para, a sustentação
do Collegio M'ilitar, em conformidade
do parecer da Commissâo
de Guerra,
emittido na discussão do Orçamento;
e sendo em consequencia necessario equilibrar as despesas daquelle Estabelecimento com os seus actuaes recursos: Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos N egocios da Guerra,
q,ue uma Com missão ,.
'composta do Director ~ e Primeiro Com mandante
do referido Collegio, e do Tene-nte Coronel de Artilheria , J. X. da Costa Velloao , proponha,
por este Ministerio , todas as alterações e ref6rmas,
que houver mister se façam para, o mencionado
effeito. Paço das
Necessidades,
em 30 de Setembro de 1839. -:- B. da R. de Sabrosa-:

,

---*~*---

Q8 do me'4 proximo passado.
1." Divisâo Militar.
Amanllense
da Secretaria
da referida Di visão, vago pelo falecimento de L. José da Trindade,
o Empregado
da mesma Secretaria, J B. Figueira dos Santos.
2,. o Batalhâo Nacional' Prooisoeio de Lisboa;
Demittido ,. pelo requerer,
a fim de passar a exercer o Logar de
Amanuense
da Secretaria
da 1.& Divisão Militar,
o.Alferes , J._
B. Figuéira dos Santos..

Por

Portarias

de

e ,

-*~~~*-

Em, additamento
á Relação dos Alumnos, publicada na Ordem
do ,Exercito
N. o 46, do corrente anno , se declara,
que por Por'';'
tarja de 28 de Setembro ultimo, foi mandado admittir no Collegio,
Militar,
na qualidade de Alumno E.stadista da Classe do Exercito ,.
o Candidato,
Antonio Alfredo,
filho do Major do extincto 1..
Regimento
de Infanteria
Ligeira da RAINHA,
A. R .. F'leury de
Barros.

,

'-*~-,

,

Continúa a Relàfâo .das S~n.tençaif.,proferidas pelo Supremo, Conlelho de Justzça lYlzldar, no me'ó de Julho ultimo •.
Em Sessáo de 9 do dito mc!l..
Batalhão- de Infantej'ia N. 9.
I

v

Manoel Henriques,
Soldado, condemnado em primeira Instancia.
a dez annos de degrêdo para Rio de Senna,
em Africa, pelo crime de deserção, em, tempo de guerra,
e morte r, foi confirmada
a
Sentença.

[ 3 ]
Bm Scssáo de 13 do dito 111C~.
Regi'mento de Cava/.lQ,j·ia N. 6.

e

-

n

José Pinto, Soldado,
condcllllludo
lo crime de primeira deserção simples:

em seis mezes de prisão, pe ..
foi confirmada
a Sentença.
Batalhâo de CCLcadores N. o ~8.
Joaquim Lopes, Forriel , telld~ respondjdo fi Conselho de.Guerra , pelo crime de fuga de presos: foi absolvido em primeira Instancia ,. e confIrmada
a Sentença.

Bc.ttalháo d~ lnjanteria N. o 7.

Francisco da Costa, Soldado,
coudeIl;lnado em dez annos de
trabalhos publicos , pelo crime de roubo: foi-lhe reduzida a pena;
a cinco annos dos mesmos trabalhos.
•
Batalhão de Infanteria N: 11.
..
José de A breu, Soldado,
condemnado
em um anno de prisão,
pelo crime de primeira deserção aggravaJa:
foi. confirmada a Sentença.
r
João Vieira, Soldado,
condemnado
em seis mezes de prisão ti
pelo crime de primeira deserção simples: foi COllfIrmada a Sentença •
.Manoel Martins,
Soldado,
condemnado
em dous mezes ds prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi conürmada
a Seu ..
tença.
..
Joaquim Tei-xeira,' Soldado,
condemnado
em seis annos de de ..
grêdo. 'para o Estado da Iridia , pelo crime de terceira deserção simples : foi.lhereduzida
a pena a cinco annosde
degrêdo para o mesmo Estado.
Antonio Sarrâo , e Antonio Alves ,. Soldados,
condemnados
em'
trcs: annos de trabalhos publicos,
por furtos feitos á Fazenda Nacional: foi-lhes alterada. a pena, em cinco annos dos mesmos trabalhos.
r

,

Bntalhâo de Infànleria N: 17:

Antonio Maria , Soldado,
cOlldemnado em dez annos de trabalhos publicas, pelo crime de roubo: foi-lhe alterada a pena em cinco aunos dos mesmos trabalhos. , Batalhão de Infanieria N. o 18.
Antonio Leite, Soldado , condemnado
em dous annos de trabalhos publicos,
pelo crime de segunda deserção simples·: foi confirmada a Sentença.
'
Feliciâno Guilherme Torres
Soldado,
condemnado
em quatro
mezes de prisão, pelo crime de 'primeira deserção simples: foi ~nfumada a Sentença.
Batalhão de Irifanteria N. o QO.
José Antonio dos Ramos
Soldado,
condemnado
a pena ultima,
pelo c~ime de primeira deserçâo simples, e furto com arrombam.en ...
to: foi-lhe reduzida
a pena a dez a nrios de degrêdo para Afnc.a."

[ 4.. ]:
1.o Bata1há() Nacional Procisorio de Lisboa.
João Evangehsta,
Soldado, condemnado em seis mezes de prisão,
pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada a Sentença,
Em Smâo de 16 do dito rne\t.
2.· Regimento de Art-ilheria.
Joaquim dos Santos,
Soldado,
condemnado
em seis mezes de
prisão,
pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada a
Sentença.

Baioihão 'de lnfantel·,ta N" 8.

Antonio 'Bernardo
da Fonseca,
Soldado,
tendo respondido
a
Conselho de Guerra,
pelo enirne de resistencia,
e bofetada-i foi em'
primeira Instancia absolvido por falta de prova, e em superior Instancia condemnado
em seis mezes de prisão.

,

Batalbâo de Irifante1'ia N.· -9.

Francisco José Bonito,
Soldado,
-condernnado
em pena 'Capital, pelo erime de deserção em tempo de Guerra:
foi-lhe commuttada a pena em trabalhos públicos perpetuos.
Batalhão de Infanteria N." 11.
João Pestana,
Soldado., condemnado
cm oito mezes -de prisão,
pelo critne de primeira deserção aggravada:
foi confirmada a Sen-:
tença.
, b
Batalhâo de /rifa:nteria N: 14.
losé de 'Sousa, Soldado,
eondemnado em hum aTI no de prisão,
pelo.crime
de primeira deserção aggravade : foi-lhe redu.ida a pena a seis mezes de prisão.
.
Batalhâo de Infante1'ra N.· 18.
João de Almeida,
Soldado, '<:ondemnado em hum anno de prisão, pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi confumada
a
Sentença
'
Manoel José de.Silva , Soldadó,
condemnado
em dois annos de
trabalhos publicos-, pelo ·crime de segunda deserção simples: foi alterada a Sentença na de quatro .annos dos mesmos trabalhos.

I

--*.$*--

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Capitâo do Batalhão de Infantena
N. o 13, J. P. Santa Clara
da Silva Lemos ,. quinze dias.
Ao Tenente de Infanteria,
fazendo o serviço no 1.. Batalhão Nadonai Pl'Ovisoúo de Lisboa,
P.. LOpCi da Silva , dous mezes.

=

B.

DA

R.

DESABUOSA.

Estú conforme.
Ç).

Chefe da ,I. a Direcçâo

Secretcwia

de E.tado

da Gucrra , em 9 de

dos Negocio«

Outubro

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-s«

ao E-.r:ercüo o lIeg'uint~ :

Por Decreto de 4

do .co,..rent~

mefh

'!ao. Regimento de Ãrfilheria.
Segundo Tenente , o Segundo
Tenente do Estado Mni_ a.a mes ..
ma Arma, Z. da Piedade Chautard,
Reginwnto de Caual.laria N.·
'l'en.ente,
o Tenente da '3. a Secção do Exercito , 1 . .de. Gamara.
Pinto.
&talháo de lnfantt:,.ia N.· 16.
Capitão da 6." Companhia,
o Capitão da 3,.a Secção do Exercito,
que se acha servindo-no mesmo -Corpo, M. Maria Padrão.

s,

-*~-

Por Portaria de 4, dfJ corrente me..,.,
Batalhõo Nacional de Mariante« c Artific;es do Douro.
Capitão addido , para entrar em effecti vo Iogo que haja vagatu.ra,.
o 'Capitão do extincto Batalhão N acional de Artist'aíl do -Porto ,
F. .Gomes da Silva.
Por Portaria de ;; do dito me'%.
_
Batalhâo de Tnfanteria N.· 8.
Para servir no mencionado Batalhâo-, o Alferes de lnfante.ria
da
3-.& Secção do Exercito , E. Mada -da Silva, que se acha f'azerrdo serviço n03. o Batalhão Nacional Provisol'io de Lisboa.
Por Portaria de 7 do dito me".
1~o B~Jc,áo
NaciQnal Prooisorio de ViUa Nova ,de
Para exercer as funcçôes de M.a_jor do ~eferKl.Q Cerpo , o Capi.
tão do Batalhão de -Infanteria N: 8. -J. G . da Silva Talaia.

ana.

---.~*_.._.......
S1IL&.l\fageost.a:d.e, A RAINHA,

declarar , qt!e os Mili.
de Coimbra,
devem remetter
Ministerio , as Certid-ões dos
concíuido ; e sem <alie conste
riâo poderão cGlfltinuar 'U ser
,-

Manda

"tares que frequentam a Universidade
todos os iUIInOS; directamente a este
respecriros Actos., logo que 'OstenlJam
terem satisfeito a esta deterrntnaçào ,
abo.lladQs d.'CIS nespectivos vencimentos.

""

--*~*Tendo occorrido algumas dúvidas ácerca da escripturaçâo dos Li.
vros Mestres dos,Corpos:
Determina Sua l\fagestade,
ARAINHA:
1.o Que se-averbem na respectiva casa de observações,
as faltas commettidas por mais de tres dias, e menos de oito ; a fim de
se conhecer do mesmo Livro, quando tem applicaçâo o disposto no
Artigo 4. o, Titulo 4.0 da Ordenança
de 9 de Abril de 1805.
Q. o
Que na casa respectiva ao dizer
Estado
se escreva se.
guidamente,
= aliás casado, ou aliás viuvo = conforme as alterações que succederern ; ficando entendido , que havendo de se esoripturar
novo Livro, s6mente se nota, o estado em que então se.
acharem os individuas.
.
3. o Que no registo dos cavallos se deve declarar se são = inteiros, ou castrados =; e quando algum for castrado-, poste.riormcn .. te ao assentamento
de praça,
se notará esta alteraçâo em seguimen-,
to á palavra
inteiro.=,
deste modo, :::::;:aliá$ castrado;

=

=,

=

--- •.y...--Sua Magestade
Deter-mina:
Que quando qualquer Offlcial, exceder o itenerario que lhe
houver sido marcado,
a Authoridade
a quem se apresentar,
ao chegar ao seu destino,
o participará
a este Ministerio.
2.· Se 'alguql Official exceder a licença,
que estiver ~ozando,
o Com mandante da Divisão onde elle residir, o mandará prender,
salvo motivo justificado;
porém, em qualquer dos casos, dará parte a esta Secretaria de Estado.
3.· Que fica. prohibido o serem mandados Ofâciaes em dlllgencia á Capital,
sem authorisaçâo do Governo.
_.'

1.o

-*~*_.
Continúa a Relaçâo elas &ntenços proferidas pelo. Sup,.emo Cons,lho de Justiça Militar, no me... de Julho proxisno passado:
E11l Sessão de 23 do dito mc'ló.
1.o Regimento de .ârtilheria,
Joaquim Rodrigues,
Soldado,
condemnado
em quatro mezes de
prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi a Sentença alterada na de seis meses de prisão.
Antonio Maria Guerra,
Soldado,
condemnado.
em um anno
de prisão, pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi-lhe reduzida esta pena a seis mezes de prisão.
Manoel Maria Alfonso A breu, Soldado., condemnado
em dous

[ 3 )
annos de trabalhos publicos,
pelo crime de segunda .deserçâo simpies: foi confirmada a Sentença.
Regimento de CavallaritJ N. o 6.
J.osé dos Santos Barrotte , Soldado,
co,ndernnadQ em sei e mezes
de prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada
a Sentença.
.
Joaquim Augusto Pinto,
Soldado,
condemnado em dous mezes
de prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada
a Sentença.
.
Bataltulo de Caçadores N. o 2.
José Martins,
e Antonio da Silva, Soldados,
condemnados
em
seis mezes de prisão, por primeira deserção simples: foi confirmada
a Sentença.
Antonio Joaquim 3", Soldado,
condemnado
em um anno de
prisão, pelo crime de primeira deserçâo aggravada:
foi confirmada
a Sentença.
Joaquim José Vieira,
Soldado,
condemnado
em seis annos de
degrêdo para o Estado da India,
pelo crime de terceira- deserção,
e fugir á Escolta que o conduzia preso: foi confirmada a Sentença.

Batalhão. de Inf-anlena N.

o

6.

Antonio Alves, Soldado,
condemnado
a trabalhos publicos pera
petuos, pelo crime de deserção em tempo de guerra: foi.lhe redu ..
zida a pena a dE~Z an nos dos mesmos trabalhos.
Batalhão de Infanteria N. o 10.
José Martins Cazal, Soldado,
condemnado
em dous annos de
trabelhoe p'l~héos,. pelo cri me de segunda deserção aggravada:
foi
confirmade a Sentença.
Bata/Mo de Infonieria N.· 16.
, .ManoeI Francisco,
Soldado, condemnado
em seis mezes de prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada
a
Sentença.
_ José da Costa, Soldado,
cond.emnad~ em pena. capital,
pelo
crime de deserçâo , roubo,
(' entrada em Praça,
$altando as muralhas, foi-lhe commutada a. pena em degrêdo perpetuo para algum
dos Legares de Africa.

Batalhão de Infallteria

N.

o

19.

Vicente José da Luz, Soldado,
condemnado
cm um anno de
prisã?, por primeira desNç~o aggravada:
foi m~ndado soltar, na conformidade do Indulto de 4 de Abril de 1838.
..

BataJhâo de Infanteria

N.

o

~O..

Francisco Gonçalves,
Soldado, condemnado
em quatro mezes
de prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi conÍlrmada
a Sentença.
Antonio Joaquim Portel, Soldado,
condemnado
em seis annos.,

i!e aegl'Mo J'lnra o Estado dã 'India , pelo crime de terceira deserção simples: foi confirmada·a 'Sentença.
2. o Bata,tMo Nacümal Provisorio de Lisboa.
lôsé de Freitas , 'Soldado , oonlemnado
cm 11m armo de prisão,
pelo cTiJ!rH~ de primeira deserção aglifáv~da:
foi-lhe reduaida a pena a seis mezes de prisão no Castello de S. Jorge .•
b'tn &$s'áo de <1.1 do dito me~.
sa.· R.egimenfo de A rtilãeria,
João Serapiâo , Corneteiro,
condernn ado em seis mezes de prisão, pelo crime de primeü'a deserção simples : foi conlirmada a Seutenç(t.
Regimento de ea.,a,i/;a,-.ia N.· 4,. .
Antonio José Martins,
Soldado,
condemnado
em primeira lnitàndit ém doze annos de degrêdo parh o Estado da lndia,
pelo
lltHtlé de terceira deserção-r ff)i-lhe reduzida a pena a dez annos de
degrêdo para o mesmo Estado.
~ Fttlll'ciceo Pereira , 'Soldado,
coademnado
em quatro annos de
trâbalhos ~ublicos ~ pelo crime de s~gllnda deserção àggravada:
fei 'C~hfir:mbd.a a Sentetl~,
Battithú@ d« CtJ§ado,./:S N.· 8.
Igt"ttlj.~ José , Soldàd\3 ,~.'c!4a'IHj~.se conde III nado em dez nn nos
d'ê degrMú para Cacbeu : foi ..lhe reduzida a pona '3 tres unnos c
meio do mesmo degrêdo, peta appticaçâo dos lllduk'O$ à.e ~ de Outubro de 1837, e 4 d e Abl'it de ol;S~.
.

.tic~

,....._*~.ojf<_'

.11

'j!Ktr .motivo ,dé moJesM
aw OjJieéfA"-'8 ab<J,iaXJ
declarados.
l!;m SellSáo 'fie 19 do ,Jott:; proximo 1)(1 ·sacln.
Ai) G'lIatll:à odá E&C'Ófa dQ BX'C4'cito, l~. J. Maria
61~{Cr, noven ta
-diàS ~rQ l'Omar-or-e-s 4H\ Ilha da Madeira.
E'm Sessâo de :1 do corrente mer.
A() Amafluénsé <I-a 1.& Clftsse de-sla Secfetar~a de Rstailo,
C. Pos'soHe de :S0usâ, trinta dias pata conLilluar à tfactilr ..~\
'é(f'14lfCtl"id,/)$

--....~"*'-

Licenças regi1!tadas' concedidas (WS Officiaes o'bm:ro in-dic"dos.
Ao Alfer~s do Batalhrl(~ Nàciol'la~ Movei do Porto, J. da 'Costa
]\foreira,
seis meÍ'e!; pata ir f6ra do Reino.
~'Ó A.\!\M\rensé
-da 3. • Classe da Secretaria Gerol do Arseraal -do
Exercito,
J. L. da M. X'aIyPer AnDes, l(}\\drenUI 'C t:inoo ~llj.as;
contados de 16
corrente "leZ~ =B.
DA R. DE SAlIROSA.

ao

N. 50.
O

&cretarut

de Estado

dos Negocios
da Guerra,
de 1839.

em 12 de OutttÓ1'(J

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se
Selltença

ao Exercito

a seguinte:

proferida pelo SU'fJ1'emo Conselho de Justiça lJ.filitar,
S~ssâo de 3 de Setembro proximo passado.

em

Batalhâo de Caçadores N.· 5.
Antonio Francisco,
Soldado,
tendo respondido
a Conselho de
Guerra,
pelo crime de assassinio , e uso de arma prohibida:
foi a
fiual coudemnado
a morrer fuzilado.
Extracto
de um Officio do .B9·igadeiro Graduado , Commandank
da 8 1\ Divisâo Militar,
datado de 2 do corrente mC$.
, No dia 1.0, ao meio dia, no Campo da Atalaia Grande,
em
-Tavira,
foi fuzilado na frente do Batalhão de Caçadores N.·
a
que pertencia,
e dos Contingentes,
do 4.· Regimento de Artilhe-ria, Regimento de CavaUaria N. o b , Voluntarios a Cavallo de Castro Marim,
Batalhão
de Ln fanteria N. o 8, e 19, e Batalhão N acional de F,íro,
o Réo, Antonio Francisco,
Soldado do referido
Batalhão de Caçadores N. o
que, por Accordâo do Supremo Con.
selho de Justiça Militar de 3 de Setembro ultimo, fôra condcmnado áquella penna,
pelo crime de assassinio , e uso de arma prohibida,
. Todos os soccorros Espirituaes
foram prestados ao Réo , que se
mostrou resignado com a sua sorte, e arrependido
de .seus crimes;
e a tranquilidade
pública não foi alterada.
õ

ô

,

,

--~~*Continúa a R dação das Sentenças p"o.!eridas pelo Supremo COnJICa
lho de Justifa Militar,
no me:z dr: Julho,
e Agosto do corrente
anllo.
Em. SessáQ de Q7 de Juiho,
Batalhâo
de Caçadores N:" 4.
José Antonio da Silva, Cabo, condemnado
cm um anno de
prisão, pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi alterada

•

[ Q

a Sentença,

1

sendo o Réo condemnado

Batalhâo

cm dezoito

mezes de prisão.

de l nfanteria N;" 10.

Estevâo
Paulo da Silva, Anspeçada , sendo condemnado
em
primeira lnstancia
a ser posto no logar de um criminoso,
que deixou fugir, estando encarregado
de o guardar:
foi em ultima lnstancia julgada a culpa por expiada com o tempo que tem tido de
prisão.
Batalháo de Infanteria N. o 11.
Manoel de Sousa 2:,
Soldado,
condernnado
em seis mezes de
prisão, pelo.crime de primeira deserção simples: foi. confirmada a
Sentença.
•
Batalhão de Tnfanteria N. o 20.
Jotto Rodrigues
Sabino,
Soldado,
coridemnado
em seis mezes de prisão, por primeira deserção simples:
foi mandado
soltar em virtude do Indulto de 4 de A bril do corrente armo,
Francisco Lourenço,
Soldado,
condemn ado cm um anno d-e
prisão, por primeira
deserção aggravada : foi confirmada
a Seutença.
José João de Seixos, Soldado,
coudemnado
em trabalhos publicos perpetuos , por deserção em tempo de G uerra : foi-lha reduzida a pena, a seis mezes de prisâo , como desertor em tempo de
paz ..
Em. Scseão- de. 30 do dito me%.

Regimento. de Crwnltaria N. o 2.
José Maria da Costa , Soldado,
condernnado em dous annos de
trabalhos publicas,
pelo crime de segunda deserção simples: foi alterada a Sentença,
sendo o Héo condernnado
em quatro annos dos
mesmos trabalhos.
Regimento

de Cacallaria N.· G.

Antonio José, Soldado,
condemnado
cm seis mezes de prisão,
pelo crime de primeira. deserçâo aggravada : fOL confirmada a Sentença.
Batalbâo de Caçadores N. o 4,.
Manocl Adriâno Ferro,
Soldado,
tendo respondido a Conselho de Guerra,
pelo crime de primeira deserção simples, e sendolhe applicado o Indulto
de ti! de A bril do anno próximo passado,
e mandado soltar: foi confirmada
a Sentença.

Batoihôo

de Caçado1·es.N.· 30.

Antonio do Valle, Soldado,
condemnado
sâo , pelo crime ele primeira deserção simples:
tença.

Batalhão de Infanieria N.
Luiz Antonio

Ribeiro,

ManoeI

cm seis mezes de prifoi confirmada
a Seno

de Almeida,

6.
e Victorino

José

[ 3 ]
da Silva, Soldados,
condernnados
cm seis mezes de pnsao , por
primeira deserção simples: foram confirmadas
as Sentenças.
Manoel Rodrigues,
S ldado , condemnado
em doze annos de
degrêdo para o Estado da India,
pelo crime de terceira deserção
aggnnada:
foi-lhe reduzida a pena a dez annos de degrêdo para
o mesmo Estado.

Bala/lulo de Tnfanteria N.

o

U.

Francisco
de Frei! as 1. o, Soldado,
condemnado
em dous mezes de prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada a Sentença.

.

Bata/Mo

de Iufantcric

N: 17.

ManoeI Joaquim,
Soldado,
tendo respondido
a Conselho de
Guerra,
pelo crime de primeira deserção:
foi-lhe applicado O lndulto de 4 de Abril do armo prox imo passado , e mandado soltar,
por Sentença de primeira Lnstancia , a qual foi confirrnada •.
Bm Sessi10 de 3 de Agosto.

Regiment() de Caoalloria N. o 6 •
.Manoel Vaz Pereira,
Soldado,
condernaado
em seis mezes de
prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada a
Sente liça.
Bat"lhâ() de Caçadores .N. o 2.
JortO Ferreira,
e Manoel Ribeiro,
Soldados,
condemnados
em
um ali no de prisâo , pelo crime de primeira deserção aggravada:
foram confirmadas
as Sentenças.
Botulhâo de Coçadoree No" 28.
José Nunes,
Soldado,
condcmnado
em seis mezes de prisão,
pelo crime de primeira deserçâo simples:
foi confirmada
a Sen-·
tença.
Bata/Mo

de Infonteria N:" 7.

Joâo Augusto,
Soldado,
condernnado
em trabalhos
publicos
perpetuos,
pelo crime de segunda deserção simples, e roubo: foilhe reduzida a pena a dez annos de degredo para Africa, sendo
primeiro exauturado
das honras Militares.
RataLh(10 de Infanteria
N." 11.
.
José Joaquim Q. o, oldado , condcmnado
em dous mezes de pnsâo , pelo crime de primeira deserção simples: foi confIrmada a Sen .. ·
tença.

Batalhcto de Tnfanteria .N. o 20.
Jl~

fOI

Antonio Jesus da Piedade,
oldado , condemnado
em um an ..
de traba lhos pu lrlicos , pelo crime de segunda deserção simples:
confirmada
a Sentença.
Manoel Frade,
Soldado,
condemnado
em seis mezes de pri-
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sâo , pel() crime de primeira deserçâo símples : fOI mandado soltar
em virtude do Indulto de 4 de A hril do corrente anuo.
3. o Batalhão Nacional Prooieorio de Lisboa.
Manoei Ignacio, Soldado, condemuado em seis mezes de pri ..
ião, pelo crime de primeira deserção simples: foi-lhe reduzida a
pena a tres mezes de prisão no Quartel, com perdimento do tempo que anteriormente tiver scrvido.

Licenças registadas oonoedidas aos Dfficiaes abaixo designados.
:A.o Major Graduado de ArLilheria, Director do Trem da Praça de
Elvas, A. J. da Gama Lobo, um mez.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N. o 6, J. da Camara
. Pinto, um mez.

---*~*---

Declara-se que o Major Graduado de Artilheria, S. José de
Carvalho, Com mandante do material da mesma Arma na Praça
de Elvas, foi, pOI' Portaria de 9 do corrente mez , encarregado interinamente da Direcção do Trem daquella Praça, durante a licença registada, concedida ao Director do referido Trem. = B.
DA

R.

D~ S.lBROU .•

EsttÍ. conforme,

o

Chefe da 1.a Direc~âo =

Secretaria de Estado

dos Negocios da Guerra , em 16 de Outubro
q,e 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-s« ao Exercito o seguinte:
DECRETO.
Havendo
desistido convencionalmente
da sua collocaçâo no Exercito o Tenente do extincto primeiro Regimento
de Infanteria
Ligeira da RAINHA,
Julio Lambert, actualmente considerado como Reformado:
Hei por bem Demitti-Io do serviço, ficando sem direito a
qualquer reclamação futura. O Presidente do Conselho de Mini"tros,
Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, Encarregado
interinamente dos Negocios Estrangeiros,
o tenha assim entendido,
e taça
executar.
Paço das Necessidades,
em quatro de Outubro de mil
oitocentos e trinta e nove. = RAINHA.
Barão da Ribeira de

Sabrosa.

-«;~.-

Por Decretos de 8 do corrente me~
.Regimento de Caoallaria N. i>.
v

Dernittido
te, C.

, pelo requerer,
allegando
G. de Stí Cabral.

motivos attendiveis

Batalhão de Tnfarüeria N.

o

, o Tenen-

9.

, o Capitão,
J. da Silva Mourão.
Por Decreto de 11 do dito me,..
Rrgimento de Cnvallaria No" 1.
Capitão da 4.- Companhia,
o Capitão,
P. M. de Sousa CastelloBranco.
Batalhão de Infanteria N. o 1 L
Tenente,
o Tenente do Batalháo de Infanteria
N. o 8, J. José da
Cunha.

Capitão

da 4.· Cornpanhia

Forte de Espor.ende.
Exonerado
Almeida.

do exerci cio de Governador,

Ofâcial , que, por
lo MilllÍ.:iterio do.I eiao
nicipal de Segurança
mcncionado , ai fim de

o Major,

-.~,-

.

de'

Decreto de 4 do corrente mez, expedido pe, foi exonerado do commando
do Corpo l\:!uPáblíca
do Districto
Administrativo
~b:llxO
ser empregado em outro que se lhe designar.

Districto de Bra~ança.
O Capitão

J. Manocl

de Infanteria,

J. Lazaro

Franco .

•

E>flh:iaes, que, por Decreto de 4 do corrente rnez , expedido
pelo Ministerio dos Negocios do Reino,
foram nomeados Comrnandantes dos Cargos Municipaes de Segurança: Pública dos Districtos
Administrativos
'abaixo mencionados.

O Major,

addido

Districto de Vianna.
de Lindozo , J. P. de Araujo

ao Castello

Bar-.

boza,

O Major

.
Districto de B1·agança.
da 4. a Secção do Exercito,
J. Manoel

de Almeida.

-*$~$*-.
PORTARIA.
Ministerio da Guerra. = La Direcção.
= Ç2. a Repartição. _
Attendendo
á representação
do Secretario ,. servindo de Administrador Geral de Santarem , enviada ao Ministerio dos Negocios do
lleino,
na qual declara ser conveniente
ao Serviço Público a dissoIuçâo da Companhia
N-acional Move) daquclla Villa, pela sua di ..
minuta força, e mais circumstancias
: Manda A RAINHA,
pela
Secretaria de Estado dos Negocies da Guerra,
que a mencionada
Companhia
seja. dissolvida;
devendo os respectivos armamentos,
e
mais artigos da Fazenda serem entregues ao Cornmandante
Militar
naquelle ponto,
para terem o destino,
que lhe for determinado.
Paço das Necessidades,
em 11 de Outubro de 1839. ::;:; B. da ~.

de Sabrosa.

.

-'*~*Determina
Soa Magestade,
A RAINHA,
que o Tenente
Batalhão
de Infanteria
N" 14, J. José da Cunha , continue
exercício em que se acha .

do
no

._*~*Constando
A Sua Magestade,
que algumas Authoridades
Militares enviam,
pelo Correio Geral,
correspondencias
particulares
cm sobscripto de Officio , subtrahiodo-as
assim ao devido pagamento; Manda prohibir este .reprehcnsivel abuso ••

-*~*Em additamento
á Relação dos Alumnos, publicada na Ordem
do Exercito,
N. 046, do corrente anno , se declara,
que, por Portaria de 8 do presente rnez , foi mandado admittir no Collegio Militar, na qualidade de Alumno Estadista da Classe do Exercito,
()
Candidato,
Alberto Schwalback , filho do Brigadeiro,
Barâo de
Setubal..

[3 ]

--*'~,:.--

.

Continua a Re.laçárr das Sentenças proferidos pelo Supremo Conselho de Justiça il1.ilitm·, no mev. de Agosto do corrente anno.
Em Sessâo de 6 do dito ?lU ...
R€gimento de Caoallaria N. o ~.
José Gonçal ves Dias, Cabo, tendo respondido
a Conselho de
G uerrn , pelo furto de uma pistola pertencente
ao Rcgimento : foi
absolvido em primeira Iristan cia , e confirmada
a Sentença.
Regimento de Caoallaria N. o 6.
José Manoel Chaves, Soldado,
condernnado
em seis mezes de
trabalhos publicos , pelo crime de segunda deserção simples:. foi confirmada a Sentença.

Baialluio de Tnfanteria N.
José Constante,
Soldado,
condernnudo
pelo crime de primeira deserção aggravada:
tença,

lJatalháo de Infanteria

o

10.

em um anno de prisão,
foi confirmada a Seu-

N.

o

13.

Valentim José Frngueiro,
Soldado,
condernnado
cm seis mezes
de prisâo , por primeira deserção simples: foi confirmada a Sentença.
Antonio Franoisco,
cnndemnado
em dous annos de trabalhos
publicos , pelo crime de segunda deserção simples: foi confirmada.
a Sentença.
Carlos Alves de Mesquita,
Tambor,
condemna.-lo em a mesma
pena, e pelo referido crime: foi confirmada a Sentença.
ManoeJ Pinto, Soldado,
condcmnado
em um anno de prisâo,
por primeira deserção aggravada:
foi confirmada
a Sentença.
José Rodrigues,
Soldado,
condemnado
em um anno de prisão,
por primeira deserçâo aggravada:
foi confirmada a Sentença.
Batalhão de Infanleria N. o 16.
Francisco Lopes Logarinhos,
Soldado,
condernnado
em quatro
mezes de prisão, por primeira deserção simples: foi alterada a pena em seis mezes de prisíio.

EIIl Sessâo de 13 do dito mCJ;;.
Regimento de Cavaltaria N. o 6.
Manoel Coelho Sobral,
Soldado,
condemnado
em seis annos,
de degrêdo rara o Estado da India , pelo crime de terceira deser.
ç.ão aggravada:
foi mandado soltar em virtude do Indulto de 4 de
Abril de 1838.
Batalltâo ele COfadOf'e. N. o 1.
Angelo de Medeiros,
Soldado,
condemnado
cm seis mezes de.
prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada n
Sentença.
BatalMo de Infantcria N. 020.
Antonio Coelho,
Soldado,
condemnado
em trabalhos publícos

{ 4 ]
por toda a vida, pelo crime de deserção em tempo de guerra: foilhe reduzida a pena a dez annos dos mesmos trabalhos.
Joaquim Martinho Bicho, Soldado,
condemnado
em seis mezes de prisão pelo crime de primeira desi'rção simples: foi mandado
soltar em virtude do lndulto de 4 de Abril do corrente anno.
Valerio Rodrigues,
Soldado,
condemnndo
em seis mezes de
prisâo , pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada a
Sentença.
. .
José Maria da Silva, Soldado,
condemnado
a Galés de Angola por toda a 'vida, pelo crime de quinta deserçâo : foi-lhe reduzida a pena a degrêdo perpetuo para Africa.

--*1'*--

Licença» conoedidae por motivo de moles tia a08 Gfficiae« abaixo declarados.
Em Sesuio de 3 do corrente me".
Ao Capitão do Corpo Militar do Arsenal do Exercito,
J. da G.
Lobo Soares,
vinte dias para terminar os banhos das Alcaçarias.
Ao Empregado
da Repartição Provisional de Liquidações,
J. R. da
. Silva Pires, trinta dias para terminar o seu tratamento.
Ao Empregado
da mesma Repartição , J. Martins do Alto, quarenta dias para se tractar,
Ao Empregado
da mesma Iiepartiçâo , F. Quintino de Avelal', trinta dias para se tractar,
Ao Empregado
da mesma Repartição,
F. Antonio de Figueiredo,
sessenta dias para se tractar,

--.~*--

Ao Tenente do n.e~imen'to de Cavallaria N. 06, J. da Camara Pinto, prorogaçi1o por cinco m ezes , sem vencimento
algum.
A& '1'enente- do Batalhão de Infauterin
N." 6, J. A. da Silva Ba• ccllar , seis mezes para ~r ao Imperio do Brasil , contados do dia
em que embarcar.
Ao Capitão da 3." Secçâo do Exercito,
·C. Estevão Dupoisat , quarenta dias para ir fóra do Reino.

--·t·despachado

Declara-se que o Alferes,

para o Batalhão Nacional Fixo do Porto,
por Portaria
de 2á de Setembro do armo proximo passado,
publicada
na Ordem do Exercito,
N. o 73, do dilo
anno, he A. de A lmeida Ribei-ro, e não A. de Almeida Pinheiro.
:::ç

6.

DA

R.

-DE SABROSA.

Está conforme.

o Chefe

do 1.· .Di,.caçâ6'

=

N.'()D2.
I'"

Secrclm'w de Estado dos Negccios da Guerra., cm 17 de Üiüubr»
de l839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publicam-se ao Exercito os seguintes
DECRETOS.
Hei
por bem Nomear Vogal do Supremo
Conselho de Justiça
Militar o Marechal
do Exercito,
l\farqllez de Saldanha.
O Barão
da Ribeira. de Sabrosa,
Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar. 'Paço das Necessidades,
em quatorze de Outuhro de mil oitocentos e 'trinta e nove, = RAINHA.
_ Ba,'ú,o da Ribeira de Sabrosa.

Hei por bem Nomear Vozal effectivo do Supremo Conselho de
Justiça Nlilitar o Marechal
âe Campo,
Conde do Bomfrrn , que,
por Decreto de, vinte e dons de Dezembro de mil oitocentos e trinta e seis, foi despachado
Supplente
do mesmo Tribunal.
O Barão
da Ribeira de 'Sabrosa,
Presidentc do Conselho de Ministros,
Mi ..
nistro c Sccretario de Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar,
Paço das Necessidades,
em quatorze de Outubro de mil oitocentos e trinta e nove. = !tAINHA.
= Baráo da Ribeira de Sabrosa.
Tendo sido promovido ao Pôsto de Tenente,
para servir no Ultramar,
o Alferes de Infanteria,
Joâo Dias Malheiro;
e não havendo seguido viagem para o seu destino,
por ter sitio julgado incapaz do serviço activo pela Junta de Saude : .Hei por bem Determinar, que o referido Official volte ~í.situaçâo em que se achava,
antes de ser promovido
condicionalmente
áquelle Posto; visto verificar- e o motivo de ficar sem effeito a mencionada Promoção, O .Ministro e Secretario de hstado
dos •ezocios da Guerra o tculia asim entendido,
e faça executar.
Paç(~ das Necessidades,
em quinze de Outubro de mil oitocentos e trinta e nove. = RAINHA.

=

Barão da Rtbeira: de Sabrosa,
POt·

-~~~
..-

Decreto de ];) elo corrente mc'lt.
Estado },!a;or de; Arlilhel'ia .

. egunrlo Tcn nte, o egundo Tenente
íhcrju ~ L: de
ousa FOJq~IC.

do

~.o

ll('girnento

de Arti-

t ~1

-.~~*-

.

Por Portaria dr 15 'do corrente me%.
Baialhâo
Nacional MOL'el de VWa Nova de Gaia.
Demittido , pelo f(>flucrer, ~llelfançlq motivos attendiveis , o Capi~·
tão ,. J. N unes da Cunha,
Por Portarias de 16 do dilo me",.
1.· BatalMo
N(.tc_ionCJI PravisQI'.j(J de Lisboa.
Tenente,
o Tenente
do ~.V Batalhão
Nacional
Provisorio
de Lisboa,

M. Cactano
Gonçalves.
~ ." Batalhao Nacional Proeisorio do Porto.
DcmitLidq,
PPf ter sido julgado incapaz do serviço por uma Junt~
Militar de Sande,
o Tenente,
J. Garcia de Moraes. •
.4:l~t(lllu1a Naçionnl Prooisorio de Léça (~p.- Bolio,
Demittido , peln requorer , e leI' sido julgado incapaz QO serviço pOf
uma Junta Milita» de Saude , o Alferes,
M. Filippo da Silva ;
qne conservar~ as hOlHAS <lo Pôsto , por se achar cowprehendiclo
na diaposlçâo do Decreto de 15 de Outubro de lUl6.

--'lt~~--

Sua M~gestí\qe ~ A llA~NHA, Determinou,
PN Portaria de
16 do çorrente mez , ql.\e o·Capit~o. elo Batalhâo
de ~~~f~~teria N."
~b, J. Pedroza Barreuo
q ue- se f\c:ll~ fa~en~o serviço no B~~qlhi\o·
de Ç~çlldo{l!s N" 5., regresse ao Corpo aoque pertence •

..---

........,....:.~
Em additamento
á. Relnç~o dos f\lluncws., pllblic~~.$.. aa Ord;eUll
do Exercito , N;: 4,.6, do corrente ouno , se declara , que , por fortaria de 15 do p\,esen te mez, foi llI&nc\"çlo. $d 'lllttir no. CollegLo M~.,
li.tar, na qualidade de Alurnno ~sladisln dá CI~s$e de Marinba,
o,
Candidato,
José Joaquim
da Costa e Almeida,
filho. do Capitão
de Fríil.g~ta Reformado,
J. J. da C,opt~ e. A1me~çl.I)..
-,---,~_,......
C(HJ.Nn-Ma(l' Rela~o cfas. S~~t@.ç~ . p~'oJer;i~. pelo Su~f".4m()-CQftIl4.
~o df, J'I.lstigí' M.litar., 7lQ mt~ de .I1:g0$to ~Ç) ÇOrT<I'lJ.t4. ~1JlO.
#'m Saw.4~ tLt 17 do Iii'i(-<J. '~.

1.· Q,c.gim~nt~ <1.6 ./lrl·ti.llleria.
fitip.plI l' i,xei~a., ~\çJ:~do" Ço.\Id~li~UH~cJ.o cQ), pritnei~1\ I nstaocia
u~ pena de cinç~nta
P~H\o\\d(\s. çll,} csp~da ~le pl'~nçhl\, e seis mezes de trao1flho.s de Fortifwaçrw,
pelo crün() de dcsaçnparitl' o. Pôs.,
·to: (QHhe cO(llmutada a pena. em seis l,nezl,lS dlos ~e9mos trllbalh.GSo.
\
Regimento
de C(lvalkJ,.r'Íq. N.· ~.
ManoeI José Ferreira,
Soldado,
condemnaclo
em dOlls mezcs
de prisão,

ça,

por primeira. ~seJ;ção simples: foi confIrmada a SentenQ.c po.gnr os objeclos qu~ extraviou.
R~girfl.el~to de Çavq.l~ria
.. 6.
Joaquim Ferreira,
Soldado, cond~1pQ,a.doem d~gr~do pqrpot.,ijQ-

com obrigação

[ 3

J

p_,ara lima dos Possessões Ultrumarinns , pelo cr imc de quarta desere furto: foi coudemnado
cm ultima .Instancia cm degrêdo perpetuo paro. Africa.

çao,

BatalluÍo de Sapadores.
Theodoro Raymundo
ele Lima, Soldado,
condcmnado
cm seis
mezes de prisâo , por primeira deserção simples: foi confirmada a.
entença.
,
Antonio José da ilva , Soldado , condemnado
em dous mezes
d~ prisâo , por primeira deserção simples:
foi confirmada
11 Sentença.
natal/uio de Tnfanleria N. o 10.
Francisco
Caetauo , 'Idado,
condem nado cm seis aUROS de
degrêdo para o Estado da I'ndia , por terceira deserção simples: foi
eonfirmadn
a Sen tcnça.
Jo1\o Bapti:.la,
Soldado,
condemnado
em seis rnezes de prisão,
por primeira deserção simple:>: foi em ultima Instancin condcmuado em dez nu no de tru bailio
de F ortific, çâo , por ser julgada a
dcscrçtto cm tempo de guerra.
lJalalheio ele Infunleria N. o 16.
Victorino G iralde,
oldado,
tendo re pondido o Conselho da
Guerra,
por ha ver desertado para os revoltosos : foi mandado seltur por Sentença de prmeira ln Lancia, a qual foi confirmada,

Batalh lo de Iufanteria L
17.
Tambor, c ndcmnado
m dous annos de babl11hoa
publicos , pelo crime de eouuda deserção
imples : foi couârmada
a Sentença.
.Em
~ (10 de 20 do dito mt't..
3. o Re~imC1Lto de Arlilheria.
Henrique Jo é> Soldado,
tendo re pondido a Conselho de Guel.0

•To é A Illonio,

ra, pelo crime de haver desertado
para Hcspanhn : foi mandado
soltar , em virtude do Derrelo de Q6 de Junho de 1834, cuja Sent nça foi confiruiadn,
Regimento
de Cm:atlaria. N. o. 5.
'actnno de -or.onh~, Jo.c$ Pir~,
e Jo:1o Antonio,
Soldados~
tendo r 'pondido
a
'o'lselI,o de G UCfla, J><,lo crime de ferimentos
morloc~: roi CIII I rim! ira Iu~a. c'
julgada
fi culpa
por ~xpiada.
com o t mpo que I?~m tid ele prisão; e ln ultima Inst8nclI~ con ..
dcmnauo
01 d rredo ')pr tuo p"r um do L gares de .A:flloa..

Batl//lulo de
:Antonio :V,t1erio,
ldado,
G uena, pelo 'rime de primeira
ln lancia ab olvido;
e aquelJ '5
repo içiio do valor do
bjcctos
que o H.do extraviou:
ew uaÃma.

'ugatLqre. N.· 2.

,

tendo r s)> dido a Conselho do
d
rçt
imples, foi CID primeira.
que o ali Laram condemnados
na.
p rtenccntes
,í. Fazenda !\acional
lmtan..:iB foi condernundo
em um

[4 ]
mcz de prisão no calabouço , indo durante ella á esc61a do ensino;
reprehendido
asperamente
o Conselho de G uerra : e o Auditor, F.
Luiz da Silva, condemnado
em vinte mil réis, applicados
para o.
Hospital do Corpo,
a que pertence o Réo, os quaos vinte mil réis
lhe serão descontados mensalmente,
pela sexta parte do seu Soldo .
Batalhão de litfantcria N. ° 7.
Jacintho Alexandre
Pereira) 'Forriel , tendo respondido a Conselho de Guerra,
por excéssos praticados
com um prêso; foi cm
primeira Instancia julgada
a culpa por expiada com o tempo que
tem tido de prisão, cuja Sentença foi confirmada.
Licenças

concedidas

--*~*--

motivo de moléstia aos Ofjiciaes abaixo declarados .
.Em Sesstio de 19 do me;, protcimo passado.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria N. o 2, J. Baptista Alves,
vinte dias para convalecer.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N." G, J. A. da Silva Bacellnr , vinte dias para tomar banhos.
Em Seslláo do 3 do corrente me~ •
.A'oMajor <10 Corpo de Engorrheiros,
J. M. Moreira de Bergúra ,
.quarenta dias para tomar agoas férreas.
Ao Major do Regimento
de CavaHal~a N." 4, P. M. Pinto Guedes, vinte dias para tornar banhos do mar.
Ao Tenente do Batalhito de .Caçaclor s N" Q, J. M. da F. Lemos
Monteiro,
trinta dias para tomar banhos.
p01'

I

--*t*--

Offieial que a Junta Jtlilitor de Sau/l« , ~m Scs.~lO ele ~ -la corrente me~ ,
juLgmt devei' entrar no Hospita] da E.~tj'ctL((, pU1"(/ se ti o- iar.
O Capitão do .Batalhâo
de Caçadores
N." 1, J. J. de '-iacêdo e
• Contou
Militar de Saude , em Se.5,10 de 3 do eorr'Cnte
julgou, prompto para o Serviço.
do Bataíhúo de Caçadores N. o Q, A. A. de Macêdo e

Offieia{ que a Junta
.

Q Tenehte

?nC<;:.

Couto.

-*t*-

_. Boolsrn-se
que sâo rezistadae
as licenças, .conccdidas pela Oro
'1,·1
C adern do 1tx O1'C ilo , N. ° 61, do corrente anilo aos oucntes , ue
valiaria N." G, J. da Oamaro Pinto , e de Iufautcr.a
N.oG,.1.
A.
da Silva Bacellar ; e ao Capitã
da 3. ~ SCCÇ:lO do Exercito , 'E.levlto Dupoisat.
B. D,\ Il; DE S.U3ROH.

=

Está conforme.
o' .•

O Chefe da t.& nirecç40

=

N.O 53.
Secretaria

de Estado dos Negocias da Guerra,

e17&21 de Outubru

de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Sua

l\Iagestade,

A RAL IIA,

Determina

que os Chefes dcs

Repartições subordinadas a este Minister.io, que ainda nâo deram,
como lhes cumpria,

execução

ás Ordens porque lhes foi exigido

o Orçamento para o proximo anno economico,
naes que o devem acompanhar,
sua responsabilidade,

e Relações Nomi-

satisfaçam impreterivelmente,

até ao dia quatro do proximo mez de No.

vembro , ao que lhes está ordenado a similhante respeito.
DA.

R.

DE

S.1.DROSA.

Esté conforme.

o

seb

Chefe ela 1.. Direcfâo

=

= B.

l

,
b o

r;

.

!lU

nn
,,
c
.1

; le'l

,0

I

l'

j

,

•

1

N.O 54.
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra , em ~b de Outubro
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Beercito o seguinte:
Por Decreto de

Q~

do corrente me::;.

de Infanteria N: 1:3.
, A. A. das Neves, e Mello , por ter sido
para Rios de Senna.

Bata/Mo
Dsmittido , o Tcnente
despachado
Medico

-*~~~§*PORTARIAS.
Ministerio
da Guerra. = L." Direcção.
= Q." Repartição. =-=
Tendo sido, em 4 de Agosto de 1837, licenciado,
e desarmado o
Batalhão
acional Provisorio da Maia, por nâo convir a continuação do seu serviço: Manda
A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocies da Guerra,
que seja dissolvido o referido Batalhão, que opportunamcnte
serú reorganisado.
Paço das Neccssidades , em 17 de Outubro de 1839.
B. diJ R. de Sabrosa.

=

=

=

Ministeúo
da Guerra.
2." Direcção.
1." Hcpattiçâo.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocioa da
Guerra,
comrnunicar
ao Intendente
da l.a e 6." Divisões Militares,
para sua intclligencia
e necessária exccuçâo , que, na conformida<.1e
da Lei do Orçamento ~o corrente anno economico,
e desde o 1.0
do corrente
moz , sórnente continuam
a perceber gratiLicações os
respectivos Directores,
e os Offlciaes constantes
da inclusa Relaç4i.o, assig nada pclo Tenente Coronel,
Chefe interino da 2. a Direcçtto. Paço das Neces~idadcs,
em 17 de Outubro de 1839. =

B. da

R. de Sobro a.

N.
rações

B. Identica
de forragcm.

ao Comrnissario

cm Chefe , pelo que respeita

a

Relaráo nominal dos Officiaes em Commilsáo no jlJinist~rio da Gucr1'(1"
que devem continuar a perceber as gl'atificaçúes, segwido a
Lei do Orçamento do coaente armo cconomico:
1

DIRE ç.\o.
1." Rcpa1'tiçtl0.

PRUEIR.I.

,

'l'enf'nte Coronel,
J. de Azevedo Vellcz , Chcfe
oldo .1-8 ~'OOO, e gratilicu);w
LO, 000 •

..

da Reportiçâo

,

,

I 2]

'.

~.

Major,
J. A nronio Tavares,
e gratificação
10,$000.

ti.

.

Repartiçâo.
Chefe da Ropartiçâo

, soldo 45)~000,

a.'" Ilepart içâo,
Major,
J. Joaquim de Queiroga, Chefe da ll.epartiçao, soldo 45$000
e gratiflCaçttO 10$000.
Capitão,
M. Pereira de Mattos, soltlo 24,$'000, e gratificação 10$000.
4." Repartição,
Capitão,
F. Dionizio de Almeida,
Chefe da R(}partição,
soldo
24$000, e gratificação
10$000.
Dito, J. E. da Costa Ricci , soldo Q~OOO, e gratifIcação ] 0$000.
'l'enente,
L. Travasses Valdez, soLdo ~2$OOO,e gratiflCação 101000;
SEGUNDA DJRECÇÃO.
1." Rcportição,
Capitão,
P. A. Pereil'ã Seromenho,
Chefe da Repartição,
soldo
24$000, e gratifIcação 10,$000.
Dito, L. J. Telles de .1\1ello, soldo ~t$eO(}, e gratiúcaçi'1.o 10$()OO.
2." RelJartiçâo.
Capitão,
M. Paes Coelho, Chefe .da Repartição,
IiOldo !U._lOOO,
e gratificação
10$000.
'
Dito, C. Maria de Caula,
soldo '~~$OOO, e gratiflcaÇrl.O 10$OOCh
Dito, A. de Mello Breyner,
soldo ~4$OOO, e grátiflcação lO$@OO.
Alferes, A. Augusto Picoluga , :Chefe da Repartição
dos Estrangei ..
ros , soldo ~O$OOO, gratiflcação
10$000.
Secretaria de Estado dos r T gocios da Guerra,
em 17 de Outubro de Ht39.
G. A. Pereira de Sousa, Tenente, Coronel,
Chefe inlerino da ~." Direcção.
t

=

--*~*~.--

Por Portarias de 2~ do corrente ntel'i.
Membro da Commissão da Arma de Artilheria , 0 Tenonte do Estado Mãior da referida Arma,
. Adolfo de Warn]lagem.
Exonerado
do exercicio da Membro cla .wbredita Com missão
pitão da referida Arma, J,. Alberto CocHIO; por nãoser compativel este serviço com o Emprêgo
de Secretal'Ío da Escóla Pol;-technica.
.

,0.cQ.o

--.$*~*-

. Existindo ainda nos Cofres das differentes Pagadorias
Militaras
Recibos interinos,
provenjen les de quantias
que diversos Officiaes
receberam para satisfação dos respectivos vencimentos:
Delennilla
Sua Magestade,
A RAINHA, que os individuos responsavcis por
aqucllas sommas procedam
logo a resgatar
com Documentos
legues os referidos interinos,
de maneira que esta opcraçt\o esteja concluida , impreterivelmonte
, até ao dia primeiro do proximo met de
Janeiro.

[ '3 ]

-~1~-

Continú'a a RerlOfáo das Sentenças

proferidas pelo Suprema Canse.
lho de J"tlStiçfl Mititm', no me'/!,<.k Agosto do corrente anno.
Em Sessâo de QO do dito me,;,.

B&talháo de lnj(tnte'ria N.

u

8.

Caetano José de Brito , Soldado,
<sendo condemnac1o em trabalhos publicos perpetuos,
pelo crime de deserção em tempo de
guerra:
foi-lhe reduzida
a l)ena a dez ann os de trabalhos de Fortifícaçâo.
Batalhão de lnfanteria No" 17.
Francisco Maria, Soldado,
coridemnado
em doze annos de degrêdo para 11m dos Logares de Africa , pelo crime de quarta deserção simples: foi-lhe reduzida a pena a dez annos de degredo para
o mesmo destino.
Em Sessiío de Q7 do dito me%-.
-2.°, Reaimento de Al'tiLJul'ia.
Francisco da Horta,
§oldado,
condemnado
em seis meses da
prisão, pelo crime de primeira deserção simples : foi confirmada a
Sentença.

Balalhâo de Caçadore« N.· 1.
Francisco José da Silva, Soldado,
eondemnado
em seis mezes
de prisão, pelo referido crime: foi confirmada a Sentença.
•
'< ,
Batalhôo de Caçadore» N: 5.
Manoel Martins,
Soldado,
condernnado
em trabalhos publicos
por toda a vida, pelo crime de deserção em tempo de Guerra:
foi.
lhe reduzida a pena a dez annos dos mesmos trabalbos.·
Batalhão de Caçadores N. o 30.
José Antunes Pedrinhas , Soldado,
condemnado
em dous mezes
de prisâo , pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada
a Sentença.

Batalhâo ele'lnfantena

N: 11.

Claudino Fernandes 1 oldado , oondomnado
em quatro mezes
de prisão , por primeira deserção simples: foi confmuada a Sentença.
João Gonçalvss
, Soldado,
conllcmnado
em quatro annos de
dcgrêdo pura as Ilhas de Cabo Verde 1 pelo crime de furto: foi em
ultima Instancia
condemnado
cm oito annos de trabalhos de Forti-

ficaçâo.
BatalhiÍo de Infanteria N. o 13.
Manoel dos Santos,
e Braz dos Santos,
Soldados,
condernnados em seis mezes de primo, P lo crime de 'primeira deserção simpIes: foi confirmada
a Sentença.
Manoel José Fernandes
Carneiro,
oldado , condemnado
em
um anno de prisão, pelo crime de primeira deserção aggravada.:.
foi-lhe reduzida a pcna a seis mczes de prisflo.

José Francisco,
Soldado,
condemnado
em doze annos de degrêdo para o Estado da India , pelo crime de terceiro de erçrlO sim.
ples.: foi-lhe reduzida a pena a seis annos de degrêdo para o mesmo Estado.
,

.

BntlSlhâo de Tnfunteria

N. o 19.

Manoel Antonio,
Cabo, condernnado
a ser posto no logar do
criminoso,
por deixar fugir 11m prêso : foi cm ultima Lnstancia condemnado em tres nnnos de trabalhos publicos,

Batal,'lil0 de Infanteria

N.· 20.

José Antonio Nunes',
Soldado , condemnado
em seis rnczcs de>
prisão , por primeira deserç:Io simples: foi conürtnada
a Sentença.
João Antonio de Mel1o, SoLdado, condemnado
em 11m auno
de prisâo , pelo crime de primeira deserção aggravada : foi-lhe reduzida a pena a quatro mezes de prisâo.
JOllO Francisco,
Soldado,
condemnado
em oito mezes de prisáo , pelo crime de primeira deserção simples: foi-lhe reduzida a
pena a quatro mezcs de prisâo,
.
Jouquun José {la }?ollsêca, Tambor,
condemnado
em sei .. annos de degrêdo para o Estado da I ndia, pelo crime de terceira deserçâo simples: foi confirmada
Q Sentença,

Batalliâo Nacional

Proeisçrio do PQ1·tó.

Pedro da Cruz, Soldado,
condern nado à seis mezes de prisà
na Cidade do Porto , pelo crime de primolra .deserçâo simples: foi
confirmada a entellça..
#
•

I,

,......::_

..

t«--

)

Licença concedida por motivo de molesiiu ao 0fflcial abai.J;() indicado.
Em Ses.çúo de [) do mero ])I'oa,'illlo passado.
Ao Major do BaLalhão de Iufanteria
N.· 21, L. Pinto da Fonsêca , sessenta dias pra fazer uso de banhos sul fureos cm S. Miguel.

-*~*-

(

Licença 1'e~!,çtada concedida qO OJjiciiJl abauoo vldicado.
Ao Tenente do Batalhào
de Caçadores
N. o
de Athaide, tres mezes.
B. DA R. DE

=

o

Chefe da

[),

J. de Bettencourt

SABROSA.

N.O 55.
Secreiana

de Estado

dos Negocies tia Guerra ,
de 1839.

em:n

de Oufubi"O

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Eeerd!o

o seguinte:

DECRETO.

fIei

por bem Promover ao Posto de Capitão da quarta Companhiado
Batalhão Expedicionario
pura o Estado da India , com antiguidade
de vinte e oito de Agosto ultimo,
ficando pertencendo
ao Exercito de PorLlllSal, sem projuiso dos Tenentes mais antigos ,
o Tenente do Batalhão de Caçadores número vinte e oito, Isrnacio
Augusto Alves. Outrosim Sou Servida Ordenar,
que esta ~linha.
Sobetann Resoluçâo fique nulla , e de nenhum effeito, se o referido
Officia l , por qualquer motivo, não sr-guir viagem pura o seu destino. O MlIl istro e Secretario
ue Estado dos ~ T cgocios da G uerra o
tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
cm vinte e cinco de Outubro
de mil oitocentos
c trinta e nove.
ItAlc lIA.
ll arâo da Ribeira de Sabrosa.

=

=

-*:'-~4(.Por

Decreto

de 18 do cor1'enle me::'.

Balalluio de Caçadores N.

o

2.

o Capitão,
F. J. Pereira e Horta.
3." Secçíi.o do 8xercilo.
do Batalhão de Lnfau tor ia ~.o 17, M. A. de

ápitâo da 1." Companhia,

Tenente
o Tenente
Moura Cabral,
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Infantcria
N.O Q.), A. Maria
de S"<jueira; em conscqucncia
de niio estar actualmente
capaz
de continuar
no serviço do Corpo,
conforme foi julgado
pela
Junta 'Iilitar de Sande.
Alferes Graduado
em T nente,
o Alferes Graduado
em Tenenle
do Corpo", filitar do Arsenal do Exercito,
J. 1\1. Limpo de Lacerda.
[>01' Decretos
de Q;) do dito me".
Regime.nto de Canailaria N. o ü.
irw·i~o 31ól' , o Clrur.jào .\1 r do Hcgimento
de Cavallaria ::\.*
[), F. Damazo da Co.la.
l lalulluio de Caçadores N. o 3.
Cirur orião .Múr, 0 CinH"'I~o llór do Rceimento
de Çavallaria ~.'
D
G, ~I. da Cunha Coelho.

[ 9 ]
Bntalluío
de Caçadores N.· 30.
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Caçadores N"~,
C. Augusto da Fonsêca,
Porte de Espozende,
GoveTnailor,
o Capitão da 3." Secção do Exercito,
J. de .i\lesquita e Sousa.

-*~*-

Officiacs , que, por Decreto de 9 do corrente mez , expedido
pelo Ministerio elo Reino,
foram nomeados para os Corpos .Municipaes de Segurança
Pública
dos Districtos Administrativos
abaixo
mencionados.
J)isl1'iclo de B(~a.
O Tenente em disponibilidade,
Si! ve rio Barbiere,
Distric!o de Coimbra,
O Alferes Graduado
em Tenente
da J." Secçâo do Exercito,
J.
M. Limpo de Lacerda.
Districto de Eeora,
O Tenente da 3." Secção do Exercito , M. A. de l\-Ioura Cabral.
D istricto ele Portalegre.
O Tenente da 3.& Secção do Exercito,
que se achava servindo no
Corpo Municipal de Segurança. Pública do Districto Administrativo de Evora , P. de Almeida Barradas.

--u~u-POR1~\JUAS.
Ministerio da Guerra. = Repartiçâo
Central da. Contabilidade.
Havendo sido alterada,
por circumstancias
imperiosos,
a dcvída regularidade
no pagarn-uto
de soldos, de quc tem rc ultado ,
além de outros inconvenieutes
, acharem-se
muitos indivíduos com
uma. divida mui pequena,
cm quanto outros em um atrazo considernvel ; e sendo indispcnsavel prover quanto antes a este respeito,
de
uma maneira efficaz , que na. actual dilficiencin de recursos, concilie () interesse de todos, e habilite este l\1inisterio a conhecer com
exactidão os meios de que precisa,
para attendcr
com justa igualdade a direilo~ adquiridos,
e a marchar por esta fôrma ao restabclecimento
da ordem,
em objecto t10 rrnnsccnrlonn- : Manda A
RA I~ nA, pela Secretaria de Estado elos. ('gocÍos da G uerra , que
os Pagadores
das diflerentcs Divisões Militul<'s, sob sua mai s~'véra responsabilidade,
não satisfaçam
dora
em diante a individuo
algum,
afóra os pagamentos
gentes, em que todos devem ser contemplados
com um mcz de seu v ncimeuto , soldos, 011 gratiftca,_;õcs, sem que lhes sejam en viados fundos com .ssa npplicaçâo , ou
que, por bem do serviço, preceda ordem especial deste Mmistcrio,
Paço das Ncccssidades , em 22 de Outubro de 1839. _ .8. da R.

de Sabrosa.

[ 3 ]

=

da Guerra.
2." Direcç?lO. = 1.& Repartiçâo.
pela Secretaria
de Estado dos N egocios da
Guorra , declarar aos Commandantes
dos Corpos,
Luspector Geral
do Arsenal do Exercito,
e Encarregados
da üscalisnçâo , e das Pagador ias Militares , que todas as praças dos referidos Corpos, quando
pass<H1I a servir no
ltr amnr , ou nas G uardas Munieipaes de Segurança Pública,
devem ser abonadns , por este Ministerio,
dos vencimentos,
que tiverem
m divida,
para que não façam carga aos
Corpos, onde vão servir: cumprindo qlle, nesta conformidade,
se
reformem as guias já conferidas a algumas das ditas praças. Paço
das :\ ecessidados , em 23 de Outubro de 1839. = B. da R. de SaMinisterio

l\f auda A IL\lNIIA,

brosa.
-'Õ:~!{>--

Por Portaria de. 25 do corrente me~.
Batalluio Nacional Procisorio ele Bouças.
Dcmiuidos , pelo r .qucrcrem , allegando motivos attcndiveis , o Capitão, Joaquim Martins;
e o Tcucnto , A. dos Santos Ramalho.
---» ...$*-Sua Mageslade,
A RAI~TIA,
Ordena que os Encarregados
das Pagadorias
Militares
commuuiqucm
regularmente
aos Com ..
mandantes
dos Corpos as eutrr-gas , qlle fizerem de quaesquer somma aos respectivos QlIartels .Mestres, como dispõe o Artigo 4.· da
Ordem do Exercito,
1'.· 49,
de 9 de A bril de 18~5.

-*00·Sentença proferida pelo Supremo Conselho de Justiça Militar,
Scssâo de 27 de Agosto do corrente anno.
Balallido de Infonteria

em.

N.· 19.

José da Silva noza,
cguudo Sargen to, condcmnado
no perdimento do Pósto , e tres annos de trabalhos publicos , pelo crime
de abuso de Authoridndo : foi C'Q) ultima Iustancia
condemnado
a
ser-lhe despida a farda com todos os _ig-naes de desprêso,
e degradado para Ulll dos Logures de Africa por dez annos.

--tp~Extracto de um Offirio do flJal"cchal de Campo Graduado, Commandante da ..t ... Divi úo lllilittJr, datado de 17 do corrente me:..
. .o dia 10, na Povoação de Villa-Boa , Freg\l?~ia de Boibão ,
Concelho de Valença,
foi exautorado
das honras Miliiares , na presença da Guarnição
daquclla Praça,
pelo crime de abuso de uuthoridado extorquindo
dinheiro na r >ferida PoVOa(;:LO, o Segundo Sargenro do Batalhão de Infunteria
.0 19,
José da Silva Roza , que

(4 ]
depois foi remettido prêso para o Corpo a que portencêra
cumprir o degrêdo em que fôra coudernuado,

, para

Ir

-'i(.~~IiI<-

Licença concedida '{Ior motivo de molestia ao OJjicial abaixo dcclorado,
.
Em, Sesslio dc 3 do corrente mcr,.
Ao Alferes do Batalhâo
de Infanteria
N." 19, A. Maria
sessenta dias para tomar banhos,
c tr actar-sc,

Xavier,

--*t'.:'--

Licenças ,'cgi~ladas concedidas aos Ojjiciaes abaixo indicados.
Ao Primeiro Tenente do Q.o Regimento
de Artilhcria , J. Ii'. Xavier -de Vaseoncellos,
um r[1\'2.
Ao Alferes do Hegimento
de Caval laria N: Q, ::\1'. José Fernan. des , tres mezes, contados do 1.o de N ovem bro proximo futuro,
Ao Ca pcllâo do Batalhão
de Infanteria
N: 9, D. A. de Si Ferreira, dous mezes.
:Ao Capidó do mesmo Batalhão.
J. da Silva Mour:lO, Lres mezes.
AQ Atfercs tio mesmo nalalhrw,
A. José Caetano,
quatro mezes.
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores N," QS, T. Bernardino
de
:l\'ft'llo, prorogaçâo
por dous mezcs.
AQ Major, Governador interino dos Fortes de Buarcos c Figueira,
. 1<'. de Paula Cáccres , um mez,
Ao Alferes .da 3.a Secção do Excrcito , M. Rodrigues
Béja , um
meí( •

Ao Secretario Geral da Jnspecçâo
do Ars nal do Exercito,
J. da
Cruz Xavier,
vinte e cinco dias, contados
de cinco de Nevembro ptoximo futuro.

Declara-se

que a arlvertencia
inscrta na Ordem do Exercito,
dc Q;) de Outu br» do corrente au no , com a Portaria que
acornpanhu
a Il.elaçâo
nominal dos Officiacs cm Commis-âo 110 Ministerio da G uerra , nâo se relere de modo al~IHn ús rações de forragem,
mas sóuien te aos soldos e gratiftca<;ões. = B. ])A H. DE

N" l) t,

Sumos.\.

Está conforme.

o

Chefe da 1.- Dsreoç4o

=

N.O 56.
Secretana de Eslado dos Negocio3 da G!terra, em G de Novembro
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-ee ao {txetcito

o seguinte:

DECUETO.
Confirmando
o que foi determinado
n Portaria de dons UI! N ~
-vernbro do mil oitocentos e tri ta e cinco : 11 i por bem , que se. ap
.plique a Lei de dezeJl v de Jan iro u{! mil oitoceutos e vinte e sete
ás praçns ele pret , que se in possibilitaram
pelO.~itaabalhos , e fadi·gas da Guerra contrt
a usurpaçâo-;
e nâo a. teroeira Portaria
de
treze de 'ctembro
mil oitocentos e qu tone, corno i'<.Ji ordenado
por Decreto de vinte e quatro de Agosto do s btcdi~o aunodc
mil
oitocentos e trinta e cinco, visto, q ue por esta disposiç] o ~inham a
ter muito maior recomp usa, 40 que jlqll~las pràças,
por S"ravc~
fcrirnontos , cstâo apenas nó cáso da êit~dá Lei d Idl!tenClve de Janeiro de mil oitocentos e vinte e set . O Presidente do Conselho de
l\fin istros , c .Sccretario de .Estado dos r\ egocios da Guerra,
assim
o tenha enteudido , e fuça e ieeutar.
PaçQ das ~ I ecessidades , em
vinte e. seis de Outubro de mil oitocentos e trinta .e nove. =r= RAI·

de

{NO,

'lIA.

= Barâ»

da. Ribeira. ,de '. (Jl>rQ~q.. .
•

. . ..

}'I)).

•

-----~~~~__::
"';.........t_~
•

••

Dec"to

•

Capitão

ao

.

I

·ci~·ii d.~ ~;ei>pl·~;il1~~
J~~c.h.

;J. &

Capido,
ó CapitrlO
des Maelureira.

.

Secçâo do Exercito.

BatalhlLO ge Caçadores

N.

o

1, J. Demar ..

Por Decreto· de Q8 do -dito mez.
. . . n~lal1u1o d~·Injanter~a N. o 1i.. . .. '"
da 4_.&Companhia, o Capitão do Batalllo
do

N.· 28, J. Antouio

M~deiro,s.

..> -, -.-, .....
( Ofiici~I~-que', i)~~
::b:l'~~~to~t!·1-:<:l~Qvt~or·o" p·r9~iri19

ti

. . . • • . . • • . • . • ..

--:-

.

f

prlll'c~it'o,
xpcc..li.do pejo l\1ini~te.l'io do He.i~)o ,_ foi ~l(Hnelldo para o Çorpo l\lu ..
fi~~pal de ScgnrallC'3, Pública do ni~tricto
Adminislrativo
aoal~O

cllciouauo.

~

JIIII

a
•

,
Commandante,
o
des "Madureira.

Districto de Portalegre ..
llpitlto da 3. ~ Secçâo do Exercito,

J. Bernar-

___"':f~~'lí'-

pO.R:rARIA.
Ministerio
da Guerra. = 1." Direcção.
= ~."
Repartição.
=
Attendendo
Sua Magestade,
A RAINHA,
á Representação,
que
Lhe foi dirigida,
pelo Coronel,
e Officiaes do extincto Batalhão
de Voluntarios da RAINHA
A Senhora D. MARIA II. , na llha
Terceira , c a presente necessidade
de reórganisar
um Corpo, que
prestou tão distinctos serviços, durante a lucta contra o usurpador:
Ha pornbern Ordenar 'ao Commandante
de. 10." Divisão Militar,
que, pelo Plano junto,
assignado
pelo Coronel,
A. M. G uilherme Ferreri,
Chefe da 1.'" Direcção deste Ministerio,
mande organisar novamente aquelle Batalhão.
Paço dás Necessidades,
em ~&
de Outubro de 1839. = B. da R. de Sabrosa.
Plano

,

da Compo~ifâo'
.A )Sen~?ora

do Batalhâo de Vo'Zuntarios da RAINHA
l'tfAR1.A
na Ilha 'j'erc,ei1'a.

-tJ.

u.,

Estado Maior e Menor.
Coronel Commandante
.......•.....•..•.•...•..
· ... ·.·.·
Major ............•...
, ... 1••••••
'.' ••••••••
,. • • • • • • • • • •
Ajudante ..•.............•..•.......
'. . . . . . . . . . . . • . . . . .
Quartel Mestre ....•..............
'. .'l, ~ • '••• .'. . • • • • • . • • • •
Sargento Ajudante
.....•..........
....................
Sargento Quartel Mestre ... ; . ',' .. , .... '. . . . . . . . . . . . . . . • . .
Corneteiro Mór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabo de Cornetas ••.....
'.' .•. : ...•...•...
", .. ....•.....

1
1
1

.

6

I:

( Todos •.....•...

.•

Uma Companhia.

)

Capitão
,
, .......•.
"
'renente
:
Alferes
,
: ......•..•............
Primeiro Sargento ..................•..................
Segundos Sargentos .............................•......
Furriel. .......•................................••....
Cabos de Esquadra
~ .......•.................•
Anspeçadas .....•.....................................
Soldados
'
Corneta
I

•

,

'rotaI. ,

•
.
.

1
1
I
I
1

1
1

1
1
4
1
6
6

,
.

.

88
1
110

[ 3 ]
RecapitulaçãoEstado Maior e ]\Ienor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . .
Seis Companhias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

8

660

Total.. .. .. . . . . 668
Secretaria de Estado dos N egocios da Guerra, em ~5 de Ourubro de 1839.
' A. M. Guilherme Ferreri , Chefe da 1." Di.
recçáo.

Por Pot'lm'ia de ~5 do me7.p1'oximo passado.
Batalhâo de Voluntarios da R st N H A A Senhora D,
na Ilha Terceira.

M fi RIA II"

Coronel, o Visconde de Bruges.
Major, A. Thorné da Fonsêca.
Tenente Ajudante, 1\1. B. de Abreu Lopes.
Capitão da L" Companhia,
M. da Silva Castanhos.
Cap~tão da Q,' C mpanhia , :F. Machado Pamplona.
Capltrw da 3,& Companhia, A. José de Vasconcellos.
Capitâo da 4." Companhia, J. Luiz da Silva.
Capitão da 5.a Companhia, J. F. de Oliveira Bastos.
Capitão da 6.a Companhia, J. Augusto Balieiro.
Tenen1es, F. de Paula da Costa; A. J. Paes Junior ; J. Ignacio
Craveiro; F José Teixeira; F. José Balieiro; e R. do Canto
e Castro,
Alferes, A. Borges Leal; L. Ca~los Brum; e S. da C,' Brurn da.
Silveira.
Por Portarias de 31 do dito me,;;.
Ex.onerado do Com mando do Presidio do Castello de S. Jorge, pelo requerer, allegando motivos attendiveis, o Capitão da 4." Sec ..
çào do Exercito , Carlos Boaventura.
Encarregado do Com mando do referido Presidio, o Capitão de lnfanteria na 3. Secção do Exercito, A. da Costa Monteiro.
II

_*~4Sentença proferida pelo Supremo Conselho de Judiça Militar,
Scssâo de 28 de Setemb,'o do corrente armo.

cm.

M. A. de Sousa Faisca, Almoxarife da Praça de Castro Marim, tendo respondido a Conselho de Guerra, pelo crime de des-

T 4)
Ieixo no desempenho
dos deveres a seu cargo, e desearninho de artigos da Fazenda Nacional:
foi em primeira Instancia
condernnado a ser demittido;
e cm ultima lnstancia
confirmada
a Sentença; porém com a declaração de que tambem condernuam
o Heo em
inhabilidade
para qualquer outro Emprêgo.

Licenças registadae concedidas aos Offlciaes abaixo indicadoe.
Ao Segundo Tenente do 2. v Regimento
de Artilheria,
A. Claudio
Gomes,
noventa dias.
·Ao Primeiro Tenente do 4: Regimento
de Artilheria,
J. de F.
do Tojal Pereira,
um mez, contado do dia 2 do corrente.
Ao Capitão
do Regimento
de Cavallaria
N.· 2, Luiz de.Mello
Breyner,
um mez.
Ao Capitão addido tt Companhia
de Veteranos
de Vianna , J. de
.M. de Azcvêdo Portugal,
tres mczcs,

Declara-se
que foi approvada
a licença de trinta dias para continuar a tractar-so , que o Commandante
da 8." Divisão Militar concedeu,
em 24 de Outubro proximo prcterito,
ao Capitâo do Bartalbão -de Sapadores,
J. P. de Barros LaborflO, em virtude doArtigo ~.'" das l'nstrucções insertas na Ordem do :Exercito, N.· 13,
de 6 de Março de 1837.
.8. DA. H. DE SAllROSA.

=

Está conforme.

o

Chefe da 1.& Direeçâo

=

N.O 57.
Secretaria

de Jt:;la.do dos Negocios da Guerra,
de 1B39.

em

de Novembro

!)

-ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito

o se.guintc:

Por Decreto de 2 do corrente
Batalhúo ele Caçadores N.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgitto
Francisco da Trindade.

,

Batalhâo de Infanterio

_.
Alferes,

J.

approvado,

o

13.

graduado em UirllrgirlO .Mór, o CirurgiilO Ajucm Cirurgião Mór do Batalhão
de Caçadores
de Magalhães.

Cirurgião
Mór, o Cirurgião
Pires da. Mattn.

'Oapitão

o ~.

-Civil , militarmente

Bataihâo de Infanteria N.
Cirurgião Ajudante
dante graduado
. N" ~, J. Pinto

me!..

Ajudante,

N: 17.
militarmente

approvado

,

J.

Por Decreto de õ do dito meto
Batatháo de Caçadores N.· ~.
da La Companhia,
o 'Capitão,
J, M. da Rosa c Sousa.
Bata/Mo de Lnfanteria N. o ~[).
o Alferes,

.AjlIdante

do mesmo Batalhão

,

F. Claudio Xa-

vier,
Companhia de Veteranos da Torre de S. Julião da Barra.
Capitão,
o Capitão do Baialhâo
de Infantcrin
No" 7, J. Paulo
Gcuabcl ; em consoquencia
de ter sido julgado incapaz de serviço activo pela Junta Militar de Saude , e -coutar mais de vinte e
dous aunos de bom serviço.

..

-*~

..
-

Sua Magestadc , A RAL Hl\, Querendo praticar Acto!; pro·
prios da Sua Clemencia,
Jl ouve por bem, Tendo ouvido G> Conselho de Minislros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
§. lü." do .ArLigo aQ do Capitulo 1.", Titulo VI. da Constit uiçâo
politica
dQMonarchia,
Commutar
as penas que haviam sido irn~o tas nos Itéo8 abaixo rncucioundo , pela maneira nesta Ordem ex-:
prossada,
.' "

Por Decreto

de

16 do met1.J)1·oximo passado.

Alllonio
teria N."!),

Joaquim de Oliveira,
Sol ado do BatalMo
de Infanachando-se
condomnado
em seis annos de degrêdo para
o EsLad()da I udio-, pelo crime de segunda deserçâo , foi ..lhe commu-

•

[2 ]
toda a referida
Reino.

pena

na. de quatro

annos

de trabalhos

publicos

no

POt· Decreto de 30 do dito me!!.>.
Jooqllim José Vieiru , Soldado doBatalhãodeCnç~d9res
N"ft,
tendo sido condem u ado , por A ccordâo do Supremo Conselho de .Iustiça Militar,
de 23 de .J ulho ultimo,
na pena de seis annos de de ..
grêdo para o Estado daLndis , pelo crime de terceira deserção em,
tempo de paz: foi-lhe comrnutada
a sobrcdita pena na de trabalhos.
pnblicos no Reino , com abatimento
da terça parte- do tempo a que
fõra condemnado,

---*~*PORTARIA.
Ministerio da Guerra .. = Repartição
Central da Contabilidade.
:::; l\f.an.ckl ARAI NII A, pela Secre taria de Estad'o dos Negocios
da Guerra ,. communicar
aos Addidos ás I ntendencias
Militares,
para sua intelligencia,
c mais etTcitos necessarios , que nfLOcompete o subsidio de 120 reis diarios. aos indivíduos que foram prêsos ,
por se. não t;ereRl apresentado,
depois do 501 teados , {IS Authorida ..
des competentes,
no prazo marcado
na Lei do Recrutamento
, de
25 de Novembro de 1836,., e nos Artigos 18" e 20 das Instrucções,
de que faz parte o Decreto de 23 de. Julho d~, 1838; devendo uni.
camente vencer depois da, captura o pret, e pão, a que tiverem di.
reito ; por quanto já não póde aproveitar
ás. recrutas nessas circumstancias o beneficio de umo. Lei, que transgrediram.
Puço das Ne ..
cessidades , em 12 de Julho de 1839. = B. da R. de Sabrosa.

-*~*-

Por Portaria de 6 do corrente ?nt!S •.
3,· Botalluio. Nacional Promsorio de Lisboa.
Capilão

da

3.· Companhia,

J. V, da Cruz Leitão.

-*1'*-

Conlinúa fi Relaçâo das Sentenças proferidas pelo Supremo Conselho de Justiça. Milita'!', no mes: de Agosto, e Setembro doreort:enle mino •.

Em Sessúo de 31' d6 .Agos'o~
.Hatalhâo de Caçadore» N. o 3'.
Manoel .Antonio., Luiz Antonio Mathias , e Alexandre Manoel,
Soldados,
condemnados
em seis mezcs de prisLio, pejo crime de primeira deserção simples:
foi-lhes confirmada
a Sentença.

Batalhão

de Caçadore« N.· 5.

Joaquim Balthazar
Cabello , Soldado,
coadernnado em dous aoROS de trabalhos publicos, pelo crime de segunda deserção simplel:'
foi condemnado
em· ultima lnstancill a servjr por seis anuoI em um

r

~

J ~
J

dos Corpos do Ultramar,
conservando-se
prêso até ser mettido a
bordo do Navio,
em que deve ser conduzido,
sendo entretanto
abonado dA S~IlS vencimentos. por in teiro,
José Dias, e José de Mendonça,
Soldados,
condcmnados.a
trabalhos publiccs PQI' tódá a. vida" pelo' crime de deserçâo em tempo
de gycrro.:- foran, em ultima Fnstanciu eondemnados
a. servir por dez
annos em um dos Corpos do Ultramar,
conservando-se
prêsos até
serem levados a bordo do Navio que deve conduai-los , e continuando entretanto
a ser abonados com os vencimentos por inteiro,
I

Batalhâ«

de lnf-antcría N:

7.

j

.,

,

..

Francisco Lopes, S .ldado , condemnado
em dous armes de tra ..
balhos publicos , pelo crime de segunda deserção sirríples t foi em:
ultima Instancia condcmnade
a servir por seis arrnos.em um dos Cor",
pos do Ultramar,
conservando-seprêso até ser mettido a bordo do
Navio em que dr-ve ser conduzido,
sendo entretanto
abonado
de
seus vencimentos por inteiro.
.

Bataltuio ae lnfanteria N.· 13.
Filippe Manoel,
Soldado,
condemnado em seis mezes de pri.
são, por. primeira deserção simples : foi, mandado soltar na IconfoJ.'a
midade do Indulto de 4 de A bril do corrente anuo,
Companhia de J7eterano« de Vionna,
José de Sousa Santareno,
Cabo, condemnado
em seis mezes de
trabalhos
de ~'ortiflcaçM,
pelo crime de insubordinaçâo'rfoi em
ultima Instancia cbndernnado
a oito mezes. de .prisão na Praça do

Valença.
1.. BatalMo

Nacional )P"ovisorio de Li$bo(J.

João Dominj-ues , e Jacintho Candido , Soldados,
condemnados em seis nH'z~s de prisào , por primeira deserção simplea i. fo~..lhll.
confirmada a Sentença,

.•

Em SessáD de 3 de Setcm~ro.
I. o Regimento

de ArUlhem

Raymundo
Gregorio da Silva , Cabo,
tendo respondido a Conselho de Guerra,
pelo crime de ignorancia de seus deveres: foi em
primeira lnstancia
absolvido r e em ultima Instancia
condemnado
em t res me7CS de prisrw.
Justino Tavares,
Soldado,
tenno respondido
a Conselho de
GlIerr~, por }~av~r auxinndo afugá à'e um prêt70, de que era guarda: .fol em pnmelTn Instancia
condemnado
a ser posto no 1oga!' do
cmnlnoso,
e confirmada
n St'ntença.

Batalhâo de Caçadores N.

o

3.

João Ignncio de Oliveira,
Soldado,
condemnado
em um anno
de prisão, pelo crime de primeira deserç~lo Ilggravada:
foi confu: ..

Dl!lda a Sentença.

j, I
Batalháo-de Caçadores ,N,· ~8,
Luiz Ferreira,
Soldado,
condemuado
cm seis .mezes de prisâo ,
pelo crime de primeira deserção- ag.gravadn : -foi confirmada a Sen-

~ (;.

tença.tl!

}"

I.
, J ,
~)."
Batalkáo <kIJnjp.n'fetlia N. o ,J.1"
.\"úJos~ Bentor, Soldado , condemaado emum.aeno

c . l'l

t

• ,

•

de prisão ,

pC"

lo crjrne de .prhneira deserção 'Uggravada:
foi-lhe reduzida a pena
tII.s.eis mezes de prisão,
Antonio José , Soldado,
condemnado
em seis mezes de prisão,
por primeira deserção simples : foi confírmade a Sentença .
• :'IJ \

,

,,-.flalalhâo

I,;

de '[nfnrüeria; lV.f 16.

.

rn AntQniOlIF.an<:is-co de Amo.rim, Soldado,
condcmnado
em seis
mCl~s de prisâo , por. primeirrudoserçàó
simples: foi confirmada a

Sentençu.

I·

.

-....-~t~ .

Licença. concedida por motiva de molestia ao OfjiciaZ aZ,aia:o decla.
,,.ada •
•'
':')~' Bm.; Seur.1o de gÇJ do mei pro.r:imn passado.
t\Q,fi't!nentClf .•addidn
Üompanhia de Voterano.s de Vianna ,
de Azcvêdo e '}!ellQ, .sessen ta dias para se tractar,
.
á

'_"__.~.__:__

.

J. M.

\

Decinra-se .e seguinte:'
,
1.0 Qlle foi approvada a licença de cincoenta dias para contiu uar a. tr~ctar~se,que
o. Comrnandaute
<ln 3.". Di visão Militar
j

concedeu,
Lnfanteria

.-e

em 31 de Outubro. ultimo. ao Tenente
do Batalhâo' de
10, B. ~l'aveir~ Cardóso , em y·il'tude do AI'"ligo~"
ln\;tT~çõe6lpubl.ii(!adak
na Ordem. do BX<Ilrçi.t-o,N.o,la, de 6 de

lIa.r~OI

2:

N.r

di! JJ8.12.,
\'
Que 1\1:. Filippe da Silvâ

I.

e nllo Alferes do
Batalhão N acio.nal Prpvisorio. de .Léça do Balío, como. se acha puhlicado. nu Ordem do EXNCito;' N. o 52, dê 11 de Outu!).ro ulti-

B.

DA

, , ,.1

R.

m~ ~'uaOSA.'
t

" ,

Está

01 f"t:

.

.

ro

,

t

11'

era Tenente;

I*.

N." 58.
S~C,.eta1·tade Estado dos Negocio$ tia Guerra,
de 1839.

t:lll

1t de Novembra
'
i .

ORDEM 'DO EXERCITO'.
Publica-se ao Exercito o seguinte:

:·DECRETO.

I

A~bando-se
abolidos os Lugares de Almoxarifes , e todos os mail;
Ernprêgos
nos Armnzens , Paióes , e Arrecadações
das Praças , e
Fortalezas do Reino; e Convindo estabelecer um svstema de fisca-,
Iisaçâo , e
as bocas de fogo, municôes de
guorra,
e mais o
ial de Artilheria ,
istentes nas
referidas Praças
por bem, Conformando-Me
com
os pareceres das
l\[jni~tetio
da Guerra,
c da Arma de Artilheria ,
lano, e Mappa JIIUto, que com
ste boi am a ~ignados p
ni tro e Secretario de Estado dos egocios da GUNra. O mesmo Mini tro e Secr lario de Estado o tenha li sim entendido,
c fuça executar.
Paço das • ~cccsbídadcs, cm
cinco de. ovembro de mil oitocentos c trinta e nove.
RAINHA.
_ Bardo da Ribeira de Sabrosa.

=

Plano a que se refere o Decreto desta data.
Artigo 1.0 Os Commandantes
do material de Artilheria de ca ..
da Divisão Milit r, terão debaixo de suas irnmcdiatas
ordens tauto COlllmandalll1 s de Secçõe , quantos são os designados no Mappa junto,
IpW faz parte deste Plano.
Ar}. Q," Cada 'ccção será commandada
por 11m Official de Ar.
till..
que terú a seu cargo e responsnbilidadc
t idns os' 1>0ca5 de
:C 'Q ~ munições de gu na, c mais objectos do material da dita Ar-

ri",

ln

l.

rI. 3." Serâo empregado
nestes Commanclos
os Officiacs do
Estudo M. i r de Artilheria ;
na sua falta o de ta Arma, qUE' cstiverem na 3 .• 'c Çao do E:ercito,
os quaes , logo <jue forem em}H<!glldos, ficarão adrlido .í )uelle Corpo, para }lO! ahi serem cbon ados dos 5CUS • Idos; c o H.cformndos da mesma Arma, q\le a
os serviço queiram pre t.tr- t', com ii.
ntag<:1U de rc ebcrcm seUS
:Soldos com o
'iUt'l; do J~xNcil
.
.
Ad. 4-.· Os ,,\1111 xltrif" , E rivàc',
Fieis, Chav('irQs, Il mais
Elill rcgad()~ no'
rmaz('I ", P .,ió s, c A rrccadaçõ<,s
oas Praça
c FIJrtuJelas. do Hcino,
lic r- o d b lÍ~o ôn iuuncdinta~ ordens dOi
J

om

•

[Q ]
I

Commandantes
do material
de A~:Gilherja nas Divisões,
e Secções
respectivas,
para por el les serem empregados
corno o bem do serviço o exigir; passando toda a responsabilidade
dos actuaes Alrnoxarifes,
e Escrivâes , para os Officiaes a cujo cargo ficarem os di.
tos Arrnazens , e Paióes.
Art. 5.: Serão tambcm empregados na qualidade de Fiéis , GlIar",
das, e Serventes dos Armazens,
Paiócs , e Arrecadações
das ditas
Praças,
e Fortalezae , os Sargen tos, e mais praças de Veteranos,
que tiverem servido na Artilhúla,
segundo as circumstuncias
o exi-,
girem, os qua,~s serão abonados dos respectivos vencimentos como
cm serviço activo nos Corpos desta Arma; devendo
as Proposiaa
ser dirigidas lÍ. Secretaria de Estado dos. Negocios da Guerra,
pelo
Commal1danle
Geral de Ârtilheria.
Art; 6.0 Não serão de futuro
os Lugares que forem va ...
ganJo de Almox rifes, Escrivâes
outros qlluesqllôr dós
ditos Annczeus , por isso que as
. es , e responsabilidade íicam a carg() dos Officiaee ,
AI tilberia.
Art. 7.0 O~ Ofâciaes de A
cargo e inrmcdiata'
responsabilidade
fIcarem os Armaa e ns
, e Arrecadações
do
material de Artilheria nas Divisões Militares,
e Secções respectivas ,
terão um Livro. de receita era que se lance o Inventario
de todos
os objectos existcntes ; outro em que se lancem os objectos que depois da ultima carga no Livro. de receita se receberem,
d'onde,
e
})or que ordem;
e outro de despeza., em que serão mencionados os
objectos que tiverâo consumo,
lÍ- ordem de quem,
e a applicaçâo
q uc se lhes deu;. devendo a esc ripturaçâo. ser feita com toda a elareza , e segundo os modélos que fornecer o Commandante
Geral de
Artilherie , paII). a devída uniformidade,
e cada uma das folhas dos
mesmos Livros ser rubricada
pelo Secretario
do Estado Maior de
Artilheria , com a declaração,
na primeira folha, do número das
que cada um contiver.
Art. 8.0
Quando a qualquer Offícial de' Artilheria se fizer entrega de artigos 'de material,
se Iançurá no Livro de receita o Invcnta rio dos objectos que ficarem a seu cargo; sendo assignada a pri-,
moira vez pelo Offlcial encarregado
pelo Commandanlc
Geral de
Artilheria para presidir á entr .ga, e pelo que por ella se responsabilisar ; e para o futuro tambem por aquellc qUe a fizer, do que se
enviará ao referido Commandante
Geral a competente
cópia, as ..
~ignada. pelos mesmos,
Al't. 9.
Os Omciaes,
sobre quem pezar esta responsabilidade,
mandarão,
no principio de cada mez, ao Commnndante
Geral dI}
Artilheria,
e ao do material da mesma Arma na respe<;LÍva Divisão
.Militar, uma conta das alterações occorridas lIO decurso do mez an ..
tCrlor; declarando,
por ontcnl de quem ~ntrara1P ou sahiram quaei·
0
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quer objectos dos Armazena ,a seu cargo, e bem assim, nos principios de Janeiro,
Abril, Junho, e Setembro de cada anno, um Inventario,
conforme o modelo que lhes for fornecido pelo dito Commandante
Geral.
Art. 10.0
Objecto algllm poderá dar entrada ou sahida nos Armazcns , a cargo dos Ofll ci a, s de Artilhcria ; sem uma ordem por
escripto do Governador
da Praça,
Commandante
da Divisão, ou
Commandante
Geral de Artilheriu ; d~velldo as duas primeiras Authoridades rernetter , mensalmente,
relações do que mandaram dar
entrada ou sahida nos ditos Arrnazcns , ao Commaudante
do mate.
rinl da Arma 110. respectiva
Divisão Mllilar,
ou ao Commandante
Geral de Artilheria,
caso aquelle soja o proprio , sob cuja responsabilidade iuuncdiata , estejam' os Armazens em que occorreram as
alterações.
Art. 11.
As 'requisições
dos objectos,
que forem necessarios nas
Praças,
e Fortalezas do Reiuo , s râo mandadas fazer pelos respectivos Governadores
aos Officiaes de Artilheria,
que forem responsaveis pelos Arrnazens das mesmas Praças,
no caso de pertencerem
ao materul da dita Arma; devendo estas requisições ser assignadas
por estes , rubricadas por ufJuelles, e remettidas , por via .do Commandante
da Artdheria
da respectiva Divisâo , ao Commandanta
Gf~ral desta Arma, a fim de lhe dar a devida direcção.
Art. J2:
Os Comrnandantes
do material de Arlilheria de cada
Divisão Militar visitarâo a miudo todas as Secções, que ficarem sob
sua rcsponsubilidadc
; sendo acompanhados
nestas visitas do respectivo Commandante
da Secção;
e examinarão
escrupulosamente
a
Artilhcria , Armazens,
Paióes , e Arrecadações
onde existirem objectos a cargo deste; mandando
pela mesma occasiâo acondicionar,
e melhorar <]uaesquer artigo que precisarem;
e dando conta ao Commanda, t : Geral da Arma das irregularidades
que encontrarem.
Art. 13.0 Nas Divisões Militares,
em que o Commandante
do
respectivo mau rial da A rrna Iôr o responsavel
pelos Armazens,
e
p ...iócs de Artilhcria , deverá o Commaudantc Geral nomear um Of ...
ficial para effcctuar as revistas, de que tracta o Artigo antecedente.
Art. 14.0
Os Com mandantes
do material de Artilheria , ou os
Officiaes encarrccados
d stus revistas, examinarâo
tarnbcm a esc ri.
pturnçiio uma v~~ por anilo; conferindo os Livros de receita e despesa com as respectivas ordens,
para cujo [un deveTtto ir munidos
das relações mensae , fi 11e- obre ta I objecto ti verem dado os Governadores,
e Com mandantrs
das D ivi ôes MililaTl'>s, e fazendo nos
respectivos Jnvenlario~ o" al1gmentr,~, 011 diminuições,
que taes or·
deus tiverem prodllzido;
lIlandarrtO lançar no Livro de receita a n,ova carga do tjlle ficar exi~tindo,
a qual serú assignada pelo Omclal
encarregad.o da inspecção,
c pelo respollsa vcl, do '1ue se extrahilá.
0
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a competente
cópia,
que será remettida
ao Cornmandante
Geral
de Artilheria.
deverá o Offlcinl encarregado
da
Art. 16.0 Findo este trabalho,
Inspecção assistir ao balanço geral de·tudo quanto existir 1l0S Armazens;
sendo conferido o resultado deste balanço com o Inventario ultimamente
lançado
no Livro de receita;
dando parte por escripto das faltas, que encontrar : ou passando um ccrtificado , que
affiance a existencia dos objectos monciouados , pelo qual se constitua responsavel dos mesmos objectos; sendo este retnettido ao Commandante
Geral de Artilheria.
Paço das Necessidades,
cm 5 de
Novembro de 1839.
JJ. da R. de Sabrosa.

=

por Decreto do 1. o do corrente meto
Regimento de Caoallaria N. 5.
U

Capitão da 1." Companhia,
o Capitão
do Regimento
de CavalIaria N. 3, Luiz Messias.
.
Por Decreto de 8 do dilo mez.
Batalhão de Caçadores N. o f>.
Demittido,
pelo requerer,
allf'gando motivos attendiveis , o Tenente, Dom J. da Cam ara Leme.
u

Balalháo de ltifanlel'ia

N:

17.

Tenente,
o Tenente
da 3. a Secção do Exercito,
que se acha fazendo serviço no Batalhão de Iufanteria
N. o 16, J. X. da Silva.
Franco.
Batalhão de Tnfanl(.ria N. o 1.9.
CapellttO, o Presbytcro,
M. J. de Sousa e Silva.
lJalat/ulo de lnfanlcria ]V •• ~f>.
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Ca~adorcs. N. 030, C. Frederico 13uiz.

_*~'i(._--

Sua Magestade,
A RA1NHA,
Manda excitar a roais prompta.
execução da Circular de 3 de Outuluo de LB36, expedida aos Encarregados das diíferentes PagadoJÍas Militares,
para que rcmcttam
a este Ministerio , impretcri 'clmente,
pelo primeiro correio de cada
semana,
a parte do estado de pagamentos,
estabelecida pela Portaria de? de Maio de 1827; ficando os mesmos Encarregados
na
intelligencia
de que serú Sll~pCIlSO aquclle que Ialtar a ste dever.
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N~-O ,59.
Secretaria

de Estado

em 19 de Novembr"

dos Negocias da Guerra,
de 1839.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica.&e ao Exet'ci!o
Por Decreto

o seguinte:

de 12 do corrente me~.

3. & Secçâo do Exeroito,
Tp.nente, o Tenente do Batalhão de Caçadores N. o~" A. X. Pin ..
to da Silva.
Por Decreto de 13 do dito me')',.
.
Batalhiio
Capitão da 5.· Companhia,
A. Maria da Veiga.

-de Caçadores N: 3.
o Capitão da 3.'" Secção

do Exercito',

--*~*-Official , que, por Decreto de 2 do corrente mez , -expedido pelo Mínisterio do Reino , foi nomeado para o Corpo Munici.pa~ de
Segurança
Pública do Districto Administrativo
abaixo mencionado.
'1
Distrioto de Pi'íoeu.
O Tenerite da 3." Secção do Exercito, A. X. ~inlo da Silva.

-*~*Sua Magestcde , A RAINHA,
Querendo
praticar -a<:tos prD·
prios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvicJ_o.o Conselho de Miuistros , c Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
§. 10.0 do Artigo 82 do Capitulo 1.', 'I'itulo VI. da Constitllição
Política da Mouarchiu , Commutar a pena, que havia sido imposta
ao Réo abaixo mencionado,
pela maneira nesta Ordem expressada .

.

Por

Decreto

de 6 do cm'rente

me~ .

• j
r.
AntonioFerreira,
Soldado do
Regimenta
deártilhel'ia
~ çondsmnado , pelo -crime de roubo, em seis an110S de degrêdo para Africa , por Accordão
do Supremo Conselho de Justiça Militar, de !28
de Maio ultimo: foi-lhe cornmutada a sobredila pena na de quatro
annos de trabalhos publicos , que cumprirá na Praça de Elvas .
I

3:

...

-

..
00*-

PORTARIA.
Min isterio da Guerra.
= La Direcçâo.
2.· Repartição.
MHnda A RAI,\fHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocies da
Guerra,
que seja dissolvido o Batalhrw Nacional Provisorio de Castello-Brnrico , altenta
a sua diminuta
fôrça , e estado em que se
acha; o qual opportllnllmenteserá reorganisado.
Pnço das Necessidades, em l~ de Novembro
de 1839.
B. da B. de Sabrosa,

=

=

=
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Por Portaria de 9 do corrente mel.
Batalliúo Nacional Procuorio de Leça do Balio,
Demií tido , pelo requerer,
allegando
motivos nttcndi veis , o Capitão, D·. Luiz R'lgado,
que fie~mí. com as honras do Pôsto , por
se achar cornprehendido
no que dispõe o Decreto de 1;;' de Ou ...
tubro de 1836.
Por Portaria. de 13 do dilo me s.
Hatalli/lo Nacional Prooisorio de .iWariantes e Artífice» do Douro.
Capitão da 4," c.1rnpauhia,
o Capitâo , addido ao mesmo Bata ...
1h5.0, F. Gomos da Silva.
POI' Portaria" de 15 do dito mel,.
BafalAiJo Nacional Movei de riu« Nova de Galo;

Exonerado
do commando
do referido Batalhào , o Major Graduado
do Exercito , T. Cary de Araujo.
Commandante
do mesmo Batalhão-; o Major, ndclido á Companhia.
de Veteranos do. Castello de Mattosinhos , J. José dos Santos,
_~1f<~

Sentença proferida peto Supremo Conselho de Justiço Militar,
Scssâo do 1.. de Ouudmo pl'o.cimo preterilo,
Batalháo
de [nfanicria N. o ~5.
Antonio

em

Manoel

Lcitâo , Primeiro Sargento,
tendo respondido
pelo crime de insubordinação
qualifIcada:
foi condemnado
em L" Instaneia
n morrer. arcabuzado ; e em ullima Instancia a ser-lhe despida a farda C,1m todos os signaes de desprêso , e a degrêdo por toda a vida para o Presidio de Lcollo , on ..
de será empregado acorrentado
DOS trabalhos
publicos.

a Conselho de Guerra,

-J!.~*-

Extracto de um O/fi cio do Br'i{(adeiro Graduado,
Commandétnte
da 8." Vivisáo Militar,
datado de9 do corrente me",.
No dia ~8 de Outubro ultimo, em virtude de S ntcnça proferida pelo Supremo Cons lho de Justiça Militar,
datada. do 1.o do
J:eferido mez, foi exautorndo das honras Militares,
na Praça de Lagos, o Primeiro Sargento do Batalhão de Iufantcria N: ~f>, Antonio Manoel Leitão; tendo assistido áquellc Acto n G uarniçãn ria
dita Praça ~ composta do Corpo, a que o Réo pertencia,
e do Bn-

[s ]
talhão Nacional de Lagos; e bem ns-irn os Contingentes,
do
mento de Cavnllaria
N"
4. Regimento
de Artilhcria ,
lhôes , de Caçadores N." 4, e 5, e Lnfantr-ria N: 8, e 19,
talhâo Nacional de Faro, que para a lli tinham sido mandados
ra presenciarem
a referida cxautornçlio.
ô

U

,

Regi ..
Bulae Bn, pa-

-*>:~.-

Sua Magestade,.
A RA L IL\, Determina
que os Commandantes das differenres Divisões Mil lares remetiam
a este Ministerio,
pela Repartição
Centrnl de Coutabilidade
, até ao dia 20 de cada
mez , os Orçamentos
das quantias necessanas
para pagamento
de
pão, e forragens aos COQ1ÜS, que recebem este Iornecimquto
pelos
respectivos Concelhos de Auministração.
T

-*~--

Nâo tendo ainda sido entregues no Cofre Geral da Remonta de
Cavallaria
algumas quantias,
por que são responsnveis varias Offi.
ciaes , a quem se havia expedido ordem para entrarem com ellas no
referido CMr : Determina
Sua Magestade , A R4INllA,
que
os d tos Ofliciaes clIDlpram,. quanto antes, o qlle a este respeito
lhes foi ordena lo; na intcJligencia..de
que , uma vez que o não façam, até 110 .l;a ~ d Dvsembro do corrente aauo , se procederá
ao devido desconto
'fl# seus vencimentos,
I

--'*~*-

Licenças cOi'ceJidas por tJ1otivo de molestia aDI Officiael
clarados.
Em SesiiÍo ele 7 do corrente me".

abpitxo de-

Ao Chpit:\O do Butalhâo
de Caçadores
N" ~, J. F. de Oliveira
G uirnaràes , sessenta dras para se tractar.
Ao Tenente do mesmo Batalhão,
B. J. Marques Pereira,
vinte dias
pal'u oe restubclecer ,

-.~*-

Licenças registadas conaedidex aos OffLCiaes obaia» indicadOR.
,Ao Capitâo do Regmento
de Cavallarra
N: 1, H,. M. Cordeiro
Vinagre , 11m mez ,
Ao Major, G ,vern,ldor da Praça de Ouguclla,
A. J. Vaz Pinto
Guedes,
prol'ogac;ão por um rnez .
.Ao 1'('llcnte Coronel da 3.& Secção do Excrcito,
F. da F. Mesquita e Solla, pr('lro~açio por quinzc dias.
Ao Capilão do 1. o Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa, J. AI.
herto Ensinatle,
11m mel.
Ao Pagador,
servindo na Intendcncia
da 1.- c 6.& Divisões Militares, A. Rafael de Sousa, )lrorogaÇrlo por sois mezes.

-t*-

DC'clara-se o segninte :
1. o Quc a licença de trinta

dias,

concedida

pela

Ordem

do

[4 J
Exercito , N.· 56, do. co.rrente anno , ao. Capitão. do.Regimento. de
Cavallaria N. o 2, L. de Mello Brayner, deve vser coutada do dia
2ô dó presente -mcz em dian te.
. 2. Que foi approvada a licença dê trinta dias, para continuar
a tractar-se , que o Commandante da 3.& Divisão Militar, concedeu em 7 do corrente mez , ao Capitão do Batalhâo
de Infanteria
N;· 6, F. Guedes da Silva, cm virtude do Artigo 2.· das Instrucções insertas na Ordem do Exercito, N. o 13, de 6 de Março de
0

1837.

3. Que o. Tenente , B. Taveira Cardozo , de quem tracta a Declaração. inserta na Ordem Ido Exercito, N.· 57, do. corrente anno ,
pertence ao Batalhâo de Caçadores N.· 2, e não. ao Batalbâo de
Infanteria N. ~ 10, corno alli se disse.
4. Que o Tenente, C. Frederico. Buyz, despachado para o
Batalhão de Infariteria N.· 25, por Decreto de 8 do presente mez ,
publicadq na Ordem do Exercito, N. o 58, do corrente auno , per1:enciaao Batalhã() de Caçadores N. o 3 , -e não ao. Batalhão. N.· 30da referida Anda'.'
I I'
5. o" Q\le RaYIÍlIl\í\!o Gregorlo daSilvn , um dos Reos sentenciados
pelo Supremo ·Conselh·o de Justiça M litar , em Sessão. ,de a de Setembro ultimo, publicada na Ordem do Exercito, N. o 57" do. corrente anno, he Cabo do. Batalhão de Caçadores N.o ~, e não do
1.o Regimento cie Artilheria , como alli ·se mencionouvec
B. DA
.0

0

R.

DE

SABROSA •

.I
Está

conforme,

~'

II

N.O 60.
Sccrâaria de Esiado do« Negocias da Guerra, em ~f> de Novembro
de 18:~9.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-s» ao E~e1'cito
POf'

Q

seguinte:

Decreto de 19 do corrente meiGo
Regimento de Artilheria.

~.o

8

Primeiro Tenente,
o Tenente do Batalhão de Infanterie
N. 7 ,F.
Vaz Parreiras;
sem prejuiso do accesso dos Primeiros Tenentes
mais modernos do Corpo de Artilheria que, como elle , actual.
mente tem o Curso completo desta Arma •

Secçâo do Eeercito,

.j. &

Tenente,
o Tenente do Batalhão de Caçadores N" ~, B. José de
Barros; por ter sido julgado incapaz do serviço activo, tC(Ilpora.
ri~mente,
pela Junta Militar de Saude , por padecer tisica Inciplente,
Companhia de PeteraRos de Yalença.
Capitão,
o Capitão,
addido á Companhia
de Veteranos do Castello de S. João da Fóz , A. G. Teixeira de Mornes,
AI feres, o Alfercs , addido li referida Companhia,
J. Antonio de
Figueirêdo ,

Companhia, de Feteranos de Lindoso,
Tenente,
'O Tenentc,
addido á Companhia
de Vetcranos do Castcllo de S. João da Fóz , J. Duarte Monteiro,
Por Decreto de QQ do dito me?:..
3. a Sccçâo do Exercito.
A lfcres , o A lferes do Butalhuo de Iufanteria N" 19, J. O. da S.
Ma!'cnrcuhas
dEça.
Officiaaes , qlle, por Oecr:~:""i6do
corrente mez , expedid0s pelo Ministerio do li.emo , foram nomeados par·a os Corpos Ml1nícipacs de Segurança
Pública dos Districtos Admini~tralivos
abaixo meuciouados,

Districto
Commandantc,
Frauco.

o Capitào

de Aveiro.

da 3.· Secção

do Exercito,

J. Lázaro

Di~lricto de Pi'l.w.
O Alferes

da 3:Sccção

do Exercito,

J. O. da S.Mascarenhas

--o-RAll nA, Qucrendo

Sua Magcstade,
A
prios da Sua Cicmcncia , Houve

por bem,

d'Eça,

praticar actos pro"
'fendo ouvido o Conse-

•

lho de Ministros,
e Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
~. 'lO." do Artigo 82 do Capitulo 1:, 'I'itulo VI. da Constituiçâo
Política da M.onarchia,
Commutar a pena, que havia sido impostaao Réo abaixo mencionado,
pela maneira nesta Ordem expressada.

Por Decreto de lá do corrente m~.
Eugenio de Villas..Boas,
Tenente
do Batalhão
de Infantaria
N. o 19, tendo respondido
a Conselho de Guerra , por má conducta, jo&ando em casas publicas com Soldados , e pessoas menos decentes : foi eondemnado em primeira J'nstaucia a passar á a." Sec ..
ção. do Excrcito ; e em ultima Instancia
a, ser demittido.:
porém ,
em attençâo a que o, Réo emigrou em HNS, desembarcou
com
o Exercito Libertador nas Praias do Mindello , - e fez toda a Campanha con.tra a usurpação 1 mere.cendoser
despachado Alferes pordistincção,
e depois nomeado Cavalleiro da ATI~iga e Muito Nobre
Ordem da Tone e Espada do Valôr, Lealdade,
P. Merito , foi-,
lhe commutada
areferida pena. -em um. anno de priaâo no l!'011;e da
Graça.
"'I

Determina
Sua Magestade,
li!.
, que os Commandan ..
tes dos Corpos mandem
lêr os Artigos de Guerra aos Corpos dos
seus respectivos Cotnmandos , todos os primeiros Domingos de cada
.mez , além da leitura, determinada
nos dias de pagamento.
Outrosim. Ordena A .Mesma Senhora,
qu.e todas as Ordens
do Exercito sejam regularmente
lidas aos Corpos, não em columna, ou quadrado,
como ondilul.riamente
se .pratíca ; mas á frente
de cada uma das Companhias,
para que os Soldados possam ouvir,
e distinguir. os nomes, e as pena.s impostas aos Militares delinquentes.

---~~

Continúa a Relaçâo da. Senbenço$ pr.oje1:idas pelo Sup'1'r-mo Conselho de Justiç.a Militar, no me~ de Setembro proxuno pasladD.
Em &nâo 8e 7 do &iro mc'll.
.
3. q Regimento do Artilhmia.
José de Abreu, Soldado, condomnado
lo orime de primeira deserçâo aggravada:

em oito meses deprisâo; pefoi eonúemada a Sen tença.

Regimento de Cooatlario N.· 6.
José Augusto,
Soldado , condemnado
do para o Estado da India,
pelo crime
ples : foi eonfirmada
a Sentença.

em seis annos de degrêde tCl'<'eira deserção sim ..

Batalháo de CaçadOf'es N. o 3.
J\.n1onio Rodrigues,
Soldado da 4. a Companhia,
con.demnado
em seis mezes de pl'isão, pelo crime de primeira deserção simples:
foi confirmada
a Sentença.

Antonio itO.dl'igl\C&, Soldado da. õ." Comp,mhio., condemnad~

[3 )
eJJl seis mezes de pri âo , por primeira desclção simples: foi cenfirmeda a Sentença.
,
Batalhõo de Caçadores No" 30.
Antonio MaKimo dos Santos , Soldado,
çoodCI:np,adq em seis
mezes de prisão, por primeira deserção simples: foi conf~rmllda a.
Sentença.
.
_// Batalháo de Infa1\itJr;'a N." lo.
Joaquim .Manoel ~ Soldado;
condeauH).do em seis meses de príião, por primeira deserção simples : ~Qi conúrmada a Sensença •.

BatalMo

de /-nfatKoria N.· 161'

Manoel Gomes, Soldado, tendo respondido
Conselho de Guerra, por haver desertado para os revoltosos: foi em primeira Instancia , absolvido, e mandado soltar; e confirmada esta Sentença.
Batalhão de Infanteri(l N: l8.
Antonio Pereira,
Soldado, eondemnade
em oito mezes de prisâo , pelo crime de primeira deserção aggr;.tvacla :.fQi .çoll-flTm~da a,.
Sentença.
.

1.· Batoll&s1.o

'of&alProouorio de LiiboQ..

Dionizio Gonçal~s,
ado , ;tendo respondido a Conselho deGuerra,
pelo crime ~e • imenlo ~'foi em priOleil'1l Instancia absolvido, por falta de prova, c confir
(la a Sentença.
3 o Batalhâo Nacion.al P."ovisori(J .de .Li~boa.
Domingos Simões, Soldado,
condemnado
em seis mezes de pr i...
são, por primeira doserçâo sunples : foi conf\Tlnada a SelltençJl..
.Em Scss,ío de 14.- elo dito me ...
3, o Regimento
de ,Aditheria.
Joaquim de 'SOUSIl, Soldado,
tendo sido condemnacl9
e~ primeira ln tanoia , cm seis annos de dcgrêdo para Angola, pelo cri-,
me de roubo de munições: foi confirmada a Sentença,
Baialluio de Lnfanieria N.· 9.
B rnardo Travassoe , oldado , sendo julgado em .Conselho de
Guerra,
pelo cuime de deserção em tempo de Guerra.
e \ISO de faca : foi m primeira lnstancia
julg~da a c.l,llpll por .e~pj!l.<i~ com o
tempo que tem tido de pri$~o; pagando Oi obj~ctol> ql,le ~.xtr,"iou-;
e em ul~im41 Instanda
IDp_n-dado ~oltllr, na çonfQrmidade
dos lAdultos, de 2 de Outubro de 1837, t:! 1,1; d .Ahri! de l838.
BatalhiÍo de Infanteria
N," 11.
José Gonçalves,
e Manoc1 ilodrigucs
Marte,
Soldados,
con ..
demnados em ~eis mezes de prisão, peJ,) crime de primeira deserção simples: foram-lhes confirmada,; as Sentenças.

Ba{alhâo de Infanteria N.· 18.
Manoel Martin~,
Soldado,
condemnado
~nl Qito mezes de pri ...
são, pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi confirmada, a.
Sentença.

[4]
Bento Francisco, Soldado, condemnado em um anno de prisão, pelo crime de primeira deserção aggravada : foi confirmada a
Sentença.
'José dos Santos Arganil, Soldado,
condemnaclo em seis annos
de degrêdo para'o Estado da India , pelo crime de terceira deserção simples: foi confIrmada a Sentença.
Companhia de Veteranos de Setubal.
Joaquim José, Cabo,
tendo respondido a Conselbo de Guerra,
pelo crime de fuga de prêsos : foi em primeira Instancia absolvido
por falta de próva; e em ultima Instancia condemnado
em seis mezesde prisão.
'
1. o Batalhâo Nacional Prooisorío de Lisboa.
Antonio Ricardo ,Evangelista,
e -Joaquim J08é Bintes, Soldados, tendo respondido a Conselho de Guerra,
pelo crime de fuga
de prêsos: foram absolvidos ern primeira Instancia
por falta de próva ,' e confirmada esta Sentença'.

.

-----*t*-----

concetli~as por motivo de raolcst1a ao. OJfieiae. abaixo de,
clarados,

~ieenfas
,

Em SusâtJ de 7 do corrente mez.

J

Ao Capitão,
Ajudante
da Praça de Ceeimbra 1 F. S. da Gama
Lobo, vinte dias para se traclar.·
-Em Sessáo de 21 do dito me~.
Ao Aman'uensJe da Secretaria
do extincto Estado Maior Irnpcrial ,
com exerci cio nesta S('cretaria
de Estado , L. A lJgll~to da Costa ~ quarenta dias para se tractar.
Ao .Nrrlanttense da Secretaria
do ex-in cto Estado Mai-or General,
com exercício nesta Secretaria
de Estado , C, de Almeida do
Amaral,
sessenta dias pnra se trac: ('I r,
o

,

. --,*~"'--

Deélara-se
que foi approvada
a proroga.ção de licença por trinta dias, para- continuar a traetar-se , que o Cornruandaut.e
da 8,"
de Iufanteria
Divisão 'MHitar1 cencedeu: do 'I'enente ,do Batalhão
N:.o ~~, I..-Bemacdo de Mell"" em virtude do Artigo 9. o dn~ Instrucções insertas -na Ordem do Exercito , N. o 13, de " de Março

de 1837.

=".8. ta ·R.

DE SABROSA.

'Estti

o

conforme.

Chefe da l~·
Direc(iio

=

N.· 61.
Scef'daria ck Edooo dOI NegocioB da Guerra , ~". 21 de NO'Clmb,o
de 1839.

ORDEM DO EXERCrrO.
Publicam-se ao Exercito

H

os .eguintes

DECRETOS.
ei por bem Nomear Ministro e Secretario de Estado dos Nego·

dai da Guerra ao Conde do Bomfim. O Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios do Reino, o tenha assim entendido,
e faça (-xecutar com os despachos necessarios. Paço das Necessidadei,
em vinte e seis de Novembro de mil oitocentos e trinta e nove.

)tAINHA.

= Rodrigo

=

da Fonseca Maga/Mei.

Hei por bem Conceder ao Brizadeiro Graduado, Barâo da Ri ..
beira de Sabrosa, a demissão da Presidencia do Conselho de M,ni;oO
tros , e do Cargo de Ministro e Secretario de Estado dos Ncê,,"ocioi
da Guerra; Conservando-Ihe
as Honras do mesmo Cargo. O onde
do Bomfim , Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios
Estrangeiros, o tenha assim entendido,
e faça executar com os despachos necessarios. Paço das Necessidades, em vinte e seis de No.
yembro de mil oitocentos e trinta e nove.
RAINHA.
CO'nck

=

-.~-

do Bomfim,

Por Portaria
Batalháo

=-

de 2á do corrente me".

Nacional Provisorio de J3ou;aa.

Capitão da 2,· Companhia, o Tenente, José Barbosa.
Capitão da 5.& Companhia, o Sargento da Guarda Nacional da
referida Villa, J. M. dos Santos Luz.
Tenentes, o Soldado, A. Francisco dos Santos: e o Voluntario
da sobredita Guarda Nacional, J. da Silva Reina.

_,.~

..-

Licença ,.egistada concedida ao Ofjicial abaixo indicado.
Ao Capitão do Regiml'nlo de Cavallarte, N.· 4, F. C. de Lemot
Calheiroll J prorogação por seis mezes.
CO"D& DO BOIl" ••

=

Está conforme.

O Chtf. do 1.· D''''Cf8f1 ::::

:)

U\l , l' ()"'6':l~fL

.eesr
•

ab

.om~ T ~L ..
,&U1JtOt

,"{

u

e

0.1.

1~r:Q')

Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
de 1839.

em ô de Desembro

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Ezet'cito o seguinte:
Por Decreto de 26 do me%proxJmo passado.
Forte de .Espo""ende.
Exonerado
do exercicio de Governador,
pelo requerer,
alleganda
motivos attendiveis , o Capitão de Infanteria,
J. de Mesquita e
Sousa.
Por Decret» de 29 do dito mel\\.

FOII'tede S. Fitippe na Ilha da Madeira.
Governador,
o Coronel,
Teixeira Rebello,

Gc.vernador

do Forte

de S. Thiago , J.

Forte de S. Thiago.
Governador,
L. Monteiro

O

Major,

Governador

do .Forte

de S. Fillppe , A.

Cabral.

Por Decreto de 30 do dito mel\\.
Batalháo de Infanleria N.o 17.
Cirurgião Ajudante,
J. Maria Freire.

O

Cirurgião

Civil,

militarmente

Por Decretos de 3 do corrente
3.~ Secção do Exercito.
Tenente,
o Tenente
Silva Branco.

do Batalhão

de Infanteria

approvado ,

ntc".
N." 9, F. R. da

Companhia de Veteranos d-e Abrantes •
.Â.ddido,

o Capitão

Retortnado
-"",~

, G. T. Pessôa
.....

de Amorim.

-

Sua Magestade,
A RAINHA,
Querendo
praticar
cactos pro"
prios da Sua Clemencia,
Houve por bem, Tendo ouvido o Couselho de .Ministros, c Usando da faculdade,
que Lhe compete pelo
~. 10.· do Artigo 82 do Capitulo l.o, Titulo VI. da Constiunçào
Política da ,\Ionarchia,
Reduzir a pena, que havia sido imposta no
Réo abaixo mencionado,
pela maneira nesta Ordem expressada.
Por Decreto de 16 do me"" proximo passado.
José Antonio da Costa, Soldado do Batalhâo de Caçadores N.·
3, tendo sido condamuado
por Accordão do Supremo Conselho de
J ustiça Militar, de ~6 de Outubro ultimo, em trabalhos publicos
i>Cf.pctuos pata um dos Presidios de A Irica , pelo crime de primeira

,..

çcsct:ç~tO simples , e roubo: foi-lhe r("duzida a pena a dez anuos dos
mesmos trabalbos,
no Presidio da Praça de Elvas, em attençâo a.
que o Réo era menor no tempo que comrnetteu aquelles crimes.

PORTARTA.
Ministerio dá Guerra.
Repartiçâo
Central da Contabilidade.
= Havendo. Sua M;ag -stade , A RAINHA, Determinado por Portaria do 1.0 de Dezembro de 1838, que sé pagasse aos Soldados,
ó-,~ outras plaças ,: cm quanto se achassem
aprendendo
a recruta,
uma quinzena de prct , sempre que aos CorpoS'; a que pertetlcessem,
fizesse pagamento
de prct: Manda A Mesma Augusta Senhora declarar que esse mesmo systema deve continuar,
depois de
serem dados por promptos;
por quanto seria. injusto,
e prejudicial
ao serviço, que as referidas praças estive sem por pagar successivumente tanto tempo,
quantas as quillzenas,
que se achâo em dívi ..
da aos Corpos a que pertencem,
Paço das Necessidades,
em 30
tltl Novembro de ,1839. :;:::;:Conde do Bomfim:

=

se

Por Portaria de 28 do me91

prOxi'l'110

pa,~ado.

Para servir ás Ordens do Ministro' e Secretario
de Estado dos Negoeios da Guerra,
o Tenente
do Corpo do Estado Maior do
Exercito,
com exercício no Ministerio -da Guerra,
L. 'I'ravassos
Valdez.

Baialhâo

Por Portaria de 30 do dilo me%.
Nacional Move! de ViUa Nova de Gaia.

'Para exercer as funcções de Ajudante , o Tenente , addido
panbia de Veteranos de Mattozinhos , A o too io Cardozo.
Por Portaria de 2 do eorrenle mez.

Bata/Mo

á Com ...

Nacional Mooel de Villa Nova de Gaia.

Demittidos,
por não convir que continuem' no serviço, pela sua
má cbnducta militar, 08 Capitães,
J. Bernardes da Silva, C.
Tavares Amorim, e T. Nunes da Cunha;
e o Tenente,
A. Lopes Moreira J unior.

-.~*-

Conlinúa a Relação das Sentenças proferidas pelo Sup,'emo Come•
lho de Justiça Militar, no me» de Setembro uitimo»
flm Sessâo de ] 8 do dito mez.
Regimento de Cava.llaria N. o 1.
Dento José, Soldado) condemnado em um anno de prisão, pe4

..

[ 3 ]
lo crime

de primeira

deserção

aggravada:

foi confirmada

a Sen-

tença.

Botalliâo de Infanteria N. o 7.
Manoel José, Soldado,
condernuado
cm 11m anuo de
pelo crime de primeira deserção aggra\'adll:
foi confumudn
tença.
.
Baialhão de Tnfantcria N. o 9.
'
Francisco Antonio de Oliveira,
Soldado,
condcmnado
mezcs de prisâo , pelo crime de primeira deserção simples:
firmada a 'Sentença.
•
Botalbâo

de Infanieria

N:

em seis
foi con-

11.

Victorino Fernandes,
Soldado,
condemnado
prisrLO, pelo crime de primeira deserção simples:
Sentença.

BatlllMo

prisão,
a Sen-

de Tnfanteria N.·

em seis mezes de
foi confirmada
a

16.

Manor.l Gonçalvcs , Soldado,
condeO'lnado em seis mezes de
prisâo , pelo crime de primeira deserção simples: foi confll'mada a
Sentença.

Batalhão de Infanieria
N.o 18.
Domingos José Pereira, Soldado,
tendo respondido aConselho
de GHl'1 ra , pelo crime de primeira deserção aggravada,
e furto:
foi condemnado
em primeira Instancia
em dez annos de degrêdo
para Africa, quanto ao Civil; e quanto ao Militar foi absolvido
em virtude do Indulto de 2~ de Outubro de 1834,: e em ultima ln.
stancia condcmnado
em dez annos de degrêdo para Africa ; alterando a 'Sentença de primeira lnstancia
na parte em que, pelo cri ..
me militar,
lhe applicou o Indulto de 122 de Outubro de 1834.

Bataihâo de Infanteria

N.

o

19.

Antonio Rodrig\leS,
S ldado , conde mnado em dous mezes da
prisào , pelo crime de primeira deserção simples: foi confIrmada
a
Sentença.
Thnmé Ribeiro,
S'lldado,
condemnado
em vinte annos de degrêdo para Bissán , pelos crimes de deserção,
e furto: foi em ultima lnstancia reduzida a pena a doze annos dc degrêdo para o mesmo destino.

--*~,~-

Licenças concedidas por motivo de molestia aos Officiaes abaixo declarados.
Em Sessâo de 21 elo rne~ p7'oximo passado.
Ao Tenente do Batalhão de Infanteria
N." 10, J. da França Netto, quarenta dias para se tractar.
Ao Commissario
do Exercito,
M. Alvares Cardozo , sessenta dias.
para se tractar,

[ 4, ]

Licenças re~'isl/1,dasconcedidas aos Officiaes abaixo de.~i{{nados.

/

Ao Primeiro Tenente
do 2." Regimente
de Antilheria , J .• F. Xavier de Vasconcellos,
prorogaçâo
por dous mezes,
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N." 1., M. José Portella, dous -mezes.
Ao Capellào do Regimento de Cavallaria
N. o 4, R. Gomes de Almeida, um mez.
Ao Tenente do referido Regimento,
A. Loureiro de Miranda,
um
mez •.
Ao Alferes do Batalhão de Lnfanteria N" 6, A. J. Pereira da Ro. cha , tres meses.
Ao Tenente do Batalhão
de Infanteria N.· 8, J. J. de Mendonça e Brito, um mez ,
Ao Coronel do Batalhão de Infanteria
N." 9, J. Athanazio de Miranda,
dous mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Infanteria
N.· 14, A. Luiz Alves 1 tres
mezes.
Ao Tenente
do Batalhão
de Infanteria
N. o 161 J. ·Pinheiro das
Chagas,
quatro mezes .
.A..oMajor addido á Praça dePeniche , M. Joaquim da Silva, dous
mezes,
Ao Alferes da 8.~ Secção do Exercito,
A. Ferreira
de Campos,
. prorogaç5.o por um anno.
Ao Alferes da Companhia
de Veteranos
da Torre de S. Julião da.
Barra,
J • .ManoeI Carlos, quatro meses,

Declara-se
que foi approvada
a prorogaçâo
da licença por trinta dia-s para continuar a tractar-se , que o Commandante
da S. a Divisão Militar,
em virtude do Artigo 2. das Instrucções
insertas na
Ordem do Exercito , N.· 1.3, de 6 de Março de 1837, concedeu ao
Capitão
do Batalhão
de Sapadores,
J. P. de Barros Laborâo,
0

=

CON1)E

DO BO~1FlItl.

Está conforme.

o

Chefe da 1.· Di,.uçOO

=

Secretaria

de Estado

dos Negocias da Guerra,
de 1839.

.

em l~ de Dezembro

'

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se
POjO Decreto

. .....

ao Exercito o seguinte:
de 30 do rnell }Jmximo "passado,

4"

Re.'Jime!:to de, .ârtilluria. ~
...
emirgmo
AJudante,
o Clrurgmo Mor do Batalhão Expedicionario
para o Estado da India , J. I3ra7. COI ujo , por se apresentar motivo pelo qual n}lO póde convenientemente
ter aquclle destino.

Por Decreto de [) do corrente me".
Batal1uêo de Caçadores :N.• 30.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór que foi do BatalhtlO
res N.o :3, F. Leite de Almeida.

de Caçado-

Por Decretos de 6 do dito me....

4. o Regimento
Primeiro Tenente,
o Primeiro
to, J. H.aymundo Danim.

de .ârtiiheria.

Tenente

da 3.'

Secção

do Exerci-

Batalliâo de Caçadores N.· ~.
Capitâo da 6." Companhia,
o Capitão
do Batalhâo
de Infanteria
1 .·90,
J. A. Carclozr; da Silva.
Tcnen tes , o 'I'eur-n te do Bctalhâo de Caçadores N.· f> ~ S J;_,t'ãQ
Cabreira;
e o'1'ellcllte
da 3."SCC<;XlO do Exercito,
A. de Stí
Pereira.
Batalluio de Infonieria N. o 7.
Capitâo da 3. a Companhia,
o Capitão
do Batalhão
de Caçadores
N: 1, J. J. de l\lacêdo e Couto.
Batalluio de Iufantcria
N. u 8.
AlfPl'(,s, o Alferes do Batalhào
de Caçadores
N" :28, T. B. de
Oliveira e .1\1c11o.
Batalhâo de Infanteria N.o 18.
Cnpitão da Companhia
de Atiradores,
o Capitão da 3."- Secçâo do
Exercito , F. Antouio dto Oliveira.
Batalhão de Caçadorc« N. o sas.
Alferes, o A.lferesdo J3alül.i.lão de h( nteria N:.3t·
L. :AJ;ltonio
da Rozu.

•

Corpo M~litar do .A?'senaZ do Eoiercao.
Alferes,
o Alferes de Cavallaria
da
Secção do Exercito,
Dom
F. Saldanha
da Gama.
Dcmittido do Emprêgo de Official da Secretaria
do extincto Estado Maior Imperial,
J. M. Páes Gago; por assim o haver requerido,
a fim de ir servir o Offieio de Escrivtw do Juizo da Con-.
servatoria Ilespanhola,
que lhe foi conferido.

a.a

-*~*exOfficial , que, por Decreto de 22 do mez prolf.imo passado,
p'edido pelo Ministerio do Reino,
foi exonerado do Commando
do
<Jorpo Municipal de Segurança pública do Districto Administrativo
abaixo

mencionado.

Dislricto d& .Béja ..
O Major da S.a Secçrw do Exercito,
A. Joaquim Pascoalinho;
por
assi.tn o haver requerido,
e ter sido j ulgado incapaz do serviço
activo por uma Junta Militar de Saude.

-*'1;*Continúa a Relaçõo das Sentenças proferidns pelo Snprerno Conselho
de Justiç« Milita?', nos rne>:eSde Setemoro , e Outubro do cor-

rente armo.

Em

Sessâo de 28 de Setcmb1·o.

3.· Reeimcnio de A1·tilhcria.
José da Silva Cravo, Soldauo,
condemnado
em dous annos de
trabalhos
publicos,
pelo crime de segunda deserção simples ~ foi
confirmada

a S~ntença.
Regimento
de Coeallario N.· 1.
Francisco Maria Frugozo , Soldado,
condemnado
de prisão, pelo crime- de primeira deserção simples:

em seis mezes
foi confumada

a Sentença.
.
Bento José, Soldado,
condemnado
em um anno de prisão, pelo
crime de primeira deserção aggravada;
foi confirmada a Sentença.
Regimento
de Cavallaria IV. o 4.
João da Silva, Soldado,
condemnado
em quatro mezes de prisão; pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi conürmada
a
Sentença.

Batalhâo de Caçadores N.· 2.
Francisco do Espirito Santo,
Corneteiro,
condemnado
meses de pl'isrtO.; pelo crime de primeira deserção simples:
fn mada

a Sentença.

em seis
foi con-

-,

[3 ]
Blltalhâo de lnfanleria

No" 10•

•José Maria, e José Lopcs , Soluados,
condcnlnudos
cm um anno de prisâo , pelo crime de primeira deserção aggrav.ad:l:
foram
confirrnadas as Sentenças.
José dos Santos,
Soldado,
condcmnado
cm seis annos de degredo para o Estado da Lndiu , pelo crime de terceira deserção simples : foi confirmada a Sentença.

Batolh/io de lnfanteria

N. o 11.

João de S6., Soldado,
condclIInado
em dez annos de degrêdo
para a Costa de Africa , pelo crime de fuga, estando a cumprir
Sentcnça : foi confirmada a Sentença.

Batalhão de Ji~ranlcr'ia N.

o

17.

José Carrasco,
Soldado,
condelTlllado em um anuo de prisão,
pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi confirmada a Sentença.

Hatalluio de '[nfanlcria N. o 19.
Victorino José Pereira,
Soldado,
condemnado
em seis mezes de
prisâo , pelo crime de primeira deserçrto aggrayada:
foi confIrmada
a Sentença.
Francisco Sequeira,
Soldado,
condemnado
em quatro annos de
trabalhos pub licos , pelo crirne de segunda descrçilO aggravada:
foilhe reduzida a pena a dous annos dos mesmos trabalhos.

Em Sessáo do 1.0 de Outubt'o.
] •o

Regimento de Ar'tilheria.

João Jaques Saliíins de Benavides,
e Carlos da Graça,
Solda ..
dos, sendo cOIHlemnados em seis mezes de prisão, pelo crime de
primeira de~prçào simples: foram estas Sentenças confirmadas.
Regimwlo de Cavallaria N. o 1.
Miguel da Cruz, Soldado,
condemnado
cm quatro mezes de
prisâo , pelo crime de primeira deserçâo simples: foi conflrmada a.
I

Sentença.

Baialhâo de Caçadores N:

3.

Antonio Trigo, e Luiz Antonio,
Soldados,
condemnados
em
primeira Instancia
a seis mezes de pri5ão, pelo crime de primeira.
deserção simples: foram as Sentenças ooufirrnadas.

Bl1talhâo de Injanicria

N." 7.

Manoel José,

Soldado,
condemuado
na primeira Instancia em
dous annos de trabalhos públicos,
pelo crime de segunda deserção
simples : foi eonfmnad a a Sentença.

Batalluto de Injanteri«

N.' 10.

José Antonio,
Soldado,
condemnado
em um anno de prisão,
pelo crime de primeira deserção aggravada:
foi-lhe reduzida a pe •.
na a nove mezes de prisão,

[ 1, ]

Balalluiode

111!anlc1'íaN," 17.

.1(')ão Coutinho,
Ignacio
Fcrn'ira,
e Paulo de Sousa, Soldados, condemnados
em seis mez s de prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foram as Seutenças confirmadas.

But/llhâo de Caçadores N.

o

30.

Francisco Russo, Soldado,
coudc mnado em primeira Instancia
a seis mezes de prisão, pelo crime de primeira deserçâo simples:
foi confumadu a Sentença .

Licença concedida p07' motivo de molestia ao Official abaixo dedeclarado.
Em Sessão de 26 do me7>p"oximo passado.
Ao Tenente Coronel de Cavallaria , servindo na Escóla Vcterinaria, M. P. de Almeida Valêjo , quarenta dias para se tractar.

--*~

..--

Licenças registadas concedidas aos Offlciaes abaixo indicados.
Ao Alferes do Batalhão de Tnfanteria N. 07, J. B. Pereira de Chaby , tres mezcs.
Ao Porteiro da Inspecção Geral do AI'senaI do Exorcito , A. José
de Campos,
dous mezes , contados do dia 8 do corrente mez.

--'*~*-Declara-se
que fica sem effeito a licença registada por ires mezcs , COllct'uida pela Ordem do EXNCito, 1'.0 bt, do corrente anno, ao Tenente do Bata Ihâo de Caçadores
N. o f>, J. de Bclleucourt de Athaide, = CONDE DO BO~lFUl.

Está

o

conforme.

a
Chefe da 1. Direcção

=

5eCftta,.."a dt' 'J!slado dos Ncgocios da Guerra, em 17 de De~mbrr)
de 1839.
~ ui

'OnDEM DO EXERCITO.
fttblicJi:.se ao Exercito o ,eguintc:

II

.

DECRETO.
I

ei por bem Mandar declarar , que o disposto no Decreto de vin ..
té e. trcs d Dezembro de mil oitócentos e trinta e s Is', nâo he applica vcl aos Documentos
Officiaes q uc houverem de servir para se
abrir ln a eotamentos ~ ou Iançarêm verbas nos Livros de Regi.to;
devendo d'ora em diante os nomes ,dos Officiaes compreheüdidos
nos
mencionados Documentos
serein escriptos por extel)~(), e lião com
Ietaas iniciaes. O 'presidente do Conselho, .Ministro e Secretario
de Estado dos
egocios da Guerra,
]~ncarregado
interinamente
dos Negocios Eslrángêir.as t ~ú l\1aTinha~ ~ Ultramar,
o tenha asaibl eJltf"ndido ~ne faça executar. Palaéio' das
eces"ldad,~,em
dez
de. DezPrObro :de mil 9ioocoulo e trinta e nove. = !tAiNHA.
=

Conde do Bomfim,

"

~JII ....

( --.~~*...!.....
Por Decreto

de 10 do corrente

?neto

•
C0'1JQ tk V teranos da 4. a 'Dioisúo J.llilitar.
Commnndaote
~ O Major nddido ao referido Corpo, Leopoldo AIltoa io F rrl'~fa; de Bafi"os.
) .
C01/lpanhia de Ve'erano, do (]as'tcUo 'de S. Jodo da Foz,
01lflltão Cowmau<l.lIIte,
o C~jtão
i1d,dido á r ferida CompanliÍa,
- "Joaq uim MatloeL da F onsêca. r .
.

-*$",r

(

Gmtin'úa a Relaçâo das Sentenças proferida, pelo Supremo ConBe..
lho de Justiça llfilitar, no mez de Outubro do CQrrente allno •
. l~m.~.ssâo de Õ do dilo ~z;.
c:J.
o RegimelllQ
tÚ AI'iiNU:rül.
•
José .Maria, SOldado,
lendo respondido
a Conselho. d. Guer.
Ta, j>c!o crilll de fllrto simples: foi absolvido cm prillleir
lulltun ..
Cill, c a flllul confmlluda cst
I.JIItcnça.
tO'
j

R cgilllc1lto

"de Cavaltw'ia

\I.

f. o

5.

,dro A oni.. Co bral, " 'Iludo tlurgcll to, ren lo :4J'o jul~ado
COII elhQl.<.lê 'l
li (\ t em cooli
HUICill
d pC{<.l~ ({lIO soi1"tcu ()

•

Piquete tque cOlpmandava,
sendo ataCAdo l?~Ju,s' gUe'l'rilba~: foi cm
primeIra Instancia
absolvido,
e esta Scn'tcnça contil'màc1a.
Balalhâo
de Caç,.dorcs LV: 3.
Justiniano
MIlK~Lllin(}, e João Bapclste , Soklados
condrmnados em seis meles de prisão, pelo ctinle <! primeha deserção simpies: foram confll'madas 33 Sentenças.
Batrtt:'iLO de lnfWtt~ria ,M._" M.
Antonio JOtlO de Abrcu , Sold ado , condemnado
em drz annos
de Galés, pr-lo crime de fel'ÍOl'ento, e uso de arma prohibida:
foilhe ro.iuzida a pena a seis a nnos de trabalhos publicos.
José Joaql1im Dias, Soleta Ii), oon.cl'cmnadb eM dous anuo d
. tral.alhos
pulalieos , pelo crime do..seg: nda deserção simples: foi
eoufrrrnadn a Sehlonça..
"'.)
, '.,
) '( t
I
tr.l)do respondiqo à {i}onscUro·de Guer.
J9sé A utonio , Soldado,
ra , pela fuga de· prrsos:
fui em primcira'J
nstancia
óhd mnadb
em lres'nnnos,
ires mezes-, ~,Oll'.'Jl dias do trabalhos }lllblicos , e cm
ultirnn Instancia T6!duzidaestll pina a "Um 'annbt Ú' quatwJn zes...db~
mesmos trabalhos."
'
I
•
J
. .Baialhâo- de ICO§ado7es N: o, 30 ....
José Dias S. Thiago, .Sol:dàdG ,. cond-eIDllado
1Tl seis meaes de
prisão,' pelo <lrime do prirneirn descrçâe simples 2 1"i conflrmada li
Sentença.
. •
.
I)
Em S~
de' 8 dtJ...J:;j.ome'!..
L

Regimwto

•

de Ca'l;allarill. N.o 6.

Thomaz Antonio,
Sold-ado, c nd mnarlor'cm
quatro annos de
degrêdo para a Ilha de S Tlwmé., pelo critne <Je segunda deserção
aggravada,
e ladrr\o ~ foi esta .St}1ltebça! ai tl Tndn em u.lti na lIlstnneia, e o H.éo eondemnado
em dez anno," d trabnll1<i~ pu.blicas ..

Batalháo de· (l'açadore8N~ o

[).'

•

Manoel José .·Fernllndes,
Soldado i cond muado. '~m um àqn"
de prisão,
pelo crime de primeira .d.cs.erçã aggl
da..: foi conÍlrnlada a Sentença.
BatolMQ 4e..:Ilifantef"ia. N. o 20.
João Scmião, Soldado,
conJcmnado
em um anno de trabalhos
publicos,
pelo. crime de iÍlsubordina~&o.:
foi esta Sentença alLerad
na de dous annos dos Dl smos trabalhos. ...'
\
BataJluJo d-e CaçadOl'c!J N.nW.
Joaquim José, Soldado,
condcmnado
em 11m anno de prisão,
pelo. crime de primeira deserção aggrava'da:
foi-lhe r.cduzida a pcna
a seis mezes de prisão.
I
I
Em Sessáo de 12 do dito mC$.
Regimento de Cavaltaria N: 6.
Joaquim Rodrigues Lobo, Soldado,
tendo respondido. o Consclho de Guen~, como socio de uma quadrilha de &ltcadorc): foa

r.

J

cm primeira Instanciaah90lvido,
e em ultimá Instcncia
condemnadocm
dez' aunos de degredo para algum dos Logares de Africa.
lanoel da Silva, Soldado,
condonmado
ern seis. annos de degr~do .pa.ra o Esladó da India , pelo crime de segunda deserção,
'COmfarrombamento
de Cadêa'; e furto: foi confirmada a Sentença.

Batalhâo de Infarüeria

N.

o

19.

João Gonçalves,
Soldado,
sendo coridemn ado <Í. morte, pejo
crime de lutrocini» : foi em ultima Instancia
condernuado
a que,
depois de, lhe sr-r despida ii, farda na presença da fôrça de Tropas,
qlh! fór ]'Msivel rcunir , v.l degradado
por toda a vida para 11m dos
.Pce~idi()r. de Aftiea,
onde s(!rá ernprogndo
nos trabalhos públicos,
Em . e.~s(1ode 15 do dito rne!G.
•
l.o Regímentode
Artillu:ria.
Paulo Pnreire , S()ldil~lo ~ condemnado
cm quatro mezes de pri&\0-, pulo .crime- do primeira d serçâo sim ples : foi confirmada a Seu ..
teuça,

'Batalhão de Caçadores N ." 3.
-,., Antonio do Arnujl), José dos Santo,
e Francisco Manoel Ferff'jm t Soldüdos,
CWI)tl mnades em seis mezes
de, prisão,
pelo crime de primeira deserção simples: foram confirmadas
as Sentenças.
Antonio Lui a , orando, condemnado
a morrer arcabuxado
, pelo crirn ~ de -doscrçâo em t itnpo de G uerru : foi-lhe reduzida~a pena
a d z annos de trabalhos publicos.
Batalhão de Lnf'anteria N. o 7.
Antonio Velles Caldo irá , Soldado,
condemnado
cm quatro mezes d I)fI~tIO, relo mim de primeira deserção simples: foi confirmad
a S uteuça.
Batalhâo de Infanlena N. o 16.
JOtLO Lucas, e A anocl 19nacio,
oldados,
condemnados
em
si' m z de prisuo, pcl crime de primeira deserção simplclõ: foram confirmadas
a~ Selltenças.
Em CIi '<lo de Q ... do dzto me!G.
Regimento
de Cavnltaria
.A. o Q.
M_ nor.! AI
ndr de C, rvalho, Soldado,
condemnado em quatro annos de trabalh05 publico"
pelo crime de segllnda deserção
" ra\'llda:
foi em ultima ln.tandl
alterada a Sentença,
sendo o
R:o co Idemnado em sei~ anllos do ml'smos traLalhos.
Bntalhllo de Caçadores N. 2.
I J tlf) '1\;Ianoe1 ,
oldado,
coudernllad)
'm quatro mezps ,le priSilO, P lo crime de primuir
dc.erçào agg a\'ada:
foi confuUlada a
U

ntonça.

José Pereira Segundo,
Soldado,
condemnado
cm um anno de
prisão, pelo crime de primeira dc~erÇrlO aggruvada:
foi conflrmn.-,
da a :::iclltcnça.

f ~J
,
Baiãlhâ» de Caçádorcs N.· Ó.
, Francisco Vicgas,
Soldado,
condemnado
em trabalhos publiCDS por toda a vida, pelo crime de deserção em tempo tle.Guerra
:
foi-lhe reduzida a pena acincó
annos dos meSIl)(.\S, trabalhos.,
.
Manoel de Oliveira,
Soldado,
coudernnado
fi morrer Arcabuzado, pelo crime de deserção em tempo de G uerta, foi-lhe reduzida
a pena a um anno de prisao,
\
..'
•
Batalhâo ele IlIfaHlaia N. o 6.. ) , I'
João Pedro, José An tonio Prírneiro , José Férnandes , c Rodri~
lrO Pereira
da SiI 'Ia, Soldados,
condemnadosemseis meses de pr i~ãD, pelo 'Crime de primeira deserção simples: foram óonfirtnadas as
Sentenças.
.•
,.
_

BatalMo de 111fantería._N,

o

,114,.

,:, -Antouio José Hibeir{;l; Soldadv,
condemuado
e.m q\latto mezes
Gn p-dsãd, pelo ccime de lJriu\eira deserção 6Üllpl~s :.fo'i confirmada
a Sentença.
J_

.Bàtalhâo de ltlfanté,'ia, N:

17.

"AlI ton io 'da Costa; Soldado , eondemuado
em dO\IS anhos Q~ trabalhos publicos j pelo-crime d(! segunda dese'rçtt~, e.furto; foi coufumada á' Senteuce, ,
. .
.,.
,.
"
(. .:
..," B-alalhâo de Infnnteria, N. 1-9. '.
" Jo.sé Antonio ~ b Antonio .Màiloel Pinto, .Soldados , .coademnados em seis mezcs de pli,ão, pelo crime de primeira ~Qesérçã.o simples :
foram confirmadDs
'as Selllellças.
\
LU, B'ata.iftâ6 NacioMZ Provi$órl() de Lisbrw.
10sé Maria Soares,
Solda'Clo,
cond~ruJlado cm dOlls mezés de
prisllO, pelo crime de pr.jmeira dcserçtto ,ilDples ~ foi C(Hl41rmada, a
SelÜCllça.
\
• '0

0

,
Ucwça

--*~*--+

'

de mQlesJia ao Emp,'cgadó
abaixo de~
daTado,
Em Scsuio de f> do corrente me~.
addido á H.e'partiç;lo
Pi'ovi,ional
de Liquidações,
do Alto; séssenta dias para se lraclar •

oonceddda pm' motivo

Ao Empregado
. Jó~ MariÍns

. ~-*~*-

Declara-se que foi approvada
a licellça
de cincoentu dias .para.
se traclar,
que o COl11mandulltc
da 3.~ DivisltO Militar participou
cm Omeio de 6 do córrcllte mez, ter concedido ·ào CapÜllo da Comp:anhia
Vetr.rano'S de Valença,
A ntol\io Germano 'l'eixeirá. de
Moru.l.ls~ cm virtude do Artigo 2, o das Instrucções iusel'tasJlta Ordem
.do Exercito, N" 13, de 6 de J\lnrço de 1837. = CON.DE .DO 13'01~Fl~ ..

ac

.

l~shí. conforme.
U C/lrfe da 1.. Dir'ccS:cío -

~,

r

r.
N.(; 6 o,
Secretaru: de Estado dos Negocias da Gucrra , cm
de 1839.

2" de De7.cmli1'o

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito a seguinte:

M

PORTAR[A.
inisterio da Guerra.
1." Direcção.
1.a Repartição. =..:
Devendo reunir -ás Carnaras na proxima Sessão ordiuaria , os Senadores, e Deputados
actualmente
empregados
otn Serviço do Exercito; Manda A RAINUA,
pela Secretaria
de Estado dos Nego':
cios da G uerra , que sejam substituídos
interinamente,
pelos Iudividuos abaixo mencionados:
O Tenente General,
Conde ue Avillez , Commandante
da 1." Divisão Militar;
pelo Tenente General,
Visconde de Villa Nova de
Gaia.
.
.
Marcelwl de Campo,
Conde das Antas,
Commandante
da 3."
Divisão Militar;
pelo Marechal de Campo Graduado,
Barfio de
Alcobaça.
Marechal de Campo Graduado,
Barão do Almargem,
Cornmandante da 4. a Divisão Militar;
pelo Brigadeiro Graduado,
Autonio de Padua da Costa.
O Marechal de Campo Graduado,
Francisco Joaquim Carreti , Go ..
verriador da Praça de S. Juliâo da Barra;
pelo Coronel,
1. e Commandante
do Collegio Militar,
Anselmo de Noronha Torrexão.
O Commissario em Chefe do Exercito,
Luiz José Ribeiro;
pelo Assistente Commissario Geral Graduado,
Luiz de Almeida Chaves,
O Coronel,
João Pedro Soares Luna,
Commandante
Geral interino de Artilheria ; pelo Coronel da mesma Arma, Antollio José
da Silva Leão.
Que o Coronel,
José Joaquim
Gomes Fontoura , Commandanle
da Fôrça em operações na 8." Divisão Militar,
entregue o commando da mesma Fôrça ao Commandanle
da dita Divisão; devendo este, quando se achar na Sub-Divisão
Militar de Béja ,
ser substituido
na Sub-Divisão
Militar de Fáro , pelo Coronel do
Batalhão
de Infanteria
N. o 8, Antonio Cabral de França.
E que o Coronel de Engenheiros, José Feliciano da Silva Costa, Inspe ..
ctor dos Quarteis e Obras Militares;
seja substituído pelo Capitão,
Antonio José da Silva Costa , empregado
na mesma Inspecção.
Palacio
das Necessidades,
em 24 de Dezembro
de 1839.

=

=

o

o

Conde do Bomfim, =

=

CONDE DO .BO)lFHl.

Está

conforme.

O Chefe da 1,& Direcfáo

=

/

.

N:~6.
Secretaria de Estado dos NegociOl dá Guerra, em f),7 de Der.embro
1839.
,

qe

I

' ~ ...,.

1 .. ,

... "'''")

O:Q.DEM .D'Ó~~~ltCITO~
r:

J

Por

'

Decreto de 12 do corren,#1l me,,_ ..

.Regimento de tCavalla,~a N.· 5.
Cirurgião Aj udante,
Q
José Ignacio Godinho
E,

o (

Çirurgiâ» Civil
Simões.
\\

. )

I

JI

)I(

'Illi~itarmente

a pprovado ..

•

Ppr Decreto de 17. ld~ c:l.to.me~,
Praça de Cascaes, .

Exonerado
ao exercício de J\~4-~ante, e Seryiço da referida Praça,
o CaFitão,
Igrraêio de Soúsa Pereira V!Wicz!

Por Decrüo'S d, !!bdo dltólM.
Batalhão de Caçadores' N. o 4.

.

.
L

'f
•

Demittido , pelo requerer,
allegandc
moti V(?i attendiveis , Q ·Alfe'res , Joaquim Candido -Pereira de Mllgalbães ~ que ficará com as
• honras do referido Pôsto,
,
Batalhâo de Tnfanteria No" 7.
.
Te'nente,
.0 Tonente
d.lJ. 3." Secçâo do Exc:rci.to·, -José , Maria. ,d~
-Silva,
I

,a.. Seoçâodo -Eeercito;

Tenente,
o Tenente da fl.· Secção do Exercito,
Luis Malheiro Peixoto ·de Lemos Mello e Vasconcellos;
ficando exonerado
de ter'
exercicio na. Secretaria
de Estado dos N egocios da Guerra,
em
attençâo aos motivos que representou.
Tenente,
o Tenente do Regimento
de Cavallaria
N," 3, D. PIacido Barboze de Aborim , emaltenção
ao seu máo estado de
saude; ficando sem vencimento
d~ soldo) por assim o haver requerido.
.

Batq~MQ .E:&pedicz·onat·io parQ o Estado da India.
Capitão da 3.· Companhia.
com antiguidade
de ~8 de Agosto ultimo,
ficando pertencendo
ao Exercito de Portugal , sem pre·
juiso dos Tenentes mais antigos , o Tenente do Batalhão de Caçadores N: 1 t João Theodoroda
Silva; ficando este despacho n uilo, e de !nenhum effeito, se, por qualquer motivo,
este Omeial
não seguir viagem pa.ra. o lieu destino.

'v

":I:'

h

I'

"t"t~~"t~

?(':

a':

J~

b

~t·

o l ~.\

• J,

Official , que, por Decreto de 7 do corrente mez , expedido pelo Ministerio 9~\OOin:t ,fAi,zr~e~t_farl\
~11w.
MlIl1i~iral de
Segurança PábYtdt -&0' hliH<f· dhT!rli!LraU~cr\Mi'x:'o dJ.enclolludo •

. ,l)is~iftq.,

%I\'~Cqs~l<~,~Brarr.c~~1l

Com mandante , o Capitão da 4." Secção do Exercito,
Sousa Pereira Vàltte:;,) 'I
.'
0,
')\."I
1:

-*?t~*-

Ignacio

de

\

l'

. I." \ ,," ,\~ 7'n'i)' \} '.\
""'"6~ ,
;1.pg,.,ip~fu.h(J,Itld~~;~lij~~llitcdilm
...b," ..
•2~ ')11 ~ orlnib
n I,
Batalhão, Nacional Prooisorio de Villa Nova de Gaia.
Demittido,
pelo neqn I'-el~, ãhegrlnd'õ ltitõ~~
'ifÚ~ndiveis" o Alfcres, Mignel Cardoso.
I ,. ')
• 11"11)
\
.
J: ,
, 'li_x .~I",'
,I
. I; ,r ni ,I;)'.
oh obm

qq 20 (f8~~19

Po~' J.ip'1:.tar:i.a~

mt;p·

,
:BQ:tq}kú,oJ4c.aiJemico de Lisboa ..
Demittido,
pelo l'equPrer, allegando
motivos attendiveis,
o Alferes, Francisco da' MDtta Oabra].
'Batdl)~I1ó'
NCI!f!Go1bálP'J'0"IJ,~~ó"''i6de Llçàldô BaFo.
Quartel Mestre ,I o SoldádQ, Joaqutrh Lourenço Ma1LÍl s.
Capitão da ~.a Companhia,
o Tenente-,
JÓagllim d~ SO\lsa.
reira.
'.
\) • \
Tenentes,
o .Quartell Mee1!re, M-AtJ.ocl. Pínt:O' d:& ltlmeida;
o A }r~rei, Antonio Ferreira dos Santos Neves; e o Soldado do ~:. Ba- .
talhão da Guarda Nacional dó' P'orto? João Antonio Coelho.
Alferes, o Se~ulldo Sargento, J óà!qu,\'m Ra~s •• ')11
e!
( 'I, ~()1
__'_*~.I(l..:.L:.:!> "n'
1

i

lU.

Sua Magestade,
A RA tI MA, l\brrd!l ~d&fE1r,. 'plira 'd(')'l'l'he>cimento dos Commanda:ntc!
clo~Corpbs dó E'ierdto ,8' ~eyida execução, que a todas as pr~á!f a qneth 'fOr cont!edidll 'fl'1't5sugem para a Guarda Municipal,
ou outros Corpos nitO pertencenteg. RO mesmo ExereÍto,
se devem pa~ar as Guiág. de' nj.&.tt'amethd áe contas
de fardamento conforme Ó' Modelo N.o 1, qÜi!f'faz parfe -dá Portá:ria de 24 de NovembrO' de 19~7, pubtíeada
na Orde\l\ dI) Exercito N. o 90, de 7 de Dezembfd do dit& anno: e eonsegtlint~me1lte,
devem as referidas' praças setil'ieltlidas
nas R:el.âções trimestres, de
que trncta o Modelo N. o 2, tlS quaes corttbtme ti determinado
na
citada Portaria,
sã.o enviadas aó Areenal dO' Exéi'cito'.

Continúa a Relaçâo das. Sentenças 'Pr.(Jferida,~
pelo Supremo Conellib :00 JUSl'tt;lZ Militá7, 1Ws- mb'7.es de Oulubl'O, e Neasem,. /;1'0 &r). C01'r(j1t~e anho.
•
Em Sessâo de ~6 de O~dubro".
3. o

Regimento de Artilheria.

Jm1quÍln de Lima, e Antonio Pereira da Silva, Soldados,
condemnaoos em dous meses de prisão, pelo crime de primeira deserçãO' simpl-es: foram conftrmudas as {Sentenças.
Germano Manoel José do Nascimento,
Soldado,
condemnado
em um anno de prisâo , pelo crime de primeira deserção aggravada: foi confirmada a Sentença.
Rf'uimento de Cavallaria No" 1.
Jerol1'ymo José Pereira,
Soldado , condernnado
em dez annos
de Galés, pelo crime de primeira deserção simples, e uso de arma.
prohibida : foi-lue reduzida a pena a cinco annos de trabalhos pu..
blicos.
Batalhão de Infanteria N.· 6.
.
Francisco Rodrig ues , Estevão de Passos, e Francisco Fernandes, S sIdados , condr-mn ados (,01 seis mezes de prisão,
pelo cri.
me de primeira deserção simples:
foram confirmadas
as Sentenças.
Francisco José da Palma,
Soldado,
condemnado
em dous annos
de trabalhos puhllcos , pelo crime de segunda. deserção simples;' foi·
confirmada a Sentença.
Batalhâo de Infanteria N. o 14.
Franeisco MarIa, 'I'ambor , condemnado
em seis meses de prisão, pelo crime de primeira deserção simples: foi confirmada a Sentença.
_
Batalhâo de Infanieria N. o 18.
João Corrêa Legoa,
Soldado , condemuado
em doze annos de
degredo para o Estado da Lndia , pelo crime de quarta deserção
aggravada:
foi-lhe reduzida a pena a dez annos de dcgrêdo para
o mesmo Estado.
João Ferreira Azevêdo,
Soldado,
éondel1mado--em quatro annos
de trabalhos publicos , pelo crime de segunda deserção simples: foi
confirmada a Sentença.

Bata/Mo

.Nacional Movei do Porto.

Manoel Joaquim Pereira,
Cabo,
condemnado
trabalhos publicos , pelo crime de segunda deserção
firmada a Sentença.

em um armo de
simples ; foi con-

..

[4 J
Em Sessâo de

I)

de Nov(mbro.

'Co''P0 Telegrafico,

:

..

José Maria Chaves, Soldado,
condemnàdo
em. primeira Instan ..
eia a morrer arcabuzado,
pelo crime de homicidio:
foi-lhe reduzida a pena a dez an nos, de trabalhos pubIi-cos em algum dos Presidios de África.

.

.ijatalhâo de Caçadores N.· 4.

ManoeI José Simões, Soldado , condemnado
em primeira lnstancia .a quatro annos de degrêdo para Africa, pelo orime de segunda deserção,
e roubos : foi em ultima Instaneia
alterada a Sentença,
e o Réo condemnado
.a trabalhos
publicos perpetuas
cm
algum dos Presidios de Afi-iea.

fLicençai' regiStadas

concedidas

aos -Officiae« abaixo incUcad9s.

Ao Alferes do Batalhão de Infanteria
N.· 18, Luia Carlos de Almeida Botelho,
tres mezes.
Ao Tenente do Batalhão.Nacional
de Lagos" Joaquim João Judi-ce , quatro meses,
Daclara-se , que foi approvada a licença ae cincoenta dias pata
se tractar , qtie o Commandante
da 3." Divisão Militar participou,
em Officio de 13· do corrente mez , ter concedido ao Tenente da
Companhia
de Veteranos
de Lindozo , José buarte Monteiro.,
na
conformidade
do .A rtigo 2. das Instrucções
insertas na Ordem do
Exercito, N.· 13,. de 6 de Março,de 1837. = CONDE DO BOMtlM.
U

I

O Chefe da 1." D'r",*,

==

Secretana ,d~ Estado dos Negodos da Guerra , em 31 de Deumbro
de 1839.
.1

1

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-ee ao Exercito o seguinte:
DECRETO.

Havendo
grande falta de Picadores na Arma de Ca.valla'l:ia, fi
sendo por isso da maior utilidade o prompto cstab_decimento de-urna
Escóla de Equitaçtw Militar , onde s~ habilitem, para aquelle serviço individuos da referida Arma, que tenhamres qualidades in9ispe~'"
saveis : Hei por bem Determinar,
que, na conformidade
do Plano
que com este Decreto baixa assignado pelo Presidente
do Consel,h,o,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da G uhra, Encerregado interil)ameute
dos Negocios Estrangeiros 'o e da Marinha e UI.
tramar,
seja orgapisada ~IJ,l Lisboa w:;na .E~cóla. f:l,e, )i:,<;lLlita,çãq,M\l~.
tar , que, ficará dependente
da approvação
das Cô'!"tt;~, na parte que
lhes. pertence .. <.> mesmo Pr:esid~nt(~ do Conselho o tel~)la assim entendido,
e .faça ~xecutar, Pal~clo das Necessidades.;, em des l~e Pt1i
zernbro de mil oitocentos e trinta e nove.
RAiNHA.
Con
de- do Bomfim;
\
o

=

=

Plano a que ~e refere o Decreto desta d,p;a."

4

I

I

.
ARTIGO
1.0
( ;) ü
Escóla Militar de Equitação será. compOitaQe
'..
, J I"
DIrector
.• ,.: •......
,•....•.•.
,
t ' ••• , ••••••••
'. • •• • • •
1
Suu-Director
,
,
"
".,.
~
'. . .. I 1
Alumuos porcada
Corpo de Cavallaria
~
Offtcial Iuferior . . ....•
, •.• , •.. ,., ......•.
,
:.· ~ . . . . • . . 1
Cabos, ou Anspcçadas , .•.. : .• , •...•...•
, •... '....•
: . , •••.
:1
Soldados
, ...............•.
, .•..............
, ., : " •. .'. 'l~
Clarim .. ,
, . ,'. , ,
, ., . , •.....•......
, , : , . J.

•

.A

Ferrador
C ava IIos •....•........

§, 1.0

,

'

, .. ,

, ••...

, ....

ARTIGO

O Director,

0

•••

, .. , , .' ...
2.0

•••

,

'

da Escóla

1

' O'c
, .. , ',' , , , . "
••••

".

'J

l~

-:. "

o
primeiro da cla~se dos OtT!ciaes da Arma de Uavallaria
e o sc,rundo dos Picadores
Milita1'es.
'
"
§. 2.· Os Alumno$ sel'ão propostos pelGs Commandantcs
do~
Corpqs de Cavallaria,
e tiradqs d-as praças de pret, com tan.to 8,1,1
,

e Sl!.b-Director

:'

.'

serrLO tirados,

l

l~

f

[ ~·l
sajhl'to l~r, escrever , e contar correctamente;
ql,ffi' tenhâo constitui~ão ~o~lJsta '.. e b0;t apparen~i~;
e reunã<?, uma excellents cooducta ClVII e militar a mais decidida propensao para a Arte Equestre.
\
ARtIGO

3.·

§.. unico.

Os Cavallos para a Est:óla Militar de Equitaçâo
seruo tirados da Remonta,
ou dos Corpos de Oavallaria , como me,
lhor con vier ao Serviço,
N

ARTIGO

§. unico;

4.-

O Director,
e Sub-Director,
vencerão
além do seu
~oldo, o~ptírhéil'o, h. gratificação
mensal de vi nte mil réis , é o se ..
g!ltitlo. a~ de' 11M tnil" kHs. As 0U'li'as praças terão ô pret correspontJlente, e 'a gratiticaç"do diasia de vinte téls., concedida
na Orde41.
do E.xet-éitq, N," ~, de 3 Abl'il de 133ó., '
.

5.·
.,
na 'Instl'lltção theoriéa e pl'lltica
tlli 'EsCóla 'na parte Equostre , o Traetado de ManQ'e1 Carlos de An ...
,

'

00

~. 1.

tAlitWo,

I'

O Director- fafá segulr

tInide; e na parte Milit~r.
em <1nahl's> não houver disposição conltatia 2 ali Lnstrucções Ptovis'oTias para fi Cavallaria.
.. ~
§. ~;. Será ccnsideeado OtfnH'na11daht~ da Escóla , e por iSSG 1fi;.I
crlrá teSpohsável~
hão só pefos objectos que lhe forem confIádó'S';
fi1à9 também pela disciplina,
e execução das Ordens gerM~ do Et.ijtol
éitó.\""
i
§. 3.0 De tres em tres mezes enviará ao Ministerio
da Gttertlà
tlma Relação
dos ~lllmnos,
declarando
o seu conceito a respeito
ue cada um;' cohdlleta civíl e militar ; "applicaçi\o , e dproveitamento que tiverem mostrado.
. .
§. 4. u O Sub-Director,
dcbáixo dá presidencia do Director
se~á encarregado<l(fa Ii1sttUcção thctlricà E> prática tios Ahl'nlOOS { e o
~eprt!s~Ilt'atá', sempre qne por quulquer in-cidetlte cllc' 'Se·achat atJ~
sente;
§. 5.0• O;,Atumnos 'que elstivérem completam rlt-e ifJ9't.TlIidos, ta~"
to em thMria',
Coma -em 'prutica,
ser5.o declarados Àspil'antes ii. {li
élj.dOte"s; é A.uando·hC1uverem ue ser protnovidos a estes P6soos. MoO
ténd'e'r-S'e;.hll ao 'mer~cimentt>,
e nllm:a á graduaç'ãu;
ou t1n~iguidàde, qúé s6' deverá vrevalecer
cm igualdade de circumstallclas.
I
Sécrel:àtill de Estado do'S N-eg'Ocios do. Gllerra i 'em 10 d~ Dca.
zembtó °dé '183'9. --=-. Cande do Bom:ft17l.
o

I

••

•

•

•

•

•

•

•

-

~áplt~o,

•

~----

-_..

lw. C

P01' Decloeto de
)

•

~o do

CON8nM

o

.

,

mesr..

3." Se'cçáo do ../!-'â:e".cito.
<>

ttapitão

d<l ~. a Secção dó 'Exerdit6

J

Cótn~xe'l'cicio na

[ 3 ]
SeéMtaTia' de Estado -deaN egQQ1.-6,sda Guerra , I ,ÂJ!toni9 ,Alb.6rtQ
de Sori.
rI,'
,
Por Decreto de 24 do. ditv\me'l..
Bata1háo de Caçadores N. 1.
,
Capitão da 4.'1 Companhia,
O Capitão
da 3." Secção <1<>. ~x,crcito,
N uno Brandão de Castro.
J

U

I

;

'it~~lfi--

.........

'

Offlcial-, .que , por Decreto de 13 do correntemea.
~x,pedidQ
pelo Minister~o do Reino ~ f~i nomea?~ par~ o Corl?o MUOIc,lpal de
Segurança Publica do Diswicto Ad(nllHMratlvo abaixo mencionado,
,
'
,J)istt'icto de Salafl'l'ém,.
v ' c
Comrnandante,
o Capitão da \'.3;" Secção do Exercito , Antonio Alberto de Sori.
~
•

L"IC::l.I
~renr;'*-'I

'J

•

;

I,

'

Detel'mi~a 'Sua :Magestad{!', ,A R~INILA,
que o Tenente Coronel ,.:ad.dido ..a(J \J Gtel'l10 :Militar da Barra c Cidade de Aveiro,
João 1Tunes Cardozo , passe a tomar b commando do Batalhão -Nacional da Villa da Feira,

......-@t~-

1,(

(

Continúa a Relaçtíó I1M StKttnçns

proferidas pelo Supremo Conselho de Justiço ,Militar, _" .,neg,_de-J.VOiJembrodo corrente anno.
Em
iM 1ft. l~ do dita flM.>o. ",'
\
1JiltaU~IÍ<) de Sapodore»,
'
ManGel de JflMlS', Soldado, oonde.mn.ado em seis aneses de pri.
lião, <pelo orime 'de pl'ime'ÍJ'a-,ddetçl\o simples: foi confirmada a Sentença.
'.
I"

I

I

.BatatMo

a\i lrifàntbria.,N~v 7.'

Antonio

.

oe

,

João, Soldado,
condemnado .em seis mezes
prisão,
pelo crirae- de prl.o:l('ita de.< e~ão imples r fei eonfirmadawêentença,
Batalhão d-e Tnfantcria N. o 16. (
José Diogo, Soldado,
eeedemnedo em quatro mezes de prisão,
pet'O crime .de primeita<l(J~t'ç'.ãQ simples ~ foiconfIrmacla
a Sentença.
, AntoniO. Matqlle~,
SoldUlio, tendo responqido
a Confrelho de
G tJort9, po-r há ~ d~se\'llldo paro .()s revoltosos:
fui dm pnmeira
Instancia
mandado soltar, e em ultima Instancia
condemnado
em
seis !nezes de pris:lO, corno Réo de primei!a deserção simples, por
se nuo ter apresentado
em empo (;'f)mpetenLe.

Bata/Mo

de ]ujanteria N.· 17.

Domingos
dos Rei5, Soldado,
condemnado
em seis mezes de
prlSao, pelo crime de primeira deserção simples: foi confumada a
Sentença.
BatalMa de hjanteria N. o 18.
Antonio José da Silva, Soldado,
condemnadu
em dez aonos de
degrêdo para a Cpsta de Africa, pelo crime de de~el'ção, e furto.

[4 ]
eemarrombamênto'
de prisâo: fOI em 'ultima Instancia
a dez annos de trabalhos publicos 110 Reino,

1. Batalhâ» Nacional,Provisoriode

condemnado

-Lisboa ..

b

José Rodrigues 'L tâo , Soldado ,' condotnnado
em seis mezes de
prisão, pelo erime de primeira' deserção .simples : foi confirmada a
Sentença.
1
Bento do Sacramento,
Soldado, .condemnado
em seis rneaes de
prisâo , por cumplicidade
cm homicídio -ciílposo : foi à final absolvido.
t

-*~.-

Licenças concedidas por motivo de 7/totestia aos Ojflciaes abaixo de..

-J..

I

(),

,

,q

\

t

clCl1~ados.)

nf

;

Em. Sessão de [) do corrente me'!..

Ao Tenente Coronel do H.egim<tuto de Cavailaria N.· 6, Bernardi110 Gomnho
Ca'brttl' de Sá, quarentadias
pára I>C tractan
Ao Alferes do .Batalhào, de Infanteria
N. ° 19, A"üonio Mari~ Xa. vier , sessenta dias. para se traotar;
Em Sessâo de 19 do dito.me»,
,
Ao A Iferes do Batalhâo -de Lrrfauteria N.! 10, Antonio Rayrnundo
Cortes P.a~m, quarenta dius par\!; cQt}valecer.

-*~*Officiaes abaixo

Licenças registadas concedidas

([0'

Ao Primeiro 'renentedo
3..0 Regimen to
• vão Coelho de' M.aóalhãe.s,
prorogaçâo
Ao Alferes do Re~itllt!ntd -de Uavallatia
Rod rigues de Oli veira , dez d ias.
A o Tenente do RegiYDén to du Ca valfaria
Lamego, cinco- mezes,
,Ao Tel1.ctJ:le do Batalhão
de Iufanteria
N etto , q ua tro mezéi>ll
"t

2

~

I

_~__,__

designados.

de Artilheria , José Estepor dous mezes.
N."
PorC,rio do Sousa

I~,

N ..0, 6,

Manoel

Ricardo

..

N.· 10,,· Julio
,.,

da 1....~11Ç~
rI

Luiz de Al~
,Declara-se
que o Assistente Ct !pl1lissatio Geral,
meida Ohaves, he éffectivo,
e não graduado cQmo lIe déclarou na
Ordem do Exército, N. ° 6á do corr()nte anno. :::;:;:
CQri».E l>Q BOWFHl.
l

f

O Chefe da 1.& Direcgâo ;:;::::

