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N.O t.
Secressmo

de Estado
\

dos Negocias da Guerra ,
de 13-1.3.

Por Decreto de 19 de Dezembro ultimo,
Corpo do Estado JjIai01' do Exercito.
Major, o Capitâo , Carlos BenevI!n uto Cazerniro.
Por Decreto de 20 do dito 1nC'!..
Regilllento ele Infantcria
N. o 1.
'.Pencnle Coronel,
o Major do lJatalhão
N." QO, José JeronyrnoGomes.
Regimento
de lnfanteria
.N." 52.
Tenente COJ'011CI, o Alajor do Batalhão N. 028, José Maria clnFbn-sêca Moniz,
Mâjnr Gradlla~à,
Oo,c"apitào do Batalhão'N.·IS,
.Manoel José Malheiros ,
Regil1lento de l nfanteria
N. o 3.
Tenente Coronel,
o Major do Batc lhâo N. o ~~,
Francisco dePaulá
Cacetes,
•
Regimento
de Infcnieria N:· 5.
Tenente Coronel,
o Major elo Batalhào N. ~29, José de Figueirêdo Frazão.
'
.
Rcgime1lto de hifanleria
N." 6.
'I'enen te Coronel,
o Major do Batalhão N. o 3, Bcrn abé de Carvalho Vianua.
.
Regimcnto de Tnfunleria N," 7.
Tenente Coronel,
o .Major do BataIhão N: 24, Antonio Olívade
Sousa Sequeira.
Regimento
de Infonleria N, o 9.
Tenente Coronel,
o Major do Batalhão N." 4, Bernardino
Alves'
Coelho.
Regimento
de'Infanleria
N. o to.
Tenente Coronel, o Major do Bara lhâr, N. 17, Luiz Guedes de Moraeõ.
Regimento
de lnfafderia' N.· 11.
, Tenente Coronel,
o Major do Batalhão N."l1,
Francisco J'eronymo Cardozo.
Regimento de IIIJan/eria 'N." 13.
Tenente Corom-l , o MHjorclo Batalhão N," 13, Vicente Luiz Vaz
Ferreira.
Major, o Capitão do Btrtalhâ o N: 11 , Roberto Joaquim Cuibem.

,

,

Regimento
de [nfanleria. .N. o 1·1•.
Tenente Coronel,
o Major da. Praça de Valença,
António Afves
de Sá Carneiro.
Major , o Capitão do Batalhão
N: 14, Joaquim Peteira d'Eça .•
Regimento
de Infauterio N. o 15.
Tenente Coronel,
o Major do BatalhfL.o N. 015, Christovâo Cardozo
Barata.
.
Regimento
de hifanteria
N. o 16.
Tenente Coronel,
o Mojor do Batalhâo
N. o ~,
José Maria Ta- .
borda.
Bntalluio. de Caçadores N. o. Q.
Major,
o CapilrlO do Batalhão N.· 30, Bernardo Antonio Hharco,
Botalhâo de Caçadores N.· 3.
Major,
o Capitão. do Batalhâo
N/ ~3, José Constancio da FORsêca.
Batolhâo de Caçadores N. o 4.
Major,
o Capitão do Batalhão N.o~Í<, Francisco Cardozo Monte:'
neglO.
Batalhâo de Caçadores N.· 5.
Major,
o Capitão do Batalhão N. o ~Í<, J 05.0 Teixeira de Sousa;
Batalhâo de Caçadores N.· 7.
l\:lajor, o Capi,Lã.o do BAtalhão N.· 1, Francisco Vicente da Sil-va r
Heitor.
'
.
9·... 8ecç4o do. Exercito.
Praca d' Elva/i.
Tenente Coronel,
o Major da referida Praça,
José Paulo Mo- ,
rato.
Secretaria de Estado dos, Negooiás ria Guet'f'a.
Tenente Coronel,
o Maj.or. José Antonio Tavares.
'
Escóla do. Exercito.
.
Tenentesi Cornneis , OS',Majprcs ,> Evaristo José Perrcira , c José Lu ....
.eas Cordeiro.

CQUeg·io suui:«
Tenentes Coroneis., os Majores,
João de Mello de Lacerda Brederode e Andrade;
e João Antonio Tiberio Furtado da Silva.
Aj:-cílZ'vo Militar.
Tenente Córonel.Graduado
, o Major , Antonio 0azemiro Ferreira.
Arse.nlIl do Exercito.
Major G.raduado,
o Capitâo , Francisco Vieira da Silva.l\:(esquital
:l." Secç;jo do Exercito.
Tenente Coronel,
o Major de Infanteria,
João Fcrmino de Lemos
Côrte Real; eóntinuando
na Comrnissâo em. que se acha.
Tenentes Ccroneis Graduados,
os Majores ele Infanteria,
Luciâne
Antonio A.dão, José Carrasco. Guerra , Fellx. An.tonio. ds Meu·

o

.'
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donça , João Lamprêa de Sarre, e Antonio de Sousa Cirne; continuando nas Corumissões
em que se acháo,
Major,
o MajoT Graduado
de Infauterirr,
'I'iburc io Joaquim Bar:
rêto Feio; continuando
na Commissiio em que se acha.
Major Graduado,
o Capitão de Lnfunterin , Sergio de MOTae! Alão ;
continuando
na Comrnissiio cm que sé acha.
Por Decreto, da mesma data, em confat'midad€ de C~ns1i'lta do Sup>'emo Conselho de Jus'tiça Milita,'.
Tenente Coronel Graduado,
o Major de Engenheiro-s,
Dias Cardozo ,
Pm' Decreto do 1.o do corrente me~.

l\fal1oel Jos~,

1.· Ueaimento de Attitheria.
Segllndõs Tenentcs,
os Segundos 'I'enentes ; do Q." Regimento,
An-'
to n io Vicente de Abreu; do 3.·, José Jucintho da Costa , Antonio da Concciçâo Ferrcira;
e do 4,.· ,Francisco
da Ponte e Horta, e Jorge Frederico Bniz.
2. a Bateria, Destacada.
Segundo Tenente,
o Segundo Tenente
da 3.a Bateria destacada"
Francisco de Paula Pinheiro.
Regimento, de Tnfanieria N.· 1.
Capitão da 8.· Companhia,
o Capitão do Regimento de-Infanteria
N .,. 16, Joaquim da Roza e Costa.
Regimento
de J nfanteria N.· 4.
.
- Tenente,
o Tenente cloRegimento
de Infanteria
N:I0, Joâo Oaldeira.

.•

Regimwto de Infonteria N. o 7:

Capitão da Companhia
de Granadeiros,
o Capitão do Regimento
de lnfan teria N" 1, Ayres Gabriel Aflalo.
Tenente,
o Te-nente do Regimento
de Infanteria N.· 10, Antonio
de Sirnas.
Regnnento de' Tnfanterio N.· 10..
Tenentes,
os Tenc,ite,; do Regimenttl de Itrfanteria N;" 4, Francisco 'I'ahorda Hoballo Ferreira de Azevedo; e doRezimerrto N.7, José Franc:i<;('fl Lcóte,
o
Re{(imento de Infanteria
N. o lL I
Major-, o M<Rjor da 3. a Secção do Exercito,
José Antonio da Silva.
.
Regimento
de Infanteria:
12.
Alfer;s AJudante,
o Alferes Ajudante do Heg'itúento de Infantsria,
N. 7, Joaquim de Abreu Caslello Branco.
.
Regimento
de Infantena'
N.· 1ô:.
Alferes Ajuda-ute,
o Alferes, Ignaci'O Pereira 'de ta:cerda.

N:·,

Sec:;río do E;xcrcilo.

~. a

FOI,te de l-ippe.
Major da Praça,
~ayer.

o Major

da 3.& Secção

do Exerci~o.,

Fernando

.
4." Sccç.lo do K1JCI·ci~o.
Companlua de F cte ran os de Aveiro.
Addid;>,

e Majoi' Reformado,

Manoel

Joaquim

Mendes.

--*>--j.-;?<K.-A RALNTfA.,
Manda

Sua Magest.ade,
declarar que estào expedidas as 'Ordens necessar ins , para J(} 1.0 de Janeiro corrente em
diante,
ser feito pela Rcpartiçrw
dó Commissariado
do Exercito,
e seus Eucar rcg ados dos Depósitos nos differentes
pontos do Reino,
aonde deve ser requisitado,
como até aqui, o fornecimento
de Azeite e Lenha,
que, na conformidndo
das Ordens que reguEto estes
abonos, an tetjorrnente se fazia ás Guardas elas Praças de Guerra,
Hospitaes , c outros Estabelecimentos
Militares , .pela extincta Inspecçâo dos Q\larteis e Obras Militares.
,

,

-*~*-

Por Decretos de 14 de De7.embro ultimo, expedido relo Ministerio d05 N egocios do H.eino, foi exonerado do Comrnando do Corpo de Segurança P;lblica de Coimbra,
o Capitão do Regin',;,:ltfJ ôc
,..Granadeiros
da RU.iIIA, JoS(; Ribeiro de Mesquita;
e nomeado
para o suhstituir , o Capitão do Regimento
de Infanteria
N. o 6,
Erancisco ile Bessa Sousa e l"lcnczes.

--~;,.~*-Licenças rcgtstada» concedidas aos Officiaae abai.oo ~'ndicad()S.
Ao Capítilo,doRegimcllto
de Infanter!a N."g,
Antouio Rihciro dos
Santos,
dous mexes.
'Ao Tenente do mesmo Regimento,
Joâo Manoel Ramos , um mez.
--i:.~~--

Declara-se

o scg uinte .
1.. Q\l~ o Capitão do Regimento de Tnfantcria N.· 14, Antonio Mendes Guerreiro,
continúa
no e xercicio de Governador
da
Praça de Sines.
12." . QllC o Tenente do Regimento
de Granadeiros
da RAINII.\ ,
João Maria Frad(!sso da Silveira,
continúa a servir {IS Ordens do
Commandante interino da 1.' Di\is:\O Militar.
3," (~ue os Dccrctos , publicados na Ordem do Exercito N.· 57
do anno proximo passado, 'que tructâo da ColIocação dos Officincs ,
c mais individuos , nos novos Corpos,
são datados de 12 de Dczcrnhro ultiplO;
DUQUE DA TERCl.;rR,~.

=

E,fú cOIl[orm~.

o

Chefe iule1'ino da 1.' Dit'ecf(10

,

&crettJria de Bstado

dOI

Negocios da Guerra,
de 184).

efl&4 ,de Janeiro

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

..

Convindo
estabelecer o rnethodo de arrecadação
da polvorn apre ..
hendida por contrabando,
e fixar o preço deste genero,
para se regular o prémio que devem haver os que a denunciarem
ou aprehen'derem;
Hei por bem Determinar
o seguinte:
Artigo 1.' A polvora a prehendida
será entregue , por dt>pó;;ito,
no pnyol das Praças de Guerra,
ou no de qualquer Corpo do Exercito mais proximo do lugar em que se verificar a aprehensâo,
Art.· 2." Depois de processada a tomadia,
e de se julgar procedente,
a Authoridac1e Militar da Praça. ou Corpo a (Iue pertencer
o payol maud ará lavrar o competente 'I'errno , que deverá ser entre,gire ao .Magistrado respectivo , hcmcomo o recibo autlientico doencarregado do dilo payol , ficando o g"cllero desde logo á Fazenda
Nacional , para ler o conveniente destino.
Art 3:
ColO os dous documentos de que tracta o Artigo antecedente,
além de outro lezal das despez as do transporte,
haveriio
os denunciantes
011 aprehensores
da polvora de contrabando,
do
Administrador
do Tabaco do Districto em que se tiver feito a tomadia, tanto o premio !.jU'G por Lei lhes compete,
calculado
a razão
de cento e vuite réis o arratel , como a importancia
das ditas despezas, '
0
_ Art. 4.
0" pagl1mentos feitos em presença de taes documentos
serão encontrados no sa ldo a entrezar pelo producto dapolvora
vendida no ContracL~ do Taba,co, 'c~rrespondellte
ao trimestre ell~ que
forem pagas taes IlJl portancias
assim documentadas,
ou no trimestre seguinte.
O Presidente do Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos
N egocios da Guerra,
encarregado
interinamente
dos N egocios Estlallgeiros,
o tenha assim entendido e faça executar. Paço de Cintra , em vinte e UOIJS de Julho de mil oitocentos quarenta
e do us,
::;::: HAIN lL\..
Du?ue da Terceira,

=

Hei por born , que, na conformidade
d~ Decreto de quatro de
O~'tubro ultlrll,o, seja extincto o Corpo de Segurança
Pública do
Dlstricto A dmll1istracti vo de Fáro, Os Mini stros e Secretaries deEs-

[2

J

lado, dos N egocios..do Reino e da GU(}I'1"a assim ,(1 t01111:'10 entendid.b
c fação executar,
Paço das Necessidadr-e , em vinte de Dezembro de
mil oitocentos quarenta e dous.
RA [i\'H A.
Duque da Tcreei,'U,

=

=

=

Antonio !}ernardo da Costa, Cabral:

. ,

'

Hei por bem, que, na conformidade
do Decreto do quatro dt!
Outubro ultimo,
sejâo extinctns as Secções ele 'Infautcria
dos Cor'pos dr- Segurança Pública
qos District os Aurninistrnctivo3
de Cas-"
tello Branco
e Portal egre ; 'e bem assim , que, em cada um dos
mencionados
Corpos,
fique supprirnido
um dos togares de Officia l "
Subfllterno.' Os Ministros 'e Secretarios
de Estado dos Negoeios do
Reino,
c da Guerra , o tenhão assim ou tondirlo e fação executar
Paço das Necessidades em vinte de Dezembro de mil oitocentos tjnareruu e, dous,
RAIN HA. =;:, Duque da Terceira. = Antonio.
Bernardo da Costa Cabral.

=

Hei pOI' bem, qu.e, na conformidade
do Decreto de quatro de;
Outubro' ultimo, seja extincta a Secção de Cava llatin do Corpo deSegurança Pública do Districto Adrninistructivo
d,~ Evora , c fique'
suprimido um dos lugares de Offrcinl Suba+terno do mesmo Corpo;
Os Ministros e Secretaries
de Estado dos N ogocios do Reino e da.
Guerra , o tenhâo
assim entendido,
c fação executar.
Paço dás Necessidades,
em vin te de Dezern bro de mil oitccen tos quart~n ta e doua,
RAINHA.
Duque da Terceira,
.dntonio' Bernardo da:
Costa Cabral:
'

=

=

=

--*~C"<'*'-.
Por Decreto de' 12 de Dezembro ultimo.
Rcginumfo de Infonteria N." 8.
Addidos,

o Quartel Mestre do Batalhão N."H,
Jznacio Maria de
e o Cape lião do dito Batalhão
, Antonio
de Santa.
Ritta Sobral',
!
Re eimerü o, de I n,f<int eria .N. 15.
Addidos,
'o Quartei Méstrerdo Bata Ih~1O N" lá, Francisco JoséA nastacio;
e o Cape lião do dito Batalhào , Bento Cazimiro Gue..'
Albuquerque;'

Q

des l\1ariz..

,',

'

'

Batalluío de Caçadores N.· 4.
Addido , o Quartel Mestre do Batalhlio N;"29,
José Ferreira Freitas.
Bata/Mo de Caçadores N," 8.
Addidos

,

o Quartel

Silva Tones;

Mestre

e o Capellão
Por

do Bntalh:lO
do oito

DeCreto de~Q

N;o 27,

AleXándre

da

Corpo,

João Pereira Xavier.

do"dito

me".'

,

Reg,in~'ento de' Infantt:,ria N. o 16.
Para con.t'a:r a antiguidade de Tenente 'de 24 de Julho de 1834', em
I'

[ 3

J

virtud« 'do parecer (í~Supremo Conselho de Jllsl.iça lUilitat,
ô Te:'"
nente do Batalhão N," L6, Ayres Antonio> de Saldanha"
P01' Decreto de 28 do dito 11le~.
r.;O'/Ilf)ankw de Feteranos de Belbn:
Graduado
no' Pô,~o' dê' Alferes,
o Primeiro
Snrgenloda
referida
, Cornpanhia , Manoel Joaquim;
em attençâo
aos seus bons Se-rViÇOS
prestados no Batalhão
N:
durante 'a guerracontra à
usurpaçâo ~ e mais circumstancias
que n el le concorrem.
1'01' Decreto do 1.· do correnlc rnc1..
1.' Regimento
de .ârtilheria.
Spg'nndo 'l;~Il~nte ,.~ Segundo Tenente do ':.l." Regimento da mes-.
ma Arma, Antonio Ribeiro da Fonsêca,
ô

,

,

_:__~~.,~*-

Por Decreto de 3 de Dezembro 'ultimo,
expedido pelo Ministeri?
dos legncios
do Reino, foi exonerado do Corpo Municipal de SeS'UI'<lllça P~blica do Districto de Villf.l. Real, o Tenente do.Regi-..
mento de Cavalluria N." 7.., João Antonio de Oliveira.,

--*~*--

Sua Mngcstade , A RAINHA " Determina:
I," . Que 03 Cornmaudautes
dos Corpos emque houverem vacaturas
de Aj uda n tes , fação sem demora proposta dos Subalternos que jul.,
gurcrn n as circurnstancias
de exercerem
funcções do referido Pôsto,'
Q,.
(~IIC nos descontos que tiverem
a soffrer em seus venoimentos , '
as praças descrtnras,
deve senlpr~ dar-se a perferencia,
aodesconto,
dos prémios satisfeitos aos aprebensores , seguindo-se depois, à estes,t,
os que provierem de quae5quer outras dividas que teubü.o áFazend_a.,

'as

--,»~~,1t-,', "
Sua l\fag'estadc,
A RA [N lIA,
Manda ,deelarar A~pJranteT a
O~ICli:ll, por ler as circnrnstancias
exigidas na Lei de 1'1 de No-,
vemhro de lSH,
o individuo abaixo mencionado.
D. Francisco de Assis e Alrnoida , Seg'ulldo Sargento do Régimento
de ln fanteria N" 16..
' ,

----.*lt~*-

'

cO?lccdidas por motivo de molestia aos O!ficiaes abaJxo declarados,
'
Rm. 8eBsâo de 95' de Not,e'mbro do anno proximo passado~
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N," b, João José ela Fons~ca'
Seabra,
sessenta d ius para convn leeer e contin uar cm ares patnos.
Em; ~essâo do 1.' de DC'1.cmbro do dito anno.
Ao ,Capitão do Regimento
de Infanleria
N" 1., Carlos Vieira da ..
SIlva, sessenta dia, para cçmtinuár a tractar-$e.

Lwcnras

[4 ]
Ao Tenente do mesmo Corpo, M anoel José Pereira dos. Reis, trinta dias para coavalecer,
I!;m Ses.âo de 15 do dito me:.
Ao Capitão do Regimento
de Ca vallaria N: õ, Luiz José da Costa
Curvo Sernêdo , sessenta dias para continuar <Jo tractar-sc,
Ao Capitão -do Batalhão de Caçauores N:7,
Manoel de Magalhães
Coutinho,
quareuta dias para se tractar,

L,cença. regi.tad~8 concedidas ,LOS 0ffici(1elJ obrusio de.ignculos.
Ao Tenente do Regimento de Cavnllaria N," 6, Joaquim Ferreira
Sarmento,
prorojraçào
por quinze dias.
Ao Capitão do Regimento de Cavallarie N.· 8, Bartholomeu
Pessanha de Mendonça Furtado,
dous meses.
Ao Tenente do Regimento de Iufanteria N: 6, Manoel José Coelho, dous mezes,
Ao Major G()v~rnador
de Villa Nova. da Cerveira,
Antonio
José
Antunes Guerreiro,
um mcz,

--$.-

'Dcclura-se o seguinte.:
1.. Que os Quarteis Mestr 5 e Capellâes , que por DI'OI'f'to de
1~ de Dezembro ultimo, publicado nesta Ordem,
sao addtdos aos
1I0VOi Corpos,
se devem conJ>iderar assim collocados desde o 1.. do
corrente mez.
2.· .Que o nome do Cirurgião Ajudante
do Regimento de ln.
fanteria N.· 7", a quem na Ordem do Exercito N. 01)9, do auno
proximo passado se con ccdêrào seis rnezes de licença registada sem
"encimento
algllm, he Antonio José de Sousa.
3." Qne forão approvadas
licenças que os Commandantes
da.
2.&, e 4" Divisôcs Militarcs , participárâo
ter cuncedido
aos indivduos abaixo indicados na conformidade
do Art," g. o das Instrucções
insertas na Ordem do Exercito r
13 de 6 de Março de 1837.
Ao Tenente do Regimento
de lnfanteria
N.· 3, Bernardo Lopes
Soeiro de Amorim,
trinta dias para se tractar;
contados de 15
de Dezembro ulrímo ,
Ao Secretario Geral do Arsenal do Exercito,
JMé da Cruz Xavier,
prorogaçt\o por trinta dias p-ara continuar a tractar-se.
= DVQu~

a,

.0

bA. TEIlC~I\tA.

Está
No impedimento

conforme.

do Clufe interino

O Chefe interino

da 1.& Direcçáo,

da 2'- Dirccçâo

=

SecrGtaria de Estado

-Mt Neg()Cioc d• .(;M«ra,
de 16t.3.

cm

14,

de Janesro

ORDEM DO EXERCIT{).
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decretos de

l'J

da cerrenie meio.

Regil1umto de 'Granadeiros da R.4TNTT.JJ.
CiTllrgi.;io Ajudante,
o C~rurgiltO Ajudante dõ lteglmento
de Tnfan»
teria N." 6, João TIellrtqnr.s Morley.
Regimento
de h!fautuia
N.· 4,.
Tenente Ajud41nte,
o Tenente,
Manoul da Silva Freire.
Regimento de lnfanteria
N.· 6.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante
do Rcg imento de Granadeiros da RAINlU, J05é 13aTbo.;:,a tc5.0.
Regimcnto de blfa1tteria N. o 8.
Capili' o da 3." Çompanhia , oCapitâe
do ~ntalh~\O de Casa~oreJ
." 1, Joio Possidonio Corrêa de Freitas.
3, a &Cf,1o do J!,'xcrcito.
Ca,piIÜGl, O Capitão do Estado Maior de Artilh,or.in, Pe~ro Vieira
Gorjão;
ficando sem encirr-ento algum , por assim o re'l~lcrer aleguudo motivos atceudivcis.
.
Alfer('sPicador,
o Alferes Picador ci()Re.gi~<.'nto deCavallaria
N,L, loaquint de Cacercs ; ficando sem vencimento algum ~ ,po.T assim o requerer allerrando motivos attendiveis.
4,. a SCCf()O do Exercite,
,
C.'11JV'Mua de rcreranOl de :ftlaUfJ"iinhos.
Addido á referida Companhia,
o Tenente Reformado,
Bento José
Pinlo de Almeida.
Por DeC1'f:t'O de '1 ~ dito mel\.
nutalhâo de CnçadorC* N,"' I.
Dernittido , pelo requerer,
altegàRd
mdi~s
atteTKliveis, o Cinr ..
giào Ajudante,
Frauci sco José Marques de OJi"olca.

_.~.-

. Por Decreto de 28 de Dezembro ultimo , expedido pelo Ministorro dos ,~?cios
de Hei no. forã~ exenerados ; cio COlpO de Seg'm"Gnça. Pulllltca.de CaOlelk, Brallco,
o 1'enen'le do R('gmlc'nto de
Cava~ laTIa 1 ,,0 8. I~rancj,co d{l ...IIva; e do Corpo
&'gurallçll.
Pú.bltcu.de Vdla Real.
o Alteres do Ue"im(tf)to de Cav~l1uria N:
õ, José Jorge tarIos.
,III

ue
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PORTAHJA
.
. Minislerio da Guerra. = 2." Direcção.
1.3 RepartiçrlO. _
Manda A RAINHA
pela Secretaria
de Estado dos. Npg"ocios da
G uerra , declarar ao Intendente
Militar , Chefe da Repnrtlçf\o Provisionai de Liquidações,
que 05 Com mandantes elos differentes Pre-.
zidios Militares,
devem ser abon ados , por meio de recibos indivi-.
duaes rubriéados pelos Commaudu ntes das respectivas Divisões Militares, da gratificaçâo
de seis mil' réis rnensúes ; a coutar do 1.0 do
presente mez , em que deixarão de o ser pela extincta Inspecção Geral dos Quarteis,
e cujo vencimento lhes compete pela 'I'abella N.3, publicada na Ordem do Exercito N. °11, de 26 de Fevereiro de
1837. Paço das Necessidades em 31 de Dezembro de 184,~. = D'U.-

=

que da Terceira.
Expeuio-.sc
Milital;es.

identica

Portaria

ao Intendente

da 1.~ e 6. a Divisões.

Sua Magestade,
A RAiN~Deter~ína:
Que os Com mandantes
das differcntes Divisões Militares ,cumprâo na parte que lhe diz respeito :t Portaria acima franscripta,
2.- Que o Alferes do Regim.cnto. de lnfanteria
N.· H, Luiz
Panlino de Oliveira Pinto da Frunça-, ooutrnúe na Comrnissiio (illl
que se acha, ás Ordens do Commandante
da ~ .. Divisão Militar.
3.· Que na conformidade
d-o Artigo 6. o do Decreto de 4 de Novembro do armo proximo passado , devem os Corpos começar no 1.de Fevereiro proximo futuro 4 a fornecer de azeite, e lenha as respecüvas Guardas,
formando-se desta despesa uma con ta addlcional,
que
será satisfeita,
depois de fiscalisada pel~ competentes Addidos.
4.· Que o abono determinado
par{t as praçaD desertaras,
qus
forem capturadas,
s6 deve principiar
à ter effeito depois de serem
as mesmas praças reconhecidas
pelos Corpos J 8 que pertencerem •.
I

1.:

-*~*-

Sua Magestade,
A RAINHA,
Honvc por bem ConformandoSe com- a proposta do respectivo Cornmandante
, prornov êr aos Pós ..
tos de Porta Bandeiras do Regimento de Infanteria N.°16, os Primeiros Sargentos Aspirantes a Officiaes , Bruno Francisco Firrnino
da Roaa , e D. Francisco. de Assiz de Almeida.

-*~*-

Magestade,
A RA [NHA, Manda declarar· Aspirantes
a
Officiaes, por terem as circurnstancias exigidas na Lei de 17 de No"
vembro de 1811, os individues abaixo mencionados.
D. Antonio da Sílva, Pessanha,
Soldado do Regimento de Cavalla~
ria N." 2.
SUa

[ 3 ]
Antonio de Soma e Castro, Anspeçada do Regimento
d'e Cavallaria N.· 6.
Antonie Pereira daSilva,
Forriel do Regimento de Infanteria N." a·.
João A ucusto Guedes de Quinhones,
Soldado do Regimento de Infanteri~ N.· 7.
Vicente Augusto -dc Faria,
Primeiro Sargento do Regimento de lnfanteria N: 11.
.Ayres Ferreira de .Sá Sarmento,
e Manoel B?telho. Pimentel Sarmento, Buldados do Regimento de Infanteria N. 13.

--*~*-.aOi OJficiacs aba.zo
de.
clartulos,
Em Sessâo de 15 de lJe$cmbro do dito ânno.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N." õ., João Maria Furta ..
do, sessen la dias para con ti n uar a tractar-se,
Ao Capitão do Regimento 00 Infanteria
N.o 10, Polycarpo Xavier
de Puiva , sessenta dias para se tractnr,
Ao Capitào do Regimento de, Infanteria
N.· 16, FranciscoXavie.r
Tavares HUZIl, sessenta dias para cont.inuar a tractar-se,
Em Seseâo de ~ do dito me'l.
Ao Tenente do Regimento de Grânadeiros
daRAINHA, Placido de
Almeida Barradas ,. trinta dias para se tractar , e convalecer.
Em Sessáo de ~ do corrente me'!'..
ÂD Segundo Tenent-e do 3: Regimento
de Artilheria , Francisco
Brandão de Me IIo , sessenta dias para se tractar.
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria N.°!2,
Manoel José Mi·
gueis, noventa dias pnra se tractar ,
Em Sessúo de 3 do dito m.e!ó.
Ao Cirurgião do Exercito,
Lourenço Felix Sardinha,
seS5enta dias
para continuar a tractar-se , e convalecer.

Ltatnfas concedia as por motioo de molesiia

--*>::.,..tÇ;:<lI<Licenças registadas concedidas fIOS Officiae» abaseo deaignados.
AQ. Primeiro Tenente do 3. Regimento de Artilheria ,. Diogo Berro:'
Tique Xavier
'lgncira,
prorog-aç~lo por um mez.
Ao.Tenente
do Regimento deCavaUaria
N:1-, Antonio José Mar.
ttns Salgnrlo, quatro mezes.
.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria- N. o 4, fazendo Serviço no
Regimento de Infanteria
N.· 3, José Maria Pereira Pinto, trez
meses,
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Infanteria
N" õ, José de
Figueirêdo Frasâo ; quatro meses ..
0

T

AG) Tenente do Regirn~n-to de lnfanteria
N." 6, Cazemiro Barrêto
dos Santos, dous mezes.
Ao l\lajor Gra<lll.ado doPeg'im~ntodeI11fal>lteria
N.ol~l
João Cor.
rêa d:e Aimeida;
tres mezes,
Ao Capittw cio mesmo Regimento,
Joâo Pina Negrão,
quinze dias;
co>otados de 7 do corrente mez,
Ao Tenente do dilo Corpo, Augusto José do 8ollsn, trez mczes,
AD Alferes de alesmo Corpo, Pedro J\.:Jaria Ferreira Canb~o, dous
mezes.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N: l k , Joaquim Antonio
. da Fonsêca , trez mezes.
Ao Major de Cavallaria na 3." Secção do Excrcito , José Joaquim
Moreira de Sá, um mex.
Ao Tenenle da 3.~ Secção do Exereito , Joaquim José de Mendon.
ça e Brito h UOl .mez •
.
Ao Aman uenso do 'Trêm de Fâro , Francisco dti Costa Pereira,
pro ..
il.'og.a.ção por dous rnezes.
.
~,)I;~~--

ne.clara-s~ qll~ forão&npp,.~v.?das .~~ licenças ql1~ os Commanàantes da 2. , 6. , e 8. f)i~'180eS Militaros , e o Governador
da.
Praça de Abrantes,
pnrticipár âo lercoll('~dido.nos
OtTtci:tesabaixo
mencionados , na conformidade
do ,Ad. ~. o daslnstnH~çocs inscrtus
na Ordem do flxerci.to :N." 13, de s de Março de 1837.
Ao Coronel do Regimento. de Cilvallaria N."s, BantO de Almeidi.
nha , ~rorogaçào
por lri-nta dias para se tractar,
Ao Capitrto do 1htalh[w de Caçadores N. 06, Do.mingos Ribeiro da
.Fonsêca , triutn dias píll'a se tracíar ; ctlnl~dos de !! do corrente
rncz ,

:Ao Major do Regimento de Infantcria N."'h JosiManoel
da Cruz ,
t,rinta dias para se trac'lar;
cOlltados de 4. do corrente mez.
Ao Cirllrgilto Mór do meill1fl Regimento,
f'tancrsco José Maria de
Lemos, trinta dias pUTa se tractat;
contados de 27 de Dezembro
llltimo.
Ao Alfereii do Regimen lo de III oonteria N. o 9, José Francisco do
C&nli, trir.lta ·dias pa.ra se 1lractar; contados de 4. do dito. mel:.
Ao Alfe!'es do Regiment(} de Infautetia
N" 12, José Ramos da Rjl~
va, quinze diai palia c()l~tinuar .a ·tl'aetur-se;
cont~clos de 26.de
D.e~hro
ultiDIQ. :;::= D UQu~ DA T.EllClWU •

.'

Está coofQrme.
NQ impedimento do Chefe inlcr·ino da La Direcção,
I

O Cltefe intcrino oJ." 2'" OtÍlftCcçQ,e=

.,

Secretaria

de Estado

dO! N~gocios da G'l.Urra,

t:1Il

24 de ,Janttr.

de 1843.

-.

ORDEM DO EXERCITO.

o

Publica-se ao Exercito o seguinte:

N'

DECRETOS.
âo se tendo realisado a clausula do Artigo terceiro da Carta 'de
Lei de dozeseis de Novembro de mil oitocentos quarenta e um, que
determinou fossem pagos com a maior regularidade,
a contar da.
tília data cm dian te , os vencimentos das classes não actívas do Es·
tado satisfazendo-se-Ihes
em cada mez o mcz antecedente com a dedução de urna decima:
Hei por bem ordenar que voltem á consideração de pagamento a par das classes etTectivas, ern qne estavâo 811"
tes da publicação
da mencionada
Carta de Lei, as pensões concedidas em virtude das disposições das Cartas de Lei de dezenove de
Janeiro de mil oitocentos vinte e sete, quatro' de Abril de mil oitocentos trinta e trez , vinte de Fevereiro
de
oitocentos trinta e
cinc.i , e vinte cinco de Abril do mesmo anno, as denominadas
do
R )ussilloll, e outras qllaesqller que ~osarem dn mesma eonsideraçâoO; Ministros e Secretaries
de Estado das di trerer'lte5 • Repartições ,
assim o fenhão entendido,
e fação executar.
Paço das NeCeS5-1dades , em dezenove de Dezembro de mil oitocentos quarenta' e dous,
= RAl iS II A. = Duque da Terceira. =' Ahtoni'o'BernlJr,io da Co.ta (''ab','dl . ...:.:.:.
Jóíé Antonia Maria de Sousa A~vUo,
Jots1uim

mil

Jusé Ealcâo,

= .Jusé Joaquim
'

Gomes de Castro,

=

=

Barão do 1ojal •

'

Atteudendo
á antlgoidadri,
e Serviço do Major da Provincia de
Angola,
Joào de Sá Nogueira,
e ao estado de mutilação ('UI que
se acha, que totalmente o impossibilita
de continuar
em Serviço
àctivo ; Hei por bem Promovê-lo
ao Pôsto de Tenente Coronel,
para passar á quarta Secção do Exercito de Portugal.
Os Minislros
e Secretaries de Estado dos Negocios da Guerra,
e dos da Marillha
e Ultramar,
o tenhào assim entendido,
e fação exrclltar. Paço dos
Neces.idades,
em sele de Janeiro de mil oitocentos quarenta e tres,
_ RAINHA.
= Duque da Terceira.
Joaquim Ju~é Falcâa,

==

--lI<~""-P01' Decreto de 18 do correnle meto
Batalhâo de Caçadores N.· l.
Cirurgiüo Ajudante etfectivo, o Cirurgião Ajudante
adJido
gimento de Infanteria N.· 1, José Duarte Pedrozo .

•

ao Re ..

-\\~:--

!

2'

SU\l Magcstade,
A RAINllA,
Dctcrmina :
1.0 Que o Major de Veteranos,
Mif('uelAntonio
Pnchêco , $I'jn
exonerado de. Comrnaudo ,p~ Corpo d . Y cteru no lia 'í. Di visâo .M ilitar , para que havia sido nomeado
na ÜroPITI dr) Exereito
N. o 8 J
de 2 de Março de 18J}Y, regrt'ssando
tt silua<i\() em que a n tr-r iormen te se acha va ; c (pIe seja su bst.ituido IlO di to Com rn a lido, pelo Ma"
jnr Reformado Ad d.do ao referido Corpo , 1\:nlonio df! Sousa.
2. o que os. Comrnaudontes
dos Corpo"
e Companhias de VeteJaIlOS, na formação das 'Relações de .\lo:>tra, e dos pr ets gerars por
vencimentos
cio 1..0 do corrent e rncz ern di an te , usem dos IIOV05ITI0dêlos , que forfio mandados
imprimir
na Imprensa
Nacionnl ; por
quanto havendo-se pela Portaria
de 7, c D;~creto de ~J de Dezembro ul.irno , manda lo sati sfazer a dinheiro certos arli:;os,
que (!r~IO
fornecidos em especie , Q valor dos quaes e sua importaucia
total
deve designar-se
nas sobreditas. Relações e- prcts; níio sãú agora.
adoptaveis os antigos impressos,
3.·
Que as disposiçôes. do Decreto de 6'ueDclcmhro
ult irno , sôdizem respeito ás cavalgaduras
de hagagem d,)s Otficiaes do Exercito, devoado todas as ma is requiziçôes de Irnusportr-s , se r com prell1'udidas nas I'X pç.~'.do Artigo 5,' do citado Dr-creto , e sausfei ...
tas pela rnaneir~J,d('1.\,,.çajnll(la
no de 16 de Dl!zemhro de 1B3.).
4.· Qne R grati~aç.i\() de 20 réis 'Concedida
ás praça; do Excrdto ~E'lo tempo de, recruta ~ não deve ser Q.Dflflada
aos substitutos ,
desta data cm diante.; nho se entendendo porém esta disPQsiç{io coO!
nSiIl~~titlJtos,
~t'.,qoo V1\ç.t,ào qs .(\~tigos,,~:j. b. e 36,.~ do 'D.ecr~Lu d~
9.-d~ J Illho de 1!H2.. .
.
,'
1)•• ' Que aa declar'açõrs
das qll.antLas cotO que cada Official (, m
('hnttihJ)ido para o Moute-PtO.
e,,(~i(ll1$ p~,~Q.rGrt6ri~ Cirçlll;tr de
e, de f)"zembro ultim,." devl.'rIl ser cajçllladns,
.fim do r.el'érido
m(·:t de D.·zernbro,
nwnciona,1 d~)-se. e"l,u l'ÍrCllm.slanclu .no r<'sp'lctivo
Mappa,
C()nf(}rDl~ o mndêlo ~'lr aCClfI'Pllllhnu
(l pila
Port1HiaClrclllar.
6.· QUI! nos P,)rla Band .ir",> cn·ad·>!; p,'JaOrganisaçào
do EXt'rcito, de 28 de Novemhro ,Jo '.11100 proxollo pa~ado., compete' o mesmo abono, que j)nra igual p~o
se acha marcado nó!Regllla!;;to de
3() de Abri! de 1u14.
1

~te

-lF~.-

Sua Magestade,
A n.AI~ HA, HOUVf> por bem Cbnformanrlo-Se
eom as propostas dos respecliv<ls Com !!la ndalltes, promotêr aos pós-.
to~ dI' Parla Bandi!il'as,
os Primeiros Sargentos Aspiralltes
a cm...
ciaes abaixo mcnc;ona,ios.
Re~imento de lnfanleritl N.· 4.
Antonio Sampllyo M,utalt>;
e loallurrn. J.osé da GamA Lobo.

f ~]
Reg;i1ltlnt(J' de lnfan,tçria ty.,o·;n.
c 'LI\ij/; Pedro dç Ornellas ..<r

, .

JubQ A,I.g41sto-,Corrça;

.

I

e

I

Sua Magestaàe,
A RA t~IIA,
Manda declarar
A~pirantes' ao.
Officiaes, p0r terem as circuwstandas
e~i~id(ls na Lei de 17 de Novembro de lati, os individues abaixo mencionados.
João

de Macêdo,

T l'TY{)!lIUCenO

Soldado

do R~g~me.)t.o de Cnalla-

lia N." ~.

Joaquim José Hypotito , Sl'gllndo Sargento do Regimento de IDf.o.
l"ria N.· 2.
- " '
,
J,oaqllilll Antonio Vclloao , Soldado do Regimento de Infanteria N."

10.
José Urbano Mad,'ira Junior , Segundo Sargento do Regimento
Infanteria N" 11.
Luis Auguslo da. Camaru , Soldado do mesmo Regimento.

de-

I

Extracto de um Offj.cio do Brlgarhiro Groduodo , ri8COnJe de r ••
nhues , Commandante
d" f>." lJ.ir:isâo Militar, daústLo dt faS d~ D~
scmbro ultimo,
de Arrllljo, Soldado d~ 4.." Compbnllia
J
de Cavallària
N" B, foi fuzilado na Praça. de
Chaves no dia '23 do sobredito rnez , na presença de toda' a Tropa
com toda. as formalidades
do estlló ; lIil conformidade
de Sentença
d. Supremo C ..nse lho de Justiça Militar proferida em Sessão de lt
de J bio de 18'40, pdtlS crimes. de assassinato , sulteador , e ueo de
arma prohibida,
-,
Antonio

Joaquim

Q

4.1-, do Re~imellto

'Licênças conced,ifds 'pór'

de'm'Olest-ia dos OJ'ficiaes abmfl»,
, dçclaradus.

,.,wtiT)()

Em Sessdo de 4 do corrente m~.
Ao Capilão

do Batalhão

de Caçadores N.· 4" Bernardq JOié de
Cnrvalho,
trinta dias para continuar a lra('lar-se.
Ao Tenente do mesmo Batalhão,
Antonio AlIgusto de Macêdo e
Couto, trinta dias para contin'!sr 11t'ractdr-se.
. .
.âo Alferrs do dito Corpo,
Manoel José do Valle, trinta dias para
~onlin uar a ll.L\ctt\r*H,
I

[ 4 ]
• 'E~f'rSeSsáo de ti do' dito·m~~.· .
Ao Capitão do Rcg;hJcnto
de Infanteria ;N·.· 7, .AIlg'nato Hedewi ..
ges do Amaral,
sessenta dias para se traetar.
Ao Maj"r de Cavallaria
na 3.~ Secção do Ex.ercito,
Rodrigo IIi.
lado de, Brito, Fragozo , trinta dias par!! couvalecer,

L,eençal registada, concedidas aos Officiae« abazxQ designados;
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N.· 7, que se acha ás Ordens do Commandante
da 5.a Divisão Militar,
Antonio José de
Macêdo e Vasconcellos , dous mezes.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N.· 3, servindo no Batalhá()
4, João Dias .M"albeiro, prorogaçào por um mez,

N"

-'-t~*-Declara-se
o seguinte:
1.. Que na D~termiFlaçfuu. ~lIe tel!l"por objecto regular os transportes dos Officiaes que são trànsferidos
de 11m para outro' Corpo
pelo requereecm , publicada na Ordem do Exercito N. o 57, de II
de Dezembro ultimo, .onde 'diz ~ a fim de poderem cumprir o disposto no Decreto de 7 do corrente = deve lêr-se = a fim de poderem cumprir o disposto na Portaria de 7 do corrente.
~.. Que forão apprpvadas
as. licenças que os Commandantes
da
!l'.", 7.~, e 8.a Divisões Milil.ares~' e o Governador
da Praça de Valença, l)urlicip,irãq ter concedido aos individues abaixo mencionados,
na
conformidade
do Art, 2.'" das InstrucçÕes ~erta~
.na Ordem do
Exercito N.· 13, de 6' de .l\I~rçll de 1~3'7.
~
Ao Tenente do Regimento d~ Granadeiros Ja
AINIIA,
Plncido de
Almeida Barradas,
trinta dias para se trac ar; contados de 22
do corren te mc~.·_
/
Ao Alferes do ,Regimento
de Infantcria 'N:~,
Uairnundo Colaço
Mimozo , q~i()ze .dias , paT~,se tructar ; contados de 9 do corrente
mez ,
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Inranteria
N: 14, Antonio
A lves de Sá Carneiro,
tri l,lla dias para se tractar;
contados de
10 do corrente mez,
Ao 'Secretario G~ral do Arsenal do Exercito,
JMé da Cruz Xavier,
pro rogação por trinta dias para continuar a tructar-se,
_ DUQUE
DA 'l'ERClHRA.

Está

o

conforme.

ClLçfc interino da 1'" Direcção

=

No.'
Secretaria

de ,Estado

r-

t>.

dOI 'Negocias da Guerra ; erH 31 de Janezrá
de 1843.
1

ORDEM DO EXERCITO ..
Publica-se

6(1

PQ1' Decretos

Exercito

o ,eguinte:

de 3 do corrente me ....

,',
Praça de Sines,
Exonerado
do Governo da referida Praça , pelo requerer,
í'lcando
addido á Torre de S. Vicente de Belém,
Q Major
Governador ,
Jcronymo Martins Salgado.
,
Major Governador,
o Capitão do Regimento do Infnnteria N: 14,
AQLo010 Mendes Guerreiro,
em cooseguencia de ter perto de :H>
aOIlOS de Serviço,
pertencer-lhe
o referido Pôsto por sua antigui-'
dado , e haver feito as Guerras,
Peninsular,
e contra a uaurpaçâo •
• Por Decreto de l~ do dito rmez:
,
Tenente Coronel Graduado,
contando a antiguidade
desta Gradua- '
ção pc 20 de Dezembro ultirno , o Major da 3." Secção do Exercito,
Sevenãno
Antunes 13acdlar;
continuando
na 'Cômmissão em que se acha.
.."
Por Decrete de 13 do dito me~.
Estado j_lIaior de Artilheria.
Segundo Tenenle.,~ p Segundo Teneni.e do 3.· Regimento da mes'Ola Arma ; Auton ia Maria Camo!ino.
,
,
3. v Regimenta de Artilheria.·
•
Segundo Tenente,
o Segundo Tenente do Estado Maior da mesma
.âr:ma, CUlltodio Moreira de Santa Anna.
Botathâo de Caçadores N,· 3.
Tenente Coronel,
o Tell'ente Coronel do Batalhão de Caçadbres N.·
6, Antonio Silvestre de Sousa.
'
Batalhão de Caçadores N. o 6 •.
Tenente Coronel ,, o Tenente Coronel do Regimento
de Infanteria
N.· 1!2, Antonio Peito de Carvalho.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Infanteria
N." 11, 'Augusto'
Francisco Xavier de Moura •
. lJatathâo de Caçadorei N.· 8.
Tenente',
o Tenente do Batalhão de Caçadores N.· 4" Antonio Augusto de Macedo e Couto.
Regimento
de Granadeiros da RAINIlA.
Alferes Ajudante,
o Alferes do Regimento
'de Infanteria
N: 7,
J\..ntonio M~ria de Assumpção.

T ~J .
t.'tapitãQ da ~.~ CQtll.píl,nhill, o Capitêo -do dito Regimento-, Anto~
nie das Neves Franco
Tenent.e,
o Tenente do mesmo Regimento,
Antonio José dos Guimarães.
"
I
"
•
-e,

~ Regimento de [nfonteria .N." 1.

Alferes Ajudante

, o Alferes. Cypriâno Antonio de Almeida Santos.
Regt'lttéh~ c!c JuJartte'ria. N.~·2. "
Coronel,
o Coronel do Batalbâc de Caçadores N ','"3, Manoel Eleu-,
terio "-"alheiro.
..'
. '
Alferes, Ajudante,
o Alferes, A ntonio Gomes Pinto GlIimarães.
Tenente',
o Tenente do Bàtalhâo de Caçadores N: 5, Antonio Pc ..
<
•
da 8'l
. "I,
"
r
. t
reira
.' va,
Reg-irnent(j de fI~fante1',;a N'," 4,.
.
T~yeJ1t~, o Tenente do Rc imento de, Lnfanteria N:15,
JUitilliâ.,
9 .' ,
. no, ~laxiino de M{)'raes~
r
"
"
.Alferes, o Alferes do dito, H:egim.ento, J0ã~ Ú'a<rlos Brandeiro
de"Ii o.
'
F'rq,uelre
: RegiilUtl to, <fe· Ínfon·fJel"ía. Jy,q s, '
Alferes ~j1;\d~nt~, o ·~Alfcreg., Lt\iz AfJg~l~to Pimeo tel,
Regtment'O á'e lrifan:kl'ia N.·' 7'.
Tenente Ajudante,
o "l'eueflte do Batalhão- de 0n~adores. N.· 8,..
Manoel Antonio de Oliveil'a.'
"
,
. Refii'me,roto. de TnJanteria N." 10'.
. .
Alferes, o Segundo fênçnte do Estado Maior de. Artilh.cria, Anto..I
nio Maria Pereira da Cbsta.
,
llegi'inmto, de InJanfe'r1.à N: l~ .' ' "
.....
Capitão da 8." Companhia,
o Oàpilão d:b'Res-ünento, ~ IJrofó.n.r.eria.
~ .. ~, José. AlpX'lllldre' David- Ilinto.
'
Regimento
de Infuhl'eM'ci: N. ''1.3.
.
- ~
Cnpitão da 1." Companhia',
o CURitãO' db natslhãO' de· Caçadbt.es}
r

f

N: 3"AntQnip. Maria d'a y-eiga.
Regimento

1

o.

N.
1~.. ,,-'
t· 'I '1
Capitão da 4.· Cbmpl\phi'a,
q CUp'';'tã'o d(')'~tál.hrt~ de €aç'ado1les,
, N." f>., Viçtorino Antó,níi)'VHaça da Gamã.
I
•
Regimenlh de lnfárderia- N.' Ff>.'
'
Alferes, o Alf~res. Ajud!l0te,
JQllO José' Hhdrigue's d~ M()Õ#.fes; e: o
J\lferes db Uegimertto de Infànteria
111;°4', Rayrou,ndo .Qolngá.
Mimow.
RegÍl"rrento d~ Tnfanterza N.·' 16.
Tenente,
o Ténente do Regimento de Ibfanteria' N~· H)', .Antcmib;.
Iguacio LoV~'
.
.
'
.
4:& Sec!(po'do ft'xercitn.
Reformado

de lnf'à».h"/-1.('

T<Yt're de 8. Vicente de Belém.
.
do Alvatá,dC la.' de mtemt>'l'O' de"l'W&>"

na conformidade

[ 3 )
ficando addido á referida Tom>, o Major du 3.:1.Secção do Exercito , Folix José- Cardoso de Faria;
em attençâo
a ter mais de
40 an nos de Serviço, e haver sido Julgado incapaz de nelle con-itiuuar'aclivamehte
pela Junta de Inspecção.
'
.'
~
P01: Decreto de 18 do dilo méi.
Batalhâo de Caradores N. o 4.
Capitão da 6,& Compa.nhia,
o Capitão do Regimento de Infenteria
N .. 11, José Antonio da Costa Mendes.
Batalháo de Caeodores N.· 5.
CapitrtO da 7." Companhia,
o Ca1litão do Batalhãd
de €laçadores
N. o 4, João José Gonçalves Coutinho.
\.
4." Secçâo i-o h'xerci60.
Companhia de Veteranos de Chave.:
Exonerado
do Commando
da dita Companhia , pelo requerer,
~
, Cupitâo , Antonio José Marques I ficando addido á mesma üom;.
panhia,
"._
.
Capitão Comrnandante
da referida Companhia,
o CapitfLo addido á:
mCSllla Cornpanhia
, José Joaquim Pereira. .
,
Por Dec,.eto de 19 do dito més.
Corpo do. Estado- Maior do Exercite.
.
l'enente"
o Alferes dO Baralhâo de Caçadores N: 2, Luis Augu,s.
lo de 1\Imeida Macêdo , por se achar habilitado
conforme o' dispOitO QO Art. 36 do Decreto
de 19 de Janeiro de' 1007:.
Por Decreto de 21 do dito me,..
4..A Sec.çâo do Esieréit»,
.
Companhia de
eteranos de BeU,m •
.A.ddldo, o fDhefe lquc foi da Repartiçã~ da Saude dooExercito,
ioa.
quim Thomaz Vallldares.·
.
Po« Decreto de !23 do' dite
.•
BatuJluío ck Caçadores N. o 3.
Capitão da 5," Companhia,
o Capitão do Batalhão
de Caçadores,
N. o 4., João Evangelista
Guedes.
,
,
Ba'!O/!/UM>- de Caçaclórc.8 N: 4.
0a.pitáo da 4. a Com panhie , o Cupitâo do Regimento de Irifanteri~
N.o [), José .l!.eandro de Magalhues..
,
GapilrlO da 7." Companhia,
o Capitão do BataHlão de Caçadores
. N,.o 6, Miguel de Sousa Guedes Assedio.
Regimento- d-e.InfanteNa' N. o 13,.
.
~apltaó d. 2.3 Companhia,
. o Capitão do Batalhão de Caçndores
N: 41,· Joao Soares Pinto.
4. a Sccçâo do /!,'xe,.cito.
Torre de S. Vieente de Belém.
l'cnente Coronel addido,
o Tenente Coronel da 4. a Secção do Exer.--.
(:ilo, João de Sá Nogueir.a ..

r

md".

-

•

N

Por Decreto de Qõ do dilo meto
B." Secçdo do Exercito •
.P1'tJ(;a de Valença.
Major da Praça,
o Major do Regimento de Infanteria
quim Pereira d'Eça.

N." 14" Joa-

-»>~~*-

Sentença proferida peto Supremo Cmuelho de Justzça ~1ititar.
Em Sessáo de 2.0 de Dezembro "ultimo,
Rel!imento de Granadeiros da RAINHA.
.
- Francisco
José Pereira e Horta,
Major,
Comrnandando
entâo
interinamente
a Suo-Divisão Militar ds.Horta ; tendo sido accusado
do crime de illjllria,
e resistcncia
justiça,
fOI julgada
illibada a
sua conducta deixando-lhe
direito salvo para haver por meios legues
de quem competir 8S perdas e damnos que soffreu , e fi rcperuçâo
'da ,injuria que se lhe irrogou respondendo
a Conselho de Guerra,
por crimes que não commettêr a,
z

á

--*~*--

Licenças registadas concedidas aos Dfficiae« abaixo indicados.
Ao Cirurgiiio Ajudantc
do Batalhão
de Caçad. rei N." 1, José
Duarte Pedrozo , dOU5 mezcs.
Ao CapittlO' do Baialhào de Caçadores N." 7, Manoel de Mólga"
lhâes Coutinho,
dous mezes.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N" S, José Bonifccio da C sta 1 quinze dias.
Ao Major do Regimento de Infanteria N. °12, João Duarte Hangcl ,
prorogação por um mez,
I
Ao Tenente da 3.~ Secção do Exercito',
João da Cunha Pinto Ju;'.
nior , trez mezes.
Ao Major Governador
de Salvaterra
do Extrêmo,
Manoel Henrique Barboaa Pitta , quarenta ecinco dias.
I

.~.-

Declara-se 'O s'Cguin te :
,L o Que o Tenente Coronel,
Francisco Infante de Lacerda , se
acha interinamente
encarregado
do exerci cio de Chefe do Estu,clo
Maior da 3." Divisâ» Militar desde o L· do corrente mes,
~ ••. Que a licença de-quiuaa dias para continuar a tractar-se , que.
na Ordcrn do Exercito N. o 3 de 1,j. do corrente,
foi concedida ao
Alferes do Regimento de Infanteria N" 12, José Ramos da Silva,
teve principio et 12 de Dezembro ultimo, e lião em 26 do rnes~o mez , como na referida Ordem se mencionou.
DllQUE D,t

=

lJmCElRA.

Est:í conforme.

o

Chefe interino da 1.& DirecçiÍo _

'N.O '6.
'Secretaria de Estado

dOI

Negoc/,;os da Guerra,

,

cm '7 de ,PelJeréd'o

de 1843.

'ORDEl\1 DO EXERCITO.

'

Publica-se ao E~crcit(j o seguinte':
dó 1. do corrent«
0

POr Decreto

me!!.

~. ~ Secfâo do B:J1~,.citf).
,
Praça de A'lmâJa.
,
Major da referida Praçn, o Cap-itão Graduado em Major
tuento de Iofuuteria N." l~, Joito Corrêa dI,: t\lmei<;i.a.
Por Decreto

_"

do-Regi-

de S do dilo the~.

Bata/hrto de Caçadoref N. o ~.
.
C~pemlO, o Capellão addido 'ao BatàlhàQ dEICa9"dor~~ N. ·'S, Jotio
Pereir~ Xavier.
Balfdhâo de Ca~'ndnr(, N.· '6.
.
Capitilo da 1." Companhia,
o Capitão do-Regimento
de Infanter ia
N,'o 1;), JOIIO Clulv!\o.
Regil/lento de Grunodeiro« d~ R ,d f N lI.J,
Qunrtel
MUitr<!, o q,1ja rtf'1 Mestre addido ao a~~.~J~àode Cíl~adO''res N.· 8, Alexandre da Silva Torre$.
Teneuto , o T"Ilt'lIle do Regirncnto
d0lófaO~lJiiA N" 6 l~, Manoél
Antonio d't! Muura Cabral.
Regimento de Tnfanteria N.° 3.
Tenente Ajuoanle, o TenJ'n1e, J(I~é 'Frílllcisco Pereira.
Tenente,
o TClwltte do Regimento de Lufauter ia ~ ." 14", Jacinto
,Mel1de~ de Olivl!ira.
Regimento de lnfanterül
N. °11.
Majctr, o Major do HeginHUlLo dQ lllfanterJa
N, o lS', Robeno
'quirn Cuibem,
. Regimento de Infontena N.· l~.
Major,
o Major do Regimento -de lnfanteria
N. o 11, José Antonio
da ~ilva.

Joa;.

.
l\faJor, o
}taogel.

MaJo.

Regúnento

de Infanteria

do Regimento

N. oU.

de Infanteria

N. o 1~ ~

1000

Duarte

~... S«çâo do Eeerato,
,
'CapitãoAjudantp.,
. Q~ Â41e~o

Praça

da Serra do Pitar..

oCap~uWAjuda!l~

da.t'r.aça dcAbranles,

.MaçJ,~do,

•

Jóúo

Praça de. Abmntes.
Tenente Ajudante,
o Tenente
João Manoel Ramos.

do Regimento

de Infanteria

3." Secçõo do Exercito,
Alfcrcs , o Alferes do Regimento de Cavallaria N" 5,
da Silva;
ficando. sem. vencimento
algum P9r assim
querido allegando motivos" a ltcndiveis.

N:

9,

José Maria
o haver re-,

4.& Sccç/ío do I!Jxercilo.
Companhia de Veteranos de Falença,
Addido á referida Companhia,
o Ca pitâo Iteformado , Antonio Ftr-.
lP9 Xavier.
Companhia d, Fct eranos de Belém.
Reformado na conformidade
doAlvaní de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Companhia,
o Tenente do Regimento
de Iofanteria N." 5., José "\1aria; cm attençrw a ter mais de 30
a nnos de Serviço, e est ar j III g-fH.I o i 11ca paz de ncllc conuuuar activamente , ~or uma Junta Militar de Saude,

Por Decreto de 25 do mez proximo passado , expedido pelo Mi.
nisterio dos Nezocios da .M:HilJ!Hl e Ultramar,
foi promovido a Alferes para a Provincia de Ang-ola, o Primeiro Sargento do Batalhão de Caçadores N" ~, Antonio Maria Ribeiro;
com a clausula
de não perceber vencimento a lg um por aquelle Miniserio,
em quanto nào partir para o seu desti 110.
.

Sua Magestade,
ARA INTT A, Manda declarar que fica expressomente prohibido ás praçae aholetados , servirem-se fóra das casas
dos respectivos patrôes , dos objectos que estes lhes fornecerem para
seu uso: na intelligencia
de que qua lqucr contravenção
desta Ordem
será sevérarneute castigado,

---,.*~*Sua Magestade,
A RAINHA,
[louve por bem Conformando-Se
com a proposta do respectivo ComC1undante,
prornovêr aos Pós-.
tos de Porta Bandeiras,
os Primeiros Sargentos Aspirantes
a Officiaes abaixo mencionados.
. Regimento de Tnfenleria N. o 12.
lIcnriqnc Caldeira Pedrôzo , e Francisco Augusto da Costa e Soma •.

[ 8 ]

Sua Ma"'estade,
A RAI~HA,
Manda declarar
Aspirallte5 a
Omciaes, p~r terem as circurnstancias
exigidas na Lei de 17 de Novemhro de 18íl,
os individues abaixo rncnciouadns.
Fl'l'derico A ug osto Pinto de Mesquita,
Soldado do Regimento
de
Cavallaria
N.· 6.
A n aclet o da Silva Pelejào,
Segundo Sargento
do Regimento d~
Cavallaria N,· 8.
Primeiro Sargento
do Batalhão
de
Jo:lo Joaquim Durão Rapôzo,
Caçadore5 N: 6,
João Sardinha de Andrade,
Segundo Sargento do Regimento de lnfanlcria N.~4.
Ped o A ugusto de Barros e V asconcellos , Segundo Sargento do Regimenlo de Infant.eria N.· 10.
Antonio José Antunes,
Segundo Sargento do Regimento de Infanteria N." 13.
A lvaro de Castro Cerveira Hornern., Segundo Sargento do Regimén~
to de Infantcria N .r, 14.

Llccnças c"ancedidal por motino de molestia ao. Offidacll

.ba •ao de.

clarados,
Em Sessâo do 1.o de Derr.emb,·oultimo .
.Ao A lferes do H.egimcnto de Infanteria
N. o
Romão Antonio de.
S<)lIsa Giriio , quinze dias para continuar
a tractar-se,
,,
Em. SI:.~S(í.o de 11 do I1U:o;. TJroxzmo passado.
Ao lenf!ntc do Regimento
de lnfanteria
N: 3, Bernardo Lopes
Soe iro de Amorim,
'sesscntu dias para continuar a tractor-se.
JJ1I(. Sessão de 18 do dito mc9:ó.
Ao Tenente
do Batalbão
de Caçadores
N.· 6, Joaquim
Aleixo
.P[tes, noventa dias para contiu uar a tractor-se.
,
Em Sessâo de. 19 do dito me;;.
.Ao Amanuensc
de,2".a Classe da Secretaria
Geral do Arsenal do
Exercito,
Joiio Luiz da Silva Leóte, trinta dias para convalecer.
õ

,

Licença. regutada« concedida, ao. Dfficiae« abaixo indicado ••
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores
P:mlC)lld, quatro mezes,

N.

o

3,

Simão Jorge Chaves-

Ao Capiti\O do Bntalhâo de Caçadores N.· 4, David Pinto de Moraes Sarmento,
um mez ,
Ao Alferee Ajudante do Regimento
de Infanteria
N: 3, Antonie
Barbnza de S:l Guterres , dons 'mezes.
Ao MajoT Gradundo , Joaquim Antonio de Abreu Castello Branco, dous llIeZC5.
•
Ao Major da 3.· Secção do Exercito,
Rodrigo Ililario de Brito 'PIagozo, trez rnezes,

Declara-se

o seguinte:

l." Que das próvas apresentadas em Conselho de Investigação ..
ae mostrou que .fl')uqllim d' Asceuçào c Sá, he o verdadelr;
nome
do Tenente do Regimento
de Infanteria
N. o 2, que tem sido no'meado Joaquim d' Assumpçâo e Sá,
-~:
Qne o Chefe que foi da lteparliçno
da .Saude do Exercito t
J,~aqnim Thomas VHladares,
que por Decreto de 2l do rnez proximo passado foi mandado addir
Companhia
de Veteranos de Belém, he Reformado.
3.· Qlle forào approvadas as lieenças que os Comrnandantes
da
3.·, 4,&, ô.", 6.&. e 8." Divisões Militares,
participárào
ter cone ..dido aos Dfficiaes abaixo indicados na -conformidade do Al't,· 2." das
Instrucções
insertas na Ordem do Exercito N. "13 de 6 de Março
de 1837.
Ao Capitão do Batalhâ» de Caçadores N.·:6, Domingos Ribeiro
da Fonsêcn,
prorognção por trinta -dias pal'U se tr actar ,
Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores
N." 7, JO(W Antonio Cardoso da Silva, vinte dias para ie tractar;
contados de 29 do IDeZ
'p1"~x.!"o passado.
Ao Tenente Coronel do Regimento de I'nfanteria
N.· 6, Bernabé
de Carvalho Vinnnu , trinta dias para se tract ar; contados de 16
do me~ proximo pas'5ado.
Ao Alferes do Regitnento de Infanteria
N ,. 1&, Raymundo Colllço
MiOlOZO, prorogação por vinle dias para continuar a tractar-s,'.
Ao Major da Pmça de Valença,
JoaquilD Pereira dHi:ça,
trinta
dias paro. se tractar;
contados de 24 do mez .prOJC.KIlO lJus~.dv. =
á

DUQUE

D.1.

TERCEIRA.

SeCf'etat'.a de Estado dos Negocios da Guerra , em 14 de Fevet''Ciro
de 1843,

ORDEM DO EXERCITO.
Publico-ee
Regulamento

ao

Exercito

seguinte:

para a execução do Decreto de 120 de Dezembro d«
18:1:~,"dativo ao fardamento do Exercito.
CAPITULO

,

o

1.

lJisp0'7.içues geraes.

A rti~o 1.. Os
Corpos do' Exercito recebcráõ com o pret que,
vencerem desde o 1.. de Janeiro de 1843, metade do abono de ~5,
~O, e 18 réis para a massa do fardamento,
ücal1do a outra metade
para pagamento dos lanifícios.
§. 1.. Nos recibos iuter inos com que receberem o pret será mencionada tarnbem a referida metade,
declarando pertencer
á massa
do fardamento,
§. 2.· A3 Relaçõe~ de Mostra serão conformes o Modêlo A, contendo o vencimento
do pret, e do abono para a massa 00 farda~ento,
e .declarando no fim por baixo das casas correspondentes '. a
mrportnucia
lotai de cada um concluindo como no mesmo Modelo
se excmpliüca.

'

§. 3.·

Nos preta geraes se fará menção da quant.ia recebida pura
fardamento,
c com estes serão rcszatados os rt'cibos interinos.
§. 4." Os Corpos estacionados °em a 9," e 10: Divisões Militares, receberáó das respecti vas Pazadorlas
os abonos para a massa,
por in.teiro, e couí inuaráõ a prov~r-se dos lanifrcioe pelo Arsenal do
Exercito,
teud c.irn elle conta aberta para o seu pagamento.
Art,"
~.o
03 lanificios serão fornecidos aos Corpos.pelo Arsennl
do EXI'I cito, á viola das req uisições em duplicado
feitas directnme nte ao Inspector Geral do dito Arsenal pelo Conselho de Administraç~n,
nas quaes se mencionará
o número de praças para que se
req:lh.ila, e as quantidades,
e qualidades dos lanifícios rcqlli,;itados
serao em relação ao dito número,
e em proporção das dc.iólludas
pura cada 11m artigo no Mappa B.
~. 1.. {<'leão de nenhum eífeito as requisições anteriores destes
artigos,
na parte que ainda não estiverem cumpridas,
posto quo
para isso haja ordens passadas.
Art, 3. u Õs artigos sem vencimento
serão iguahncnte' fornecidos

..

•[2 ]
pelo Arsenal
em virtude de semelhantes
rcquisiçoes
em duplicado,
feitas nos prasos legnes , e em sopurado das dos lnu ificios,
§. 1.0 Se por caso cxtruordinario
se posarem
in ca paz os alguns
destes artigos,
antes do prabO I Jul de oil Hrt~0'5,
('mo as requisições acompanhadas
do auto <lU'! próve a illcapac' fnr!P, f(. to com
as devidas formalidades,
perante o COllllllandallle
da Ar ma 1l0S Corpos dl~ Sapadores
Art.ilheriu , e dos das Diviso
Militare~ nas outras A rrnas , ou de Officines por clles deleg-ados.
I§. 9.· Em umas e outras requisiço. s será inserida a auclorhaçno
do Conselho a l] uern houver de receber os ti rt i1,'0\3 c PIJ"S<I r os recibos'
neccssarios , e teriio o papel sufficicnte para nellas lançar a conta do ..
artizos fornecidos.
I
,.
I
§.o 3. o Semelhan
te conta seru remetuc ti pelo A [sena I dircctruncn te.
ao Conselho.
ArL. 4.'
FicllO na massa dos Corpos as <"jllant';as abonadas para
artigos que as praças de pret dcixâo de receber,
por nâo pertencer
ao Sl~U respectivo
uniforme , ou P r .e lhes ioruecerelll
outros artigos
analogos sem vencimento,
I
§. 1.o Desta, quantias
abonadas se farú n0S CI)l'POS de Lane iros u despez a do panno pllra as Ill.tllgas dó Capóte , e do IJCnacho
para a Barretin a , ficando o excedente na mnssn , •
Art. o b," Ficiio suppriinidas
as listas nas calças,
nos aUhutões,
nos cintos das fardas dos Corpos de Artilheriur,
Lan~eiros;
e Cuvallaria.
I ,
9 1.. Ficâo lambem suppl"imidos os artigos de lllêtal l'arll di\itinctivos de arma nas fardas de:..todo5: os Qnrpl'S.
I
Art.o 6." O~ distinctiv0...s de ouro e spdu para os 0fficiaes inferiores serão por contc\ d·aqllt'lIes a qHem he pcrmíttido o bell uso.'
A rt. 7.· Os disti I\cti vos do!; :i\:lllsicos', Clarins, rüm bt)rp~, e Cornetas serão fórtlecldos pela tnássa do~ BClPl'os, n5.o ~'xcedendo por
nn no a quan Lia de 1;!'600 réis no de Sa padore3;
9,t3OO réi. no 1.0
dt~Artilheria;
4'$600 reiS no 2.·, 3. o, e -1.,."; 6.$tOO ré is nos de Cavnllaria
e Lanceirus;
H$OOO Il{JS de Granadeiros
e Infallteria;
e
7$800 réis nns de Caçadores.
Art. 8.· Proceder-sé-lia no,; Corpos ao encermmcnto
das cOAtas
do fardamento vencido por cada praça até :H de Dr.'zembro ele 1842,
cáuforme a Ordem do Ex/'reito N." 29 de 16 de Junho do m ..smo
ânno; coutando os anHOS de 360 dias, e os mezes de 30, despresaJos os qlle acrescerem.
~ .• L" Nt'sLe encerramento
de contas se poderá fazer ~ls rra~as
encontro de qualqller urtigo !'lUO\'encido com outros que ~e lhes deva ,.
cl.t1clllados peJ'os ,t>us respectiV!lR valores.
Art.9.0
J\brir-ie·ha
lIova conlapnfa as praças existentes
no Cor ..
po no 1.· de Janeiro de 1813; as que forem credorai começaráQ
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contar o qulnquenio
neste dia; as devedorAs tantos dias depois
quallto, forem n ccessnrios para em razão do abono diario solverem
a -Slla dividn ; c as que depois se alistarem., JlQ dia do alistamerrto ;
procedend
-~c do mesmo modo no principio de cada quinquenio futuro, e saldando-sll a conta do prctcrito.
,
Al't. 10.
Os Commandnntes
dos Corpos remett.er~a t\ Inspecção
Geral do Arsenal uté 30 de Junho deste anilo:
1.0 Rehção nominal das praçi;l a C]""IP se fez t'IIQ"rralllellto de CQl1tas conforme
o
l\1olh\lo U: 12: Hdaçào em dupljcado dos artigos de fardamento ou
].lIi[:cio
exi'teJltd
ua arrt'caJHç~ o cOfjfOilne O l\Iodêlo D, contendo os seus valo!' 5, calculados pela Tabclla A do Decreto de 20 de
Dez.::mhl'o
ultilllo..
I'
'
§. 1. u O \" I 1, • ')S artigos mencionados na segunda Relação,
serú lançado em rcccit a a o Corp')
C0(110
rnassn,
assim corno a irnportnllda
ddS quauuna
(JlH! [I;; pra<; s frearem
devendo,
coustautes
da prnneira lt ..I:H,·/i i.
§. Q. H. 'Ia<;ti s i "mIE'" sorâo rcmettidnii ao Conselho de Adrninistrn(;ltQ para na couformidaddcllas se abrirem as contas.
Art. 11.· O IIl"pector do -,\r5~I)[tI reme tterú ao l\linist~rio
da
G ucrra, no fllII do 1.' .'l!lIlc~tr(' de 1813 uma conta de cad a Corpo,
coutcudo os va lôres d·tltpt.·l!(·s :\rtit~os, que lhe ficárâo carregados
em n.assa , j un tamnnjo COIll (l Jos luuiticios
que ncsse primeiro
Semestre lhe tivel' f fne( i 'o.
~. 1.0 Esta conta serú acompanhada
de lima das Rehç~ics Mo.
dl!h D, e de uína dRS rcqlli~içôes dos hllliflCios, lia qual selá hlnç,ada fi conta dos urtigos foruecid
.s, e o Icei 1)0 que pU.SOltO [I ucto ..
l'lsado prlo Con.cl1lo de AdtTlilli~traçáo..
.
• §. o 5l:
O flu,) ti s s"guilll ,;: tlQIÍle~trl s ~er:í cI qle-mo .modo ro~
mruida ao ,Mini.lcrio da U uelTa serlldlr~ lJt.~conta dos lu) illCio5 fornecidos n cuda Corpo.
•
Art. ]2: , A'~ praças cscusns do serviço se ajllstará,
c satisfará
~10 C"l'po
a conta d) J'Ul'danlellto vencido desdt) () I: de .Jalip,iro até
tltl dia 1'111 f}lH~ für{!1ll ('SCIISas,
e.e lhes entregarú
o ajuste do que
so la s tiver ~Lvl' do pelo encerramento
de 31 de Dez0mbro
(Artigq
o qual lho scrll liq llidauo,
c pago no A r,eHal.
'
§. 1. Podcráô levar 05 artigos de fUI'cIumento qUQ ti\'cr~01 em
fi

0

U

~t:~

Q

ainda que ilHO lellciJos,
orna Vt!Z que por encontro
COnJ'bll l'úS
ou
di lIJ.eiro satisfação o ~aldo.
• I
~rl, 13.
.As praça
qtJ( pUNirem
parnoutl'()S
001'))09 lllurú(i ?S
artl;i()s
qll' tiverem f<!cchidfJ e 'IUO v'!IIcido, deelarunclo.
na gU1í\
de jJlI -agem ii <juílulli\ <lI' f)C~lO de\'end",
e de que p"occd~.
. '
l1S0,

0

§. 1.0 Es a q<lanti,l ~'lrá I, go paga pela was.n dI.) G rpo ~ p41rl\
o "1'101 a rrnc;a fór I rall~reriJa
Coo ta da mesllla pr.lç<t.

1tqll ·II~ donde b~biQ,

•2

c ~e I IICJarú lia
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. ~'\rt. 14.' A's praças desertadas tambem se fará ajuste de contas
<los artigos que levarem não vencidos.
§.
Se forem crédores fica o saldo a .favor da massa; se polém forem devedoras,
e tiverem deixado espólio, do seu producto se
pagará a divida.
'
§. 2.· Não bastando esse producto para pagamento da divida, seTá o saldo ahonado 'á massa n a primeira Relflçãn de Mostra; sobrando porém, ficará a sobra em depósito no Cofi«.
§. 3.' Se a praça desertada recolher ao Corpo, e n1io estiver
ainda saldada a divida,
ser-Ihe-ha ella descontada pela quarta parte do pret, e o seu prod ucto en trarú na massa , sendo a ba tido lias
prirneirus
Relações
de Mostra.
§." 4.· O saldo em depósito será enlrC'glle á praça qlle recolher,
011 a seus legitimos
herdeiros.
.
Art. 15.· A's praças falecidas se fará ajusto de contas do fardame nto , saldando
o qllc ellas deverem,
de art igos recebidos e não
vencidos,
com o producto de outros qlle deixarem,
ou com o pret
que se lhes esteja devendo.
. §. J.. Se forem credores pnssar-se-lia o ajuste de contas a favor
de seus herdeiros,
e se forem devedoras dnr-se-ha a conta por salda, sendo a divida abonada á massa do Corpo na primeira Relação de Mostra.
.
Art. 16.· Para se verificar o valôr de qualquer artigo de fardamento deixado por alguma praça, dará o Comrnun dante da Companhia parte ao Presidente do Conselho do, urtigas que forâo dei.
xados , declarando
os dias que fultnvâo para o seu vencimento.
§. 1.. O Presidente nomeará 11111 dos Vogues, o qual com o Senretario , e o Cornmondante
da Companhia,
formaráõ uma Commissâo , a que assistirá o Quartel ,Mpstre como fiscal.
§. 2.0 A Commisão á vista da parte, e dos artigos deixados, veriíicará o seu vencimento,
e chamará peritos, cum os C]lIaes examinará se tem o valôr correspondente
aos dias que lhe faltào, 011 se
valle mais '011 menos, e nestes caso. lhe assigllaraõ o valôr que lhe
pertencer , de sórt.e que correspond a a n umero certo de dias; de tudo lavrará o Secretario termo no livro dclles , em que todos assignaráõ com os peritos.
§. 3.· Pelo valôr arbitrado se forrnarú o ajuste dp. contas lí. praça, e entrará o artigo na arrecadação
do Couselho , lançando-se a
conta lIOS respectivos livros, e cozendo-se·lhe
um bilhete rubricado
pelo Secretario,
11mque se cli"clare o seu valôr.
§. 4.· Se o valôr arbitrado fÔr menor do que lhe devia corresponder,
será a falta satisfeita pela praça, e sendo maior lhe será.
piga a ditferença pelo Conselho,
ou fICará na massa, sendo de
praça desertada.

1..
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·Art. l7.·
Em !;(t.dos os calculos relativos
(l objecto
de tll.\'d_amento se usará de números
decimaes
quando
houver quebrados.

CAPITULO

H.

Do Conselho de Adminilllraçâo.
L·
O Conselho
de Adminititr~ção
de qualquer Regimento
Batalhão
será composto de cinco Mc~nbros, sendo Presidente O
Commandante,
e Vogues um dos Officincs Superiores nào ímme diato a elle,
e tres Capitàes eleitos
plm,a:lldade
de vQ.tQS cm escr utinio secreto por todos os Officiaes do Corpo.
§. 1.. Niio havendo mais do que um Officia] S,uperior além de
Commandnnte,
seriio VO"U(:s q uut ro CUPlltl('5.
§. 2: Na fu lta de Capit;'ps pnd('rúo ser eleitos os Tenel\tes.
§. 3. o No caso de cllll'nte prefere Cl rnuis gradl).ado,
ou antigo.
§. 4.' Os Vogues tomúo assento conforme
as S~W~ grl;lduaçôe~ e
anüguidades
, á direita
e esquerda
do Presidente.
O Secretario
em
frente delle. ;) Procurador
c (~uartel
Mestre abaixo
dos Vog!il.e~.
Art.

'OU

á

Art.

Q:

S 'rú 'I'hesoureiro

o Vogal

(]I e p.e1o Conselho

for eleito.

Secretario e Pr.vcorndor
do us Subultcruos pelo mp51,l10 U')llselho .nome ldos,
ambos com \ óto cousultivo
, e na sua falta deus pXüCll1e~
ln feriorcs.
. .
§. LU O Quartrl Mestre , e na sua falta o Sargt'nt()
Q~taTtcl
:Mestre,

tumbom

l<'Iá voto

consultivo

quando

for chamado

ao Cou-

telho como Ofliciu l d~ Fazenda.
§. Q.~ O Sv-cretario será (.Ii~pen5arl() Jc todo o seniço e o Proculadt)f 50 daq uel e q ue lhe pertenc('I' fóra do Corpo .
. Arl. 3.
O~ V(I,{ac. do Conselh()
Serilel eleilQS annUó1lmenLe uo
ue Janeiro, a:;:;im como dOlls ~Ub5lit utos para sllpprircl)) as suai

J"

0

faltas.

, §." 1.. Quando

os Suhstitutos
vierem a tomar o II,l&UTde cffectiproceder-se-lia
:i nova eleiçào de~tes.
§. 2.0 fIe perlllittirla
a rceleiçrlo,
mas adlllilliçl<l a escllsn no
,reeleito antf'S de exercitar
qualquer fIlIlCÇi'tO, eentão
~e pro.ccderá
a
novo escrutinio.
§. 3.
No dia irnmedialo tl eleiç:lO se fOl':l entrl'gn a.o povo Conselhn, lavrando-se
t4:rl11O 10 livlo das actas elll qu~ .assignpr{lõ Oi

vos,

0

1\leDlbros dt, 11111e oulro.
A rt. 4.0 J:' as Sccço's do:! Corpos c'm de~tacament05 11ll~'crú um
COlhelho
evenlual,
c>lllposlo dI' tres memhros, .Ii.:lld" Pre:ildcnte o
Commandante,
e VO~'les d,HI~ Oflieial's, 011 lll~'ri()r ~ ljualldo lIilO
OfTtcia('s,
<'leitos pnr lUcios darc",pcçtiv~
<!e \'ol(}p I.nO l)l.Cru~illÍo secr 'to.

}101{V('r

2-~

.clilsse~

líplul'.dida-

[ 6

9.

1:

Um

cretario

dos Vogues

servirá

J
de Thesouroiro

, e outro

de Se-

•

.§. 2.

O Conselho eventual administra aq ue llas partes da Fazenque pelo Conselho
permanente
lhe forem a ssigundas,
§. 3. Não havendo número sufficiente de Officiaes,
ou Inferiores,
será o Commandante
encarregado
cru Adrninistraçrlo,
que o.
Conselho
lhe in curn bir ,
§. 4,0 Nas Companhias
de Veteranos
SNlí o Conselho
composto
do mesmo modo que os eventuaes ," e admitli,;lrará
11 massa
do fardamento.
,
0
Art. 5.
Logo que esteja
eleito qualquer
Conselho
pr-rmanente,
o Presidente
o participará
ao Ministerio
da Guerra córn a Relaç:'io dos
Vogaes.
Nos even tuaes será feita a mesma participação
ao Presidente dos permanentes.
Art.
Os Conselhos
de Administrado
se rcunil':íõ
no dia 10
dOe cada mez , e sendo
feriado
este,
ou 'impedid~l
por serviço extraordinario
, será a reunião
no imme diata mcnte posterior,
e as niu is
vezes que o serviço
demandar,
ou forem requeridas
por qualquer
Vogal' ao Presidente.
A rt. 7. o Iricum be ao Presiden te fazer as con vocações «xtraordl,
narias , propôr o que julgar conveniente,
dirigir os trabrtlhos,
manter a ordem nas Sessões,
ussignar
a acta , a corrr-spondencia
, e as
requisições
ao Arsenal,
e fazer executar
as dclioeraçôes
tomadas
em
Conselho"
nâo podenno
por si só ordenar
cousa alguma
pertencente á administração
e cont.<~ilidade
das massas do Corpo,
sem approvação
do mesmo ConsJl1lO,
ÜCUlh.!O rcspousa
vcl por tudo que sem
ella ordenar.
§. 1.0 Quaesquer 'requisições
do Corpo ao Conselho
sobre despezas ou materiaes
que sejâo da sua eompetencia,
seriio feitas ou verificadas
assignadas
pelo Official immediato
ao Comuiandnrua.
0
Art. 8.
Pertence
ao 'I'heso ureiro
a recepção
e distribuição
dos
dinheiros,
segundo
as ordens que receber
elo COI1~eHIO.
Art. 9.·
O Secretario tem a seu cargo a escripturação
do Con.
selho , e guarda dos Livros;
lavra a acta das Sessões na qual, se fará. menção dos Membros
quc essist írâo , e das dcfibernçôcs
que forâo tornadas,
assignando
com o seu nome por inteiro.
Art. lO." O Procurador
promóve
e ag-cnceia
todos os negocias
da administração,
que pelo Conselho
lhe forem encarregados.
o
Art.li.
O Q\lartel Mestre tem a seu cargo a guarda,
arreca.
dAção e conservação
dos objectos
de fardamento,
e mais artigos
per.
tcncentcs
á Fazenda.
Art. 12.
Os Membros
do Conselho
são responsaveis
solidarin.
mentI:' por toda a despeza,
pagamento,
011 operação
<lue ord('lIan-1n
Ü

da,

0

'

'6:

ê

0

em con.travenção ás Leis, Regulamentos,

e Ordens do EXei'ciLO,

Cula
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direito salvo á Fazenda Pública , e ás partes, de haverem .delles era
proporção dos Seus respectivos Soldos a indetnnisaçâo
do pl'ejniso
causado.
Art. 1:3.0 'I'od as as delibcraçoE's serâo tomadas á pluralidade
de
votos, e Jancadas na acta da Sessão.
§. 1.0 Q~alql1e,r ~letnbro do Conselho pod;rá cmittir o seu vóto
em sepurud o motivando-o
brcverIlpnte,
e sem lançado na acta.
§. ~. o O \ÓlO em separado livra da respon5abilidade
na parte da
deliberaç'"w vencida contra eIlc.
Art. l,L:
Huverú no Conselho um Cofre com tres chaves para
gmll'da dos fundos em diu heiro , o u titulos , do qual serão clavicularies o Presidcnte , o Voaal mais graduado,
c o 'I'hesoureiro : não
se podt'rá abrir sem estareui lodos presentes,
ou alguem Oornmissionado pelo impedido,
com a sua chave,
nem tào pouco se poderá
tirar dinheiro o u titules sem ordem do Conselho.
§. 1.0 Todos sfto solidnriruncute
rcspon saveis , em proporção dos
seus Sol dos , pelos fundos ncl lus recolhidos;
e ao Presidente incumbe provêr nos meios de sua sC'gllrança.
Art. 15:
Em cadu Conselho haverú os Livros seguintes:
1.0 Dia ..
rio ; (2." Livro elas actas das Sessões; 3: Livro dos termos dos Coritracto s ; 1,,0 Cont a corrente
Modelo E :;-:; õ: Conta de manufactura do f~ld ameuto = Modelo F =; 6. Balanço de generos e ar,tigo~ existentes e disu ibuidos ; 7.0 Livro de avaliações do artigos dei"
XU(Í<.'5,
e descucaminhados.
~~. 1.0 Todos este, Li vros serâo comprados pelos fundos da massa" e lI~l1Jcr:ldos e rubricados pelo Presidente
do Conselho,
o qual
asslgnnra o titulo na primeira pagina,
e o termo de encerramento

=

0

na ultrm».

§. Q. o l\~LO será ner mittido fazer ncllcs rnspndllfa alguma, qualquer emenda ati cn truli n hu será resa lvad u á margem ou 110 üm , por
q,UCI1l1l0~ n:esrno5 escr-ver , as,igna nc10 a nóta q ue se pozer, e dessa
clI'cllrnslancla ,e fdrá n'enção tIO [ermo da fiscalisação.
~. 3.
No diario se !ançaráõ todas as occorrencias relativas á admifli,tra<.,'ão da ,mas,a ao passo q,!p..fo.rem.apparecendo
para depois serem
1:rdnsferiJas mai. circul1lstanciaclamente
para os Livros respectivos.
§. ·1,0 No Livro dos tl'rmos se lavraráõ todos os dos Conlractoli
qll('
SI' f'?PI'·m
Cl)m
os fornecedores.
9· 5.° No Livro E se lançará como cabeça de receita a conta
(11'0 tndos os .urtigns
de fnrdamento que flClto existindo IlOS Corpos no
L d:> JaneIro, em resultado do ellcerr~lInento das contas de 31 de
~f'7.~m~ro; ; Como cahcça de despeza a conta de todos ?s artigos
(1.'511'1 hllldos ao Compan bias,
com os mesmos va lôres da receita, contllllIHII,io-sl-' d~pois a lançar
toJa a receita e deõpcza que, se fôr fa-·
zC'Hl"" e saldando a conta. todos os mezes.
.
0
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§. C.' 'No 'Livro F se lançará toda [I partida de fazenda,
e avia,.
mentos
que sahir da orrecadaçáo
para manufacturar
qualquer
farda.
menlo i assim como PS sóbras que houver,
e o número
ele artigos que
pr00U7,l0.
§. 7.° No Livro G de Balanços
se lançará
o nlÍmero de <lrtigos
-de fardamento
existentes no 1.° de Juucieo na arrecadação,
e os distrihuidos
no mesmo dia ás Compan hins , e nellc se contin ua rá a lançar todos os mais que se forem recebendo
pre parndos , e distrihuindo, cuja conta se saldará
todos os mezes.
§. B.p Neste Livro haverá tumberu outr as tantas divisões , qllantos forem ali Compn.nlli:ls,
para cm cada uma de llas se lançar
em
-separado
a SIlU respecti va con ta de distri buiçào.
§. 9. O Livro das avaliaçóes
serú t a rub-nn dividido
em duas
-partes, (la primeira lnnçâc-se,
os. termos das ave liaçõcs
dos artigos
deixados
ou desencaminhados
polas pruças ; e lia s<>gundu serào lançados os descoutos
ás praças conforme
.ti Modôlo
I.
Art. 16.p
O Conselho
fará todas HSC0I111H[,':i
dos artigos
ele fardamento
quer havendo-os
rnan ufacturndos
por m=io de contractos,
qller havendo
as fazendas
para o. mandar
tnun ufacturn r ,
§. '1. Em todos 05 casos deverá dar a maior puhlicidurle a q,u;d.
quer opevação
de fornecimento
C)l.Ie tiver a fazer , a fim de promover
a eoucorreucin , e poder arrematar
os artigos pelo menor lanço.
§.2.0
NilO havo [)cio arremutaute
, ou vendo o Conselho
q ue póde
fazer m an ufaçturur os artigos
por menor prrço do qne o lanço offe.recido procederá
a comprar
as fazendas
l}IIC IItlO receber
do Arsenal,
e as recolherá
lia ur rccaduçâo.
§. 3.° Neste caso farú depois snhir da arrccadaç50
a quantidade
de' fazendas
c 11viaulcnl os rn'cizos
pn ra 05 a rligos de fa rda mt:'1l to que
tiver ele uproll,ptar,
acompullhada
de guia etlJ que se declDrc t>s~a
qllllntidade,
c qllulidaJt:
de tau·nda.;
e bem as~illl os artigos para
que silo destinadas.
e qualldo
voltar manufactnrada
trará na mesma
guia a declaraçtto
do que sobrou,
e o número
de artigos que pro ..
dllzio.
4

0

§. 4/
A decbrnc;ào das sobrai serú lançada
to da sabida,
e o pruJuclo
na lauda em frente,
vai

ex<,Ol

§.

por I,aixo do assen.
como no 1Ylodêlo

pI iflcado.

As despezu5 mi\ldas
ponNúõ
s<>r fcitas oté á qUDntia de
4$800 ré is pt'lo Proellrador,
e .comprovadas
pela COllta que apre5."

'!enwr

assignada
por ell(·.
17.
O Conselho
tení milito auirioclo rm '111C oilO SI' aecomulcOl na arrccadu(,i'i.o
artigos USlfuO:;, fazendo-o.s distCJb(~il' ÚS Companhias
em fOrllpeiulf'lIto"
J'raccionl-lrios.
Art. 18.· Todas 115 de~pf'zas que o Con ('lho tenha clf' nl!lllclor
pagar,
serllO comprovadas
1l<.>J'quilaçQCS ou re.clbo5 d,lS partes
ilh

Alt.

U
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teressadas,

cadas.

ou pelas facturas

dos Contrnctadores

CAPITULO

legalmente

veriü-

IIL

Di$l1'ibuiçáode fardamento ás Companhias, ou Baterias.
Arti~o 1.0 Haverá em cada Cornpanhln os Sf'g"uintes Livros: 1..
Collecçrlo das rclaçôes de mostra: Modêlo A. 2.0 Balanço ou conta.
dos artigos recebidos : Mo dê lo ~ 3.° Distr.buiçâo
dos artigos ás praças : Modt-Io II.
<}. J.' Todos estes Livros serão numerados. e rubricados pelo Offl'Cill'l irnrnf'diato ao Commandante
do Corpo, o qual assignurá
nelles
os termns de abertura,
e encerramento.
§. 2.· São applico das a estes Livros as disposições do artigo lf>~o
~. 2." do Capitulo 2.°
Art 2,° Os artigos de fardamento crnquanto lt duraçâo serâo denOlllilJarlos = Semestres quinquen aes , e fraccionarios = e,em quanto ao est do = novos, e usados = os primeiros tem a duração de
seis ou mais mezes , os segundos de cinco an nos , e os terceiros são
o. deixados por qualquer praça sem vencimento completo.
§. 1.0 Dividem·se todos em cinco classes nos Corpos a cavallo ,
e em quatro nos c,)rpos a pé: a primeira
tem seis mezes de duração; a segunda doze; a terceira quinze; a quarta vinte; e a quinta sessenta. O" das primeiras quatro classes serfio distribuidos ás praças log I q uo se alistarem, e os da ultima só quando tiverem concluido a lição de recruto.
A 1'1. 3. o Os Com mandantes de Companhias req uislteráõ ao Conselho os artigos que precisarem distribuir,
por meio de uma relação
n,ominal das pra::as para que são requisitados,
na qual passaráõ recibo do que lhes for entregue.
§. L' Nestas requisiçôes terão attençâo á época do alistamento
do Soldado relativa ao decurso do Sem(':ilre ou do quinquenio para.
requisitar arliJ0:) novos ou usados com valôr que se aproxime o mais
po,sivt·l ao que faltar para couipletauiento
do S~Dle"tre ou do quinqUl>llio.

4"

, Al'I.
O Conselho á vista das, requibiçõE's verificadas pelo Ofllcial itnmNhalo no Cotn manclo do Corpo mandará
fornecer os artigos reqllitiitados,
fazendo lançar a sua importancia
cm despeza na.
conta Cnrrente; Mod~)o E, e o número e designação no Balanço G.
A ri. 5.· O~ artigos recebidos pelas Compn nIrias serào 10 Ilçados fi
n() seu respectivo Livro; Modêlo 6; e a sua distriblliçfw
demOliS.
traria no Livro dellns; Modêlo II, pondo em oUtiervaçtlo todas as
oCcorrcncias.
§. 1.. A.verba-se n~ste Livro em a primeira casa correspondente
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-ú classe dos' artigos distrlbuidos

o dia em que começa o vencimen ..
to, designando
o dia do vencimento
dos outro.
artigos da mesma
classe com fi letra,
D; para evitar repetições.
Contiuúa do mesmo
modo nos seguintes
Semestres,
dosco n taudo 05 dias ou mezes em que
a pra-çn não te ni vencimento indicados
lia observação,
alé ao fim do
quinqucuio
em que se encerra
a cont a , abrindo-se
nO'-<1.
" Art. 6"
Quando
alguma praça desencaminhar
Cjanlqller artigo
farda meh to , ou o arruinar
antes do termo do se u vencimento,
'será obrig-nda a substitui-Io
p0r outro que o Coollllandonle
da Companhia
lhe fa rú comprar
por descontos
110 prct.
• §. 1. Estas substit uiçóes poderáô ser feitns por artigos semelhan'tes da'arrccadaçiio
do Conselho
, e pele' valór em que estiverem
a va)iado;;,
o q nal en trarú no Cofre,
fuz-ndo-se
os re.pcctivos
asseri-

ae

U

tos.

,

j

0

§. 12.

Neste
C[l,;O fará o Comrnar-dnntc
da Companhia
a néces'saria Ileqtllsição,
declara ndo o valór do artigo
que precixa , e res"ponsabiliumdo-se
a satisfozê,ln
pulo clCSCllutu
da CJ'I:lrLa parte do
pret da p1'aça que desencaminhou
ou arr uin.m () artl;;o.
§. 3.0 Se o artigo dcsencarninhudo
Iôr di) n úmero d aq ucl les que
Jlà9 tem vencimento,
o Oomrnun dante do Companhia
uará parti' ao
Oousclho , começando
I',go a fazer o: desconto
})I'105 valôr('l; designadas na 'I'nbelln B do nt~cret() de vinto de Dezembro UIIIIJIO,
cuí6sdesco~lLos
HlCI'cmettl'rá1odos
os pngarnentos
, cseráo Ia uçados na
'parte respectiva de Livro das avaliunôcs ; Modelo l.
§, 4,,0 O Cotlselho
rern etterá todos os Scmestms ao Inspector
Geral do ,Arsenal
o proJucl.o
dos descontos
acompanhado
da rela.
Ç710 eírt duplicndo
,I conforllle
o Modêlo
L vere1icada
relo cncnrre~g.ado du revi5La de mostra, relaliva ::10 ultimo mcz do Scult:stre.

CAPITULO

IV.

Dd Fiscaltwçrío das contas do fm'detr/unio,

.

)

Ar!. 1." O ab'Onô das massas para fardnrnentO,$erá
fI.c-a!isado mensalmente no acto de mostra pela mesma maneira que actll.dmente se
~pratica para os abonos de prpt e rações. O encarregado
das Mostras
receberÍt

Pr))
lriplicndo)
das quaes
dppois de processadas
para o Ci',lsplho AdTllilJisirativo
do Corpo,
as quaes
• scrviráõ
de dO(,\Jtfll~nto cf>mpro\'ntivo
de receita.
Art. Q: A g-t"r"llcia d(l~ Conselhos
Administrativos
scnt f1scali·soda anllualrncllte
nos Corpos de tlapadore~
e Arlilhcria
pelos seus
·C(lmTllalldalll(~S gll'l'aes; e tioS outr"!! Corpos por AUlhordade!i
Ali.
lltar,'s
1J0llJl'ndas pr I" UOVêI'llO,
que IItlllCa terllO palt'lIle
inferior á
de Brigadeiro; as Ilomeaçõt::,
SOftlO publicacl~s
elll Ordem do lher-

'remctter<Í

rolações
lIUla

[n J
cito, com a riecessaria anticipaçâo , desigl1 ando-se os Corpos r cvj~s
contas cada um dclles tem a fJócubar.
,
j
~. 1.0 Quando 05 Comrnauduntes
Gcraes de Engenharia e Artilheria , por impedimento
que. far
constar
ao 9ovl!~:ny em leD?po
competente
nâo poderem proceder pessoalmente a refenda
frscalisação o Governo nomeará quem a clla procederá.
.
§. 2. o A opér açào da fJsl1C\tisa-çr\O anuual
começasá
depois. do
áô

di-a quinze

de Jatlcir.o de cada anuo.
.
.
A authoridndo
encarregada
da nscalil1ação priviníní oOornnia n da n Le do Corpo do dia a 'I ue clla procederá
; este deverá.
ser o terceiro
a contar da dat[\' da prevenção .
. ~. 1.0 No dia determinado
se nprcseutará
no QU'Üirtel do Corpo t
e, reun idos 'os Mel!! bros do Con.sclho tio A dmiL1i.s~raç~Q 1 e .l,lqlleJle~
que tiverem ~ido eleitos para shbstituirern
os do anuo auterior , pa~"
\UlHí a eXHIlJiJJ:lr a e,cripturaçrto
do mesmo Corisclho , os.documentos
de receita e despcza , a escript urnçâo das Companhias,
-QS Livros
d~
distrihllição
do flH,~arnelllo das mesmas, e indagará pela maneira.
que julgar
mais couvcniente
, se as praças tem recebido,
o que dos
referidos
Livros consta
ter-se-lho distribuido , e Ijo~Ú o visto em todos os Livros e documentos
que tiver examinado.
Passará
depois a
examinar os artigos que existem. em arrecadação,
tanto manufactuI'(.ldo.s como em peça,
e igulmcn te 05 fundos que existirem
na caixa,
~.~"
(.inalldo o exame
referido
no §. antecedente
se não po"
der concluir
em um só dia, se fará em dias sucessivos"
e terminado se [lroceuerá a lanar no -Livro das actas um termo do theôr se0

Art.

3.

guilHe:

'

i\,cs (tantos) do (tul nica e anno) o abaixo assignado por Ord!lln,
•. : . " cf'cnrregado
da execllção do Art. 41, do ReglllaIl1ePtQ,
de
..•.•.
I,~ocpdelldo
ao cXI:l!le determinado
no referido
Art.,
achQU
que a eocriplilraç:lO
dns Livros do Conselho,
e das C0mpanbias
S,
acila rl~gular ou (meilcionar'5c-ha
qualquer
irre"ularidnde
que existn) que existem todos os daCUITlCIlto8 c()rnprovati~os
de receita
e despeza, que 50 tem (ou n,'to) distribuido
ús praças com reglllaridade
os artigos vencidos
e a vencer;
que se tem recebido
do Arsenal ...•
(tantos)
cavados
de pallno
(de tal e tal qualidade);
que se
manufacturado
(tantas) fardas,
ficalJdo cada uma no valôr d~
,t:lllt_:l). (O'mesmo
ra,u cada 'IHn d(\~ outros artigos);
que se distnlllllr;"~o ás Compallh'as
(mencionar-5e-hão
os artigos di~tribuidos);
que e,:ustcm em arrecadação
(Laes e taes artigos) no valôr de (tanto
em reis);
que a !'I'ceila dos massas
cm todo o anilO findo impnrta
em (tanto por extenso),
c que existe na Caixa em dinlleiro (tanto)
~e ma~sas de fardamento
etc. (far-se-ha m(~llçã() de todas as quantias eXlsteTltes declarando-se
donde proced!'u).
E para quitação
do
óiclual Conselho,
e devida responsabilidade
do que o substituo se la..,

;('Ul

.'ii' %lo

[ 12 ]
vrou o presente
escreví.

Termo,

que cu F

Secretario

do Conselho

o

(Assiglllltnra)
Remetterá
ao Ministerio da Guerra cópiu deste Termo
que tambem assignará , c 110 Oflicio de remessa fará as observações
que julgar .convenientes.
Art. 4.
Concluído o exame e termo, o Conselho existen te fará
a competente entrega ao Conselho que o deve substituir , de que se
Iavrará acta, que as;;ignaráõ os Membros ele ambos os Conselbos e
o referido encarregado.
Art. b," No fim do quinquenio se procederá a flscalisução semelhante,
que abranja os cinco annos decorridos. O encarregado
desta tendo recebido do Mini;;teri() da Guerra, a conta documentada.
dos lanificios fornecidos pelo Arsenal,
procederá
ao encerramento'
da conta do fardamento,
e se lavrará Termo de eucerramento , que.
assignará;
assim como os Membros do Conselho.
~. 1.0 Nesta occasiâo será examinada U flava conta aberta para
o seguinte qninquenio , á vista dos artigos ern arrecadaçáo , dn, saldos existentes,
e das quantias de que algumas das praças ficarem
devedoras no fim do guinquenio.
Art. 6.· Eicâo revogados todos os Regulamentos,
e ordens em
contrario.
Paço das Necessidades,
em ~4 de Janeiro de HH3. =

§. 3:

0

Duque da Terceira.

N. B. O Modêlo = A =, a que se refere
será opportunarnen te distribuido
: devendo por
servir as Relações de Mostra que se lUanrfár~o
da Ordem do Exercito N.· 4, de 24 de Janeiro
DA 'fEROJBRA.

.

Está

conforme,

'O Chefe intcrin" da 1.a Dirccflso

este Hegubmf'llto,
ora contiuuarern
a
adoptar
pelo §. ~."
ultimo. = DUQUE

los artigos que

I A T
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Exercito.
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B.

Demonstração das quantidades de laneficios necessarios para manufactura dos artigos que actualmente vestem os Corpos do Exercito.
CALÇA
FARDA

CAPOTE

BARRETE

JALECO

Com
fundilho

Sem fundilhos

PANNO

o-ar- \

Serafina

Entrefino

Ordínario

~
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MODELO

Regimento de ••• • • • • • •

Companhia

Relação das praças a quem perl ence apuramento de contas de fardamento
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MODELO

D.

Regimento de ....
Relat;ão dos artigos de fardamento eeistenie« na arrecadaçõo
no 1.0 de Janeiro de 1843.
e

I

...o

.CI)

8
;:l
Z

Artigos

--

--

>

--40

240

9$600,

Ditos •.....•.•...........•.

10

160

1$600

Calças de panno .•.•••.••..•.

13 1:000

lS$OOO

6

2:400

14$400

Ditos ••..••......•.•.•••••.

10

1:600

16J8000

Fardas ...•.•......•.••••...

6

1:800

10$800

840

25$200

Barretes ......•......••.•••.

Observações

Importancia

-;

I

Capotes ..••.•..•.••••.•.•.•

,

Panno azul ordinario ••.••....

so c.o,

Sornma .••.

90$600
,

Importam os artigos acima mencionados em noventa mil e seiscent~s réis, os quaes fica~ lançados em receita ao
Conselho d'Administração deste Regimento.

por conta da massa do fardamento para o quinquenio começado no 1.0 de

Janeiro deste anno.
Quarrel etc.

.

MODELO

E.

Regimento de

.

Conta Corrente da :nfassa para o Fardamento.
DESPEZA

RECEITA
1843

1843
Janeiro

1

Por 130 Fardas usadas a 1$100 rs...••.•..••••••••••.•..••.•..•.•.••..•.••••••••...•.•.

a3$000

Por 340 Capotes usados ••••..••••..••...•••..•.•.•.••.••••••..•••.•.....•.•••.•.•....•

8163000

Por indemnisaçâo dos artigos desencaminhados entregue pela l.a Cornp."•..••••••

, •••••..•••....

15

Pela prestação de SOOpraças de pret, relativa á l.a quizena, recebida a 10 rs. por praça •••••.••.

26

Por 300 C.·· de panno azul ordinario recebidos do Arsenal do Exercito, a 840
,

Factura N.o ...•.........•....

, ..•...•••.••.............•..•..•..

IS.

Janeiro

1

Por 74 Fardas distribui das á 1." Corsp." •.•••••.••.•.•..••.••••••••••••••••••••••••..•••.
Por 300 P.·I de Botins abertos comprados a F •••••.......•

Conta N.· 1 •...•••••.••••••••••.

20$000

Por 300 V.al de panno p.• camisas a 100 rs, -

Conta N.· !I! •••••••••••••••••••••••••••••••••

45$000

Por saldo <iuepassa ao mez seguinte ••.••.••••.•••.•..•...•.••••••••••••••••.•••••••••...

81$4.00

216$000

30$000

948$600

cada covado-

'
',e ••••••

t

•••••••

1:276$000

..

1:276$000

MODELO

•

P.'

...

Regimento de

.

Conta Geral da manufactura
do fardamento preparado por conta do Conselho.
.....

SAHIDAS

PRODUCTO ENTRADO

Valor

N.·

Artigos

100

Fardas

•

Custo porque
fica cada artigo

1843

1843

\

Janeiro

20

180

C.'· de panno azul para fardas a

151 r$200

840 rs •.•••...•••••••••••••••.•.••.••..••••••.••••••

14 C.'· de d.· encarnado para gollas , canhões. e carcellas a I

/J 500

H!5

Fevereiro

1~

v.as

1 de

retros -

, .••••••.•.••

, •••••

8$750

, .•••.•.••..

-

45$000
809$P50
15$100

e S C.·' de encarnado na import." de .•••••.•..••.

----

-~~~

)4

......................................................

Por 30 couros crús a

@t

de sol la a

..

6

"

8 ti, de fio •. a

••••

I

•••

"'

I"

II

••••

II

.....

II

••

II

I

•••

I

•••

I

•••

I

••

•

II

••••

Abril
II

......................................................
\

Sobrou 4 li de couro crú -

5 ditos de solla , e

1de fio na import."

.

294$850

Liquido .......

l1arço

, •.

12$000

, •.••••••.•.••••.

" ... , ••.....•....•••.•.•..••••.••.••......••..••.•.•..••••.....

1S C. O. de panno azul-

Produzio .. , .' ..••••.......•...•..••••...•..••....•••...••.•..

7~$000

, ••...••..••••••

de panno para forro a 70 rs..•.•••••.•••••.•.••.

Feitio .....••..•....

Sobrou

a 60 rs.••..••••••••••.•

12

21$000

rs•••••••••••••••.••.•...

~4 'IJ, de retroa a llgfOOO rs..••••.•..••.•••.•.•••••...••••••••.••••••...•..•.•....•••.
200 Duzias de botões de melai

Fevereiro

de...•.•••...•..•......•••.
Liquido .......

-'~I~~
I

1

Prcduzio .•......••.•..••..•...•.•.••..••••••••

, .••..••..••

160 {
f

••••••

P."' de Bot. }

abertos

$'700

G.

MODELO

Regimento de

Conselho d'Administração.

..
Balanço dos artigo, de fardamento ·do quinquenio de 1843.

~

COM V!)ICIKENTO DAS PRAÇAS

-

I

...o

o

DATAS

..

Janeiro

1

Existente
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ás Comp ..•........................
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~fODELO

Regimento de ....
llelaçâo dos artigos desencaminhados pertencentes á Fazenda Nacional
tLO 1.0 semestre de 1843, cujo producto é remcttulo
ao Arsenal do Exercito.
.
Artigos

Valor

5
::s
Z

dos artigos

~...

<LI

já entregue

-- -,

..

4

Chapas de Barretinas •.

li

660

"

Olivas .••....••.••.

5

400

..

2$1l60

..

Somrna ••..

o valor

Observações

Falta

8

...

o::

Alhetas de latão .••..

Importa

o

Desconto

...o

.

1$800

dos artigos desencaminhados

oitocentos e sessenta réis , por cuja conta

---- 720

UO

4!l0

SOO

100

-_.:_
---1$260

1$600

á Fazenda

se tem descontado

18°80

Nacional

.

no primeiro

semestre

d'este

F

.

Coronel Presidente •

,.

em dois mil

áli praças inil duzentos e sessenta rêis , que com esta são re-

meuidos ao Arsenal do Exercito.

.

anno

.'

N.O 8.
&crelor;u de Estado do. Negocios da Guerra,

c:m 18 de Feoeresr»

de 1813.

ORDEl\f DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto

de 3 do corrente me!..

Batait.âo de Caçadores N. o 6.
Cir'lrgião Mór, I') Cirurg-iào Mór do Regimente
do Infantcria
4, Francisco José Mar ia do Lemos.

Por

DCC1'eiO

N,"

de 8 do dito mes,

Regimento de Caoallaria N. o 2.
Tenente Qnartl'1 Me"tre, o Alferes do ltcgimcuto de Cavallaria N.6, José Joaquim dos Santos.
Rrgimcnto de C"1Jallar;rr ]V. 3.
Capit:tO da 1.& Companhia,
o Capitilo do J'cgirnento
de Cavallaria N. o á, José du Cunha SOIl~a e Brito.
Alferes, o t\ lfcrcs do Heóirllenlo de Iufantej-ia J:'. o 7, Antonio ETnesto Cele;;ti no S -ares.
Regimento de Caeollari« N.· :>.
Cllpitl () da 4." Com'í>nnhia,
o Capitão do H.t'gim<ll'lto de Cavallariu N." :;, Au to u io Durão de ~á.
Hatothrio dt' Caçadore« N," 4.
'I'enente , o Tenente du 3." Secçâo do Exercito , José Alv~s da En.
ca runç.io,
R'gilllenfo de ln/anteNa N." 5.
Cupitâo ela 8.- C irnpaulua , o Capitão do Batalhão de Caçadotes
1\. o 1, Francisco Antonio da Silva.
Regimento de [ufonteria N.· 6.
Tenente,
o Tcner.ie do Regimento de üralludeiros da RAI lIA. Antonio de Arnorim c Silva.
Regimento
de Tnfanleria N.· 7.
Tr-nonte , o Tcnent.:
da 3. a ~cCC,<1O do Exercito,
Antonio ralll!,hilio de 8')11 a Corte H ea}.
Alfen's, () i\ Iferf!.. do Hcgimento de Cavallaria N.· 3, Francisco Ma- ~
ria de Sousu Braudâo.
Hégillumto

Tencn te ,
PinL.>

(I

de Infanteria

T -nente do R~gimentu

.Z,'.· 9.

de Infauteria

Jte1.,êlu.

•

N.· G, Caetano

- [ !2' ].
Re.gimento de Tnfanteria
.JV.· 12.
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Caçadores ~ ." 5, Joaquim Evaristo de Macêdo.
Regimento
de Infanteria
N. o l4..
Tenente,
o Tenente do Regimento
de Infanterta
N" 1, A nacleto.
José de Sousa.
3. a Seccâo do Eaerci!o,
Alferes, o Alferes do Batalli~o
de Caçadores N." 8, Fernando Lui z.
.Monsillho
de. AJbu'luerque;
ficando sem. vencimento
algum por
assim o ter requerido,
Por Decretos dr. 15 do dito me ...
Regimento
de Cacalloria N" 3.
Capit?t0 da 3.& Companhia,
o ClIpitüo do Regimonto de Cavallaria,
N.· 8, Bartholomeu
Pessanha de Melldnl1C;fl.
Bato/hão de Caçodorc« N.· 1.
AJferes., o Alferes do Batalhão de. Caçadores N.· 2, Fortunato
José
Pereira.
.1Ja.tnlhâo de Caçadores N.· 2.
Alferes, o Alferes do Batalhâo de Caçadores N: 1., Roque Jacin ...
tho da Cam ara Mello.
Batalháo de Caçadores N. o 4'.'
Tenente,
o Tenente do Reg-imento de Eufanteria N." 11, Antonio
Joaquim da Fonsêca Oaorio.
Alf!'T.es, o Alferes do Batalhão de Caçadores
N" 7, Manoel Joa ...
quirn Garcia.
I
Batal1uío. de ('açrsd01"cs N. o 5.
Tenente,
oTenente
do Balalhão de Caçadores Ni
Fermino Fortunato de Carvalho Moutinho.
Batulluio de Caçadores N. o 6.
Dl'miuido,
pelo requere,.,
allt'gando ITI()LÍVOS attendiveis , o Capel-.
Ião, José da Roza Alpedriuha c Pinto.
Capellão,
o Capellâo addido ao l{eJirnellto
de Infanteria
N" lá,
Bento de Cazemiro Guedes Mariz.
Batalhão ele CJçadores Iv .,. 7.
Alferes, o Alferes do Batalhâo de Caçadores N" 4, Manoel Rodrigues Alves.
Regimento de Granodeiro« da !lATNH A.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Infanteria
N,.1 ,. Francisco
Pedro.
Regimento de 1nfanieria N o 2.
Ten,ente, o Tenente do Batalhão de Coçadorei N." 7, Luis Anlo,.
010 da Roza.
t

é

,

[3 ]
Para regl'Ps;mr á situoÇfW de Capitão do Ultramar,
rado , Manoei G uedes de Quinhollcs.

o Capitão

!epa-

~.-

--..

Sua MaO'p.ssaoe, A RAINHA,
Manda rccornrnnndar
n execução das Ordo\~ns do Exercito,
em que se determina que os Majores,.
e Ajudantes
dos Corpos, apresentem
os seus Cavallos no acto das
Revistas F,.cáes.

--*~.-

Sua MagC'stade, A RAI~HA
, Manda recommendar a observancin di) que dispõe a Ordem do Exercito N" 19 de 14 de Maio de
183H, sobre o resgate que os Commalldantes
dos Corpos devem fazer dos recibos provisor ios de dinheiros sacados para pagamento cios
subsidies
estahf'lccidos aos recrutas,
por interinos de igllaes valôres ,
os quars sedio encontrados
no respectivo prct Jegalisados pelos Addidos
ás Iriteudeucias
Militares.

-*~:I!'-Rlla Mage~la(lc,
A RAINHA,
llouve por bem Conformando-Se
com a proposta
do respectivo Cornmandante
, promovêr
aos Póstos .d« Pnrln Balldeira~,
os Primeiros Sargentos Aspirantes
a omciaes abaixo mcnC'ionadoso

Re~irJi!,enlo de Infanleria N.
Luiz de Magalhães

Ferreira

Guião,

e Manoel

o

14.
Joaquim

Marques.

--*~~.-Sua Mageslllde,
A RAINHA,
Manda declarar Aspirante a Ofbciae, por ter as circumst ancias exigicllls na Lei de 17 de Novembro de 11\41, o individue
abaixo mencionado.
Luiz Pereira MOll~inho de Albuquerque CoLta Falcão,
Soldado do.
Regimento de Cnvallaria N." 2.

-')I~.Licenças concedidas por motivo

de molesiia
declarados.

aOl Offidae, abaixo·

Em &sRiÍn de 23 do me!ló proximo passado,
Ao A lf('rf''I Aiudante
do Regimento
de Covullaria
N," fi, Estevão.
da Costa Pimenta.
sessenta dias para tomar ares patrios
principiando no L" de Março proximo futuro.
•
Em Sessâ» de 3 do corrente meJ..
Ao Capitão
Rrgimento
de Infnnteria
.0 1,
Carlos Vieira da.
Silva, sesseuta dias para continuar a tractar-se,
o

no

í\c Te't'l'e1\te do mesmo
senta

dias para

Regimento,
se tractar.

Joaquim

José

da Silva,

ses-

Ao Primeiro Tenente do 3.,0 Rpgimrnlo
III' Ariilher ia , D;,ogo Hpntique Xavier Nogllt'il'!l,
prOl'Og'íl(;:11) até III) fnn d» corrr-nte n1('7..
Ao Capitâo do H.eg:menio de Cavullaria N." 1, llodriJ,) M.lria Cor, deiro VirHt,~rc, seis mezes.
'
Ao 'I'eneutc do mesmo Hl'gtJllcnto,
A utouio ~r()reira de Bl'Ílo, ql!Utro metes.
Ao Alferes do mesmo Corpo, ]"llO Antonio Oil Bastos , 11'('7.ml'7.es.
Âo Capitrto do Reglll'lellto
de Cavallaria
N" II, Barth lomeu Pessanha de Menti )liça Fur tarln , l)rorog'a~<\o rOI' d"lh rnl'7,p'i.
Ao Capitão do Hegimf'Olo de Lufanterin N.· 4, Joaquim Pedro da
Cunha,
qu.rrcnro dias.
Ao Tenente da ;}.a Secção do Exercito,
Manoel Teixeira
de Carvallr« &cnnpayo, dous nWZ,·~I.
:Ao Secretario
Geral do ArsenAl (lo Evercito , José da Cruz Xnvior ,
scls mezes ; contados de 13 do corrou te uiez,

Declara-sé

o sf"guinte :

-'*'0---

Qu~ por inadverten cia se acho impresso
no Art. 4.. 0 do DeNeto de 20 de D('zemhl'o
ultirno , publrcudo
n a Orel"1II d .. Ihor cu
N." &9 de ~,%do dito mez , que Il compro,
f(·iti". (0 ndminrstr açâo
dos artigos de fardame nto será exercitada 1'1,1,,,, Con5(·lh.)~ dI' Adllliní~lta<;ão dos Corpos t'~tnh('lE:'dd(ls no Decret)
l.L! ~6 ti.! Julho de
1833, d(weudo ler-se 26 de Junbo daqllell(~ anilo.
2.· Que o Capitão do lteg-imento
de Jnfallleria
N," 1:J, Jqão
Soares Pinto,
crmtinúa
na CornmissflO cm CJIIC se achava
allle5 de
sef coHocaqo omite Corpfl,
Qllf\ o CapilrlO,
.r(JS(~ Leandro de Ma~dlh~ll's,
que. pnr Decrelo de 23 do mez proximo p035n<l),
plIbli('uclo
na Ordem do Exercito N. o f>, do eorrt'lltt! 011no, pa sou a,) Bntalhn,) de Uflçadorf's
N.·
4, pertenc~ á ,.~ Oornpallhifl
d(,~tt' Ehtnlhi'l')' () n.lO Ú 4.." .....m" por
equl~oco rOl mencÍ:JIHIt!O nu Jllu O,delll.
[)UQun DA TJ!.lWEl.IL\.

1.0

a:

=

E. t:

"

'

C(')IJforUle.

N~ 9.
s.."'Cretariade Estado dor Negocios da 'Guerra,
de 1843.

thn 3

de Março
l

•

ORDEM DO EXERCIT'O.
Publica-se ao Eeeroito o scguinte:
Por Decreto de ~CJ do me9:proximo pas;add.
Batalhão de Caçadores N. o 3.
Mojor, o Major do Batalhão
dozo Montenegro.

de Caçadores

N:4,)

Franclsco

c».

Batalhão de Caçadores N," 8.
Alferes, o Alferes do Batalhão
rissimo de Moura.

de Caçadores

N"f>,

AgoslinhoVe-

Regimento de Tnfasüeria N.· 6.
o Capit~lO dooRegimento de Infanteria
Pereira.
Rcg imento de lnfantel'ia !\l. o 7.
.'
Cnpili'to da 3.& -Compauhla , o Capitão do Regimento de Infanteria
N.· 6) Joaquim Man(lel da Palma.
Regimento de Ínfanleria N.· 9.
,
Capiti\o da 7," Companhia,
o Capitão do Hcg,iment{) de Infanteria
N" 4, Joaquim Pedro na Cunha.
Regimento de Tufanteria N. o 11.
.Alfer('s Ajudante,
o Alferes do Batalhão de Caçadores- N." 6, Augusto Fruucisco
r a vier de l\1oura.
.
Reg.imento de Infanieria N.· l~.,
.
Capitão da Companhia
elE' Grauadeiros , o Capitão
do Regimento
de Infanteria N: 11, José de Paula Dur:1O Padrl ha.
Regimento de Infanteno N: 13.
Major,
(l l\fajor
do Batalhão de Caçadores N. o 3) José Con~tanci
da FOII~êcu,
.
R~<1'immto de Jnfant~ria .N." 16.
Tenente,
o TI'JJ(>llt~ da 3,· Secção do Exercito , Ca'zemÍro' Caetano
de Oliveira Lauça.
4." Secçâo do Exercllo.
Capitão

da 1." Companhia)
N: 9, Fortunato Maria

J

Forte de S. TAcodo:.ia,
Hcformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro do 1790)
e Govcruador
do referido Forte , por as im o haver requerido,
o
Capitão empregado
na Secrotaria de Estado dos legocios ti O ucrTa, João Bapti til Vicira ; ru att lição a ter mais de 3;>aunos d e
Serviço, e a h, r-se iII apaz de nelle continuar octivamcutc " por
tuna Junta. 1\1'Iitar de S. ude,

•

Por Decreto« do LOdo

corrente me'!.

e •

A

Regimenfo
de Infantcrio
lV. 2
o.'l'entc>nte Coronel do Regimento
de Infanteria
oe Carvalho Vian oa.
Reo-unento de Tnfatüeria
N° 4.
Cl1pit~o da Compan'llÍa de G rnnudeiros , o Capitâo , Diogp Bello
de Sousa Mnf aquias.
Capitão na 4." Companhia,
o CapilllO' do Batalhâo de Caçadores
N: 2, Eugenio Riheiro. de A lmeida.
RegúNento
de [ufonteria
N.· 6.
Tenpnle Coronel , o 'I'onr-nte Coron-I do Rcgirnclllo
de Iufanteria
N:2,
José Maria di! Fon5êea Moniz.
.
.3..a, Rec_ç:ío do' Kxcrci!o,
Tenentev. con ta nd o-a- af!ti;lIidade
de ~6 de Novembro de 18 tO, o.
Capitào garantido ,. Duarte dI' .Mello Sarria , por ter feito cessâo
dnquel!c Pôstn qlle· se lhe havia conceduln pelos Serviços quI' fez
ao I~!'~it.imo Governo : e em attf>ll<;üo a Il"e, he Alferes.de 9 de
Julho de 18;),7, e tem prestado bons Ser viços ao GovPTno Itl'pn'sentativo , desde qlle se-apresentou
ás Authoridades
LegiLimus cm,
Março de 1834 •.
4'," Scoçâo do E.'r~l'âl().
Companhia de Fetcranos de Blagnnç.,.
Reformado
na conformidade
doAlval'ú de Hide 1)\·wlllhro dê1790, .
• e addido á referida Companhia',
o Cn pitào 00 R(;~iml'nto de 111fanteriaN.o2,
FtanciscoAntonio
de Ollvcirn , pelo re querer ; emattenção a ter mais. de 36 annos de SNI'i(;o) e ser jul~a(10 incapaz
de nelle continuar aClivamente por lima J\.lI1ta Militar de Sande.
•

e .

Tenente Cnronel,
N." 6, Beruabé

-*~*-OfTIciaes, que por DeC-'1'ctos.de 1:t, e '20 do mez proximo passado,
experlidos pelo Minist('rio Jlos Negocios do Reillo ,. furão f'lWnera-.
dos dos Corpos Mllnicipaes
de Sl:lgurulI'ça Pública dos Districtos
Administractivos
abaixo nI(·nciOllfld(ls.
J)·istriclo de Hvara.
O Tenente do Regimento de (:jranadeiros da.R.lHiIIA,
~ranocl Antonio de Moura Cabral.
JJi.~tricta de Santarém.
O Alferes do Regimento de Cavallarill N. o 6., Gaspar Joaquim de
Sousa.

--*~.Suu i\lagestade,
A RAINU
com a proposta do respeclivo

A, Houve por bem Conformando.Se
Coml'.Jandaute,
prolIlo\'êr aos Pó~-

~3 ]
tos dI> Porta, Bandeiras,
os Primeiros Sargenloi; Aspirantes'
ciaes abaixo mencionados.
Reginienlo de Infanteria N. o 10.
Antonio Guedes da Costa Azevêdo'Pínto,
ttPedro Augusto
ros e Vasconcellos,
.

nem.
de Bar-

-*'~-

~

~

Tendo alguns Caxerneiros deixado de rornetter ao Inspector Ge- ~
ral no Arsenal do Exercito os Mappas que mensalmente
ellvinvào á", ~
ex incta lnspecçâo
dos Qunrtcis , dos ar tiaos {l suaresponsabilidade:()\9
Manda Sua Mngcs.ude , AllATNHA,
Rccommendnr-lhcs
aexacla~~
observancia na remessa dos referidos Mappas,
que se deverá verif] ...~ \.
car quun t o antes pelo gtl,~ pertence ao do mez passado ; e de futuro~t ~
~Ié ao dia b do mez seguinte.
í

-*~-

Sua Mügl'staJe,
A RA lN H A, Manda declarar
que foi prorogado por ma i, qllalromeze~,
contados dodia 26 de Jnneiro ultirno ,
'O prazo ,~slabel<'cido 110 Artigo 1.. das instrucções
Regulamentares
para execllç:IO do Decreto dl'24 de Maio do anno proximo passado,
sôbre o rNwnspnnWlllo
da dívida fluctuante do Estado,
contrahida
desde o I: de Ago:;to de 1833.,

--*~~~-

o

Slla Mag-pstadp,
J\ HAINH A, Manda declarar ao Exercito-que
a dispo,iç;1O do Art, 9: do Decreto de 20 de Dezembro ultimo,
re lnt iva a o njust arnen t o de contas da divida de fardamento
vencido
roté:3L do dilo mcy" lião ho applicave! ás praças de Veteranos,
POf'
isso que ja-i tin hão IInI abono l"I'gular paro fardnmenlo
em virtude do
Decreto de 9 de Maio de 1833, publicado na Ordem do Exercito
N.· 4,9 de 2,) do dito 1Jt(>7.
~ devendo por tanto as massas respectivas
contluuar a ser pug;ls sem interrupção.
Sentença

--*~*--

]11"Ofcriclapelo Supremo Conselh o de Justiça J:Iilílar.B1n SCSS{;O de 21 de Janeiro
do cm'rente a1l7W.
Batalluío de Caçadores N.· 7.
Gllilhf'rml'
AIlg"usto da Silva MIICêdo,
Alferes;
foi ub~olvidn do
criJll(> qlJe Ihl' foi implIladn de haver soltado I:m hrlIDem ('TIl euja casa aprehendêra
algum tnbaco de contrabando,
que distribuÍo ('om
dinheiro que reccbêo pelos Suldados do seu dc~tacalllento.

-*~:*-Offlcifles

TA·rl'7I.,çns re!!1I1tndm conrcdida,

aOI

Ao A Iferps do Batalhão de Caçadores
AviUez, prorogoção pOf dous mezes.

N." 2,

abaixo indic(Jdo~.
Jorge ,Frederico do

A'a CapitrtO' do Regimento
de Infanteria
N. e 9, Antonio, Ribeil!o
dos Santos , prorogação
por um mez.
Ao Tenente Coronel Graduado
da 3.'" Secção do Exercito,
José Marra de Frias, proroguçào por um mez,

-*~*-

Declara-se o seguin te:
1.0 Qlle Salvador de Oliveira Pinto da França,
he o verdadei~o 110m:e,do .A Iferes que pertencendo
ao extincto Batalhão de Caçaderes N: 29, pas,sou ao Regimento
de ln fanteria N.· 14", na Ordena, do Exercito N..(, 57 do anuo ele 18.t2.
~.o
Que a licença de quinze dias concedida na Ordem do Exercito N: B, de 14 de Janeiro ao Al feros do Regimento de Infanteria N.· 1'2, José Ramos da Silva, para continuar a tractar-se deve
ser contada de 11 do dito mes , dia immediato áquelle cm que terminou a outra que estava gosando arbitrada pela Junta de Saude ,
e nãQ de l'il. de-Dezembro antecedente,
como na Ordem N:· 5, do
corrente anno se mencionou.
3." Que,forão approvadasas
licenças que os Commandantes
das
1.\ s.', e7.& Divisões Mililares,
e o Governador
da Praça de Vnlença,
participáràc
ter concedido nos Offieiaes abaixo mencionados, na conformidade
do Al't, 'il ." das I nstruccôes inscrtas
nu Ordem do Exercito N." 13, de 6 de Man~o de 18:37.
:Ao Ten'cnte (iJor0nel do Regimento' de6avalla.ria
N:3. Albino ri:
menta de Aguiar,
trinta dias para -se tractar ; contados de lá UCl
rrrez proximo passado.
!to Capitâe do Batalhão de-Caçadores N. 04, Bernardo José (le Carvalho, trinta dias para se tr actar; contados de 4 do mez proximo
po."saclo.
Ao Capellâo do'Balnlhüo
de Caçadores N.o 6, José da Roza Alpedrinba c Pinto,
trinta dias para se tractar ; contados de 3 do
mez proximo passado../·
.
Ao .CapitilO. do-Batalhão de Caçadores N." 7, Manoel de Mngalhile§
Coutinho" quarenta dias para se tractar ; contados de 3 do mez
proximo passado •
.àoMajM
do Regirnel1to.de-Infanleria
N.o4, Jo.éManoel
daCruz,
trinta. dias. para ~e. tracial:'; contados de 3 do mez proximo Bas.
sado.
Ao Alferes. do Regimento de Tnfanteria, N: 9, José Francisco do
Cazal, trinta dias para if' Lractar; contados de 3 do mer. proximo
passado.
DUQUE DÁ. 'l'EIlCEJflIA.

=

E"tú conforme.
O Chefe inlcrinu. cUt. ); •• ' JjircC;á;o.

=:

N.. 10.
O

&cretaria de Estado doa Negocias da Guerra)

ena 11 de Março

de 1843.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 7 do corrente me%.
Estado Mai()r de ./lrlilhe1·ia.
'Tenente,
o PrimeiroTenente
do Q ." ltegimento
A flua, José Miguel Ciciliâno Rodrigues.,

Primeiro

Q. o

da mesma.

Regi,"enlo de A,.titheria.

Primeiro Tenente,
o Primeiro Tenente
lheria , Francisco Vaz Parreiras.

do Estado

Maior

de Arti-

Regimento de Caoallaria N.

o 4.
o Alferes do Regimento
de Cavallária
N" 6,.
de Sousa.
,
BatalltiÍo de Caçadores N. o 1.
Capiiâo
da ~.& Companhia , o Capitão da 3.& Secção do Exercito,
Joaquim Maria da Roza e Sousa.
Batalhão de Caçadores N.· 4.
Capitão da 4.· Companhia,
o Capitâo do Batalhão de Caçadores
N.· 1, Antonio do Menino Deos Botelho.
Batalhão de Caçadores N.· 6.
Capitão da 7." Companhia,
-o Capitão da 3. Secção do Exercito,
A~ltonio Angelo Cabral.
.

Alferes Ajudante,
Gaspar Joaquim

A

Regimento de Gmnadeir(tS da RATNlIA •
.Alferes Ajudante,
N.· 6, Antonio

o Alferes Ajudante do Regimento de Infauteria
Raymundo
Cortes Paim.
Re eimento de Infonteria N. o 4.
Tenente, o Tencnl~ do Regimento de Jnfanteria N.· 9, Caetano
Pinto Rebêlo.

Rcoimento

de Tnfanterio N.· 7.

da b.a Com.pallhia,
o Capitão ·doRegimento
-de Infanteria
N.· l~, Joaquim 'I'hom az ,
Rogimeruo de Infonteria N: 9.
Capitão da 2." Companhia,
o Capitão da 3.a Secção do Exercito,
Pedro de ileltencourt
Vusconccllos.
Tencntes , os 'I'eneutes da 3.~ Secção do Exercito,
Fmncisco Ribeiro Fraga ; e Luiz Maria dos Bantos •
Capitão

•

Regimento

de Infanieria

N:

11.

T&MntClt, os Tene.ntes da 3 ._Secção do Rxercito, .Iosé Maria Be~.
nardes ; e Fernando Raymundo
da Silva Branco.
Rr:.gi.lllento de Infanteria N.· 12._
Capitãq da 7," Co,r,npanhia, o Capitjio da 3." Secção do Exercíto;
José da Fonsêca Vf~g'a.
Tellenle,
o Tenente do Regimento
de Infanteriu. N." 4,. ManoeI,
Cabral.
Regimcnto
de Tnftmteria N.· 13.
Capitão da 4,.a Companhia,
() Capitão da 3." Secçjio do Exercito ,
Joaquim Antoo;io. da C0!>Li.l Freire.
Capitão da B." Companhia.,
o Capitão da referida SCCÇ:LO, José
Mad!1. <k J3ujtrag(l~
.

Regimento

de, lilfr.tnJ.eri« N.

o.

14

e.,

Capitão da 7.;0. Corripnuhia , O Capitfu,> d<lt 3.~ Se€ç-ão do E.Jercito,._
José Antcnio. Leal (k.~.gu(io.
,
Rq.-gi'r11mto de- In,f(71ltt:r-ia .;,V.O 15.
Alferes Ajunante,
Alferes, Joào M~~noel Fernandes,
Capitão da 8.· CfJo01paJ\hia.~ O C·t.pilão QItl: 3-.... Secção do-Exercito ,
Anton.io Olympip~GQQJ~t'< da Silva.
Tenente, o Tenente. do, Batalhào de Caçf\(lQr.e-s N.o: ~., 1!'J:anci$Co
de Borja Diogo farreira!'$..
8.." &cçâ~ do. Exerçjt~.
Capitão,
o Capitão do Batalhão
d~ C~a.dC)rés N .,0 í\, JOiJS fe.._
reira Castro Soromenho ...

°

_.~........."
SU;L Ma,g.est,aàe,.
A RAINij;A,
Mawk
de-ulAJsr ao Exercitoque nenhuma despesa relativa ÚS obras de que 'ractlt> o. §. lltU!ico do
Decreto de 4. de N'ovelllh,ro
.Lo. auno tiIiQO, 'ltu.e Itxtingniu a Tns»
pecção. G.era.b d.o&lQ~J~t.eii e Qb>~as.M~ta:res, seliá abonadu. UYM 'leI.
que não seja. el(preSsamfl~'
Qrd,~lh.'\lla por ts~ tlinüterio.

Sua Magestade,
A RAINLI,t,
HOllv(f por' bem ConforOltmd(l-~e
a. proposto.. do. '~pe~tivo
Comr.lanr!anlIe,..
pl!O.Klo"ên aos Pós ..
t~s de Porta Bandeiras,
os Primeiros SangeDLos,.AaptIl'Qotes.
a 00-·
Claes abaixo mencumadí>s..
Mm·

Regimento
~panc*o

ralo

Jo.é

&aÇ~L

N.' i:
e Lili. ~ei~en, elo AJQ ...

ele JlnJanleria
C·~~s,

.__.tt:'~._
Sua Magestade"
A RA INIIA,.
Manda declarar
ASf>.irant:es a
OtTiciaes, por terem as circumstancias
exi.gidas na Lei de l'7, de Noyembro de IS-H" os, indivirluoa abaixo mencionados,
J05é FNreira da Matta e Silva, Segundo Sargento do Regimento.
de Cavallaria N: ,40.
Thornaz A ugusto de Almeida,
Segundo Sargento do Regimento de
Infanteria N: 8.
l'bomaz José Guião, Soldado do Regimento de Infanteria
N~o 16.

Scn,leJlça

li""

proferiJa

-.~-

p4lo SUp"'cmo-

COllB<:l1À-()de

J'II.st.igll Militar ..

rk Tl. de Ja.:n.tiro 'do anno pro.ximo passrJo..
Rt:{.(imento tk Cat'allatia N.· 6.
'
A ntonio José da Silva ; Soldado ; c9nd~:..do
em tres a.nnOlt de
tllaQalh,()s pMblicos no Heioo ; a qual p.e-nalsoffren~ logo q,u.e tenha
eumprido a4;"ella a que já se acha cond4?mnado r • qu.e eJ1á cumprindo , isto pejo crime de insubordinação.
8.:BS,)0

LJC:Cnta' cíXJt'l1e~

pOI'

motwo de moksUa

ao. O/ficilus

~

_.

clm-(UJos •.

E,n- StltRáQ de 16' do 1lIiS~ proeimo pourulo.
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N.·
Luiz José da Costa
Cnrve Semêdo, sessenta <tias pma COIl ti n uar a. traetan-se,
Ao Alferes do Regimento
de kafanteric
N: Õ, servindo no. Regi, mente N." I.~, João Muna Eu.rtado,. sessenta dias para terminal!
o seu tractamento,
~o TfHtentp- Coronel do Regimooto de Infan teúa N" 8, José V e}"
~z·Cal'd(ll!o, quarenta dias para ~ tractnr,
.
.Ao Ap.oJ)tooor G~râl d:J clttiucto At~llal das Obras.Milital"tl:l,
'l'ho,.
IIII<LZ QQ. .hquiflo C> SOI:J&a, noventa dias para !le tractar.
õ

Lacenças registadas
Ao Segundo Tpnf'nle
ijralldão de Mcllo,

,

concedidas (tos OJficiaes abaaxo de.ignados.
do- 3'." ll,egimento de AriilhNia,
Francisco
trez Ulezes; contados de 3 do corrente mC2j.

.Ao CinirgirlO Ajudan te do Batalhão de Caçadores N. 05, Joaquim
Sevéro Brnntleiro de Figueirêdo,
trez mczes,
Ao 'I'enente Coronel do Regimento
de Infanleria
N" li), Christovão Cardozo Barata,
11m mez ,
Ao Capitão do mesmo Regimento,
Francisco
da Silva Robalo Sarai va , dous rnezes,
Ao Arnanuense
do Trem de Fáro , Francisco da COita Pereira,
pro rogação por trez mezes.

-*~*-Declara-se
que. fMão approvadas
as licenças que os Commandantes das 2.a, 3.·,4 .. ", e 6.aDivisões
Militares, c o Governador ria.
Praça de Abrantes,
participarão
ter concedido aOS'Omciaes abaixo
mencionados,
na conformidade
do Art. Q." das I'nstrucçôes
iuscrtas na Ordem do Exercito N.613,
de 6 de Março de 1837.
Ao Coronel do Regimento de Ca vallaria N." 8, Barào de Almeidinha , pro rogação por trinta dias para se traclar.
Ao Tenente do Batalliâo de Caçadores N." 3, João Dias Malheiros , vinte e cinco dias para se tractar;
contados de 28 do rnoz
proxi ms passado.
.
Ao 'I'en ento Coronel do Batalhão
de Caçadores
N: 6, Antonio
Peito de Carvalho,
vinte dias para se tractar;
contados de 18 do
mez proximo passado.
.
Ao Capitão do mesmo Batalhâo , Domingos Ribeiro da Fonsêca ' ...
trinta dias para continuar a trnctar-se,
'
Ao -Tenente do Regimento
de Iufanteria
N.· ~', Luiz Antonio da
Rcza , trinta dias para se tractar ; conlados de .19.do mez proxi. mo passado.
Ao Major do Regimento de Infanteria N.".(., JOdé ManoeI da Cruz,
trinta dias para continuar a tr actnr-se,
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N: 9, José Francisco do
Casal, trinta dias para continuar a tr actat-se,
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N." 1'2, J()Sé Ramos da
Silva, trinta dias para se tractar;
contados de 3 do corrente mez.
Âo Capitão da 12,& Secção do Exercito,
Pedro Antonio Pereira Sorornen ho , trinta dia-s para contiuuar a tractar-ss ; coutados de 18
do mez proximo passado. = DUQue DA. TERcEmA.
Está

o

conforme.

Cltefc interino d,J 1." Dirccç(to

N.• I 1 •
&cretaria de .Edado do. Negocios da Guerra,

e1ll

18 de Mar;o"

de 1843,

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o ,eguinte:
Por Decreto de 14 do corrente me~.
Regimento" de Cavallaria N: 3.
Quartel Mestre, o Sargento Quartel Mestre do Regimento
de Cavallaria N.· 7, Antonio ManoeI.
Regimento de Cavallaria N.· b.
Alferes, o Primeiro Sargento,
.Manoel Ayres de Carvalho .
.Regimento de Cavallm'ia N.· 6.
Alferes, o Primeiro Sargento Aspirante a Offieial do Regimento da
Cnvallaria
N.· 8, Miguel Rufino AI ves ; e o Primeiro Sargento
do mesmo Regimento,
Luiz José da Conceição.
Por' l.lccreio de 15 do dito meXo•
.Regimento de Caeailaria N.· 8.
Capitão da 6,& Companhia,
o Capitão do Regimento
de Cavallaria N.· 7, Francisco Maria Vieira da Fonsêoa.
Batulltau de' Caçadores K.· 1.
Capitão da 5.& Companhia,
o Capitão do "Batalhão de 'Caçadores
" N.· 7, João Anlr,nio Cardozo da Silva.
Batalháu de Caçadores N.· 4.
Tenente,
o Tenente Ajudante do Batúlhão
de Caçadore-s N,· 3,
Cazemiro Lopes Moreira Freixo.

Baialháo de Caçadores 'N,. 5,
da 3..& Secção da Exercito , Francisco José de

Tenente,
o Tenente
Queiróz.

Batalhão -de Caçadores N.·.7.
Capitão da 7.& Companhia,
o Cepitâo da 3." Secção do Exercito,
Caetano de .Mello Sárria,
Tenente,
o Tenente do Batalhão de 'Caçadores N.· 4, Bento José
Pereira.
Regimento de Infantaria N.· 11.
Capitão da 7,& Companhia,
o Cupitâo da 3." Secção do Exercito,
Joaquim Antonio Severo Corrêa Guedes.
Regimento de Infanteria N. o 12.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel da a.a Secção do Exercito,
Francisco de Paula Barro s c QU,adros •

•

·4.· Scccâo do Exercito.
dt Veteranos de La!{fls.
da referida Secção,
Antonio Cazcmiro J udice Sa-

Corrtptmhia

Addido , o Major
mora.

(',.()II1lpanhin de Vefcmnf"ls

de Vnlr:nç

t ,

Itcform ado na conforrnidadc rio A Ivará de 16 de. Dezem oro de 1790,
e addido {I referida Corn pnnhia , pr-lo requcrer,
o Capitâo do Regimento de Infanteria
r-; .? 2, JORO A utoni» de SnU3fI; em att ..nçâo a ter mais d(~ ~i> a n nos de Serviço,
haver feito as Campa.
nhas da Guerra Penin sular , e contra n usurpaçâo ; e a char-sc jul§i;ado incapaz de contiuuar a servir activamente
por uma Junta
Militar de Saude,

Omcial, que por Decreto de 8 do corrente mez , expedido pelo Ministcrio d li Negocios do R('iIlO, foi nomeado Subalterno
para o
Corpo Municipal
de Segurança Pública do Districto Administractivo abaixo mencionado.
.
lJistriato de Santarém.
O Tenente do Regimento
de Cavallaria N.· 1, José Maria Limpe>
de Lacerda.

Por

Portaria

me~.

de U do eorrenle

Para fazer serviço no Batalhão de Sapadores,
o Cirllrg-ião Ajudantedo Rataplão de Caçadores N. o 1, José Duarte Pedroso.

Sua Magestade

, A RAIN

liA,

Determina

s

L" Que ó Major do Corpo do l~,;ladó Maiot de Artllheria ,
Francisco de Paula Lobo d' Avila , pólsse 11 exercer as flllleçi'''·s ele
Commandante
do Materiàl da referida Arma, lia S.· Divisão M I't ar,
~.. Que o Tenente do R~gílOent[) dl> ln fanteria N.· 9 ~ FranCISco Ribeiro Fraga;
continúa na Commis-âo em (l"e se achava ús Ordens do Commandante
da 4." Di\liú"to Militar.
.
3.· (~lJe sem dependencia
de ordem especial,
se proée9~pm os
competentes titulos das quorltias design<lda~ por Lei, para compra
de Cnvallos,
tios Majol'e!,
e Ajudantes dos Corpos
Exercito,
de. qualquer Arma que seji"w, logo que 8S suas collocoções forem publtcadas cm Ordem do Eltercilo.
d .4.· Que 09 Conselhos de Administro(;Ão dos 00rl'65, ~s[nbe}ecj_ .
os no Decreto de 26 de Junho de 1833, e a cuja illslàlaçüo se

ao

[3 ]
mandou proceder por Decreto de 120 de Dezembl'o do an ne lindo.
pa sem a administrar
as consig nnçôes destinndns pnrn a cafiservaçã~
dos Instrumentos
MII:iico,;, e outros quaesquor fun dos ; organrsarrdo lambem de futuro as folhas de despez a dos consertos de armamente.
Sua l\fngl's' ade , A RAIN FIA, Determina
que ao Conselhode Suude do Exercito fique pertencendo,
tempor ar anl<,me', 11dir('cção das compras,
c arranjos do uecessai io para os Hospita-, do
mr-srno Exercito,
cujos generos e arranjos esta vão a cnrgo , e erão
fornecidos pela extincta Repartição dos (~lIartl'is Mi!itares,
e do Arseuul do Exercito;
:i excepção dos edificios, os quacs ficâo em posse
de.t e ul i.rn o estabelecimento,
a quem o Conselho os requesitar
ou
cntr'-gnr.i , quando as' circumstancias
assim o exigirem.
Os g'~ller(ls de que tracta o artigo antecedente,
stw: roupas ,
m()hilin,
(' uteusilios , appositos , e instrumentos de Cirurgia,
as obras
dos ed iücios para desenvol ver Hospitaes,
ou ccnserva-los , e a palha para os xcrgas ; esta, na Cap.tal sará fornecida pelaRepartição
do Commissurtodo.
De tudo o que se acha hoje lia Côrte, ou nas Provincins , a
C'lr.~r) daq'lqlle Arseual , sejâo gencros
novos,
011 usados,
que perte: Ç,'IO IH,S E]ospilal's,
o inspector
do mesmo Arsenal enviará de ••
Ies , com a hrovidade possival , relação ao Conselho de Saude f para este os pôr cm uso quando lhe sejâo necessarios ; sendo corntudo
c .uservados uns Es avoes cm que se achâo , até que por aquelle Conseá

lho lhe sejào rcqursitudos.

,

~.-

- ..

Sua l'vfagestade, A RAINHA,
Manda declarar
A&pirantes n
Omciaes, pN terem a~ circllflIstancias exigidas na Lei de 17 de ,No~
vNTlhro de 18 j, I, os indi \'id tioS abarxo mencionados.
José Pinto de J"I,~s'lu;ta e Vasconcellos,
Soldado do Regimcnoto de
CavalLlria N.· 6.
AtToIIso J\1.lit.ão de Sá Magalhães;
Forriel do Regimento
d~ Oranlld,·iros da RAI!'m ,\.
A ntllni() de M,·II" Carneiro Zagallo,
Soldado do Regimento de ln ..
fali leria N.· 16.

--.~.-.

Ltcenças r~gistada. conc~didas aos Offtciaeli abap:u de.ignados.
A. T('nente Coronel do Regimento
de Infanteria
N" 7,
Olíva de Sousa Sequeira,
prorogação por dous mezes.

Antonio.

.Aó CnpitrLo do Regimonto
court

Vasconcallos

de Infanteria

N." 9,

Pl~dro de Betten-

, do us mexes.

Ao Tenente do Regimento de Infanteria N." 13, João Pinto, trez
mezes.
Ao Capitão da a.a Sccçâo do Exercito , Antonio José de Carvalho;
dous mezes.
Ao Alfpres do Exercito,
A ugusto Ferreira Campos,
prorogaçâo
por
UlI'I anno,

lL? Major addido ao FOIte de Espozendc , Custodio José Antonio
Teixeira,
prorogaçâo
por dous mcz es.
.
.Ao Arnanuense da Repartição
Provisional de Liquidações,
Joaquim
José Marquss , um anuo sem vencimento,
para ir Ióra do Reino

Declara-se

o seguinte:

1.o . (~ue o Capitão do Regimento de .[nfanteria N. o li, Joaquim
Antonio Severo Corrêa Guedes,
continúa na Cornmis-ão em que ~e
acha servindo no Corpo Municipal
de Segurauça
Pública do D15tricto de Villa Real.
2.· Que o Tenente do Batalhão de Caçadores N.·
Francisco
.José de Queiróz;
continúa na Commissâo em que acha, servindo
nas Obras Públicas do Reino.
3." Qlle overdndeiro
n()ITH~ do-Porta
Bandeira do R~gimelllo de
Infanteria
N. o 10, publicado
na Ordem d'l Exerc:tn N. o !1, de 3
do corrente rnez , hc j\ntonio Guedes da Costa Azerêdo Pinto,
c
não Antonio Guedes da Costa Az('vêdo Pinto.
4,," Que forâo approvadas
as licenças que o Cornmandante
da
~.A
Divisão 'Militar,
e o Governador
da Praça de Va!ença,
partioipárâo ter concedido aos Olliciaes abaixo indicados na couforrnidade do Art.· 2." das Instrucções
inscrtas na Ordem do Exercito
N.· 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Coronel do Regimento
de Cavallaria
N." 8, Barrlo de Alrneidinha, prorogação por trinta dias para S8 tractnr.
Ao Capitão do Bat alhào de Caçadores Nv't d, , Bernardo José de Carvalho, prorogaçâo por trinta dias para se tractar, = DUQ\J~ D4
õ

TEUCEIllA.

o

Chefe interina ri" 1.a DircCf40

,

N.O 12.
Secretaria

de EIlttMJ.o do« N(.gfJcios da Gl.I,e,'ra,

t!m ~B

de iiI arço

de 18.f3.

ORDEl\'l DO EXERCrrO.
Publica-se

ao Exercito

Por Decreto

o. segui1ltc:

de 7 do corrente' me~.

Rco'úlU;1l'to de Infrmteria
N: 14.
Capitão da b,a Co!U°pnnhia, o Capitúo do Regimento
N," 7, Jorlo Gonçalves dos Santos,
Por

Decreto

de Infa.nteria

de 17 do dito me;:,.

RC{flrllento de lll!ante"ia N,' 7.
Dcmittido
, pelo rcq uerer , allegando motivos attendi veis , o Ci rurg'iflO Ajudante , Antonio José de Sousa,
Cirllr:(ião
Ajudante ('IIe~'livo, o ,Cirurgii.'LO Ajudante
~ddido, ao dito
Corpo)
Antonio Fausto Namorado,
]JO).

Df1c"tJ/o de 21 do dito me!..
Q,'"

Coronel effecti \'0,
Luiz de Almeida

Por
Tenente

Secção do Exercito;

o Coronel
Pimentel,
Decreto

G rad uado

,

da referida;

Se~Ç-~liO,

J~)sé

'
de c,]/f!:'do'c1ito 'no!!;.

4." Regimento
de A1'liMeria,
,
Coronel ~ o Tenente Coronel
da 3," Secção

Thomaz Jo~é .Peres,
,
,
.
Regimento de Cavallm'w N.· 5,
Capitão da á, Companhia,
o Capitão ~ 3.' ~~~

do. EXC,liç:ito,

do. El\().}',ci~q,
João de Metlo ele Sousa Amorim.
Regimento de Caoallaria N.· 7.
Capilão da 2, a Companhia,
o Capitão- da. 3:," Se<'!t~Q d0 Exercito,
João José Cordeiro.
Capuâo da ~l.&Companhia,
o Ca.p.tão do Regimento
de Caval!a ...
{ia N....b ; FI'oncisco Maria Moo,teüo.
Re.gim.<lrtto de Infar/J.41'ia N,· ~.
a
Capitão
da 7. Comp~nhi~,
o Capitâo do l\egimenlo
dc Grnnadciro~ dll ILU;NHA ~ ,tl()~é ltibt'iro
de "\1csquita.
Reg tl/tento de Infanieria
N ..0 7'.
Capitão da 5," COlllpIH1Ui.a, <t (Japitll{i) do Regimento de Illfunleria
N,· lj, Joaquim
Pedro d4 Cunha.
&

..

[ !! )
Regimento
de [nfanieria
N. o 10·.
, o Alferes, Francisco Ferreira Harboz a,
Regimento
de Infantena
N.· II.
Capitão da 4." Companhia,
() Capít:lO da :.1." SCCÇ;lO do Exercito,
.Francisco Guedes da Silva.
Batalliâo de Caçadorc« N." 6 .
.Alferes, o Alfer~s <1'0 Batulhâo de Caçadores N."' 4, José Vicente.
3." Secçáo do 8xCl'cito.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do 4·: Regimento de Anilheria. José Joaquim Juuuario Lapa.
Segundo Tenente,
o Scgnndo Teuenre de Art ilher ia , separado do
quadro do Exercito,
José Silverio da Fonseca;
contando fi anti:'
guidado do referido Pôsto da datu deste Decreto ..
4. a Sccçâo do Exercito,
Companhia de Feleranos de Belém.
Reformado
na conformidade
do Alvarú (le 16' de Dezembro de 1.790,
o Major da 3'.~ Secção de Excrcito , Antonio Duarte Pimenta-;
em attenção a ter mais de 40 annos de Serviço , haver feito a G uer-ra Peninsular,e-estar ju-lg~do incapaz de continuar a servir activamonte , por uma JU!1t.a Militar de Suudo ; ficando addido á referida Companhia,
por assim o desejar,
Companhia de Veteranos da Fo« do Dou1"O•
.A.ddido á referida Companhia,
ri Capitâo Reformado,
Alexandre
José Rezende.
.
Fortaleza
de S. Seba~tl.âo de Caparica.
Reformado na conformidade
do A Ivará de 16 de Dezembro de 1790,
e addido á referida Companbia , pelo requerer,
o Tenente da 3."
Secçâo do Exercito,
JiJão Pinto de Mornes Sarmento;
em at terição a ter mais de 40·anllos de Serviço, e tcr sido jlllgado incapaa
de continuar a servir activamente,
por urna Junl.a· Militar de Saude,
Torre de S. Vicente de Hetérn .
.Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezemhro de 1790.,
pelo requerer,
ficando addido {t I eforida Torre, o Coronel da 2.a
Secção do Exercito ~ José' Lui", de Almeida Pimentel;
cm attençào a ter mais de 50 annns de Serviço.
Por Decreto de 23 do dito mes.
Estado j~:lttiO)' de ~"h-lil!l('ria.
Capirâo Quartel Mestre, o Capitão Quartel Me.slm do 2.' Regimento
da sobredita Armo, Francisco Brum Bt'lt.encourt.
Regimento de ln.fanter·ia N· 7.
Qllartel Mestre,
o Quartel Mestre addidu ao Batalhão de Caçadores N" 4, José Ferr ..ira de Freitas.
3 _a Secção do I~·x~rcito.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Granadeiros
da R.uNRA,
Alferes

Ajudante

[3 ]
Plncido
incapaz
Saudc.

de Almeida Barradas;
em conscquen~ia d~ f>stRr julgado
de Serviço temporariamente,
por uma Junta Militar de

-*~,,,-

Sua Magesta.lc , A RA lNI1 A, Determina
que o Tenente Corone] da 3." Secção do Exercito,
José- Joaquim Jnnuario Lapa; coutjnúe na Cornmissâo em que se acha.

Sua l\bgcslade,

--*~*--

A [lA I N fIA,

'

Hou ve por bem Conformando-Se

('om ~ proposta dos respectivos Cornma ndantcs , prornovêr aos Póstos de Porta Bandeiras,
os Primeiros Sargentos Aspirantes
a Offi.
ciaos abaixo mencionados.
,

Regitlul~to de Granadeiros -da RAINHA.
José Henrique

de Castro e Solla.

Regú ...enlo de Infanlerio
JorlO Claudio

de Sousa,

c Hermelllgildo

N.· ~;
José de Abreu.

--*~~*--

Sua ~l\'lagestnJc, A RA INHA,
Manda declarar Aspirante a or,
fictal , por ter.us circumstancias
exigidas. na Lei, de 17 de Nevemhro de 184,1, o individuo abaixo mencionado.
'
José Maria Abranches da Cunha , Primeiro. Sargento do Regimento
de Infantcria
N. o 1~.

-.~-

Declara-Me que permanecem na 3." Secção sem 'Vencim<nto, por
álSim o descjarem ; o. seguintes Ofjic;aes.
Major de Infanteria,
Mncario de Castro da Fonsêca.
Capitão de Artilheria,
Pedro Vieira Gorjâo ,
CapilllO de Oavallariu , Manoel Doutcl ,
Dilo, José Ferreira Allen.
Dito, Diogo de Sousa Folgue.
Dito, Fernando Cabral de Lemos Calheiros •.
Dito, Diogo da Silva Caslcllo Branco. '
Dito de Infanteria , Francisco Lopes Calheiros de- Mene~ei.
Dito, Joaquim Mendes Neute!.
Tenente de Cavallaria,
Antonio. Lopes.Soeiro de Amorim.
Dito, Gerardo José Braamcamp.
Dto,
n. Placido Bltrbozll de Ahor im,
Dito, Marquez das Minas.
Dito, A nlonio de Macêdo Pereira Coutinho.
Dito de Infanteria,
Christiâno Augusto da Fonsêca •.
Dito, Sevéro Leão Cabreira.
Dilo, Baríio dt< Castro Daire.
Dito, Manorl Lobo de Mesqllita GavittO.
Alferes de Cavallaria , José Maria da,Silva._

Alferes de Gavallaria,
José Guedes de Carvalho
Dilo de Infanteria , José Bento de Andrade.
Dito, Antonio Ribeiro Fernandes.
Dito, Fernando
Luiz Monsinho de Albuquerfjue.
Picadol
Joaquim Caceres.
l,

Menezes.

-.~ç<,*__'

Licença concedido por motivo de '''lOJelitia ao Offlcial abaixo de·
c [O,)'(IC{ () •

Em Scssâo de

9

'

cio car"cnte melo.

Ao

Major de ,t..• Regimento de Artilber ia , Antonio
José Peixoto,
noventa dias para vir trnctar-se :'1 Capital;
tendo principio no 1..
de Abril próximo futuro.

Licenças rcgistadas

-*'~~"'-

concedidas
'lOS OJjiciG,e$ abaza:o dresignados.
Ao Tenente
do Hegimento de Cavallaria N.· 6, Antonio Luiz de
Sousa Peeclea Sumpayo , prorogação por dous raezes.
Ao Tenente çoronel do Regimento de Cavallaria
N" 8, Joaquim
Triglleiros MarteI, dous mezes,
!Áct Tenente Cor:onel. do Batalhão
de Caçadores N.· [), José de, SO\I:>3
Cirne,
cinco mezes.
Ao 'I'enent e'Dorl)rwl do Reg-i.rnento. de Infanteria
N.· l~, Francisco de Paula Barros e QIl~dros, trez rriezes,

--.~~.-

DIt(!.fara-6e Q seguinte:1.0 QlIe o Capitâô, Joaquim 'I'homae , que por Decreto de 7
do corrente,
~ubji~<da ua.Orclem do Exercito N/10"
do corrente an n o , passo I! ao Regir~u!oDo deTnfan.terin N" 7, pertence á 1.Companhia
deste H.eg-imento, e lI~l.I) ~~ fi." C(.')1II01 por equivoco foi
mencionado
na dita Ordem.
.
2.· Que no Artigo 1" Capitulo 3: d.o Reg(ll~lmento publicado
na Ordem do Exercito N.· 7, de 1~ de Fcycrciro ultimo,
para a
execução do Decreto de 20 de Doacmbro dURODO fmdo , relativo ao
fornecimento
do Exereito , em LIgar do ModCJo E, que por inadverten cia ahi se acha designado,
deve lêr-se
Modêlo G =; e que
o mesmo se deverá anteueler no Artigo õ.' daqu.eUe Capitul'O.
3" Que foi approvada
a prorogaçüo
de liceJlça por 1dnta dias
para ~e tractar,
qtle o Commandaute
da 4.& Divisão Militar,
participou ter concedido ao Tenente do Regimento. de I ti fanteria N"
3, Bernardo Lopes Sot!Íllo de ~'horim,
na. conformidade
do Ãrtigll
9,° tias IIl5trllcçõon insertM na OrclcllI do.Exru:dto
N" 13, de 6 d~
I\'Iarço de 1837,
DUQUE
DA. TJi:H ClIaIl.!..

=

=

E,t,á confo.rnlC.

.. =

O Chefe inlcri!W <i..J 1.· Dirccr,(fll
,

Seeretana

de Eslado dos Negnúos

da Guert·f!I"

em 3 de Abril,

de 1343.

ORDEM DO EXERCITO.
Pubiica-sc ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 22 do mez proximo passado.
Estado li/aio,' de Artilhe1·ia.
Capitães,
os Capitães da 3.& Secção do Exercito,
. Seixas , e Francisco Monteiro de Carvalho,
1..

RelZi1uento de Al'till~e1·ia.

Capitão da b," Bateria,
o ~Capitão do Estado
ma, Geraldo Antonio da Cunha Saldanha.
~. o

José de Brito

Regimento

Maior da referida Ar-

de .ârtiiheria.

Primeiro Tenente,
o Primeiro Tenente da 3.& Secção do. Exercito,
addido ao Estado Maior da mesma Arma, Joaquim Maria Pamplona.

4.· Regimento ele A,·lilluria.
Primeiro Tenente,
o Primeiro Tenente da 3." Secçâo do Exercito,
addido ao Estado Maior da referida Arrua, José Pamplona Moniz Corte ReaL
4. Secção elo Eeercüo,
&

Companhia de Veteranos ele Belém.
Addido á referida Companhia,
o Primeiro Tenente de Artilheria da
. 3. a Secção do Exercito,
Florencio Teixeira de Azevêdo ; em conseqeeucia de estar julgado pela Junta Militar de Saude incapaz
de Serviço activo, do. qual se iuhabilitou
por molestia adqueridá
servindo na Divisão Auxiliar a Hespanha.
Addido á referida Companhia,
o Alferes da Companhia de Veteranos de Cascaes , João Manoel Carlos.

-lt~.Sua l\fagestade,

A RAINHA,

Determina:

1.0 Que o Capitão do Corpo do Estado Maior de .Artilheria,
José de Brito Seixas , seja encarregado
do Commando do Material
da refelÍda Arma na 9.& Divisão Militar.
2.· Que ás praças desertadas
desde o 1.. de Janeiro ultimo em
diante,
se abone nas Relações de Mostra a massa de vestuarlo que

jÍl estiver recebida

da Pag-adnria sómente e a quantia que devem
proveniente dos clfeitos fornecidos
pelo Conselho de Adrninistrnçâo
;
averbando-se
110 Livro de Registo
p1.g0 d» "reI. P. farda monto
até '.' ....
abonando-se-lhe
.....
, divida de fnrdamento.
3.· Que c mencionado Conselho pague IÍs praças esc usas do Serviço o vencimento completo de vcst\lario desde aque llu época; para
o que ha sempre fundos sufficientcs, sem dcpendencia
dos laniflcios,
pois que muitas praças haverá que os teuhâo recebido adiantados.
4,. o Que as Comrnissô-s
dos Corpos ultimamente
extiuctos devem
conferir guias de vestuario , c nfio ajustamento de contas, ás praças
que tivcrâo passagem;
e nos Corpos que receberâo
estas praças as
devem oomprehender
na! Relações,
que até Junho prox irno futuro
tem de remetter ao Arsenal do Exercito,
c fornecer-lhes ajustamento de contas) até 3i de Dezembro ultimo quando fôrern escusas do
Serviço.

=

--*~~*--

Extrado

de um Oflicio do Bngadei1'() Graduado, Visconde de VinhtÍes, COlnmandante da 5. a DiI;isâo MiLitm')
datado ele 14-do
me!ó proximo passado.

José Jorge) Solda-lo do Batalllflo de Caçadores N. 03; foi exauctorndo das honras Militares no dia 9 do mesmo mez , na Praça de
Chaves , na presença de toda a Tropa com todas as formalidades do
estylo , e entregue ao Juiz dê Direito da Comarca de Bragança ,
para ler lugar a final Sentença
de morte em que foi condemnado
por Accordão do Supremo Conselho de Justiça Militar de lQ de Julho do anno findo , pelos crimes de deserção simples, assassinio barbaro e aleivoso, e roubo, commettido
na propria caza de um Lavrador de quem fôra criado.

-*~*-Sentenças proferidas

pelo Supremo

.Em Sessáo de 11 de Janeiro

Co1tsell.o de Justiço lI/ilitM •
do anno proximo

passado.

Extincto Batdtháo N.· 12.
José .Maria da Silva, Soldado;
condemnado
em quatro annos
de trabalhos públicos, pelo .orime de seg11llda deserção aggravada.
Em Sessrlo de lá do dito me".
Batalhéo N.· 2.
Jo~ Antonio, Soldado; condl'mnado cm um anno de prisão no
calabouço , pelo -crime de ·primeira deserção aggravada.

[ 3 ]
Eaitincto Batailião N. e 7.
1\fanoel Antonio St'gundo,
Soldado;
condem!lado em quatro annos de trabalhos públicos ~ pelo crime de !cg'unda dcscrçrto aggravada,
Bataihâo N.· ~8, actuolmente N.· 7.
Joaquim Lopes, Segundo Sargento;
con dem n a d-, cm dez annos
para um dos lugares de Africa, pelo crime de cabeça de motim.
Em Sessão de 18 do dito mc':ó.

Eictiucto Batalhão N.· 9.
José Cordeiro,
Soldado ; condemnado
em dez annos de trabalhos públicos, pelo crime de roubo com arrombamento
estando de
sen tincla,
Em Seuâo de 25 do dito tnelS.
BatalMo
N.· 3.
Francisco Gabriel,
Soldado;
coudernundo
cm quatro annos de
trabalhos públicos, pelo crime de resistcncia á justiça,
e pelo cri.
me de estupro foi absolvido por falta de próva , e indultado pelo crime de deserção em virtude do Decreto de 12 de Dezembro
de 1840.
.Em Sess&o fÚ 29 do dito 91IClI.
Extincto Batalhão N.· 6.
Manocl J(»(I de Almeida,
Soldado;
condemnado
em trez annos
dt' trn balhos púhlicos lia Praça de Almeida,
pelo crime de deserção
em tCIlJpO de .guerra, e ferimento.

Extmcto Batalluio N;· 13.
Bernardino
de Gouvêa Serniva , Anspeçada;
condemnado
era
deus an nos de trabalhos públicos , pelo crime de cabeça de motim,
e tentativa de fuga de presos,
EX"tincto Batalhóo N.· 14.
Manoel Fernandes,
Soldado ; condemnado
em seis an nos de de_
~rêdo para os Estados da India, pelo crime de terceira dese~ção simples.
Hatalluio da Guarnição da Vil/a de, São Ttiiago em Cabo- VC1'dé.
Francisco Mendes, Soldado;
condeurnado
cm seis a nn os de trabalhos públicos na' Província de Cabo Verde,
pelo crime de hornecidio, .
Em Sessáo de 12 de flcverd"o do dito anno.

Eetincto Batalhôo N.· 7.
José Antonio Loureiro,
Soldado;
condemnado
em um anno de
prisão no calabouço,
pelo crime de primeira deserção aggra radp.
Em Sessâo de I!) do dito me",.
Regimento
de Cavaliaria N. o 1.
Antonio Joaquim,
Soldado;
condemnado
em um a nno de pril,ãQ,
no calabouço,
pelo crime de primeira deserção aggruvad a.

[4 ]
Batalhâo N.· 5.
José Antonio da Fonsêca , Segundo Sargento;
condemnado
ell1
ter baixa de Pósto , e em trez an nos de trabalhos públicos pelo cri.
me de fuga de preso.
Eoitincto Batalhão N.· 10.
Antonio Cardozo de Miranda,
Soldado;
foi commutada a pena
de oito aunos de degredo para os Estados da lndia em que estava
condsmnado , em cinco annos e meio de trabalhos públicos 110 Reino,
por Decreto de 12 de Dezembro de lB1.1.
Eictincto Baialhâo N: 11.
Francisco José de Faria,
Soldarlo ; condomn ado em seis antros
de degrêdo para os Estados da Ludin , pelo crime de terceira deser-

ção.

'

Antonio Vieira,
Soldado;
condemnado
em cinco annos de degredo para Africa , pelo crime de furto com arrombamento.

Licença» concedidas por motivo de moles/ia
declarados.

aOI

Officiaes abaixo

Em S~ssâo de 16 do me" proximo passado,
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N. 02, Francisco Rebêlo de
Almeida,
sesseu ta dias para se tractar.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N.· 7, Augusto Hedwiges
do Amaral , noventa dias para cou tin uar a tractar-se .
Em Sessão de 18 do dito me~.
Ao Capitão do Regimento
de Infantaria N" 15, Antonio de Moraes Sarmento,
sessenta dias para se tractar;
contados do 1.· do
corrente mez.

.

Licenças registadas

concedidas

aos Officiaes abaixo indicado ••

Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N: 2, Diogo Carneiro Chichorro de A lcaçova , dou! mezes.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N: 3. Joâo Cezario de
Oliveira Sampayo,
dez dias. = DUQUE DA TERCl!'.IlU..

Está

o

conforme.

Chefe interino da l·a Dirccçáo

-

N"
SemltM'ia

rk Estado

14.

elo. Negocio.
lÚ

da
1843.

GuetTtJ,

.c!1fI

10 tlt .ÁG";l

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se
PaI' Decreto

ao Exercito

~ uguú'l.k :

de ~~ do me;r, proximo .passado,

Regimollto de ClUJallari(J N.· 4.
..
Tenente , o Tenente da 3,~ Secção do Exercito" M"anool'Pedro
Alcantara Ferreira e Costa'.
Por Decretos

de

de õ da corrente ~.

Regimento- de Gra1&adeiro, da R.4TN"D A.
Tenente,
·0 Tenente
da 3." Secção do Exercito,
Carlos Maximi.
liâno de Sousa.
Regimento
de Infarüeria
N.· 3.
Tenente,
t')j Tenente
do Regimento de- Granadeiros
da llA.ll'C'Iu,
Joà~ Luiz Thomaa Lacueva.
RcgiIMe1'lw de lnfankria
N.-- 9.
Tel!1--eMe l\.juc:1aDte, o 'I'enente , Antoni·o Lopes de' Sousa.
'i'ellente ~ o 'Eeaeme d~ 3." Secção -dO'ElIiercito,
Franciseo Manoef
da F09.~a.
-B~Q.
@ C~I
N.· 1.
L
'Capitão da a. ColDpe~hia, o Capifão- da 3.· 8écçã,o <to- &xeráto li
Jooo Pinto, da Costa,
.'
.Batalltâo eh Caçad(W~ !f,. ,1-.
'l'eneflte AjudlUlte, o l'e nen ter Âjl!lQallteo do &talMe d~C~~(l:ot'é.
N: 7, Henrique Jo~é Alves.
Hatalhâo de C(1~,
N." 7.
Alferes Ajudante, "q Alferes Ajudante do Batalhão de C~adO'l'es N."
4., Francisco do J\lflaral.
3." Secçâo do Bx",.cíto..
Capitão ~ o CR.p-.tão. ~6pBrad<0 do Qu~<tro doo E~tó,
Frasei.o
Maria Hozudo Mdt'lIo.
.
•. ~ ~çâo
<lo Exet'Cilo.
Forte da Cru.,. Quebrada.
Reformado na conformidade
d JU\lar~ de t6 de Dezembro de 1790,
a
Ol Major- da 3_ Se.rça", do, Excroito,
J~é Ant(.)nio dos SOlllos
Monteir:o ,_ eml al*eJlçúo ater peIto ~é 40, a-nn()3<à Scrti~f1, e es·tar julgado illcapaJ de continuar
a servir acli\'amcIl16
por \lwa
1,

•

• Junta Militar de Saude ; ficando addido. ao referido, F?rte,. por
" assim o desejar.
Praça de Cascaes,
Alf..res Ajudante
da referida Praça,
o Aspirante.a
Official , Joa.
quim Maria Reynaud Sampayo,

Por Decreto de 6 do dito me~.'·
4,. a Secçâo do Exercito.
Pr'aça de Cascacs,
Reformado
na: conformidadado
A (vará de 16 de Dczern bro de 1790,
ficando addido á referida Praça, o Capitào da :L" Secção do Exercito, Francisco Maria Rozado' Metello;
em attençâo (} ter f..ito
toda a Guerra Peninsular,
e não se achar em circumstancias
de.
continuar. a serxir ac.t·ivamcnte.

;..._,jt.~*-----.
J;'ORTARIA: ..
Min:stcrio da Guerra. =;:.~." Direcção.
2. a, Repartição. =.
Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocies da
Guerra,
louvar o Major do Regimento
de Cavallaria N.· 2, João
de Mello
Castro,
pelo bom desempenho
da Cornmissâo de que
fôra encarregado por, Portaria de 31 de Março do- urino findo , re ...
Iativa á compra de cavallos cm Inglaterra
e Irlanda para a remonta do Exercito,
cuja conta tendo sido examinada
pela Cornmissâo
para esse fim nomeada por Portaria
de ~á' de Janeiro do corrente
anno , se achou legal e exacta em todas as suas partes, tornandose o referido i\{ajor digno de elogio pelo acerto , zêlo , e desi nteresse com qUe se houve ,_ e pelo donativo que fez para o dito llegi ...
manto. de um cavallo que lhe fôru offerecido por um do~ remontadores. Paço das Necessidades , ern, 6 de Abril de 184.3.
DU<Jucç.

~~~~
Scntenf(l'

.

-*~*--.
proferida, pelo. Supremo Conselho de Justiça Militar.

Ém Sessâo d~ 19 de Fevereiro

du anno proximo

Eetincto Batalhâo N.·

passCJdo.

n.

Simão de França,
e Antonio Vicir.a, Soldados;
condemnados.
em dez annos de degrêdo para Afriea, pelo crime de furto com ar,
rO[1I bamento.

[ :I ]
Extincio Batolliâo N.· ts.
Joâo de Faria,
Soldado ; condemnado
cm quatro armos de trabalhos públicos, pelo crime- de s~gunda deserção aggravada.
J!;m Sessâo de ~Q do dito meoz,. .
Batalhâo de Caçadores N.· 2.
Antonio Ag'Qstinho, Soldaclf); condemnado
cmoite meles de priião 110 calabouço , pelo crime de primeira deserção nggravada;
apresentando-se,
.
Extincto Batalht10 N. o. 20.
Manoel dos Reis, Soldado;
condemnado
em quatro armes de
trabalhos públicos,
pelo crime de fuga de prezo .
Em Sessão de 26 do dito me",.
Regimento
de Caoallaria N.· 1.
Lucas Amaro,
Soldado;
condnmnado
em um a nn o de prisão
no culabouço s, pelo crime de primeira deserção aggravada.
Em Sessâo do 1.o de Março do dito anno.
.
Eatincto Batalhão N. o 20.
Antonio Maria Côrtes , Coronheiro:
condemnado
a ser exaucto ,
rado das honras de Segundo Sarg ento , e doua.annos de trabalhos
públicos , pelo crime .de cumplice em um assassinato.
Em SessáQ de f> do dito me1..
1.. Regilltt.nto de Al"tithe1·ia.
José. M ar ia do Rêgo , Soldado;
condemnado
em trez annos de
trabalhos públicos -no Reino,
pelo crime de terceira deserção simples.
o
Regimento de Caoolloria N. 1..
José Barboza,
Soldado;
condemnado
em dez annos de degrêdo
para o Presidio Duque de Bragança na Provincia de Angola,
pelos
crimes de primeira deserçào , ferimento,
e uso de armas prohibidas,
Batalhõo de Caçadores N.· ~.
Pndro José, e Feliciâno Nunes, Soldados; condemnados
em um
armo de prisão no calabouço , pejos crimes de primeira deserção age.
grav.arla.
'
Fortunato
Antonio,
Soldado;
condemnado
em dous annos de
traba lhos públicos,
pelo crime de primeira deserção aggravada
e
furto.
Extincto Batalhão N.· lQ.
José Ferreira Segundo,
Soldado;
condcmnado
em um anno dQ.
pri.ão no calabouço,
pe lo crime de primeira deserção aggravada.
Em Seaão de 8 do dito me~.
Eór:tincto BatalMo N.· 8.
Antonio José
Oliveira,
Soldado;
condemnado
em 11m anno de pri~ão no calabouço ,. pelo crirne de primeira deserção Ilggru ..

oe

v.ada. •.

--,-.~.Lic4n~.

9qfI,C.,~~·~a"1)or mo4iv()

cJ..e 1(wlcstiq llOI i1H;liv.idUtQ"4Qa;oN.

decll!."~u",
~'m Sessll" de 27 do t"(!!$, ,prn.1Ji1710 pa$,~a(ü,.
:Ao 'fcnellte de) Hegi mento de Infan teria N" ,1., João Gomes, sei"
senta dias para se tractar , e con valecer,
•
ElIt Sessâo de, 6 do corrCI,l.te mc~ •
.i\o Amanuense da Repal'tiçàQ Dentral da çonta~ilid~de
deste Mi ..
~ nisterio, Francisco José Gomes ~ quarerltq dias para se tractar .•

~.~*'(.~ce.l!I:Ç~rcgi#adas

concedida« aos, 0Jfici4c~ fJbai:ro if/.di~ado,.

Ao Capitão

do Regimento de Oavatll\ri~ N.· f), João de Mclto
Sousa e Amorim,
dous mezes,
Ao Capitâo do .J;tegimeulo de Cavallaria N.~7, João José Cordeiro, dous mezes,
Ao Tenente do Heg-imento" de Cava'llaria N ....S, Augusto Cezar da
Cunha.
prorognçâo por oito, dias;
Ao Alferes do Batalhã-o deCaçiidores
N.qf; Lino Augusro dcFrei ..
las, dons mezes.
'
Ao Ten,ente do Regimonto de Tnfnnteria N.' U, lís Ordens do Commandante da 6.~·Divistlo M rlitar , Manoel f'eliciâno Dias, lHO mez.
Ao Tenente Coron~1 ComlJ,landulltc Geral de Veteranos da 3.· Divis10 Militar,
I·'run,cisco Peixoto 'G uirnarâes ~ {>roroga~ãq_ ~or um
mea,

-.~lIi--

Declara-se
~ seguinte.:
1;." QI'~ Q \'J,'Qnttnl&,_ J'Oiio Pil)L,o de Mor~~6 Sarm«Ul'to. ql~~foi
ref9r~qQ,
J)flf Decrt'to
de ~l do mez pro~iPlo p1lSJil1dQ, publicado.
na Ordem do Exercito N.· l~ do corrente anno; pelo mesmo De...
~et<). fOo\:8Qdidp ~ FQr;t~ltlz,a. d~ S. Sebastiã.o dtl Cnpari€8.
,2;.~· Q~I~ f:pi aJ>prov,ad~ a prOl'()g·açãOo
de licença, por triota dia.
pdrll ~e traclar~
que o Çommandante
da 6" Di,isão Militar,
participou ter concedidQ ao <;apiti\o d~ &lalhão
de CaçadoH's .N .•
6,,, QqmjQgQs ij,jbeü:o Q.iIlI Jr.~ns~ca., na. cOllformid8d~ cio }migo 2.'
das, lIlNr,lJCç,õe$; in~t.a5j n~ Ordem do Exercito, N.· la" d.~ G de.
Março de 1837. = 1)UQVEo D~ T.I\~EU\ ••

o

Chefe t'nlcri1l(J da 1·- Dir(cfáo

=

Secretarta de Bslado

dOI

NegociO$ da Guerra,

c:m ~~ de Abril

de 1843.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exercito o seguinte:

DECRETO.

A

ttendendo
ao que .Me representou
o Capitão do Corpo do Eslado Maior do Exercito ; Francisco
de Sousa Cana varro , condemnado a dez a nnos de degrêdo pura A frica , e a demissão do PÔsto, pelo crime de ferimentos graves e á traição feitos na pessôa do
Tenente Corouel , JOltO de Sá Nogueira j e Querendo Praticar um,
Acto de Clemencia em favor do Réo: Bei por bem, Usando da faculda de que M~ confere a Carta Constitucional
da Monarchia,
Artigo Sf't"nta e quatro,
paragrafo setimo , e Tendo Ouvido o Conselho de Estado,
Pardnar-Ihe o degredo em que foi condemnado .
Duque da Terceira,
Presidente do. Conselho,
Ministro e Secre t ario
de E,tado dos N egocios da G uerra , o tenha assim en tendido e faça
executar.
Paço das Necessidades cru doze de Abril d~ mil oitocentos
quarenta e trcz.
ltAfNH A. = Du.que da Terceira.

.o

=

--00*Por Decreto de lOdo corrente mero.
rlrsenal do Exercito.
Encarregado
do 9/ Depósito do referido Arsenal,
() Encarre:rndo
que era do 4. Depósito supprimido , JanuariQ Antonio de Maeêdo,
Por Decreto de 11 do dito me".
0

2. o lteeimerüo

de Artillieria,

Segundo Tenente,
Arma, Custodio

o Segundo Tenente do 3.' Regimento da mesma
Moreira de Sant' Anna.
Regimento de Infanteria N.· -~.
Capitâo da Companhia
de A tiradores
o Capitão do Regimento de
Infaulería
N.· 6, Francisco de Bessa Sousa e Menezes .

. '

Regimento de Infanteria N. o 5. ,

Alferes Ajudante,

o Alferes,

Augusto

Cezar da Silva Sieuve,

Regt'lnento de InfanEeria N.· 6.
Cupilão

da 4.& Companhia,
o Capijâo
Alves Guedes..

do Batalhão

dc Caçadores

N: 7,. Jeronyrno
.

Repnento

AHer~. f ~ AH'ér~5
Cesar Cordeiro.

de Infarderia

UI) Regimento

N.· 10.

de Infanteria

..

N.·

16,

Augusto

)

Regim.ento de Infantena
N. o 16.
A Iferes , o A lferes do Regi men to de ln tanteria N. o

1(> ,

João F elix

Ferreira.
3. a Secçâo do Exercito.
Tenente,
o Tenente d» Regimeuto de lnfanteria
N. o 11, Fernando Raymundo da Silva Branco;
ficando sem vencimento alzurn
por assim o ha ver req uerido,
e
4. a SecFío do Eaiercit»,
Companhia de Feteronos de S. Joâo da Fô« do Douro.
I\ef(ll'marlo na conformidade
do Decreto de 21 de Junho de 18'24,
ficando addido á. referida Companhia , o Capitão Quartp.1 .Mestre
da 3." Secçâo do Exercito,
José Pereira de Magalhães,
em consequencia de' estar julgado in capnz de continuar
a servir activalpente por urna Junta Militar de Saude , c em attenção a ter perto
de 40 annos de Serviço.

Praça de Albufeira.
Governador
da. referida Praça,
o Capitão
g?S, Joâo M,iguel Ferreira Braklami.

addido

á Praça

de La-

-*~~*Sua Magestade,
A RA INI-JA, Manda declarar
Aspirantes
a
Officiaes, por terem as circumsta ncias exigidas na Lei de 17 de No.
'(emhro de lS·ti, os individuos abnixo mencionados,
Antonio José Camillo,
Forriel do 4.· Rl>gimellto de Artilhería.
João Baptista Baleizilo, Cabo de Esquadra do mesmo Corpn.
Joaquim José de Alcanrara , Soldado do Batalhão
de Caçadores

N." 2.
Antonio Joaquim da Encarnação Junior , Primeiro Sargento do Batalhão de Caçadores N.· 8.
José de Mello e Lace-rda Teixeira Homem , Soldado do Regíment'>

de Infantaria N.· 10.
João Maria

Dantas , Soldado

do Regimento

de Infanteria

N.· 16.

-*~*&ntençQs proferida. pelo Supremo Conselho de Justsça Militar.
Em Sessáo de 7 de Fevereiro do cm'rente a1&no.
Batalltâo de Caçadores N.· 7.

.

~ugusto Blltter Elerperk,
Alferes; condemnado
em seis mezes
d~'~'~oroz~. prisão em uma Praça de Gup.rra, pejo crime de falta de
penCla MIlitar" e de cumprimento de Ordens.
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Em Scss(1o de 14 do me,. prosamo

passado.

Batalhão de Caçadore» N.· 4.
Antonio Maria de Frias , Capitão;
foi absolvido do crime
uso de Pistólas,
e ameaças de desafio de q"le foi acc usudo.

de

--*~*Extracto de 'um Offido do Brz{[odeiro
nhdes ; Commandante
corrente me%.

da D. Divisâo

Graduado , Pi,ctmde de Vi.
MltitaT, datado de 7 do

Participa que pe~!\ 11 horas do dia 3 do corrente OlP! , foi executada na Cidade de Bragança,
a Sentença que condemnou á pena
de morte o Réo, José Jorge, Soldado que foi do Batalhão de Ca.·
çadores N" 3, assistindo áquelle acto a TrOra estacionada
lia dita
Cidade,
o qual tinha sido exauctorado das honras Militares em 9
de Março ultimo.
na fôrma publicada
na Ordem do Exercito N.··
13, de 3 do corrente uiez ,

-.~~_,..;_
Laccnra, concedida.

por motivo de molestia
cloradoe;

ao,Offieiae.

GbaUCQ

de-

.

Em Sesaâo de 6 do corrente Ple15.
do Regimento de Granadeiros
da RUN'lfA., Carlos MA.
xinnliâno de Souaa , cincoenta dias para se tractar.
Ao M ajor do Regimento de Infanteria
N.· 1 t Matheus Maria Pa«
drào, sessenta dias para continuar a trnetar-se,
\
Ao. Capitão do mesmo Regimento,
Carlos Vieira da Silva, sessenta.
dias para continuar a tractar-se •
.Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria
N. o 8, José Vele
lez CArdo?o, trinta dias para se tractar .
.Ao Major Governador do Forte da Ereceira,
Francisco d1e Paula,
Cid, noventa dias para se tractar.
Âc Tenente

-.~-

Official, que a Junta

Militar de Saude , em SeRsâo de 6 do corrente,
mel, .iulgou prompto para o Servir.o.

o Tenente
Silva.

do Regimento

de Infanteria

N." 1,

Joaquim

José da.

Licenças

registadas concedidas ao« Ofjiciaa ,aba.xo designados;

Ao Tenente do Rcgim"nto de Cavallaria
N" 4, servindo no Regirnento N." 3, Antonio Crispini~l1o do Amaral,
d o us mezes ,
Ao Capitão do Regimento
de Iufauteria
N. 013, Joaquim Antonio
da Costa Freire , quinze dias.
Ao A Iferes do Batalhtlo de Caçadores N. e 7 t Guilherme A uguslo
da Silva .Maçêdo, trez meses,

Declara-se () seguinte:
Que 'O Capitão do Regimento de Infameria N"~,
Francisco de Bessa Sousa e MCAezes; continúa a sersir 110 Corpo Munici.
pal de Segurança
PúlJli'ca do Dilltriclo AdmillisLrael;Ívo de Coimhra.
~.o
Q\le o AlferHs da 3.& Secção do Exercito,
Porfirio de Fá.
glJeirê<io Sarmento;
cnntináa 8 permanecer
na referida Secção,
sem
vencimento algum por assim o requerer.
3. o Que o Capitão,
Francisco Guedes da Silva, que pnr Decreto de 22 do mez prox imo pessado , publiccdo na Órdern do Exercito N.· l~, do corrente 81100 foi collor.ado no Itegimellto de lnfa1l-terift N." 11, pctte1H:e li 8.aCompanbia
desleRf'gjmcllto,
enãG
á 4.. & corno por equivoco foi menciouado na dila Ordem.
4. o Que forâo approvad as as licençns que os Comrnandantes
das
~. a, 4. a, 5. a, Divi8Õe. Milil'lU'es, CTOlI(~rJlatlor da Praça de Valeuça~· e, fi GMerltft{j0t da Praça Q.C' Ahr.antes, partitiparàó
ter concedido nos Officines abaixo mencionados , «la. conformidade
d" Art.
!t.0. (1a.. 11l1ltnlC_ç&ei insertas na Ord6lu de Exercito N.· IS I de 6) de
Março de 1837 .
.Ao Goronel do R;c,giolento de Cavallaria, N" 6, Barão de Almei.
dinha , prorcgnção
poc trinta dias ~ara continuar
a tractar-se.
AI') Capitão do .Balalbf\o de Caçadores N.u 4, Bernardo José de
Carvalho,
prororogação, por trintn dias para ie IJ"..'1ctUl'.
Ao Tenente do me mo Batalhão,
Cazemiro Lopes Moreira Freixo,
vinte dias para se tractar;
coutfld05. de 3 do corrente mez.
Ao Tl'nenle do Regimento
de Infllnteria
N.o 3, Bernardo Lopes
Soeiro de Amorim,
prorogaçãl) po.t t.rillta dias para se tractar.
Ao Alferes do Reg-imenlo de lllfanteria
N.o 9, Jo,sé FrallcisCo do
, CMnl, prQtogação por tl'intn d.ios para se tntc~'r.
1hlQ.V:& ~"

l.0

=

lERCElllÁ.

o

Chefe inlc,-ino da 1·- Dirccç!1o

N.O

16.

Secretm'ul de ~lItado do. Negocios da Guerra'tem
de 1843,
t

r

o 1.. de Maio

ORDEM DO EXERCITO~.
Publica-ee ao Exercito'
CARTA

õ

seguinte.:

DE LEI.

DONA; MARIA,

por Graça da Deoe, IL\INHA de Port.;gãt,
c dos Algarves,
etc, Fazemos saber a todos 05 Nossos Subditos.,
que as Côrtes Geraes Decretárâo,
e Nós Queremos a Lei 'Seguinte:
Artigo 1.. O beneficio concedido aos filhos dos Officiaes do Exercito pelo paragrafo unico do Artigo segundo da C-arta de Lei de de. zesele de Novembro de mil oitocentos-quarente
e um, que restabelecêo a Classe dos Aspiruntes a Ofüciaes , lte! I:.xtensivo aos fi·lhos
dt' todos os individuos,
que servírâo a uS1lrpsçãçr, e que tivessem patentes de Officiaes de primeira Linha,
011 da Armada,
conferidas
pelo Governo Legitimo'; assim como lf9stilhos daquelles a quem em
recompensa de Serviços feitos á Causa 'da Liberdade forão garantidos
os Póstos adquiridos sob o dominio pu usurpador .
. Art~ 2.· f'H:a revogada toda a Legislação 'cm confrario.
,
Mandâmos por tanto a todas as Authoridudes , a quem o conhecimento e execução <h referida Lei pertencer,
que a cumprâo , e
fação cumprir e guardar tão inteiramente
como nella 'Se contém. O
Ministro e Secretario de Estado dos Negocio'S da Guerra,
a faça imprimir, 'pu blicar , e correr. Dada. no Paço das N ecessidades , aos
vinte e um de A bril de mil oitocentos quarenta e trez.
A RA lN lIA,
com Rubrica e Guarda.
Duque da 7~ceira.

=

=

Por Decreto de 916dó m~" pto::cimo,passado.
Tenente
lho.

,

Capitão

Ajudante,

Batalhâ» de Caçadores N.· 3.
o Tenente ~ Fortunato de p.aiva Gomes _Rama-

,Regimellto

da 7.& Companhia,
N.· 6, Fortunato Maria

de lnfanteria' N.· 2".
o Capitão
Pereira.

do Regimento

•

de Infanteria
~

Regimento de lnfon/er.ia .N.' 6.
Cal'it;{<r da l.~ Companhia,
o Capitão do Regimento de Infanteria
N.o~,
José Ribeiro de Mesquita.
Regimento de [nfanteria N.' 9.
Capitão da 7,· Companhia,
o Capitão da 3.· Secção do Exercito,
Francisco Antonio de Carvalho.
Regimento de lnfantenrl 'N.· 11.
Ten~nlc.
o Tenente
da 3." Secção do Exercito , Antonio Xavier
Pinto da S Iva.
Alferes, o~ Alferes do Regirnento de Infanteria
N," 4, Vi(~entt'Pereira Neto ; José Maria Oorrêa da Silva ; e Iguacio Protirio Simões,
Regimente) de Infanierla N. o 1~.
.
Cnpitâo da Companhia de A tiradorrs , o Capitão do Rl'gimcnto de
Infanteria
N." L:~, Joaquim Antonio da Costa Freire.
Regimento de [nfanieria N.· l3.
Capitão da Companhia
de Granadeiros,
o Capitão,
José Filippe
Jacome de 801\1Ia Pereira.
Capitão da 3:" Onmpanhia,
o Capltâo , .Jnão Antonio Mendt>s.
Capitão da 4.· OOlIlpanhia,
o Capitão da 3." Secção do Exercito.
Aur-elio. José de Moraes ,
41." &~âo do Exercito.
Castello de Almada.
Addido ao r-eferi'do 006teUO,. o Major Reformado,
da Silva,
•

Companhia de Feicrono« d~ Belém.

Dómi!lgos

José

-

Reformado
na conform idade do' Oecreto de 21 de Junho de 18'24,
ficlllldo addido. á referida Companhia , o Capit.:lO Pagacior,
.JO~IO
M·artins. pelo requerer;
e tom attençâo a haver sido julgado incapaz de continuar a servir ectivamente
por urna Junta Militar de
Saude t e ten mais de 40 annos de Serviço,
Cacell« de S. Fitinpe.
.
Reform3do na conformidad~ do Alvará de 1.6 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Castello,
o Tenente Ajudante das extinctas. MiIi"cias Graduado
NU Capitãll,
I;rnacío ~nsé Corrêa de
Moura;
em consequeneia de haver sido julgado incapaz de continuar a servir , pelo Junta de· Inspecção , e em attençâo a ter mais
de 4.0 anDOS.de Serviço.

Porte da Jun9.ue,rn.
Reformado na confórfnidade do Alvara de 16 de Dezembro de 1790.
f~cando addido IIQ referido Forte,
o Tenente Ajudante
dai extlnctes Milícia., Manoel Joa~uim Lamêgo; elD cODaeque.nc:ia de
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haver sido julgado incapaz de eon tirruar a servir pela Junta deIrispecçào , e em attençâo a contar mais de 3Q annos de Serviço.

-

..~*-

\

I

PORTAIUA.
Ministerio da Guerra. = Repartição
do Conselho de Sande. =
.Manda, A RAIN H A, pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra,
que os Cirurgiôes Delegados do C..ns"lho de Saude do
Exercito,
começem no princifJio de Maio prox imo futuro, as Inspecções de Saude,
e dos Hospitaes 005 CNP"S nas ff'spertivas Divisões Militares,
e em referenci .. ao seguudo Semestre do ann« proximo
passado,
devendo os Comman da ntes da L" 3.·, e 7.- Divisões MIlitare s , informarem pM este Millisterio o dia em que corneçnrern =ste
Sr-rviço , eodiuem
que o ultimarem.
Paço das Necessidadee , 2ôde
Abril de 1843. - Duque da Terceira. ,

- .. ..~

Sua Mag~stllde,
A RAINHA,
Determina:
1. o Que se fô r escuso ~o Serviç~, por motivo. especial , algum
rr-crut a sem lJue tenha ven cido os effeitos de vestuarro fornecidos pelo
Conselho de Admiuistraçâo , e os não possa deixar por não ser despedido em esrado de nudea , nem arnortisar esta divida com o pret
vencido, se a hon e lia Relação de Moslra a quantia que faltar para
completa indemnisaçâo
do cofre re.•pectivo,
~.. Que a massa para vestuario existente por distribuir ás praça.
q ue tem passage:n para outros Corpos , seja remettida aos Coneelbos
de Adumistração
d'uquelles
Corpos; o que se mencionará
nas respectivas guias.
3. o Que estando a cargo dos Conselho~ de Administração
tlld()
quanto o artigo transitorio da Regulação de e de Novemhro dI' 1836
incumbia á. Counniséfio do Cofre HegllJlen~al,
se de.!! seguir a ~s·
crlpturaçiio que estabelece a dita H.egulaçao em tudo I) que uâo diz
respeito a vestuario,

--.~*-

Sua Mnge!lll\de,
A RAINHA,
Houve por bem Conformando-Se
l:om • proposla
do resp,,!'tivo
Comclandante,
prOmol\l"lr ao Pôsto
dI' Porta Bandeira,
o Primeiro Sargeplo Aspirante a OtfJcial l\~ai:xo mencionado.
.

Regimento
Luiz Bernardo

Chaby.

de Granadeiros da RAINHA.

[ 4 ]
to I
,~./' . ,;
:;
.
Sua Magestade,
A RAINHA,
Manda declarar 'Asphantes
a
Officiaes, por terem as circumstancias
exigidfls 11a Lei de 17 de N 0vembro de 18H, os indivíduos abnixo mencionados.
José Joaquim de Castro Guedes,
S"ldado do Batalhão de Caçado ..
res N.o ~.
Antonio Maria de Sousa Vahia de Moraes, ,Segllnao Sargento do
• -Regimento de Infanteria
N." D.

-*~*~.ccnf(l'

concedidas

por motivo de molestia
'clarados,

aos OJficiacs 'aba,x() Gie:

'Em Sesmo de 20 do mecproximo passado.
1\0 Alferes-do Batalhão
de Caçadores
N.o~, Luia José Pereira e
Horta,
sessenta dias para -se tractar.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria N."'õ,
servindo no Re'gimento N." 10, João Maria F,urtaclo-, trinta dias para terminar a
-con valecenço.
En» Sessálf'TIie, !Z~ do dito mel.
Ao 'Segundo Tenente do ~••~! Regimento
de A rtilhel'ia,
Jollo A nto• t nio Pereira,
noventa dias.pera continuar 'a tract ar -se, e COII vatecer em ares patrioe.
..",.
'
#

I

lncença«

~

....

j

-~-

regis~âãâs 'co;tcedidas
,

,lOS

OfficiaclJ aua2xo éle.igllados.
,

'

AO..Capitão do Regimento
de Cavallatia
N.· 8, -Francisco Matia
; 'Vieira.. da 'Fons~ca, .tres meses.
!
'
Ao Tenente do Batalhão-de
0açadores N" 3" Candido A ugusto de
Oliveira Pimenlel,
um mez ,
Âo Alferes do Batalhão
de Oaçadores N. o -t., "João Lobo Teixeira
.' de Barros, -dous mezes.
'
Ao 'I'ensnte do Regimento
de Infanteria
N.· 9, -Luiz Maria dos
. , 'Santos, seis mezes •.
Ao Alferes do Rpgimento de Infanteria
N." 14, Joaquim Antonio
da Fonsêca, dOlls meze;!.'
Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N" 16, Anlonio José de
801150, dez dills.'
•
' ,
.Ao Alferes da a.a Secção do Exercito,
J~ão :Duorte,
11m mez.DUQUE DA

TERCEnu.

ESl& conforme.
O Chefe interino

-

-

da 1·· Di"Uf&o -

N. 17•
O

.,
Secretaria de Estado do. N~goci()s da Guerta
d~ J843.

t

CM

10 de Maio

ORDEM DO EXE'RCITQ.
r

Por Decreto de 8 do corrente mcs.
3.· Re![in~nlo de A1"til"~1'ia.
ter ai bonras e Soldo ~de Capitão;
B 'l'cl}ente Quartel Mestre
do mesmo Corpo.
Rodrigo AlltoniÇ) de Faria;
por QOotar mais
de 10 annos neste Pôsto,

Pata

R~gimrnto de fu,fanteria N:" 11.
Capitão

da 3.& Companhia,
o Capitâo , Francisco Guedes da Silva.
Capitão da 8. a Cumpanhia, O Ca~itão,
Jo"quill1 José de Farill e
, Santos.
& SecçiÍo
do Exercito,
Ca.telkJ de S. Joâo da .F.ó",.
Reformado na cónforruidade do Alvará da 1,G.de Deasmbro de 1190,
ficando addido ao referido Oastello , em atl~nçaQ aos S~I1.l1 ,pQns
Serviços, e estar julgado incapaz de Serviço activo, por uma J \-Ultu Militar de Saude , Q Maj()r da ..3! S06CÇÜ,Q dn ,6:XRl~i~~,
Irj).o
Pereira' Cabral.
'

+.

-.~-<.e.--- (

.

'J'

..

Sua Magestade,
A RA INHA,
Honse por bem 'Óetel'mhíarpor
Decreto de 3 do corrente mes , que no Plano dos uniformes,
publicado na O ..dem do Exercito N.· 9, de ~~de NQvembrQ dt$ 1834,
e Deeretos , ae- 4 de Jan-eiro de ~37 s , publicadQ na Qrd~~ do
Exercito N" 3 do mesmo mes ; e de 28 de N.ovem bre de ~84~,
o
publicado na Ordem do fiur~jlo _N.. ii 4·.e~e anno ; se observam
s seguiates al_aç&es:

AltTlGO

i

Geaerae«.
J," Usaráõ de florete (e:otcepto a ç~Ya.lIo), este será pela fórma
que vai representada
nli' Est, La
~..
Fica .oprimida
a fBrd~ do pequeno ullif0J1JJé; la 'I~slitllida
JIIlla sobr-ecataea ~nl. CoJll ~oIdados na ~91a eep"h.õe~ €om,o 03
d. farda .do grwd.e uniforme.

8.·
prct~lIi.

CQtp

'O

pequeuo uniLOrmq UÂar~6 Q~ ..b4P~Ç)

•

CQrtl

plumas

[ 2 ]

rr.

ARTIGO
Corpo do Ésfuflo MalO1' do Exel'cz'trJ.
1.. U ~aritõ de florete (excepto a ca vallo ), como vai representado na' Est. 2. a
2.
A sobrecasaca terá gôla de panno encarnado,
com trez calas
de trancelim de ouro, de trez linhas de largura.
0

A n TIGO
III.
Corpo de b'ngenheiros.

1.o Os Offieiaes usaráô de florete (excepto a eavalJo),
iegllndo o que he representado
na Est. 3.&
2:
A sobrecasaca
terá góla de veludo preto,
com um castello
de metal dourado em cada 'extren:idade.
3. o Ai praças de pret do Batalhão de Sapadores lIillráõ de dragonas iguaes ás de Infanteria,
com a diffcrença de terem um casteHo
de metal amare\lo em lugar da corôa,
.

ARTIGO
IV.
A'rlilhe,.ia.

1.. Os Omciaes poderáõ usar de florete (excepto a cavallo ) ,
pela fôrma representada
na Est, 4. a
2. o A sobracasaca terá góla de panno encarnado,
com urna granada de metal dourado etn 'cada extremidade.
• 8.~ Asrdragonas
para a sobrecasaca serão de metal,
como as
q~e estão determ.inadAs para o, Corpo do Estado Maior do ExerCIto,

'.

'

4" e AS'praçll de pret usaráô de dragonas iguaes ás de Infanteria ,
tendo uma granada
de metal amarello no centro da meia lua, e a
franja encarnada.
O primeiro Regimento continuará a usar de dra'lonas de metal á Prussiana.
,"j
ARTIGO
V. <
<)
Corpos de Covalloria.
1.· Os dous Regimentôs
de Lancéiro5 N.· 1, e 2, terão góla ,
C'anhão, e forro carmeaim e e ~ 'seis Régiméntos
de Oaçadores a
Cavallo,
góla, canhão '. é' forro encarnada.
_
2. o A sobrecasaca dos Ófficises dos Corpos de Cavallnf'ia,
terá.
a góla e canhões da côr dos da farda,
a gólà terá uma casa de /{a·
Iâo de ouro, 03 canhões serão gllarnecidos
com o referido galão,
como está determinado
para Lanceiros N.· 2.

ARTIGO
vr.
Corpos de Infanta-ia,

,

1.· O Regimento de Granadeiros
da RAINHA, usaré de barretan.as conforme o desenho (Est.
& ):
os botões das fardas terão u~a
granada:
a góla e canhões da farda serão guarnecidos
de g~lao
amarcllo;
sendo.de ouro para os Offieiael
de Ieda para os OffiCl8es
Inreriores,
e de lãa para os Soldados.
'
õ.

l3

]

!t.~ Os Officlaes do referido Corpo usaráõ 110 distinctivo das dragonas, de lima granada no encrusamento
das duas espingardas.
3. o As sourecasacas dos Officiaes de todos os Regimentos de ln.
fanteria terão a góla de panno encarnado.
4.° O; Officiaes no pequenc) uniforme usaráõ de dragonas
de.
palia como as actuaes,
com a differença de terem quatro escamas de
metal amarello.
5.· As prnçds de pret usaráõ de dragonas de pala de panno aaul
com meia lua de metal amarello corno as actuaes , quatro escamas
do mesmo metal na parte superior.
c lima corôa no centro da meia
lua, sendo Fusileiros;
uma granada para as de Granadeiros,
e uma
corneta para as de Atiradores.: franja de lãa conforme está adoptado (Est. 6").

ARTIGO'

VII.

Batalhões de- Caçadores.
1.- Fica suprimido o peitilho das fardas, devendo estas ser assOTtoadas sobre o peito como as de Infanteria.
2. - As dragonas para O! Officiaes serão de e~camas bronzeadas,
, com canotâo preto (Est. 7.a): as das mais praças serão de panno
preto com franja, de sêda para os Officiaes Inferiores,
e de lua para os Soldados (Est. 8").
As sobrecasacas
serão de panno côr de saragoça com g61a
preta, e dous canotões de sêda nos hombros,
substituindo
estes I1S
dragonas de que actualmente
usavâo,
4.· Os distinctivos dos Officiaes, tanto 1111 farda como na sobrecasaca, serão de trnncelim de ouro , ou galão, nos canhões, con ..
forme as reepectivas Patentes t e segundo antigamente
ulavão estes
Corpos.
ARTIGO
VIII.
Officiaes da ~." Secção do Exercito.
As sobrecnsacas terão gól_" da mesma côr , com uma casa de
galão de ouro de oito linhas de largura de cada lado 110 terço da
mesmo.

3:

ARTIGO
IX.
Ofjiciae. da 3.· Secção do Exercito.

As sobrecasacas
panno encarnado.

terão

a góla tripartida,

sendo

os extremos

de

ARTIGO
X.
OfftciacB da 40.· Secçâo do E..cercito.

As sobre casacas conforme o designado para os Officiaes da 3'Secção, com a differença de serem de panno azul claro 011 extremosda g6la.
ARTIGO
XI.
Sempre que os Ofticiaes de todas as Secções do Exercito,

se ser....

,

[ ]
vir\'!m clàs sobrécasacas

.

Acima mencionadas;
usarilõ tombem dó que
uniforme •
......._ ~~
.....__
Sua Magestade,
A RAlNHi\,
MaRda declarar que as pr~çllS
de pret aos Córpcs <lo Exército,
que d"rt>ín entrada nó Depósito de
praçàs aYUISà~, 011 em outro qualquer Depóslto potonde sejâo contemplados com o respectivo pret, devem continuar
a ser abonada
tlé fardamentó
nos Corpôs a que pertencerem.
constitue

o pequeno

Sua Magestad~,

..

__...._*~'it---.....
A RAIN HA, Houve por bem Conformando-Se
respectivo qotnmnndnntc,
pml'l'!o"êr ao Pôilo

t-o'nl a proposta ao
de Porta BMdeira,
-o Primeiro Sarg~nlo ~pi'ranU
8lencionado.
'
Regime1fl,f~ de lnfa:nícriG N.· 7.
Joaquim Pedro da SilfS •

"O

a Omeial abai-

~~.~.~.........

Sua Mag~stade,
A Ri\I~ItÃ~
'Mandadeclarar
Aspirantl' nOf.
Atittl, ppr ter 8S cirtumstànlZiM exigidas na Lei de 17 de Novemfiro de 1841, ,o individuo a!bailm mencionado
V1Ce1'l'tê Frederico Seatniebi-a)
SoldadQ dó Batalhão
de C~aàon6

N.· 2.
l..scerapa ~gütaáa.

concedidas

"08 0f/iciaes

abat.ro tÚ-WlládOl.

Ao A lfe'fés dô Ré~tftento
de Cnva1Jaria N.· 6, Migllel Rnâno j Ives , 'quitlZ'é dias ; contados dó l.. do -eorrcrue mee .
.Ao 'tenente Ajudante do Rf'gimMtó de Cavallnria N.oa, José Rodrfgttes, oineoeutc dins ; contados do 1.0 do mez proximo passado.
Ao Alferes do Batalhão de OaçaciMes
T...
2, Jorge Frederico
de
Avilez, proroga-ção JXlT Il{n mez.
Ao Atteré's do Regimento de [nfanteria N." 4, \iervindo no .Regitnenta N.· 3, José Marta P't'!~irfl Pinto , prorog~ão
por trez mt>JIp."
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N.· la, Aurelio José-de:
Moraes, dnt)s mexes.
Ao 're~ente addido á Companhia
de Veteranos da }<'óz do Douro,
JàtLO da Costa Li ma, trez mezes.

__ *>::f~*_

Declara-se que o disposto no.......
§. 1.° do.Artigo 1>•• do Decreto de
·1 do correnle me1.. acima ttanscripto,
s6 terú I gar, quando oe
Cotpos houverem de se Cardar de novo.
DtTult 1)1 íl'..&aci!À1U.

=

,

Está conforme.

,

N.O 18.
:Sccretarea de Estado dos 'NefJocios da Guerra
de 1843.

t

em· Qo éle Maio

'ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

·ao Exercito o 'seguinte :

..D

CARTA
DE LEI.
ON A MARIA,
por Graça de Deos , RAtNHA de Portugal,
c dos Algarves,
etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos-,
que as Côrtes G eraes Decretárão,
e N 6~ Queremos a 'Lei seguinte:
Artigo unico.
He concedida a-Luiz Villa Milla, de Nação Italiana, a Pensâõ de duzentos e quarenta réis diarios , pagos com o
pret do Exercito.
Mandâmos por tanto a todas os Authoridades , a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a cumprâo , e
fação cumprir e guardar tão inteiramente
como neIla se contém. O
l\llOistro e Secretario de Estad« dos Negocies da Guerra,
a faça imprimir, pu blicar , e correr. Dada no Paço das N ecessidades , aos
vinte e oito de A bril de mil oitocentos quarenta e trez. = kRA INBA
com Rubrica
e Guarda.
= Duque da Terceira,

-*~~.-de 10 do corrente

P01' Decreto

Major,.o
H.nngel.

me!:..

Regimento
de Infanteria
N.· ~.
Major do Regimento de Iofanteria
N." 14, João Duarte

Regimenfo de Infanteria N.· l4-.
Major,
o Major do Regimento de Infanteria N." 2, Jorge Vidiga~
Silva.
Batalhão de Caçadores N.· 1.
-Capitào
da b.a Componhia,
o Capitão da 3." Secção do Exercito,
Joâo José Coilaço Trigo de Carvalho.
.
Batalhâo de Caçadores N.· 4.
~
Capitão da b.a Companhia,
o Capitão do Batalhão
de Caçadores
N.· j João Antonio Cardoso da Silva.
,
3. a Secção do Exercito.
Oapitão,
o Capitão do Batclbâo de Caçadores N.· 4, Bernardo
José de Carvalho;
em 'co~Bequenda
de ter sido julgado iucapaz
de Serviço activo temporariamente
, pela J un ta Militar de Saude,
Por Decreto de 17 do dito mer..

BatfJtlulo de Caçodore» N: 2.
Alferes, o Alferes do Regimento
gusto Carlos MOI1rão.

de Granadeiros

•

da

RAINIU,

Au-

·
Bata/Mo
de Caçadorc« N. o 4.
Quartel Mestre, o Quartel Mestre do Retjimento ~deInfanteria
N.'
7, José Ferreira de Freitas.
Batalhão de Caçadores N: 7.
Capitão da 3.~ Companhia,
o Capitão do Batalhão de Caçadores
N: 5, João José Gonçalves Coutinho.
RCf!imento de Gmnadeirns da RAINlf A.
Alferes, o Alferes do Batalh&o de Caçadores .N. o ~, Roque Jacinto da Cam ara Mello.
Regimento de 11~fanteri(l N· 6.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Infantaria N: 8, José Manoel de Mena.
RC!iimenlo' de Infanteria
N. o 7.
Quartel Mestre,
Q QlIartel
.Mestrc do Batalhão
de Ccçadores N. o
4, Jose Gualdino de Campos.
Regim.ento de Infamteria N. o 8.
Capitão da 3.a Companhia,
o Capitâo , Francisco de Paula de Mendonça.
Cflpitão da 5." Companhia,
o Capitão,
João Possidonio Corrêa de
Freitas.
J'enenle,
o Tenente do Regimento
de 'Infauteriu
N: 6, Ixidoro
Marqnes da Costa.
Regiment() de Infanieria
N. o II.
Tenente,
o Tenente da 3.a Secção do Exercito,
Manoel do Nascimento da Silva.
3. a .'iecçro do h'xercito.
Tenente
O Tenente
do Regimento de I nfuuterin N.· ] 1. Manocl
A ll~llsto Santa Clara; ficando sem vencimento algum, por assim o
re(1uercr,

--!!<~,.~iI·--

POlnABL\.
Ministério
da Guerra. = Q." l)ij'l'cç~<).
L" n('partiç:w ..
Dt-ter miuando a Regulnçào
de 2 dl' Novemhro de 18:36, que as
quantias prorl ucto do espólio das praças mortas , ~{'jiio conservad<ls
nos Cofres dos Corpos respectiv(s.,
para serem entregues a seus herdeiros, e acontecendo
a maior parte das vezes nào serem recll;lmadas as referidas q uan tins , que fi(,~lr, (VII\>,litttincln 1101 fundo morro
sem utilidale al;~\lJllil: Manda A RAI 'FIA, pela Secrf'loria de Estado dos Negocies da Guerra,
que d'ora em diante se pratique o
seguinte:
.
Artigo I: Quando qua lquor .praça fallecer se lf'vartÍ a effei to o
que dcter rni nâo o §. 5: do Arligo trausiror io da citada Regulação
de 2 de Novemhro de 13:6,
e o Artig() li) do Hegulamente
pará
execução do Decreto de 20 de Dezembro
de 1842, publicado na

=

=

do Exercito N: 7, de 11- de Fevereiro
do corrente
an n o,
Logo que estiver arrecadR,do
o producto
da venda do
espolio,
se fará a competente
participa()o
á Authoridude
Adtninistr acti vu do lugar da naturalidade
do fallecido , para dcvido conhecimento
dos respectivos
herdeiros,
solicitando-se
das mesmas Authorldadcs
dcclarnçâo
de assim o haverem
cumprido.
Art.
1\0 fim de cada mez de Dezembro
impreterivelmente,
será retnetuda
ao Pagador
da Divi"ii.o J\Jil itar a que o Corpo
pertencer,
a irnporto.nciu
de todos 05 ospo lios das praças
fal lecidas ,
cujos hr-rd eiros dentro
de um anno contado
da data
da participaçl'to delerminada
no Artigo
níio tiverem
reclamado
legalmente
o seu cmbolço , pnssoudo o mesmo Pagador
pela. quantia.
que lhe
Jôr en trez ne o com pctct te recibo
para descarga
do Commandante
do Corpo, d n n do logo parle desta tr an saccâo an Ministerio
da Guerta .pela H.epartiçrw
da. Contabilidade,
a fim de ser debitado
na respecti va con ta.
Art , 4:
Na occasiâo
em que se fizer a remessa determinada
no
" Artigo 3.", será igllalmente
r ernettid a á Repartição
Provisional
de
Liquidaçôes
, uma rclaçil.O nominal
de todas as praças
fallecidas
do
espolio dns qunes proveio
a quantia entregue
ao Pagador
1\1 ilitar ,
com declaruçáo
da importancin
relativa
a cada urna dellas , sendo
fi dita
rolaçào
acompanhwla
das competentes
Certidões
do Livro
.Mestre pelo q ne respeita
á filiação dos fallecidos , e das Cópias das
declnrnçôcs
mencionadas
no Artigo 2'Art. 5:
O Chefe da Repartição
Provisional
de Liquidaçôes ,
cm presença
da n·laçrw e mais docurncnt os mencionados
no A r~igo
a utecech-n tc , formará
os necessarios
assentamentos
em Livros só par.a
isso d est in nd os , a fim de se conhecer
a todo atempo
da lega Iidade
das ro clamaçôes
ql1e houverem
de ter lugar,
sem dependencia
de
i Ifprrr,1lç~IO dos COlllmandantes
dos Corpos.
Art. (,:
Todos 05 indlviduos
que hndo
o prazo estabelecido
no
Ar:ig-o 2: l!0llVerr1l1 de reclamar
o producto
do espolio de qllae~qll"r praças fallecidas
de qlle st'juo herdeiros,
o farão pelo Ministcrio da (lll~rra,
por onde depois de havidas
as necessarias
informaçoes,
se. lhes defrrirl:Í. conforme
fór de justiça.
Art. tran,itorio.
rOas
rlO.a DivisôesMilitarcs
serão asmen('inllndas
ql\'lltl~l"
aC0l'1l'nnhndas
da competente
relação
e mais docllmpntos
rrmpttidos
ÍL Eslação
da Fazenda,
por onde actualmente
se dfectuão
os pagamE"ntos,
em quanto
nas mesmas
Divisões
não
houverem
Pag-adorias
Militares.
Pat;o das Necessidades,
em 2 de
Maio de 1843.
Duque da Te1·ceiJ'a.
Ordem

Art.!2:

3:

Q:,

~.a,

=

--*~*-

Sua Magc5lade,
A RAINHA,
Houve por
com a proposta
do respeotivo
Comr.:landante,

bem

Conforn)unrlCl-Se
promo\'êr
ao Pôsto

[4 )
. de Porta Bandeira,
xo mencionado.
Hermano

l\.ntonio

o Primeiro

Sargénto

Aspirante

Regimento
de b~fante1'ia
de Azcvêdo.

N:

li

Official abai-

7.

_.Jt.>,~Jt-

Sua Magestade,
A RA[NIlA,
Mailda declarar Aspirantes
li
Officiaes , por terem as circulrIstancias exigidas na Lei de 17 de Novembro de 181,1, os individuos abaixo mencionados.
Aleix.o José Pereira,
Anspeçada do 4.' Regimento de Artilheria.
Francisco Sevenno Teixeira Lindlnho , Segllndo Sargento do Batalhão de Caçadores N." 3.
Antonio José Bragança?
Forric! do Regim~nto de Infllnleria
N.· 6.
Matbias Cypriâno Pereira Heitor de Macê(J:;, Primeiro Sargento do
Regimento de lnfanteria
N.' 10.
Silverio José Henriques Gambôa,
Segundo Sargento
do Regimento
de Infanteria
N: 11.
João Lourenço de Barros,
Cabo de Esquadra di) Regimento de lnfanteria N" 16.

-.~.--

Licença IJo'llcedida por motivo

de molestía ao Official aboiao declarado.
Em Sess(to de 20 do mc't proximo passndo.
Âo Alferes do Regimento de Cavallaria
N" 6, Miguel Rufino Alves, dez dias para con valecer.

--*~~,.,-

Licenças reguladas concedida. aos Offici(Jes ebai.oo indica(l{)~.
Ao Tenente do Regimento de Cnvallaria N" 1, Antonio José M~r.
tins Salgado,
prorozaçâo
flor dous mezes.
Ao Alferes do Regimento do Cúvullaria N"
Joâo Paulo de Carvalho e Mira, quarenta dias.
Âo Capitrto do Batalhão de Cllçadores N • 1, JOlLO Pinto da Costa, seis mezes.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Lnfan teria N.· 8, José V elles
Cardozo,
um rnez.
Ao .capitão do Regimento de Infanteria
N" 9, Pedro de Bettcncourt e V ásconcetlos,
prorogação
por um mez.
Ao Cirurgião
Ajudante
do mesmo Regimento,
Constantino
Alves
t'ereira,
deus mezes.
Ao Capitão do Regimento
de lnfallleria
N.o li, Joaquim Antonio.
Jól Costa Freire,
prorogàçfto por dous mezes.
Ao Cirurgião Mór do mesmo Re~imento,
Joaquim Nunes de Aguiar,
vinte dias; contados de 'Z%> do mez proximo passado. = DVQVJl:
ô
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TERCliIRA.
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E'
• stu conJorme.
l'

O Chefe interino

da 1'& Dirccç&o

=

Secretaria

de Estado

.do« Negoàos da
de HH:J.

OR'DEM
Publica-se

D()

Guerra,.em

30 de lJIaio

EXERCrrO,.

ao Exercito

o seguinte:

D

CAR'1'A DE LEr.
ON A MARIA,
'por Graça de Deos , RA.JNTlA de P6rtugal,
e dosAlgarves,
etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos,
que
as Côrtes Geraes Decretárão e Nós Queremos a Lei seguinte:
Artigo 1.0 Ue aut horisado o Governo a despender annualmann,
com () A'Sylo Militar de Inválidos de Runa até ú quantia de dous
contos e quatrocentos
mil réis , para se snpprirsm
, COl1jufictament'e
com os respectivos rendimentos,
os encargos do mesmo Estabeleci'"
men lo, n a conformidade
das disposições da sua insti tuiçâo,
Art. 9.
No orçamento,
que annualmente
deve ser apl'esentndo
ás Côrtes , se proporá a sornma authorisada por esta Lei, desenvolvendo-se circumstanciadamente
não só
rendimentos
do Asy1o,
mas tambem as suas despeans.
0
Art. 3.
O pagamento da quantia indicada no Artigo primeiro
será feito em prestações rnensaes , pagas nas mesmas épocas em que
o forem os prets ao Exercito,
'
A r t, 4,.0 Fica revogada toda a Legislação emconlrario.
Mandâmos por tanto a todas 8S Authoridades , a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a cumprâo , e fação cumprir e guardar tão inteiramente
como nella se contém. O
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra 'a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Paço das Nccessidades,
aos nove
de Maio de mil oitocentos quarenta
e trez. = A RAINHAcoru
Rubrica e Guarda. = Du'lu~ da Terceira,
0

os

Sua I\fagc1õtade, A ltAINH~;;:;:'ina
que as requisiçõ'cs que
os Commandantes
dos Corpos ll(){l~erem de fazer ,de futuro para levarem a etfeito o reparo de que precisarem 'OsHospltaes R~gil1Jentaes,
na conformidade
do §. unico do ~rt. 4,.0 do Decreto de 4 de Novembro do anno findo, e declaraçâo exarada na Ordem do Exercito
N.· 10 de 11 de Março ultimo, sejâo dirigidas á Repartiçflo do Conselho de Saude do Exercito) a ftm de serem convenicute'mente
approvadas ; devendo assim entender-se nesta parte o que dispõe a Ordem
do Exercito N. O] 1 de 18 do referido mez de Março; pois q ue as construcções e reparações de maior monta ficâo 'pertenceudo
ao Comrnan ,
dente Geral elo Corpo de Engenheiros,
como se acha determinado .

•

., {!?]

-*~*-

Sua Magestade,
A RAINHA,
Manda declarar que, em harmonia com o determinado
na Portaria de 2 do corrente mez , inserta na Ordem do Exercito N.· 18 de 20 do mesmo, devem todos os
espolios de praças fallecidas , que já existem nos cofres dos Corpos,
e que no prazo de 'urn anno uào tenhão sido reclamados
pelos respectivos herdeiros,
terem. o destino marcado na citada Portaria,
prescindindo
para esse eífeito , unicamente,
da participação
mencionada no Artigo 2.·, cuja disposiçâo
só começará
a ter vigôr quando se
effectuar a remessa ÚS Pagadorias
do producto dosespolios
das praçai que fallecêrern
depois da publ icaçâo da já mencionada
Portaria.

-.-*~~*--

Sua Magesfade,
A RAINHA,
Houve por bem Conformando-Se
com a proposta do respectivo Commandan
te , prornovêr
ao Pôs to
de Porta Bandeira,
o Primeiro Sargento Aspirante a Official abaixo mencionado.
Regimento
de Tnfantcria N.~ 9.
Antonio Maria. de Sousa Vahia de Moraes.

-*~.,__:....
Magestade,
A RA [NlIA,
Manda declarar
Asr-ir-mtes
a
Officiaes., por terem as circumstancias
exigidas nas Leis de 17 de Novembro dcJ841,
e 21 de Abril de 184:5, os individues
abaixo mencionados.
A,ugu~to Maria
Almeid'a' Carvalho,
Soldado do Regimento de
Cavallarin N.· 2"
José Abria de Almeida Serrâo , Segundo Sargento do Regimento de
Infanteria
N: 1..
,
Abilio A ugusto Ferreira Couceiro: Peixoto , Soldado do Regimento
de Infanteria N.· 6.
.
Sentença proferida pelo Supremo COIl.'lelho-de Jullzça Militar.
Em Scsslio de 8 cio fnt!'Z. proxwlO pa.çsado.
Biltathiío de Ca~a,(I.01'Cs LV: 7.
Antonio Soares Ribeiro de Menez\!s, Capitão;
ccndemnado em
um. anno de prisão em alguma Pnrça do Reino,
pelo crime de fe ..
rimentos e injuria á, Justiça..
Sua

de

--.~.-

_!t>-~lI<-

Licenças. cemocdidas por motivo

de moles tia aos Officiae •. abai;co de·,
clarados,
Em SesRâo de 1~ do me'Z.proaiimo passado.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N.· 6, Joaquim Aleixo Paes ,
noventa. dias para se tractar em ares pátrios.
Em Sessâo de 20 do dito m~.
Ao Tenente de CavaUaria empregado na Escól'a Veterinaria,
Tho..

L 3 ]
mé Hylario Sardinha
ares patrios.

de Gusmão,

noventa

dias para

fazer uso de

Em Sessrlo de 10 do corrente rn.e'lo.
Ao Capitâo Quartel Mestre do 3.0 Hegimento de Artilheria ~ Rodri.
goAlltollio
de Faria , tr in ta d ras para fnzer uso deballhos
domar;
tendo principio em 10 de Setembro prox imo futuro.
Ao Capitão do mesmo Regimento,
José Braz de Lemos,
trinta dias
pa ra se tractar , c fazer uso de aguas gazosas; princi piando no 1.o
de Junho proximo futuro.
Ao Capitão do dito Corpo, João Manoel Pereira,
sessenta dias para
fazer uso dos Caldos de Vizella,
e banhos do mar; começando
em 4 de Julho proximo futuro.
Ao Primeiro Teneuto do mesmo Corpo, Carlos Ribeiro,
trinta dias
para fazer liSO das Caldas de Vizella;
principiaudo
em 10 de
Agosto proximo futuro.
Ao Segundo Tenente do dito Regimento,
João José Soares, trinta
dias para fazer uso das Caldas de Vizplla; tendo começo em lá
de Agosto proximo futuro,
}<;m Sessão de 12 do dito me".
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N" 6, José Antonio Madureira,
trinta dias para se tractar.
Em Sesôâo de ] 3 do dito me~.
Ao Tr-nen te Coronel do Regimento de Infanteria
N.· 6, José Maria
da Fonsêca Moniz,
sessenta dias para fazer UdO das Caldas de
Vizella,
e banhos do mar; principiando
no 1.0 de Setembro proximo futuro.
Ao Cirurgião
do Exercito,
addido á Companhia
de Veteranos da
Fóz do Douro, José Maria Queimado,
noventa dias para tomar
ares, e fazer uso das Caldas da Rainha na sua origem; começando no 1.. de Julho proximo futuro.
,
-4~-Lscença« regutadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Major do Corpo de Engenheiros,
José Maria Moreira de Bergara , dons jnczes.
Ao Capitão do Estado Maior de Artilheria , Francisco Monteiro de
Carvalho,
do us mez es.
Ao Capitão dn Rczimento de Cavallaria N"~,
Luiz de Mello Brey.
ner , quatro mezes.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Diogo Carneiro Chichorro , prorogação por um mez,
Ao Capitão 'do Regimento
de Cavallarla- N.· 4, David Simões de
Carvalho,
dez dias.
•
A,) Cirurg-ião Ajudante do Regimento de Cavallaria N,"
Fortu •.
nato Firmo Maio, dous mezes,
ê

,

io

Alferes do mesmo Regimento,
José Thomaz Mendes Durâo ,
vinte dias.
Ao Tenente Ajudante
do Regimento de Cavallaria
N." 7, João Couceiro da Costa, dous rnezes,
Ao Capítão do mesmo Regimen to, Clemente José do Carvalhal,
um mes,
Ao Tenente Coronel do 'Regimento
de CavalIaria N. o 8, Joaquim
Trigueiros Martel,
prorog açâo por um mez ,
Ao' Tenente Ajudante do mesmo Uegimellto,
José Rodrigues,
proro~ção .por 11m rnez ,
.
'..
Ao Oirurgiâo Mór do Regimento, de Infantena
N. 13, Jcâo Olcmente Mendes,
quatro mezes.
Ao Tenente de Engenheiros,
Antonio Maria de Fontes Pereira de
Mello, seis rnczes para hir á Provincin de Cabo Verde.

--'li~*-

'Declara-se
o seguinte:
'1.0 Que o Alferes, Conde de Avilez Jorge,
continua a pertencer á 3." Secção do Exercito,
sem vencimento algum , por assim o
desejar.
2." Que forão -appróvadas as licenças que os Commandantm
da
2.&, 4.a, c 6.& Divisôcs Militares,
c o Governador
da Praçn de Va.
lença,
partlcipárâo
ter concedido aos Officiaes abaixo indicados na
conformidade
do Artigo ~: das Instrucções
insertas na Ordem do
Exercito N. o 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Pr-imeiro Tenente do~. o Regimento -de Artilheria,
Custodio Moreira Santa Anna , trinta dias para se tractar,
contados de 6 do
corrente rnez,
.
Ao Coronel do Regimento
de CavaI faria N." 8, Barão de Almcidinha , prorogaçâo
por trinta dias para se tractar,
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N. o 6, Domingos Ribeiro da
Fonsêca , prorogaçtlo por trinta dias para se tractar.
Ao Alferes do mesmo Batalhào"
José Vicente ,vinte
dias para se
'tractar ; contados 'de ·21. do rnez proxirno passado.
Ao Cirurgiào Ajudante do Batalhão de Caçadores
N. o 7, Thomaz
Antonio Ribeiro , vinte dias para -se tractar ; contados
de 2 do
corrente mez,
Ao 'I'ennnte do Regimento
de Infantaria
N. o 3, Bernardo
Lopes.
Soeiro de Amorim,
prorogaçâo por trinta dias.
Ao .Alferes do Regimen'to de Infanteria
N. o la, Guilherme
Frederico da Cunha,
vinte dias para continuar
a tractar-se.
= Dv-

<

QUE DÁ TERCEIR:\.

E"tú conforme.

o

Chef~ interino

da l.~ Dircoçâo

_

N.-O 20.
Secrttctril,

do. Negados.

de Bstad»

da Guerra,
de 18"*3.

ctH:3

de Jtm!zo

ORDEM DO EXERCITO"
-Publica-se
-POI"Decreto

ao EXMoito

o Icguinte:

de Çl.f. do me~ proximo. passado.

10.· Divi.,úo Militar.
EX'Onerado do Com mando da referida Divisão Militar,
o Brigad~iro
'Graduado-,
Luiz de .Moura Furtado;
·pelo requerer,
allcgando
~J
motivos attendiveis.
,
-Batalhâo de Caçadore» N.· 1.
.
Alferes, o Alfere'.l do Regimento de Infauteria
N.· f>, Antonio José
Martins.
.
Batalftâo de Caçadores N:· 'lo
Alferes, o Alferes da 3.& Secção do Exercito,
José Manoel Martins-.
Batalhâ» de Caçadores N.· õ.
.
Tenente,
o Tenente do Batalhão
de Caçadores
N," 2, Emygdio
Puulino Machado.
.
_ Regimenlo
de [nfanteria N:o 4.
Alferes Ajudante,
o Alferes', José Maria Thiago Santa Clara.
Alferes, o Alferes Ajudante,
Domingos José de Sousa.
'Regimento de [nfanteria N. o 11.
.
Alteres Ajudante,
o Alferes do Batalhão de Caçadores N.b~, Ma.
noel Antonio M<lrato.
a. $e.cçâo do Bxercito.,
.
Alferes, o Alferes Ajudante
do Regimento
de Infanteria
N. o 11,
José Lino Ferreira Valle; ficando sem vencimento algum por aesim o haver requerido.
.
&

4. Seocâo do E:rercito.
Castello dá Barra de P'ianna .
&

.Addido ao referido

Castello-,

o Major da referida Secção,

Manoel

Antonio da Fonsêca.

.
Torre de S. Vicente de Belém.

Addido á referida Torre, o Major Reformado , José eMmaco Bramncampo
•
Companhia de Veterano, de Matto'4lnh(Js.
.
Exonerado do Cornmando da referida Companhia,
ficando adclido
á mesma, o Capitão,
José da Silva Rosado.
Castelto de S. João Baptista do Funchal.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,'

•

ficando addido ao referido Castello,
o Oapilã.o da ~.a SecçllO do
Exercito,
Alvaro José de França;
ern cousequeucia
de estar julgado incapaz de con li n uar a servir acti vamen te, por urna J unta Mi-,
litar de Saude , e em attenção a ter ruais de 4.0 a u nos de Serviço.
Companhi(t de retc1·a1M>,~ de Belém.
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790
ficando s ddido tí referida Companbia , o Tenente da 3." Secçã~'
do Exercito,
Dio,go José Victor Gaivão;
em consequcucia de estar jul~~do incapaz de continuar a servir activamente,
por lima
Junta lvlililur de Saude , e em auençâo a contar 58 a n nos de Serviço,
Reformados
na conformidade
do Decreto de !21 de Junho de 1821<,
ficando addidos li referida Companhia,
o' Capitâes Qunrtei; Mestres da B." Secção do EXt~rcito, José I~nacio Fernandes
de Castro, e .João Pereira de Mauos : os quacs forão julgados incapazes do Servir activamente,
porllllla.Jllnta
Militar de Saude , COIItando o primeiro,
bO a nnos de Serviço, e o segundo, 49 annos.
Porte de Atmada.
Reformado na cnnrormidade
do Decreto de ~t de Junho de lWt,
ficando addido ao referido Forte,
cI Ci\pitiio
QllLirtf'1 Mestre da
3. S Secção do Exercito,
Francisco Jo,é T"ix(>ira Dias; em at te ução a ter mais de 50 annos de Sorviço , e haver sido julgado in-.
capaz docoutinuar
activamente,
por uma Junta .MiliLar de Saude,
Por Decreto de ;) l <10 dito me::;.
B"tlllhiio de' Caçadons
N." 3.
Tenen te , o Tenente da 3." Secção do Exercito,
Christiâno A ugusto
da Fonsêca.
Regzmerdo de hift,Lnleria N. o 5.
Tenente,
o Tenente do Regimento
de Infauteria N: 10, Vicente
José Borjes.
Regimento de [nfanierio N. o 11.
A
Capitão da Companhia
de Grnnudr-iros , o Capilão da· 3. Secção
Iilo Exercito,
José An85ta{!in Montt>iro.
4..a Sei'çâo do Hxercito.
Companhia de f' etcT(tIlOS de Belém.
Reformado
na conformidade
do A lvará de 16 de DczE'mbro de'1190,
o Major da 3.a Secção do Exercito,
Antonio f'lorencio Reixf1 ;
ficando addiclo á rel'erida CompnnlJia,
por assim o desejar,
em
attençn.o a ter mais de 40 annos de Srrviço e haver sido jnlgado
incapaz de nelle continuar activamemte,
por uma Junta Militar
de Saude.

Caslell() da Bart·a de Vianna.

Reformado
TlI.\ conforlllidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
flcando addido
ao referido Ca:;Lello, o Major
da 3." Secção do

[3 ]
Ex~rcito,
Loiz Carlos de Sousa; em attençâo
a ler mais de 30'
an nos de Serviço,
c haver sido jlllg-ado incapaz de nelle contiuuar activamente
por uma Junta Militar de Saude.
Castetto de S. João .tCJF'ó,..
R~formado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Castello,
o Ca pitâo do Regimento de
Iufanteria
~. o 9, Francisco
Antonio de Carvalho;
cm nttençâo
fi ter sido jlllgado
incapaz de todo o Serviço, por uma Junta .Mi.
litar de Saude ,
Gooerno da Barra,
e Cidade de Aveiro.
Reformado
na conformidade
do Decreto de 21 de Junho de 1824,
ficando addido ao referido Governo,
o Capitão Quartel Mestre
da :1. a Secção do Exorcito,
José Leite, Mendes.
em atrençâo a
ter mais de 4.0 a n nos de Serviço,
e ter sido julgado
incapaz de
nelle contin.uar activamente,
por urna Junta Militar de Saude.

-*'~*-

Sua l\fag~3Inde, A RAIN HA, Determina:
1.o Que o Coronel Governado!; do Oastello de S. João Baptista
de Angra, JoaqlliUl Zeferino de SeljlH'ira: fique interin ameute encarregado cio Couunando
da. 10.- Drvisào Militar.
!lo o Qlle () Major do Estudo Maior de Artilheria , Francisco de
p,lIla Lobo d'Avila,
paose a exercer as funccões dp. Cornmandante
dr> :\fn teri a I de Artilhcria
lia 7. A Divisão Militar,
cm 1110"ardo Majir do mesmo Corpo), José Candido da Silva Montes,
que passa a
0ommalldanlt'
do Material de Artilherio na 8." Divisão Militar.
3. o (~ue o Tenente addido á Companbia
de Veteranos de Mat.
tnz in lios , José Gomes Ribeiro Galvào;
commande interinamente
a.
referida Companhia.

--.~.-

Sua Magestade , A !tA [NUA,
Manda declarar A~pil'nntes a
Offrcu.es , por lerem as circumstancias
exigidas na Lei de 17 de Novcmbro .de 13.:tl, os índividuos
abaixo mencionados.
JOllO de Sousa da Gama, Cabo de Esquadra do Regimento de Cavn llnri a t\ .• 6.
Jo5o Corrêa Vidal.
Segundo Sargento do Regimento de Infanteria
J T • o 1 :l.
José Maria Falcão de Carvalho,
Soldado do Regimento de Infanteria

N.- 16.

--.~*-

LICenças concedidas por motivo
Ao Capitão

de molestia aos Officiacs abaixo.
declarados •
Em 8,::ssl;0 de 11 do mM'!. p~oximo passado.
do Regimento
de Infanteria
N" ~, Itodrigo Bezerra.'

[ 4

1

do Rego, trin-ta dias para fazer uso das Galdns de Vi;:clla; prlncipiando em 20 de Agosto proximo futuro.
Em Senão de lá do dito me'!..
Ao Maior da Companhia
de Veteranos de Villa do Conde,
Luiz
Pinte da 'Fonsêca,
quarenta
dias para fazer uso das Caldos de
Vizella : tendo principio ·no J .• de Jttlho proximo futuro,
Ao Capitão da Companlda
de Veteranos de .Mattor.inhos,
Alexandre José de Faria, quarenta dias para faeer uso das Caldas de Vizelia, principiando
no 1.. de J ulho proximo futuro.
'Em Sellsão de 18 do ditemes;
Ao Tenente do Regimento
xle Oavallar ia l ." 3, -Joâo da Costa
Trena,
sessenta dias para fazer U:;O das Cald-as da Rain ha na sua
origem, e-banhos do mar; começando nol ," -de Agosto proximo
-futuro,
Ao Major do Regimento
de lnfanteria N" 16, J(lt~ Fernandes da
Silva, sessenta dias para se tractar,
Ao Major de Artilheria,
addido â Praça de Elvas,
João Pereira
da Costa , sessenta dias para fazer I1S0 dasÜaldas
da Hainha na
'sua origem, -e ban [lOS do mar; "Começando em ~o de -J ulho proxitno futuro,
.
Ao Coronel de Cavallar ia, Commandautc
da .E'cóla VetNinaria,
Pedro Lobo Teixeira de 'Barros,
sessenta dias para se Iraclar.
Ao Tenente da 2.a Secção do E:'{ercito, empregado
neste Millistcrio, G regorio Jose! Va>fclla, noven la dias para. se tractar CIII ares
pátrios.

Ao ;\pontador'Geral,da
T110maz de Aquino
etar-se.

extincta Repartição
das Obras Militares,
e Sousa, noventa dias para continuar u tr a'

-.~..-

r.lcençt1. 1'e~stad(ls eoncedidas

aos OjJiciaes abaixo indicado,.
Ao Tenente
Coronel do Bata lhlio de Caçadores
N." 6, Antonio
'Peito de Carvalho,
quinze dias.
Ao Tenente do Rcg.imentode
Iufauteria
N.· 6, V:lSCO José Manoel
'forres,
dous mezes •

.

_.~.-

Declara-se que ·foi npprovada a licença de trin ta dias pata continuar a tractar·se,
que o Governador
da Praça de Abrantes,
purticipou,
ter concedido ao A lferes do Regimento
de Infanleria
N.·
9, José Francisco
do Cazal,
na conformidade
do Artigo~ ..• Ó03
Instrucções insertns na Orul'qJ do :Ex.ercilo N" 13, de () ue Março
de 1837. = DUQUE DA TERCElllA.

E~tt\ con forlll~.
O Cll.Cfe inte,.inQ

"ti

1. a Dirr.cçâo -

8ecretarja de Estudo do. Neg:oc1os da Guerra,

em 11 âe.ftm!u.

de 181~.

OR·DEM DO EXERCITO.

D

CARTAS
D~ LEI.
ONA MARTA, por Graça de Deos , RAINIU de Portugal,
c dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subdiros,
qut' as Côrrcs Geraes Decretárão,
e Nó" Queremos a Lei seguinte:
Artigo 1.. Os Generaes e maie Officiaes do Exercito de Portugal, <lue estando lia escala dos accessos forâo dellas riscados pela
sua rr-cnnhecidu
adlresâo
á Carta Constitucional
desde der. de Setemoro de mil oitocentos trinta e seis até á publicação
da presente
Lei, e por esso uuico motivo preteridos , seja qual fór a situaçân em
qlle actunlrnente S~ achem,
serão mdemnisados
das preteriçôes
que
estão soffrendo pela fôrma designada nos pllragrllphos seguintes :
§. 1.. Os q ue forâo preteridos , e depois obt iverão a effectividade dos Póstos a que unhâo direito, . contào desde j,i a antiguidade
que UH'S com petia.
.
§. 2.· Os que forão preteridos e já estão Graduados,
contâo a
antiguidade
da Graduação desde quando f\.lrão preteridos;
e as futuras promoções serão rezuladas
da maneira que já mais os que oS
preterfrâo
possâo ser promovidos ao pô.to imrnediato
com o projuizo
dos Grud uados.
.
3.°
Os que ainda

9·
estiverem no mesmo Pôsto serão Graduados, sendo-lhes em tudo applicaveis as d isposiçoes dos parographos
antecedentes.
§. 4:
Os que já se acharem collocados na fórrna do pnragrapho
primeiro,
e ainda assim estiverem preteridos em virtude de prumoÇOl!S posteriores á de cinco
de Setembro de mil ,oitocentos trinta e
sete, serào Graduados no Pôsto que lhes competir , applicalldo.se~
lhes as dlsposiçôes
do paragrapho
segundo. .
Art. !l." Os OtTIciaes Reformados,
pretertdo~ por motivos políticos lia promóção de cinco de Setl'muro de mi I oitocentos trillta e
6ete, e a qUt'in não approveitárão as dispoiições do A r~igo primeiro
da Lt:i de Tinte e sete de Janeiro de mil oitocentos quarentjl e um,
'Não indemnisados corno lhes competir,
e conlaráo depois as suas
:Reformas com as vantagens que a Ille..ma Lei lhes cOllceut', ueóde
o dia em que forilK) drc!"radf)\j nào capazes de t.odo o Serviço ppla
Jllnta de In~fl(>cçrlO areada por Portaria de treze de F.eveJeilo Ue
mil oit ....cenlod quarenla e UIlI.

[ 2
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• Art. 3.° Os Ofâclnes assim indemrsisados
flertO sem direito 8.0"
vencimentos em que tiverem sido lesados.
A rt. 4-,0, FlC~ r'evogada todo. a Legislaçllo em con trar io,
Mandâmos por "tanto a todas as Authoridades
, a qucrn o conhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a curnprâo , e fação cumprir e guardar tão inteiramente
como uell a se contém. O
Ministro e Secretario de Estado dos Nejrocios da Guerra a faça imprimir , publicar e correr. Dada no Paço das Necessidades , aos dez
de .~tlnhQ,de mil oitocentos quarenta
e trez. = A RA INHA COI~
Rubrica e Guarda. = D7,(,(1.u~da Terceira.

DONA MARrA. por Graça de r;;."os, RAINHA de Portugal,
e dos Algarves, etc. Fazemos saber-a todos os Nossos Subditos , que
as Côrtes Gemes Decretárâo e Nós Ql1eremos a Lei seguinte:
Arligo 1.0 O beneficio da LE'i de cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e sele, he extensivo II todos os Sargl'ntos Ajudantes ,
e Sargentos Quarleis Mestres dos Corpos do Exercito , que por Sf'US
Serviços. e Fidelidade ao Throno Ligitimo, ~e á Causa da Indopcnd=ncia e Liherdade Nacional,
haviâo pnssudo ás Companhias de.Vcteranos , antes.da promlllgaçQo da- mesma Lei.
Art,. 2.· I~iea para este eífeito revogada toda a Legislaçâo em
contrario.
Mandâmos por tanto a todns.as A uthorid ades , a quem o conhecimento e execução' da referida Lei pertencer,
que a cumprão , 'e
fação cumprir e guardar tão inteirament.e como nella se cont~m .. O
Ministro e .Secretarin de Estado dos Negocies da G uer ra , a faça imprimir, pu blicar, e correr. Dada, no Paço das N écess,:danes, aos
dez de Junho de mil oitocentos quarenta
e trez.=
A H.AINHA cOIIl
Rubrica e .Guarda, = Duque da Terceira •.

-*~~*____,..
'Pnr Oecreto de 7 do corrente me't.
~ ." Regimento,de Artilheria.
- Primeiro Tenente,
o Primefro Tenente da 3." Bateria Destacada,
Lourenço Antonio Penêdo,
.
3. a Bateria Deslacada.
Primeiro Tenenf e , o Primeiro Tenente do ~.' Regimento de Arti.
lheria, Joaquim Maria Pamplf)na.
I?egillmdo de Infa-nteria N.· '2.
Alfcn's ," o Alferes dc) Batnlhào de Caçadorf'! N.· 6, José Vicente.
.
Regú~enl() de Infanluia
N. o 6.
.
fenente,
o Tenentf! da 3. a Secção do ExercIto,
Joaquim J(}sé-"d.
Mendonça
c' Bnto.

[ 3 ]
4.a Secçáo do Exercito.
Companhia de Veteranos de A lmeida,
J\d(lido
Villa

.

á raferida

Companhia,

Boa.

o ~1ftjor Reformndo

. --*00*--

.

,

Fr~l1ci5CQ

Afra

.

na Carta- de Lei de 10 de J rinho de 184.3, Determina
Sua Mngestade,
A .RA.1:'11rJA.
.
1.0 Que todos 05 Officlacs que se julgarem
com direito ao bene(lcio da referida
Lei,
o requeirão
pelas vias competentes.
2.. Que uma Commissão
composta dos Tenentes
Generaes , Visconde de Boire , Conde de ~emodi'les,
e Brigadeiro
Chaduano,
Pedro Paulo Ferreira
de Sousa"
se reun a nesta Sccretllria
de Estado,
para em vista dos Requerimentos
dos pertendentes
que- lhes serão
enviados,
e de tonos os mais esclareciment.os
que houverem,
e de
quc a dita Comrnissão
carecer,
liquidar
o direito que os Requerentes tiverem
às indemnisações
concedidos
na dila Lei,
emi tti udo ~
respeito
de-cada
um o seu parecer
motivado , e com deelaraçâo
do
Arl ." d a referida
Lei que lhe aproveitn
, e do Pôsto , Graduação
antig'lIiuade,
ali melhoramento
de Refórma,
que cm conformidaJ~
Para

se levar a offeito o disposto

lhe deva ser conferido.
3.. Qlle a mencionada

Cornmissâo :i medida
que fôr apurando
os seus trabalhos,
envie o resultado
á Repartição
cnrnpete nte,
4.- Que o Capitão do Bntalhâo de Caçadores N.· 8 ~ Francisco
Dioniaio
da A lmcida;
passe n fazer as funcçôes
de Secretario
na dila
Commis.tw,
sem qlle fique exonerado
do Serviço em.que se.acha na
Inspecção Geral de Iufanteria.

--..

~"",-

S11ft Magcstacle,
A RAINHA,
Determina:
1.0 Que o Major do Ultramar,
Vicente
de Brito Corrêa , t"me
o Commando
interino
do Corpo de Artilheiros
Auxiliares
da 9.- DIvis~f) ;\1ililar.
2..
Qlle pora simpliflcar

o expediente
do Ministerioda
Guerra,
e
Geral do l',s(>nal
do Exercito,
todas as
T<'qui~içqes de Corpos,
Praças , 011 Fortalezas,
sejào de futuro dirigidas ao referido 1\1 lOi:ll<'ri() de trez em trez mcees , salvo em caso uraente ;
que serf\ sempre deRignu?C? '~o rel'tyectivo Officio de.r~~I'~SC;
ft~and~
ent"lIdlfio
flue ;;t' n~ r('(1'1l.1çops nao.poderem
ser·satlsfe.tas
ao lodo 110
trimestre
se~tlinle Aqup\le a qlle se referirem,
cumpf(~ que os urtigos
qlJe deixarem
de ser fornecidos
sejão de novo inc\uidos
nas requisições re~ppctiva:> a psse seguinte
triml'stre,
se por ventura
ninda forem necessarias,
decll)rando-se
p.m ohservação
essa circumstaucia.

e da Secretaria

Havendo.se
de

etape

da

IIlSpN'Ç~\O

-*~.-

911seitado algumlls d IIvida~, á cerca do abôno de 'l'Içõe~
ás praças
qlle tem passagem
de uns para outros Corpos ~
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SlIn Mrigp.starlc,
A RAINHA,
Manda
se aCJl>Ielle abôno , segundo as Ordens
a todas aquellas
praças que tiycrcrn a
-corno áqnellas que fôrC'fl)' dcspachaJas
do-se unicamente
desta regra, todas
sagern por assim o haverem rCluerido,

dito abono.

declarnr , 'lU!! deve erf<:'ctll:1lem vigôr, durante o transi to
mencionada passagem,
assim
pnra Veteranos;
exceptuanas praças que obtiverem pusás qnaes se nâo yereflcará o

-*~""--

Mal'festade,
A RAIN,HA,
Manda declarar
Aspirante
a Oflkwl, por
as circl1rn~tuncias
exigidas
na Lei de 17 de Novem'bro de lf\41 , o individuo
abaixo
rncuciouado.
André Ferrâo Barbas Castello Branco,
Cabo de Esquadra
do Batalhão de Caçadores
N." 7.
Sua

ter

Sentença

-*~*-

proferi·la pelo Supremo Conselho de Jusliçt" Militar.
Em Sessâo de 31 de Janei'r() do corrente anuo.
Rceimento de [nfamierta Jv'0 6.
,

João Corrê a , Soldado;
condelIlllado
a ser exauctorado
das honTas Militares,
e a dezrêdo perpetuo
pai-a os Rio. de Scnnu , peIos crimes de quarta de»cl'Ç>r\O aggravada,
assalto,
arrombamenlu,
resislencia
á Justiça, uso de purlhal,
c saueedor.

3"

Extracto

de um Ojficio do General , COnln1nndan'te 'da
Divisáo
JI.ftlitar, datado de ::lO de Maio ultimo.
No dia 29 do iiobredito mez, foi axauctorndo
das honras Militares na presença de toda n Tropa da GUflrniç?ín do Porto,
o sobre.
dito,

Soldado

do Rt'gimenlo

de Lnfanteria

--j«~«*,--

Licc11fa concedida

N"

6,

Joào

Corrêa.

110r motivo

de 'fItulestia ao Official abaixo declarado •
.Em .5/.;ss,10 de 11 do m.e:r. proximo passado.
Ao Tenente Coronel addirio no Castel!o de S. João da Fóz , Antonio de Azevêdo Sonsa e Mello , sessenta dias para fazer uso das
Caldas
na Ilha de S. Miguel,
e banhos
do mar;
principiuuuo
em 1ó do corrente
mez,
Lscenças regisfados

-.~,*--

aos Ofjiciaes abaixo ú1dicodos.
lo de Cavallaria
N. 07, Clerma ..
'!lO .José Guedes,
dous mezes.
.
Ao Tenente Coronel,
Governador
da Praça
de Juromenha,
J6$é
Thomaz ,de CUSs.erC"!i, 'dons mezcs.
DUQUE
DA Tl'!RCl'_H4A.

Ao Cil'nrgião

Ajudante

concedidas

do Regimen

=

E::.tá. conforme.
O Chcfe interinQ dtJ 1.· Dircc:ç(ú) -

Secreta",a de Estado do. Negocios da Guerra,

em Ç20 de Junho

de 1U13.

,ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o seguinte:
CARTA

DE

LEI.

DONA
MARIA,
por Graça de Deos , RAINHA
de Portugal,
e dos !\Igarves,
etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos,
que as Côrtes Gentes Decretárão,
e Nós Queremos a Lei seguinte:
Artigo f.. A Força de terra para o anno de mil oitocentos quarenta e trcz: a rui! oitocentos quarenta
e quatro consistirá
em vinte
e quatro mil praças de pret de todas as Armas,
Art. 2," Da mencionada
Força deverá ser licenciada a que exceder a dezoito mil praças de pret-, quando o serviço publico não
reclamar
o contrario.
Art. 3,0 Fica revogada toda a Legislação em contrario.
Mandâmos por tanto a todas 8S Authoridade's,
a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a cumprão,
e fação cumprir e guardar tão inteiramente
como nella se contém. O
MlIli~tro e Secretario de Estado d08 N egocios da Guerra a faça lmprirnir , publicar
e correr. Dada no Paço das Necessidades,
aos vinte
c nove de l\1aio de mil oitocentos quarenta e trez.
A RAINHA
com Rubrica e G uards ,
Duque da Terceira,

=

=

-·~G·DECRETO.
Attendendo
ao que Me representou
o Alteres de Infanteria
número sete, A lexandre de Sousa Moura G irâo , comproUlettido
nos
acontecimentos
politicos de Agosto de mil oitocentos e quarenta,
pedindo lhe fossem applicaveis as disposições do Decreto de quatro de
Março de mil oitocentos quarenta
e dous , pelo qual fui Servida
amnistiar os Officiaes do Batalhão número seis, que se envolvêrâo
118 rvvo lta do mesmo Batalhâo
, que teve lugar naquella época,
Hei
por bem, Usando da Faculdade que Me confere a Curta Constitucional da Monarquia,
Tendo Ouvido o Conselho de Estado,
ampliar em seu favor as disposições do mencionado
Decreto. O Duque
da Terceira,
Presidente do Conselho,
Ministro e Secretario de Esfado dos Negocios da Guerra , o tenha assim entendido e faça executar. Paço das Necessidade,
em doze de Junho de mil oitocentos
quarenta e trez, = RAINHA.
= Duque. da Terceira •

•

E ~ j.
I .•

-*~*P01'

Decreto

de 7 do corrente me'Z.

4. o Regimento de A,'tilheria,
Coronel,
o Coronel do Estado Maior da mesma Arma, Antonio da
Silva Bastos.
Por Decreto de 14 do dito mer..
Regimento
de Infauteria N.· 9.
Capitão da 7.· Companhia,
o Capitão da 3."-Sccç5.odo
Exercito,
Joaquim Mendes Neutel,'
.
4. a. Secção do Exercito.

Praça de Palmelia,

Alferes Ajudante
da referida Praçu., o Alferes da a." Secção do
Exercito,
João Francisco de Freitas Bettcncourt ; em consequen ....
da de estar julgado incapaz, de Serviço activo por uma Junta Militar de Saude.
Exonerado
de Ajudante
da referida Praça ,. contin uan do no exercicio em que se acha no Castel lo de S. Jorge,
o Segundo Tenen ..
te, José. Joaquim de Freitas,'
Companhia de Veteranos de Beirolas,
Addido á referida Companhia,
o Alferes da 3: Secção do Exerci.
to, José Pereira Sacolto.; em atlellçi'to aos seus bons Serviços, e
achar-se julgado por uma Junta Militar de Saude,
incapaz de os
poder continuar a prestar,
em consequem-ia de cegueira completa.
Torr« de S. Vtcente de Hclém;
Iteformado
na conformidade
do Alvará de IS. de Dezembro de ]790,
ficando addido á referida Torre,
Q Tenente
da 3. Secção do
Exercito,
Joaquim Bernardo de Matto~; em consequeucia de estar julgado incapaz de continuar a servir act ivumeute , por uma
J unta Militar de Saude , e em attenção a ter mais de 3ó annos
de Servlço,
B

Caetello de 8':Joâo Baptista da Ilha.da llladeira.
Reformados, na conformidade
do A lvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addidos ao referido Castello , o Major das extinctas Mi.
Iicias do Ultramar,
unido á :l.a Secção do Exercito,
Joaquim
Pinto Coelho, e o Ajudante das -IDI'SmAS MiliciAs, Gradnnoo em
Capitão unido ~\ referida Secção, João Diogo Pachêco de Menezes; os quaes forão julgados incapazes de Servir activamente,
,por.
urna Junta Militar de Saude , contando o primeiro,
49 aanos de
Serviço ; _e o segundo,
mais d~ 35.

Sua l\Iageslade,

-.~~"*'.
Houve por befD ConfQrmando.Se_

A RAINHA,

com a proposta do respectivo Com manda n te , promo\'~r ao Pôsto
de Porta Bandeira,
o Primeiro Sargento Aspirante a Offieial abai210 mencionado.
Regimento
de Infanteria
N.· 6.
Antonio de Serpa Pimentel.

--*OO·_!:...
Sua Magesta<le,
A RAIKHA,
Manda declarar Aspirantes
a
Officiaes , por terem as circurnstanclas exigidas lias Leis de 17 de
Novemhro de 1841, e 2l de Abril de 18,M" os individues abaixo
mencionados.
Manoei de Saldanha da Gama,
Soldado do Regimento
de Cavallaria N.o 2.
Joaquim Antonio Sevéro de Oliveira,
Soldado do Batalhão de Caçadores N. u 2.
Vasco Guedes de Carvalho Menezes,
Cabo de Esquadra do Batalhão de Caçadores N. o 7.
Antonio Sevéro de, Carvalho,
Segundo Sargento do Regimento
de
Infanteria
N: 13.
pl'o.feri-'{as pelo Supremo Conselho de Justifll lJtlilitar.
Bm Sessão de 13 de Desembro ultimo. .
Batalhão de Caçadores N." b.
Antonio José Vieira, Soldado;
condernnado
a degrêdo perpetuo par<l. algum dos Pesidios de Africa, pelo crime de deserção,
e
estupro viale nto , depois de exauctorado das honras Militares.
Em Sessão de 28 de Janeiro do corrente. anno.
Batalhão de Caçadores N.·
José Antonio 3;·, Soldado; .condemnado
em degrêdo perpetuopara os Rios de ~ena, pelo crime de primeira deserção,
c homicidio.
Sentenças

~A

Extractos dos Df tidos dos Generae» Commanda11tcs,d(~ 1.a, e B." Divisôe« Militare.,
datados de 31 d.e .4'Jaioultimo,
e 8 do corrente melo.
No dia 30 de Maio ultimo, foi exauctorado
das honras Miljta1'''~ n a pr"~f'nC;fI rlE' lona a Tropa
da Guarni~ão
de Tavira,
o Sol·
dado do Batalhão de Caçadores N,"
Antonio José Vieira, e entregue á Justiçe para ir cumprir a sobredita pena.
No dia 8 do corrente,
pelas 7 horas da manhâa no Caste llo de
S. Jorge na presença de diversos contingentes
dos Corpos da guarnição desta Caprtal t foi exauctorado
das honras Militares com as
formalidades do estylo , o sobredito Soldado do Batalhão
de Caça-.
ô

dores N" ~, .}9ié Antonio 3"

,

.
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->II<~*.LfccnraS concedidas por motivo de molestia aos OJflr:iacr. obase« declarados.
Em Seuõo de ~3 do mccx.proximo passado .
.Ao Tenente Coronel,
Govern ador da Praça de J uromenha
João
Thomaz de Casseres , quinze dias para se tractor.
'
Ao Tenente addido
Praça de Campo Maior, Bernardo
Marqlles,
quarenta
dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua origém; lendo principio 00 1.0 de Julho proximo futuro.
Bm SelJsrío de ~7 do dilo mecx..
Ao Coronel de Engeuheiros,
e Governador
do Forte de Lippe, José
Feliciâno Farinha,
sessenta dias pora fazer uso das Alcaçarras
,
e Caldas da Rainha na sua origem; começando
no L. o de Ago~to
proxiuio futuro.
Ao Capellão do referido Forte,
o Padre Manoel de Santa Tecla,
-sessenta dias para fazer lHO das Caldas da Rainba na sua origem,
-e banhos do mar; principiando
em 1:) de Julho proximo futuro,
Em ."essâo do 1.' do corrente me~.
Ao Capitão
do Batalhão
de Caçadores
N,· ~, José Francisco de
Oliveira Guimarães,
dons meses para &C tractor em ares de campo.
Ao Alferes do Regimento de Inf'allleria N: 11, Antonio Muna de
Brito, quarenta dias para se>tractar.
Ao Coronel da 3,~ Secção do Exercito , Autonio José Silvciro, noventa dias para se tractar , c fazer uso das Caldas da Haiuha na
sua origem.
á

Licen~as regIstadas concedidas aos Officiacs aboixo indicados.
Ao Tenente do Hegime>lIlo de Cavallaria
N,' 4, .Muno(·1 Pedro de
AIC:1nlara Ferreira e Costa, prófogação
pOI' seis mezes.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.o7,
Liuo Augusto de Freitas, prorogação
por vin te dias.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
l'l: 4, Manoel Joaquim
de Oliveira,
trez mezes.
Ao Tenente Quartel
Mestre do Regimento
de Lnfan tcrie N.'" 7 ,
José GlIaldino de Campos,
dous mezes.
Ao A·lfercs do Regimento de Infanteria
N,· l~, Domingos Lopes
Xisto, dous mezes.
Ao Tenente
addido íl Companhia
de Veteranos
de Mallozinhos,
José Gomes Ribeiro Galvão , seis mezes.
DUQUE
DA 'fl.:I~CEUU.

=

E lá conforme.

o

Chefe interino

da 1.. DirC'cçdo

:::2:

N.- 23.
Secretat'J(J de Estado

da Guerra ~ em o 1.. de Julho
de 1843.

do. Negocias

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-.~e ao Exercito o seguinte:
Por Decreto de 14 do me9: proximo

passado.

Regimento de Infanteria N.· ) 4,
Major Graduado,
o Capitão,
Agostinho Luiz Alves; contando a
antiguidade
da referida Graduação
de 20 de Dezembro do anilo
proximo passado.
Por Deerei« de 2<l do dito 111e'Z.
Estado Maior de Arlilher·ia.
0

José Brnz
Cnpit:io,
o Capitão do 3. Regimento da mesma Arma,
de Lemos.
Primeiro Tenente , o Primeiro Tenente do dito Rogimcuto , José
Antonio Pereira de Arnujo Sequeira.
3. o Regimento
de A1'lilheria.
Cnphâo da 5.& Bateria,
o Capitão
do Estado Mui()r da mesma
A r III II , Fr aucisco Evnristo Leouc.
Pnm -iro Tonr-ntc , () Primeiro Tenente
do referido Estado Maior,
José U'1I1H.lldo Perdigão.

Regimento de Infanteria

N.· 2.

Capitão

(h 6." Companhia,
o Capitão do ltegiulOnto de Infanteria
N: 3, Antonio de Sá Malheíro.
Regimento (Ú Infanieria N. o 3.
Capitão da 4," Companhia,
o Capitão do H.cgirnento de Infanteria
N: (), Francisco de Sous« Neto.
Teneute , o Tenente do Regimento de Infanteria. N/ 6, Francisco
Jo)é Srlveiro,

Rcoimenlo de Infanteria N: 6.
'I'cn-nto , o Tenent~ do lh'gimento de Infantcria N:

3, Jose Joa-

quim dos Santos.

Reeimenio ck I ufanieria N.· 9.

AICcre , o Alfere, â~ Regimcnto de Infanteria N: 2, José Ricardo Pereira Cabral.
Regimwfo
de Infanleria
N. 11.
Cnpilão da Companhia
de A tiradores , o Capitão do Regimento
de
IlIfanteria N" 2, Alexandre Magno de Sá.
ft

Sua

-~-Determina

Magestede , A RAINHA,

que o Tenente

•

Co-

ronel do Estado Maior de Artilheria,
Duarte Daniel Pereira do
Amaral;
seja interinamente
encarregado
do Commando
do Material de Artilheria na 1. a D.i visão. Militar.

--oJt.~~*--

Sua Magestade,
A RAINHA"
Manda declarar Aspirantps a
Officiaes, por terem as circumstancias
exigidas nas Leis de 17 cle
Novembro de 18·:U, e 2L. de Abril de 184~, os individuos abaixo
mencionados.
José Antonio Malaquias
de Almeida e Sá, Soldado do 1.. lleóimento de Arti lheria •.
AffonçodePaulaRamns,
Forricl do Regimento de Cavalla-ia N."}.
Ildefouço Moniz Corte Real,
Forriel do Regimellto de Lnfuuteria

N: 5.

-,)~*-_.-

Tendo-se snscitndo dúvidas sobre o modo porque se deverá proceder ao ajustamento de contas de fardamento das praças de pl',~1 con-.
demnadas a trn hn lhos públicos no Reino:
Determina Sua Mages. tade , A RA LN HA, para a melhor cOlltf1hilidarl,~ ec;cripturaçào
dos
Corpos do Exercito,
que no dia nnmodiuto
á'lllelle ern qL1e chegarem aos mesmos Corpos as. sentenças dos réos , sejào estes conduzidos ao seu destino, conferindo-se-lhes
gl,ia, de ajllstamenlo de contas. de vestuario até 31 de Dezembro de 1842, a lim de serem liquidadas no Arsenal do Exercito , e ll'w aj listaria a con ta do 1. de
Janeiro do corrente armo. até ao dia em CJIH> tiverem baixado as sentenças, se remetta ao Com mandante do Presidio respectivo a quan ..
tia por que os ditos réos fórem credores.
U

-*~*Sesüença

proferida

pelo Supremo

Conselho

de Justiça

lI1ili'ta,. •

.Em Sessão de 23 de Maio ultimo.
Regimento
de Injanfena N.· 5.
Vicente 'José Borjes de Medeiros,
Tenente;
foi mandado 501.
tar , julgando-se expiados os crimes de primeira deserção simples,
c ter retido os Soldos dos seus Camaradas,
com o tempo de prisào
que tem solfrido.

'-*~*LII;en~$ concedidas

por motivo de molestia
declarados,

ao. Officiaes abaixo

Em Scssllo do LOdo
mr.~ proxvmo P(J8sadoc
Ao Alferes Ajudante do Regimento de InfanterÍa N." 14,

José Joa-,

L 3]
quirn Nunes de Sousa,
quarenta
dias para banhos do mar em
Aveiro; principiando
no 1.. de Setembro ,proximo futuro,
Ao Tenente Quartel
Mestre do mesmo Regimento,
Bernardo Lopes, quarenta dias para fazer uso de banhos slllfureos
('D~ S.
Pedro do SIII j lendo principio no 1.0 de Ag~)~to pr oxirno futuro.
Ao Capellâo do mesmo Corpo,
Joio de A lrne ida Mentozes e Vl1SconceJlos, quarenta dias para ban,hos do mar em Aveiro;
tendo
principio em 15 de Setembro proximo futuro.
Ao Capitão do dito Regirnento , José da Silva, quarenta dias para
o
"'
banhos do mar em Av('iro;
começando no 1. • de Setembro
proxirno futuro.
Em ScsSiío de 3 do dito mez. ,
Ao Coronel do Regimento
de Cavaf laria N.· 8, Barâo de Almeid i n ha , novcnt.a dias para continuar
a tractar-ae
, e fazer uso dos
!.HlIlJIOl> sulfurcos
em S. Pedro do Sul.
Era Sessão de 6 do dito me'Z.
Ao Tene-nte Coronel
do Regime nto de Iufanteria
N.· 9, Bernardino Alves Coelho, quarenta dias para fazer U50 de banhos do Jllar
ern Aveiro; começando
no 1.0 de Setembro proximo futuro,
Ao Major do refei ido Corpo,
Antonio José de Araujo,
quarenta
dias pHra fazer uso de banhos
do mar em Aveiro;
tendo principio no l."de Setembro
proxitno
futuro.
Ao Capitão do mesmo Corpo,
José Paulino de Sá Carneiro,
cincocuta dias para fazer uso de banhos das-Caldas
em S. Pedro do
Sul, e convalccer ; principiando em 8 de Setembro proximo futuro,
Ao Tenen te do dito Corpo,
Bernardo
i\ ntonio de Figueirêdo,
q uarenta dias para f"zer uso de banhos do mar em Aveiro; teudo começo no L· de Agosto proximo futuro,
Ao Alferes do mesmo Regimento
,. João Pedro
dos Santos, noventa dias para se tractar
em ares pat rios,
Hill Sessâo de 16 do dito me'!,.
Ao Primeiro Tenente
do 1.0 Regimento
de Artilheria , Joaquim
Guilherme de S'IIl:;a, sessenta dias pnra se tractnr.
Ao Coronel do Regimento
de Cava llarie N.··~,
D. Antonio José
ue Melln, sessenta dias para se tractar em ares de campo.
Ao Capitão do Regimento de Infuntoria N. o 16, Francisco Xavier
'I'nVitl'"''
Bn7.fI,
nov<,nf'l dias para continuar
a tl'actlu-;>C,
e fazer
uso de hanhos das Caldas da Rainha ra slla origem.
Ao Tenente COf(>nel addido á Torre de S. Vicente de Be lélll, Jo1'\O
dI' Sá Nogueira,
noventa dias pura fazer uso das Caldas da Rai.
nha na sua.origem,
e mais traclamento.
Ao Empregado
da Intendencia
da 1."', e 6. a Divi5ões Militares,
JO:1O Alberto Feliciâno Chaves,
sessenta dias para fazer uso das
Caldas da Rainha na sua origem, e banhos do mar.

( 4 ]
Ao Empregado
da dita'Intendcncla
, Antonio de Almeida Viveiros,
s~ssellta' dias para fazer uso das Calda~ da Rainha na sua origem,
e ban1lOS do mar.
Ao Empregado da mesma Intendencia , Francisco Izidoro da Silva
Prata, cincoenta dias para fazer uso de agu8s fcrreas, e tractar-se,
Em. Sesuio de Q I do dito mc~.
Ao Empregado da llcpartição Provisional de Liquidações,
Antonio
Joaquim da Silva, noventa dias para se uactar.

-,}t.~*Licenças t'egtstadas

concedidas

aos OJficiaes abaixo indicados.

Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N. 0,7, Lino Anguilto de Frei ..
tas, prorogação por quarenta dias.
Ao Capitão da 3.& Secção do Exercito '. Antonio José de Carvalho,
prorogaçilO por um mez,
Ao'Omeial
da Thesouraria , com exercicio na Inlendencia
da 1.&,
e 6." Divisões Mllilares,
José Antonio Gome~ Vahia, quatro me-

zes.

-

'

--.~*--

'

'Declaro-se quc forâo approvadas
ai; licenças qne os Cnmmandantos
da 4.", :>.\ 6.a, e B." Div.sôes Militares,
purlicip:irão rcrcoucedrio
nos Ofiiciaes abaixo indicados
na conformidade
do Artig-o 2: das
Instrucções' inscrtas na Ord~lI do Exercito N.· 13 de 6 de Março
de f1837.
Ao Capitão do Batalhão de Caqadores N: 6, Domingos Ribeiro da
Fonsêca , prorogação por trinta dias para se tractar.
Ao Tenente do Regimento
de I nfauteria N" g, 'Bernardo Lopes
Soeiro de Amorim,
vinte dias para continuar a truct ar-se.
Ao Alferes do Regimento de Infau teria N."
servi Ilda nnRegimenta N: 10, doào Maria Furtado,
trinta dias para continuar
a tractar-se ; contados de 21 do rnez proxirno passado ..
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N." 11, Manoel do Nascimento da .Silva, trinta dias para se tractar;
contados de 10 do
rnez p.roximo passado.
Ao Alferes do Hegimellto
de Infantcria
N." 12, Joaquim Cajado
Giraldes 'de Mello,
trinta dias para se tractar ; contados de 26
de Mnio ultimo.
Ao Tenente do Regimento de Infnnteria N."13,
Fr~Tlcisco Izidor:o
Fidié, trinta dias para se tractar;
contedos de 12 do mez proxImo passado.
DUQUE
DA TERCEIRA.
ô

,

=

Está

o

Chefe interino

conforme.
d~ 1.a Dirccçâo

N.O 24.
Secreta,.;:)

de Betado

do. 'Negoc1.os da Guerra,

etn 4 de Julho

dr. 1&,J,3.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito

,0

seguinte:

Por Decreto de 30 do mez proximo

passado.

Estado Maio," de .drtilheria.
da 3. a Bateria Destacada , José Ribeiro Torres.
o Primeiro Teuente do 3.· Heg'imellto de ArtiSá Pereira Sampayo Ozorio e Brito.
o SegulIl.lo Tenente do dito Regimento,
FranPl\rtugal.
3. o Regimento
de Artilluria.
Capitão da 7.& Baterin , o Capitão do Estado Maior da mesma Arma, Francisco Monteiro de Carvalho.
Segulld() Tenente,
o Segundo Tenente da 3.& Bateria Destacada,
José Domiug ues de Oliveira.
,
3. ~ Bateria Destacada.
Capitão,
o Capitâo do 3. Regiulento de Artilheria,
Candido Gon ..
çal ves Hoz a.
Se){lIlldo 'I'encnte , o Segundo Tenente do mesmo"Reginronto,
José
Joaquim Martins.
Hatalhâo de Caçadores N: 3.
Alferes, o Alferes do Hetjimento de Infanteria N." 13, João Thomaz Toribio de S'-HI~a.
Regimento de Infonterla N.· 5.
Alferes, o AlfNc,; do Regimento de Infantcria
N.· 2, Antonio Maria do Couto Zaga lo.
Capílr\O, o Capitão
Primeiro Tenente,
lheria , João -de
Segundn Tenente,
cisco de Moura

0

Por Decreto do 1.o do corrente me~.
10." J)ivi~(7oMilitar.
Commandante
da referida Divivâo , o Brigadeiro Graduado)
Alexandre Marcellinn 'de Maio e Brito.
Batalhão de Caçadores N." 6.
Alferes,
o Alferes do Batalhã.o de Caçndores N.· 4, Antonio de
Padua Freitus e Lima.
Regimento de Infanteria N. o 9.
AI feres, o A lferes do ltegimelllo
de Infanteria
N.· 14, Frederico
Augusto de [ ovaes Corte Real.
3." Se~iio do Exercito.
1
Capitão,
o Capitão do Regimento
de Cavallaria. N:,2,
Luiz de

•

1\1E'110 Breyner;
ficando sem vencimento algum; por assim o j equerer.
Tenente,
(I 1'cnen te do
Regimento
de Infantt>ria N. o
Vicente
José Bnrjes de Medeiros;
ficando sem ven.cimento algum ~ por assim o requerer.
Tenente,
o Tenente
de Cnvallaria,
emprel\ndo
na Secretaria ele
Estado dos Negocios da Guerra , Grl'gorio José. Varella;
por se
achar incapaz de Serviço a cti vo t.em pora ria mcn te.
4,.' Secçâo do /t.'.xerâlo.
õ

,

Torre de S. Vlcrnfe de Belém.
Addido á referid<t TOHe ,. o Marechal
noel de Sousa Rai vozo,

de Campo

Reformado,

Ma-

~*~.-.--

Sna Mag-estade.
A RAINJlA,
Determina que o Tenente General,
Conde de Semodães,
s-ja f'xolH'rndo da Comrn ssâo pura
qllE' foi nomeado
na Ordem do Exercito N: 21, de 11 de Junho
ultimo,
pelo requerer , allegnndo
motivos állendivl'is;
e quI' seja
substituido pelo Tenen te General,
Visconde de Villa Nova de Gaia.

Sua Magestade,

-",,~~.-.-por bem Conformnndo-Se

A RAIN H A,

Houve

com a proposta do respectivo Cornrnandante
, promovêr no Pôsto
de PMLa Bandeira,
o P1-i..!neiro Sargento Aspirante
a Official. abaixo mencionado.

Regimento
Antéro

Frederico

Ferreira

de Tnfanieria N.· 6.

de Seabra,

-""~4*-

Sua Mag-estade,
.A RA lN 11 A, .Vlanda declarar A spirante fi or,
ficial , por ter as circumstaucins
l''(ir<idas lia Lei de 17 de Novl'm.
bro de I B4t, e 21 de A bril de 184·3, o individuo abaixo meneionado.
.
Joaquim Anlnnio de Pontes A thaide e Azev}do, i\nspeçada do Regimento de Infan~ia
N." 7.

-.~..-

Licença. concedida. por

de moles/ia ao. OJficiac, tJbauo
cloradas,
.
En' Sesf';o de 9 do me" pro/cimo P("S(l~o.
.
Ao vI".I'lr do 8"talll"\,1) de Ouçadores N." 7, FranCISco VIOf'nte
Silva ~le!t()r, nOVtwt .. (li'Is para fazer uso de agu8s lhcrmaes
SLla orlJem,
o convdlecer.
motivo

(Ü.

da
na

[ 3 ]

,E'1I/JSeesâo de lÇl do dito meez.
Ao Coronel do Bata lhâo de Caçadores
N. o 4, Bernardo
José de
Abreu , noventa dias para se tractar , e fazer uso de hanhos das
Caldas em S. Pedro do Sul, e do mar na Figueira;
tendo principio em 15 do corrente mez.
Ao Cnpitâo do referido Batalhão,
David Pinto de Moraes Sarmento, trluta dias para fazer uso de banhos das Caldas em S. Pedro
, do SIIL; contados do 1.. do corrente rnez .
Ao Capitão do mesmo c,>rpo, Antonio Maria da Frias, trintadias
para fazer uso de aguas ferreas; começando no 1.0 de Setembro
provimo futuro,
'
AD Capitão do dito Bntalhão,
Jeronymo de Moraes Sarmento,
cincor-nta dias para. fazer tI~O de aguas ferreas , e banhos do mar na
Figueira;
tenrlo começo no 1.0 de Agosto proxmo futuro,
Ao Tenente do dilo Corpo,
Constantino
Lopes de Aeevêdo
e CIlnha, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar na Figueira; devendo principiar no 1.. de Agcsto proximo futuro.
A o Tenente do referido Batalhão,
Cazemiro Lopes Moreira Freixo,
quarenta dias para fazer uso de agu3S ferreas , e banhos do mar
na Figueira;
devendo ler principio no 1.' de Setembro proximo
1'oll1ro.
Ao A Ift'res do sobredito Corpo,
A ntouio Moreira Bastos Junior ,
vinte dias para fll'll'r uso de banhos rio mar na Figueira;
começando em 15 ele Setembro proxirno futuro.,
Ao Capitão rio Batalhão
de Caçadores N" 6, Domingos Ribeiro
da Fonsêca , noventa dias pam se tractar , e fazer uso da banhos
em S. Pedro do Sul; devendo ter começo em 6 do corrente mez.
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Infsnteria
N.· 2, servindo
no Batalhão de Caçadores N.o,1., Bernabé de Carva lho Vianna,
quarenta dias para fazer uso dcagll3s
therrnaes em S. Pedro do
Sul, principiando
no I: de Ouluhro proximo futuro .
./J·m Scssâ» de ]4, do dilo me:;. '
Ao Tenente do Reg-imt'lllo de Cnvallaria N.o8, Francisco- ManneI
da Silva, qunre n ta dias paro fazer uso dI' banhos do mar na Fi-guelra ~ tendo pr incrpio no
de Setembro prox imo futuro.
Ao '!'PIH"llt(' do Regi'lIcnto de Infnnteria N.· 1Q, Dominrrns Soares
'
"d
fl\ilH'irn ,I" ]\frllt'zes.
<l1l:Jrl'nllt d'.as para fa1.t'1' uso di' banhos
o
mar na Figueirll;
principiando
em 15 de Agost(, proximo futuro.
Ao Tenente do dito Corpo, Man0P.I Cabrlll, quarenta dias para
fll7.er 11.0 de hallhos do mólr na Figueira;
começando
fIO L. o de
Setembro pr01imo flltllro.
Em Sessâo de 19 do dito riu"!..
Âo Tenente da 3.· Secção do Exercito,
José Cezar Fortunato
Ferreira Sarmenw,
ses)cnta di.1\8para se lractar,
e faZt.'r uso de ba-

J"
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nhos do mar quentes,
em
Agosto proximo futuro.
Em Sessão
Ao' Coronel do ,1•• ' Rl'gitnen\o
t05., quarenta dias para se

Viannà;

tendo

principio

de 9.7 do dilo me,.,.
de Artilheria,
Antonio

em 1õ de

da Silva Bas-

trnctar ,

->lt~it-

Licença» reglstaclas concecli.das aos Oj}iciacs abaixo indicados.

Ao Tenente
Josê

Alves,

Ajudante
trcz

do Batalhão

N.· 4<, Henrique

de Caçadores

mezes.

Ao Ténl'nte do Batalhão de Ca-çadMes N.· õ, João Hl'lIriqnc de
Mornes Callado , dous mezes i contados do 1:' de Agosto proximo futuro,
Ao Capitão do Regimento
de Infauteria
H." 6, Arnaldo de Azevêdo Brandào,
quatro me;:ns.
Ao Cal~itao do H.egimento de Infanteria N" 11, A lexandre Magno
de Sá , dous meses.
11\0 Capitão Commandante
da Companhia de V cteranos de Chaves,
José Joaquim Pereira.
cinco 0l1':ie3.
.
Ao Tx-ne ute addido á Companhia de V ctpranos da Fôz do Douro,
J()n.o Machado de Ascvêdo , seis mezcs.
Áo Capitão da Companhia de V cterauos de Belém, Francisco Xavier
A belho , seis mezes.

-~.-

Declara-se o .eguinte:
1.0 QlIé o Major da '3." Secção do Exercito.
Luiz .\nlonio de
Miranda;
contiuúa a permanecer
na referida Secção , sem vencimento algum, por assim o haver requerido.
~..
(~II~ Francisco
lzidoro 1'ldié, a quem, na.Ordem ~lo Exercito N" 23 do 1.. do corrente mez, foi cOlltirmada a licença de t rinta dias para selractar,
be Ca pirào do Rcgunento de Iufunteria
N."
l:t, c nào Tenente,
como se publicou na referida Ordem.
3:
Que foi approvada
II pro rogação
de licença
pM trinta
dias
para se tractar que o Commandante
da 8.& Divisão Miliiar , participou cm Offlcio de 20 do mez proximo passado,
ter cou ce dido
"'-0 Alferes do Re~imcnto ele Infauterin N,"
.Jot\O Maria Furtado, na conformidade
do Artig<l 9: das Iustmcçôes
inse rtns na Ordem do Exercito N.· 13, de 6 de AJurço de 18.37. = DVQUE DA
õ

,

TERCEIRA.

o

Chefd interino

da 1.3 Dircoçáo

At

N.
St!creta'I'Ja' de Estado

25.

dos Negocios da'
de 13~t3
.

no

.'ORDENl
Publica-se

Guerra,

em

10

tU Julho

EXERCITO.

ao Exel'cit<J o seguinte.:

·

eA RTAS DE LEI.
.
ONA MARIA,
por Graça de Deos , RAINHA de Porf'lgal,
e dos AIg-arves, etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos,
que as Córtes Geraes Decretárâo , e Nós Queremos a Lei seguinte:
Artigo unico, IIc o Governo authorisado
a restituir á effectividade do seu Pôsto , o Capitão addido á oitava Companhia de Veteranos da Estremadura,
Hypolito Cassiano de Paiva ; ficando sem
direito ás promoções que tiverito lugar durante
o tempo da sua rcfórma , contando porém como tempo de serviço aque lle cm que esteve addido a V clcranos.
Mandâmos por tanto a todas as Authoridadt;s,
a quem o eonhecimen to c cxecuçâo da referida Lei pertencer,
q ue '<lo curn prào , e fação cumprir e guardar tão inteiramente
como nella se contém. O
. Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Guerra a faça imprimi!', publicar e correr , Onda no Palacio das Necessidades,
aos vinte
c oito de Junho de mil oitocentos quarenta e trez , = A l{,AINHA.
com Rubrica e Guarda.
Duque da Terceira.

D

=

DON A l\IAH.L\,
por Grllça de Deos, RAINÍlA de Portugal,
e dos Algarves,
etc. Fnsomos saber a todos (lS Nossos Subditos ,
que as Côrtes Geracs Decrct áriio , c Nós Querelllos a Lei seguinte:
- Artigo 1.. Desde o primeiro de Julho de mil oitocentos quarenta
e trez, não serão udrnittidos :1 contribuir para o Monte-Pio
do Exerdto, e da Armada,
os Officiaes que até ao dia anterior não tiverem
assentamento
nos respectivos quadros dos contribuintes.
Art. ~.. Aos actuaes contribuintes
será permittido
receber da
Fazenda Pública as quótas com <lue houverem concorrido,
cessando
.a respeito de suas familias , os effeitos dos regulamentos
do MontePio Militar.
Ar}, 3.
He o Governo authorisadoe
restituir aos in tercssados ,
as quót as men cio n adas no Aiugo segundo,
as quaes lhes serào pagas dentro em quatro a n nos , em prestações
rneusaes conjunetAI!l(!Ilte com o; seus Snldos , devendo para esse fi m propôr-sc an n ualmer... 1e ás Côrtes,
~lelOS iHinisterios
da Guerra;
c da Marinha,
as SU[1)mas neccssarias.
Artigo 4.· A bem das AssElciaçÕefi compet~ntemente
autllOflsa0

•

das, e regularmente
formndas , ou que formarem os mesmos Offi ..
cia es , com o fim de legarern pensões ~'i~suas farni lias , [ica tam br-rn
o Governo autborisado
a cnntr actur com e llns sôhrc o modo muis
conveniente ele se effecl.uar a I'e:itituiç~o das quótas d'l5 Sf!IIS Associados, que deixarem de ser contribuintes
do Monte-Pi,) Militar,
a
cargo elo Thesouro Nnciollal.
AI't. ;:'." Em conformidade
com os Artizos s('gllnrlo, terceiro,
e quarro , fira sallccionacla e appl'0vil.cla Ioda a dcsistericia já feita
pelos Officiaes d a Arruada,
qlle reqlJPrNi'to desligar-se do MontePio Militar,
m-rlian te a rcstit niçào
d as quótas com que para clle
haviâo rnntribui,lo,
para se lio'arem á Associaçào
de Soccor ro e
Monte Pio Gemi de Marinha,
npprovada por Decreto de vinte e
quatro de Dezembro de mil oitoceu tos quarenta e um.
Art. 6." O, fundos d a s Associações de qlle tractào os Arligos
antocedentcs , serão in violaveis , e lião sujeitos a dividas alheias, ou
par+icularcs de qualquer dos Associados. O Governo n:1Opoderá ler
interferen ciu alguma na disposição 011 applicaçào dos mesmos Iuudos,
i\rt. 7." As Associações do Monte-Pio
dos Mi1itares, e Empregados do Exercito,
e dá Armada,
CJlle passados quatro onnr-s depOIS de Icgal,O'lenle constituidas,
offereccl'em,
por sua organi,açtto,
probabilidade
de'ussl'gllral'cm fi subsiste ncia regular das familias dos
Assoeiudos , haveráõ do Thesouro Nacionnl , uma sornurn
igual á
metade das pensões effecuvamente
pagns nnquellcs pr ime iros quatro
annos: no fim do segundo quadr ien i- receberáõ urna quantia i~llal
{t quarta parte das pensôcs , cujo pagamellto
se (·fTectllar no mesmo
segundo q,uadrienio;
e no Inn do terceiro q ua d rj e n io , rcceheráõ
igualmente uma quarta parte das peusões
qljC etl'cctivarnente se houverem nf'lle pago.
ArL. 8:
Df>sde o primeiro de .)tulha ele mil oitocentos CJuarenta
e Lrez em diante,
o reO"ulllmcnto de mil~('tc celltns e l10venta e cinco, e disposições vigenfes do Monte-PIO Militar de Marinha,
a cargo d3 Tbesouro Público,
fiéaráõ sendo a Lei gf'ral do Monte-Pio
Militar,
tanlo a respeito dos individuos do Exercito,
e da Anuada, q\Jfl continllarem
a ser contribuintes,
corno de SIWS familias.
Art. 9,· I"'iea revogada toda a Legislaç:to,
regulametlto~,
e disposi,ões f'rn con trario,
Mandâmos por tanto a tonas as Allthoridad,'s,
aquem f) conhecimento e eXf'cução da rP.f'ertda Lei pertencer,
que a cnmprão,
e
glJordem,
e fação cumpriT fl guardar tão inteirumpnte
como nella
se contém, O; Ministros e S('crd,arios de Estado dos Nf'go"CÍo8 da
GUNra, e da Marinha,
a i'aç[in imprimir,
publicar e cor~er., D3da
no Palacio das :'IJeecssidades, aos vintfl c oito de Junho de md oltocento. quarenta
e trez.
A IL\ 12'THA com Rubrica
e Guarda.
J)zf,lue da Terceira.
Joaquim José Falcáo.

=
=

=
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--OI~*Copia do Reo:nlmnenlo,
e disposiçócs'vigcntes
do,JlJoni'e·Pio
Mi ..
litar de M~1'inha, a que se refere o Art. 8.' da Carta de Lei acima tramscripta.

=

SENHORA.
Com o maior respeito põem na Real 'Presença
de Vossa l\1u,restade o Conselho do Almirantado,
Officiaes Gene.raes do C(lrp~ da J\farinhu Real, e mais Officiaes delle-; Qlle Sendo Vossa Mageslade Servida authorrsar , com o' seu Real Benepla.
cito ° Plano,
que forrnalisou as contribuições,
com que os umciaes do Exorcito , f' Corpo de Engenheiros de maior, e' menor G radilação de Patentes
deixavâo
um dia do Soldo por mez, com o
destino de henificiar suas Mulheres,
Filhas,
Mâis , e Irmâas depois
da morte delles Supplicantes;
da mesma sórte , Haja Vossa Magestade outro sim por bem approvar o que el les Supplicantcs actualmente
ofTerecem, e dirigem a Vossa Magestade,
para merecer a
Ueal Approvação
a fnn do que, se assign a o Conselho do Al rnira u t.àdo , e os Chefes das Clasóes, de que se compõem o Rcai Cor.
po da Armada Real.
Cond« de Sam Ficonte P.=
Bernardo
Ramires E$quivcl,C.
= José Sanches de .Br'itto C. - .Antonio Ju»
nuario .do J/aUe C.=
Pedro de JIIlendonça de Moura C. = J.
Caetano Viganego,
Chefe de Divisão, e Chefe da Classe. = Joaquim Manoel do Couto, Capitão d: }\far ~ G uerra , e Chefe da
Classe.
Daniel Thornpsom , Capitão de Fragata,
e Chefe da
Classe. = Manoel Carlos de Ttinun , Capitão Tenenle,
e Chefe
dn Cla55(·.
Joâo Dommgues
Ma Ido nado , Primeiro 'I'e neu te de
Mar, e Chefe da "Classe, = Tlieodoro José Laurentino , Segundo
Tenenle de Mar, e Chefe da Classe.

=

=

=

Plano

que Offerecem

os Officiaes do Corpo da .i'J1aririha, A
Magestadt;.

'rassa

Artigo 1. Todos os Officiaes deixaráõ em cadd mez, um dia dos
'seus respectivos Soldos, sem quebrados,
(pois não são uteis em pagamentos pecuniarios)
estes {Icilráõ desde logo confundidos com a
1{eal :Fazenda.
•
Arl. 2.
Por morte de qualquer dos contribuintes,
tlcando Viu.
vn, apresentando
Cita na Conladoria
dos AI'l'llazens, Cert.idão do
Obilp do se~1 Marido, se lhe continuará
a pagar,
á Viuva desde o
dia d.o 'falcclmeHlo de scu Marido,
mctade do Soldo" que elle vencia no dito tempo, e este se lhe conserl'ará,
em quanlo a dÍla Viu.
va existir no estado Ue Viuvêz, ou tornando a cazar com algum Of ..
flcial M ililnr, pois pnósanúo a segundas nupcias, com quem o nào
fôr, ainda' que seja 1 Toore, perderá a dita consignação.
Q
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Art. 3." S~ a Viuva , q'le pnssnr a segundas
n upcias (como
fica
dilo)
~nvillvar
sp.gllnda
vez, se lhe ficará coutri buiudu
com met.ide do Soldo do s~gundo
Marido,
snspendeud
o-so lhe, o tjue recebia do primeiro.
Ar t, 4,.0 Se por morte. d-e qua lqucr dos contrib'llinl'es
não ficar
Viuva , mas sim Filhas donzellns , 011 Viuvns , por t orl as c llas se re"partirá
igualmente
o meio Soldo de seu Pai, h a hilitn ndo-se perante
o Auditor
GC'rnl da Marinha,
da sua Iiliaçâo.,
estado
de dnnz e llas, c número
dellas,
e esta porção. se lhe continuará
em quanto
as ditas. viverem,
ainda qll~ muele m de estado com qualquer
pes"oa
que seja , com sobrevivencia
de limai>, a outras.
Art . 1).0
Todas as ViUV3S qlle perceberem
a a metade
do Roido
de seus dcfun tos maridos,
continuaráô
a contrihuir
eOIl1
a porção
de IJm dia de Soldo,
correspondente
ao meio Soldo ~ que receberem
deste,
e por tanto,
por morte
de qualquer.
Viuva , fica udo filhas
donzellas,
ou Viuvas , .Ror estas se repartirá
o mesmo
meio Soldo
do Pai, q ue a Mãi recebia , por todo o tem po que- estas vi verem
. em qualquer
estado.,
CJue vierem a tomar
:í excepção cio de Freiras,
Art. 6." Se alguma
Filha de Oflieial
Milnar,
(]lIC perceber
pelo
respeito
de seu Pai alguma
da-s contribuições
acima destiuadas
p:!ra
el las , tendo cazado com outro Official Militar,
vier a.en viuvar deste, e por consequencia
a vencer tambern
o meio Soldo
de seu marido,
se este exceder
de vinte. mil réis , só receberá
a maior q uan-.
tia,
suspendendo-se
a menor.
Art. 7.·
Se por morte
de qualquer
Officinl , não ficar Viuvn ,
nem Filhas donxellas , 011 Villva-:>,. se devolverá
o meio Soldo a favor de sua .Mài, se esta fÓI" Villva e não perceber
já p(lr alguns dos
motivos aqui declarados
outra' porção.
Art. 8." Se por morte de qualquer dos contribuintes,
não ficar
Vi uva , Filhas
no estado de donzellas,
ou Viuva,
M1ii no estado
de Viuvêz,
e tiver Irmãas
d0nzellas,
viráõ estas a perceber
nquella
.porção
que devia perceber
a Villva,
Filhas,
ou Mrü do dilo Oflicial,
isto he, meio Soldo de seu Irmão,
repartido
por todas igualmente.
Art. 9.· Se alguma
das Vi uvas dos contribllintes
qllizer passar
o segundas
Illlpcias com OfflCial Militar,
como lhes he permittioo,
neste caso conservará
o soccorro
qllP. lhe prrtencia
por S('II primpiro
m'lrido,
se por ventura
nn.0 tiver Filhas
donzellas,
011 Villvas
do
primeiro
matrimonio,
pois havendo-as,
a Villva que assim passar a.
segundas
nupcias,
só fIcará com metade
do que recebia
no cslRdo,
~e, ~iuvêz,
e do dia em que cazar seglJ'llda vez em ~iante,
se ~ep~r.
tira I~ualmelmente
a outra metade,
por todas as Filhas
do primeiro
Marido,
que se acharem
no estado
de donzellas,
oU de Viuvas,
com a declaração
feita 110 Artigo 4.·

A rt. 10.0
Se a Vi'I1\'a, qne passar a segundo
matrimonio,
sobreviver ao .cgundo
,'\lbrirlo, ficando com meio Soldo que pertencla
a
este , por morte
da mesma Viuva,
será repa rtid o .. ste rr.eio Soldo
por. todos as Fjlhas , qlle se acharem
no eoludo de donxe lla s , ou Vill-vas , Sf'j:10 do primeiro
011 sPg'lInuo
matri.moni·o;
cx ceptuaudo
, se
as FilhasViuvas,
o íorern de Officiaes Militares,
e que por e lles re-cebâo já outpa. porçilo,
por que neste caso,
se repartirá o que recebia a MTli só pelas Filhos dOl1z('llas.
Ar t, I l ." Se as Viuvns 011Orfàas , entrarem
em clausuras
uuicamente C()1lI0 Seclllare3,
e Recolhidas,
ücarúõ
sempre gozando
das
pensões
que lhes perle~~eriii.o
,. se cstive~sem
no Seculo , as quaes
perd(.ráõ
desde 100".0 que Professarem.
Art. 12." Se algllm Official dos contribuintes,
fôr Reformado
em
qualquer
Patente,
e con'l'qllulqller
Soldo,
sempre continuará
a coutribuir com 11m dia de Soldo
da Patente
em que fôr Reformado,
como se fosse effectivo,
e recebesse
o Soldo· por inteiro
da ultima
Pateut e : pnr tanto a Viuva , Filbas,
Mãi ,. ou Irmãas ,. que estiverem nas c:rclllllstancias
de receberem
alguma
pensâo , a receberáõ
corno se o dito Official tivesse morrido ·DO actual excrcic,ioda
Patente em que for RefMmado.
Art. 13.0 Se algum Official contribuinte,
fôr servir em qualquer
partc destes Raiucs , e seus Dominios,
levará
na sua guia de passagern a clau5ula
para se lhe continuar
o desconto
mensal,
que lhe
c0rresponder,
e por consequcncia,
por sua morte recahirá
a pensiio sobre aquella
pessoa a quem pertencer.
Art. U.." Se alg11n1
ffici ai contribuinte,
fôr escuso ou degradado,
como neste caso se deve replltar
por morte,
a sua Viuva,
Filhas,
Mi7Li, ou {rmitas,
principiaráõ
a receber
desde o dia em que
elle,fôr
escuso,
o que lhe pertencer,
como se tivesse effectivamente
.faleciuo,
mt'nnS' se tiver commelLido
crime de Lesa Magestade,
Divina,
011 Hllmana,
011 contra
a HOllra.
Jht. 15," SI" Vossa Magestade,
011 algum
dos sells Successores,
mUJ-ldarf'rn sllspender
por algum motivo estf'S soccorros pedidos,
tambt'm os Offtciaes ces,;arúõ de continuar
a conLribuir
com o que offe-

o

recem.
Art. 16.
T/.oo o Official na primeira
cinl,
será admiLtido
á dila contribuiçtw,
0

-demo

prnça
que tiver de Qffi.
sem ser preciso nova Or-

Art. 17.· As ditas pensõeS
só principiaráõ
a ser- paíT{lS ás Viuvos, e Orfàas,
qlle ficarem neste estado,
no primeiroa~no,
quan,do se fillalisar
11m, da contribuição
offereciua.
Art.
18.0 Aquf'lIes Officiaes,
que qui,ercm
logo gozar da O'raça
pedida,
desde o primriro
dia que Vossa Magestade
houver de : con~erir, deixando
clles doze dias de Soldo de suas Patcntes,
no caso
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de falecerem
ímmedintamente,
U& Viuvas destes,
ouFilhas,
Mài e
Irrnâns , havcrúô
de perceber
os meios Soldos por rnez., como se ti. vessern
daelo separadarnanto
por doze mczes no an no,
e aque lles
que não tiverem deixado
os doze dias na cOllformidade
deste Arti!ro
e sim contribuindo
mensalmenle
com a sua.respecti vn porção,
e
Iecerem antes de se acabar o primeiro anilo desta graça,
perceberáô os seus herdeiros
os dias com que contribuirão,
visto não se utiIisar a sua farnilia da dita graça.
0
Art. 19.
Esta graça pr in cipiará a ter o se u effeito , logo no mez
segumte áquellc , em que Vossa Magc~tadc
a conceder.
Art. QO."· A con tribuiçâo
do referido
Soldo,
se deverá entender
, do Soldo da Patentc
vencido
em terra.
Conde de Sam Vicente
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=

=
=

Bernardo Ra.mires Esquz-vcl C.
José Sanches de Brito C.
Antonio Januario do Volte C.'
Pedro de fllcndfJlI.ça de Motem C.
J. Caetano Vig(mego,
CheCe do :·{)ivisà0,
e da Classe.
Joaquim Manoel do. Couto, Capitão
de lHar c Guerra,
e Chefe
da> Classe.
= Daniel Thrmiosom , Capil'ltO de.Pragata ,-.c-Chefe'da
Classe.
= Manoel Carlos de Tomm ; CapituoTenente,
e Chef'o da
Classe. = JolÍo Domingues ftfaldonado,
Primei TO TCIH'II te dI> NInr,
c Chefe da Classe.
Theodoro José Laurerüino , Segundo Tenente de Mar, e Chefe da Cl asse ,
P.

=

=

=

=

=

'l-I.ei pOI' bem II pprovar o Plano proposto pelos Officiaes da- min ha Armada
Real e aq ui inserto,
Ordeuando
que haja de ter o seu
devido cumprimr-nto.
O CO!1SE-lho do Almirantado
mandará
passar
em consequencin
as Ordens uocessnrias , para a sua Iin al execução.
Palacio
dn Queluz,
93 de Setembro
de 179i>.
Com a Rubrica
do PRINCIP.E
1WGENTE.
.
Registada
a.Consulta
e a Regulaçilo
de Sua Magestade
a D. 31
do Livro do Registo
dos Alvar.is , Decretos,
e Apostillas.
Coutadoria dos Armazens
de GlIiné,
Jndia,
e Armadas
em 6 de Outubro
de 1795. = José Rod rigue. C01"rêa.
Está conforme.
Quartel
General
da MnrinlHl,
21 de Junho de

=

"J843.

Cópia da Resóluçâo de Consulta sohre a conces."lo ,elo _n!f onte- Pio ás
Fzl!ws natw'aes

dos (}f!iciae_~dc Marm/IO.

SOIl Servido declarar
filie as Fii!lUs llalurfle.l~gitimt~das,
e h~b~litadas possão shcceder
[lO ht'lldicio
do Monte·Plo
lia Jaltn das llg'llimas,
pelo qlle tanto'
Mariànn
Joaqllina
R.lza do ~~nflllo ~e
M0110
como a6 Filhas natllraes
do Chefe de Divisào fllllecldo,
Jot:®
da Co:ta de Athnide
Teiv0,
gosaráõ
do )'ef(~rido beu0rlcio.
~i~h~lO
de Mafra,
3 de Julho de 180'7. = Com a Róbriea
d1) PH.INCIl
E
REGENTE.
E,ta. conforme.
José da Costo e Sousa.

p.
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Decreto do 1.· do corrente me');.
4.'
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Secfúo do Exercito.
Fort« da Erecez?·o,.
Reformado na conforrnidnd e do;\ lvarú de 16 de Dr-zcrnbro de 1790,
ficando
addido ao referido Forte,
o Corouel
Gradufldo
do UItramai',
uu ir!o á 3." Secção
do Exercito,
A n t o nio Joaquim de
S<\115U
Br ochudo ; em consequeucia
de eslar julgado incapaz de
coutillllar
a servir actil'arrwllle,
por lima JUllta Militar ·.de Saude, e em attenção a ter 4511111105 de Serviço.
Praça de Estrcmrn •.
H.eformado na conformidade do Ah'ad de 16 dE' Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Praça,
o Major do Ultramar,
unido ;,
3.~ Seccâo do Exercito,
.Jllaqllim
Miguel de Andrade;
em at1el1ç1'1O ~ ter. 4.6 anilas de Serviço, e achar-se julgado
incapaz de
Serviç.o activo, por uma ',Junta Militar de Saude.
Forte do Hom. Succcsso:
Rf'formado
na conformidade
do .<\ lvará de 16 de Dezembro
de 1790,
ficando ad dido ao referido Forte, o Capitão do Ultramar,
unido
á 3: Secção do Exercito, Francisco José de Faria; em auençâo
a ter mais de 30 annos de Serviço,
c estar julgado
incapaz de,
Serviço activo, por lima .luu ta Militar de Saude,
Por Decretos de :l do dito me'!..
Supremo Conselho de Justiça Militar.
Para exercer
as funcçôes
de Vogal Supplente
no referido Supremo
Conselho,
o Brigaddro Graduado,
Miguel Corrêa de Mesquita
Pimeutel.
Pj'aça de Elva~.
", Governador,
o Coronel de Cavallaria,
Gil Guedes Corrêa,
Praca de Peniche,
Exonerado
do Governo da :obredita. Praça,
o Brigadeiro Graduado, Miguel Corrêa de ~ltlsquita Pirnontel.
Oóvernadol'
da referida Praça,
o Coronel
de Cavullaria , CarlosJusé Cardozo Mon iz Caste llo Branco •
.'
Por Decreto de ·4· d.o dilo me'!..
Regil/lento de Caoallaria N.· 3.
Coronel,
o Coronel,
D-omingos Manoei Pereira de Barros.
3.' Seeçllo do Hxercilo.
Coronel,
o Coronel
do Regimento
de Cavallnria
N.· 3, Christo«
vào J()~é Franco Bravo; a fIm de Lir exercer RS funcçõell de Chefe d~do
Maior na 8." Divisão Militar.
Capitão.
,0 C~itão
_Refnrm~do
addido á Companhia de ~('t('ranos
de B{!!ern, .Aypohlo CassIano de raiva;
cm. conformIdade
da_

J

euthorieeçâo
concedida
na Carta
de Ley de 23 de Junho
prtDxl,mo passado .
.Alferes,
o Alferes do Regimento
de Fufa uteria N.o7', Alexandre
de
Sousa Moura G vráo.

-
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Magcstade,
AR ,\ IN,HA, Determina:
1.. Que o Coronel,
Fortunato
de Mello, que se acha exerceu- do as funcçôes de Chefe do Estado
Mnio'r na 8" DiviJâo .Militar,
passe II ter o mesmo exercicio
na 10.8 Divisào Militar.
2.° Que o Tenente Coronel do Regimento de Ca vallaria N." 1,
Bento
Gelazio
de Brito Taborda;
pusse interinamente
a exercer o
lugar de Chefe do Estado
Maior na 7. a Divisão
Militar.
Sua

--*~~*--

Sua Magestadc , A HAINH A, Determina
que os Offiei~
que,
roa conformidade
do disposto
lia Lei acima tra nscripta
quizerorn
deixar
de contribuir
para o Afonte-Pio
do Exercito,
enviem as suas
declarações
nesse sellL~do aos COlllmanuantes
das Divisões Militares,
em que residirern , para sererp transmittidas
II este Miuistcrio
,com a maior brevidade
possivel.

--*~~"I(.-

Tendo-se
suscitado
dúvidas
sobre a inteIligencia
do que SP. acha
disposto
I!O Art.
9: Cap, LOdo Regulamento
publicado
na Ordem
do Exercito
N." 7, do U. de Fevereiro
do corrente- an no , na parte que diz respeito
ás praças que cm 31 de Dezembro
ele 18,lQ, hcárão devedoras
á Fazenda Nucio nn l por art igos de fardamentodistribuidos
com vencimento
futuro:
Determiua
Sua Mage>ilnde,
A
ItAINH
A, que as dilas praças
njio sejâo contempladas
nas Relações de Mostra com a respectiva
massa tantos dias quantos
forr-m os
necessarios para solverem
aquella divida,
e que nas rnesru as Relações se declare , em nota,
que lião sâo abonadas
da mnssa , por serem devedoras
slos referidos artigos no mencionado
periodo,

--*~")~*-- .
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Licença« ,·earsladas concedidos aos OJjiciaes abaixo indicados.
.Ao Alferes do ltegimellto
de Granadeiros
da RAINIH, José Maria
de Serpa Pinto,
dous mezes,
Ao Alfer es do Regimento
de Infnnteria
K: 4, João Carlos Brandoiro de FiglJcirêdo,
dons mezes,
Ao Te nen te do Regimen to de I nfa
tê?, dou! mezes.
Ao TCllente do mesllIo RegimenLo,
e Albuquerque,
dOlls Il.el.:es. =

E~lá

II Leria

N. 016,

José Ozorio
DUQUB

Ceaario

José Cor~

de Ca~tr()
DA 'l'r;RClilllA.

<;on('orrlle.

O Chefe interino du 1. a Dirccrlío

Cabral

--/----
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N.O 26.
Sec,.elllrÍfJ

de Estado

dos Neg()c1.os da Guerra , em 12 de Jul!w
de 1843.

ORDEl\f

DO EXERCITO.

Publica-se ao Exercito
,CARTAS

DE

o seguinte:
LEI.

DON

A MARrA, por Graça de Deos, RAINHA de Portugal,
e dos AIO'arves, etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos , que
as CÔtte~ Geraes Decretarão e Nós Queremos a Lei seguinte:
Artieo 1.0 O Governo procederá no Ministerio da Guerra á organisa~tlO definitiva da Rep~rliç~o de Contabilidade
Cent ra l , Repartições de processo e :Iqtlodaça~ '. ~ de ~a.gamenlo,
com as suas
correspondentes
delegaçôes nas DIVISOCS Militares,
de tal 'modo estabelecidas que a fiscalisaçâo
se torne effectiva
em todas I1S Estações, Corpos, e individuas,
que processão , administrào , liquidâo ,
ou pagão.
Ar-t. 2:
Aos Conselhos Administractivos
dos Corpos do Exercito
serão fornecidas as eor reapon dc n tes massas,
pagas com os prets,
para o municiarnento
de viveres , entretenirnentn
de! correarne , .I1r'mamento , e equipamento
, mobilia , e pequenos reparos dos quartei •.
Art. 3.·
actuaes Empregados.
da Intcllliencia,
da Repartiçiio Provisional de Liquidaçôes, do Commissariado,
e da Couta hilidade do Ministerio da -G uerra, serão collocados
nos Quudros dus
Repartições
a organisnr na eon formidadc do A rtigo primeiro , lendo-se em consideração o seu merecimento e aptidão.
§. unico. Os Empregados das Repartições' que devem ser extinelas em virtude desta Lei, e que nâo forem collocados nos Quadros
da- novas Rt"partiçõei,
ficaráô addido~ a ellas , e continuaráô
a perceber os seus vencimentos leguei,
que lhes serão pagos nasépocns
em q ue o forem os dos effecti vos, até q ue se adopte uma regra geral par:1 todos os Empregado.
que excederem
O' número
legal dos
Quadros de todas as Repartições
do Estado.
Arfo 4.·
Em harmonia com as disposições desta 'Lei, O' Governo dur(L á Secretl\ria da Guerra a organisação que maia conveniente
fôr ao serviço, e menos dpspendiosa ao Tbcsouro.
.Art, 5:
Na Sessão OrLli"aria de miloitoceutos quarenta e quatro
o Goverllo darú couta 3S Cortes da execução da presente Ld, e ~os
regulameJllos que para esse fim tiver estabelecido.
Art. 6.· Fica revogada toda Q Legi,laçl\o em contrario •

Os

•

ManJâmos
por tanto a todas as Authorldadcs , a qt10m o conhecimento e execução da refer.fda Lei pertencer,
que fi curnprào , e
g\lólrdC'rn)
e fa,ção cumprir e guardar
tào inteiramente
corno nella
se contém. O Minist ro e Secretario de F:ilnu" dos N,egncios da G uerra " a faça imprimir,
plloliear,
e correr. Dada no Paço das Neccssidades , aos vinte e alto de Juuho de miloito'centos
quarenta e
trez , = A RAINHA: com Rubrica e Guarda.
= Duque da Terceira.
DON A MARIA",
por, Graça de Qeos, RUNlU de Portugal ,
e dos Algarves, elc. Fazemos suber a todos os Nossos Súbditos , que
as Côrtvs Geraes Decretárào
, e Nós Qllerernos a Le iseguiute :
Art,ig-o 1.0 He o Governo autborlsado
para van d e r os hens que
erâo administrados
pelo extinc,lo ,Colleg-io dos Nobres,
e hoje administra fi Escóla Polytechnica , 011 para cOlltraclnr seus ren d unentos , e com ap!Jlicnção destes o emprestirno d a quantia que fôr necessaria , applicnndo
os .fun dos que resultarem
dI;' q naesqucr destes
contractos
á .reconstrucçâo
do respectivo edificio
de ma neira que
nelle se possâo estabelecer
a Escóla Polytccllllica,
e a Escó!a do
Exercito,
Art, 2." Os bens que nâo forem vendidos ou hypothccndos
na
fórrna do Arti!;o antecedente,
continuaráô
a, ter a app iicaçào determinada pelo Decreto de doze de Janeiro de mil oitocentos trinta é
sete.
Ark 3.° A administração
dos fundos levantados,
a .direcçâ» e
fiscalisaçâo da obra, de que traeta o A rtig'o prin.eiro dest fi. Lei, P?"
deráô ser encarregadas
ao Conselho da Escóla Polytechnica,
que
dará, COI1t1J. m,ensalm~n te ao Governo de lodas as transacçóes em que
entrar,
e do emprego que fôr fazendo dos fundos.
Art., ,4,.o O Gove~no rlar:\ cantil ás CôrLes na primeira SCSSrlO Ordinul:ia, do ,uso que tillcr da Ruthorlsação concedida por esta Lei.
'
A~t. 5/ Fica ,revogada qualquer Legi_slação cm ,contrario ..
Mandtlmo5 por tanto a todas a~ AuLhoridádes,
n ql!em o cQnheéÍmento e e)!.ecuçào cia referida, Lei pNtencer,
que a cumprào,
e
fação cutn.prir e gu,ardar tão inteirarnr-nte corno, nella se contém. O
Ministro'e St~cretario de Estado dos Ne~ocios da Guerra a faça im~
primir,
publicar,
e corrN. Dada no Paço das Necp.s,;idnrf" •• "'''s
vinte e oito de .Junho de mil oitocentos quarenta ,e trpz. = A RAlNHt\. com Rubrica e Guarda.
Duque, da Terçeim.

=

-'*~~*DECRETOS.
Attendenclo ao que Me repre$enlári,o
os Marechaf's ,de Campo
Reformados,
Barão de Ar<TallJaça,
e Anlonio . de Azeledo Coutio

l3

]

nho , pedindo
o beneficio
da Carta de ~.ei de dez de Junho proximo passado,
e achando-se
com prcheudjdos
no Artieo sezundo
da
referida
Lei;
IIei por bem Determinar
que sejào re"'plIlados Marechaes de Campo
Graduados
de cinco de Setembro
de mil oitocentos
trinta e sete, e considerados
Reformados;
corno IhcscoHlpetir
segundo a Legislação
vigente ,. o primeiro
desde nove de Março
de mil oitncentns
quarenta
e um,
e o segundo
desde dous do mesmo mcz e
an no ; datas em <.J.ueforão julgados,i,ncap.azes
d; S~rviço activo vela
J un ta de Iuspccçào.
O Duque daI
ercerra , I resideu to do ConsaIbo, Mini"lro e Secretario
de Estado dos Negocios
da Guerra,
alisim o !pnha eu teud ido e faça executar.
Paço de Cin tra em trez de
Julho de 1843.
!tAINHA.
= Duqu» da Terceira.

=

Atrendendo
ao que :Me representou
o Coronel
Reformado,
Luiz
José de So mpayo , pedindo
o beneficio
da Carta
de Lei de dez do
mez proxlIIlO passado,
C achando-se
com prehen d ido no Artigo
segllndo da referida
Lei: Hei por bem Determinar
que seja reputado
Coronel
effccrivo
de cinco de Setembro
de mil oitocentos
trinta e
sete,
e considerado
Reformado;
corno lhe competir
segundo
a LegisIaçào vigente,
desde clOIIS de Março
de mil oitocentos
quarenta
e
um, em que foi julgado
incapaz
de Serviço
effectivo pela Junta
de
Inspecç5.o.
O Duque da Terceira,
Presidente
do Conselho,
Ministro e Secretario
de Estado
dos N egocios da Guerra,
assim o tenha
entendido
e faça executar.
Paço de Cintra
ern trez de Julho de mil
oitocentos
qunrenta
o-trez , = RAINHA.
Duque da. Terceira,

=

Por

-.~"*-Decretos de 3 do corrente

me;:;.

Marcchaes
de Campo
Graduados,
com antiguidade
de :> de Setf'm.
bro de 1837, os Brigadeiros,
Visconde
da Serra do Prlar , e Vis.conde da Fonte Nova;
por se acharem comprehendidos
na dispo ..
siçâo do §. 3: da Carta de Lei de 10 de Junho ultimo.
:{ Para contar a antiguidade
da Graduação
em que se acha , de :> de
.
Setembro
de 1837, o Marechal
de Campo
Graduado,
Joâo de
Vasconcellos e Sá; por lhe aproveitar
o disposto no §. 2: da referida Carta de Lei.

--*~*-_.

PORTAHJA.
Ministerio
da Guerra.
Secretaria
Geral. = 1. n Repartição.
=
Sendo conveniente
a bem do Serviço
do Exercito,
e da economia
d-a Fazenda
Pública,
que sem demóra
se ponlíào
em oxr-cuçào
as
disposições
da Carta
de Lei de 28 de Junho
do cf>frcllle anno,
qlle
manda
proceder
no Mini~terio
da G llerra li organioaç(lO
defmitiva
dn Repartição
Central
da Contabilidade,
Repar!ic;oes
de proc.ésso
e liquidação,
e de pagamento,
COIII as suas correbpondenles
Dele-

=

[4 ]
gações nas D,ivisões Militares;
e havendo mister para essse effclto ,
que se confeClonem os competentes Regu~a~entos:
Manda Sua Magestade,
A RAINHA,
que uma Commlssao composta do General,
Barão de Monte Pedral , como Presidente;
e dos Cororreis , Antonio .Iosé da Silva Leão, e José Feliciano da Silva Costa ; do Chefe da Repartição 'Provisional
de Liquidnçôes
, Antonio Thornaz de
Almeida da Silva; do Contador 'Geral do Cornrnissariado , João
Luiz Dantas Trignciros-;
c do Primeiro Omeial da Contadoria
do
'I'hesouro Póhlico , José Tavares de Macêdo , se reun a na Secretaria de 'Estad,\ dos N cg-ocios da Guerra para proceder ao mencionado trabalho;
Esperando
a Mesma Augusta Senhora do zêlo, intelligencia,
e conhecimentos
especiaes dos Membros que a compõem, que se haver
com aqueJle empenho que rNlller objecto Ião
transcendente.
Paço das Necessidades,
cm 12 de Julho de 18i3.
= Duque da Terceira,
áõ

--".~*--

Sua Magestadc , A RAINHA,
Determina qlle os Tenentes Generaes Visconde de Bcire, e Visconde de Villa Nova de Gaia, seJd'ltO l~xon~radN°s ~()alCom~1}~sdão pura qtue forâo nom l'udns nas Ol'denls
.'
o ~xel'elto _ • .., , e~""
() correu e a n no , pp 1o requererem,
a t legando motivos attr-ndiveis ; c que sejào substituídos, pelo Tenente
lI, General,
Marquee de Santa Iria; e pelo Marechal de-Campo Gra, , \ duado , Conde de Lumiarcs,

I

l1

--~}-~

...--

Sua Magestade,
A RAIN ns , Manda declarar Aspirnilt.cs -a
Ofâciaes , per terem as circumstuncias
exigidas, nas Leis de 17 de
Novemhro de 1341, e ~L de Abril de 18M,. os indivíduos abaixo
mencionados.
Josti Anselmo Grornicho Couceiro,
Primeiro Sargento do ~. o n.egimento de ArLilheria.
Manoel José Leóte , Soldado do Regimento
de Tnfanteria
N" 15.

--.~~*-

Licença concedida por motivo de molestia ao Indiriduo abaixo indicado.
Em Sess(lo dI:: 16 do tnf.f. proa:zmo passado,
Ao Cirurgião Mór, addido á Companhia de Veteranos de Set.uhal ,
JOlto Henriques de Simas, qnarenta dias para fazer liSO das Caldas da nainha
na sua origem.

--.~..-

Llcmça

reg;Rtada cOllcedida tIO llldividtlo a,óG4xo de.qignado.
Ao Cirurgião Mór do Regimellto d,~CavaIlaria
N:3, Manoel Joaquim Moreira,
vinte dias. = DUQUE DA TERC1!.lRA.
Estú conforme.

o

Chef~ interino

da l.~ Direcçáo

$ecr:dana

fk Bdado

do.

Negocio$ da Gmrt:a,
de 1043.

em 17 -de Julho

'ORDEM DO EXERCITO
Publica-se'

.ai, Ea;ercito o seguinte:

Por Decreto de 7 do corrente me!il.
Mar~chaes de Campo Grad uados , com antiguidade
~ :> de Sp.tem ..
. bro ele 1837, os Brigadeiros,
Barão de Setubal , Barão de Monte
Pedral,
A ntiio Garcez Pinto de Madureira,
e Barão de Cacilhas; por lhes aproveitar
Carta de Lei de 10 de Junho ultimo.

ª

Por Decreto da mesma data, foi mandada coutar a antiguidade dos
Póstos em que se achào , de
de Setembro de 1837, ao Brigadeiro Graduado,
Euzebio Candido .Cordeiro Pinheiro Furtado;
e o Coronel do Rcgimcllto de Infanteria N.~ 14, 'I'homaz de'Mapalhães Coutinho;
~or lhes aprov~itara
dita Carta de ~ei.
ô

Por

de 11 do dito me", e em conformidade da earltl de Lei
de 9 de Novembro de 1840.
3,· SetçiÍo do Exercito.
Capitâo , o Capitão do extincto Regimento de Voluntarios da RAI.NI,U, João Eduardo
de Abreu Tavares.
Decreto
, .

-.~-

'Sua M-a:gestade, A· RAINHA,
Manda declarar Aspira!1tt!s a
exigidas nas Leis de 17 de
Officiaes, por terem as circurnstarrcias
Novembro de 1841-, e ~l de Abril de 184:S, os indiziduos abaixo
'mencionados.
Estanisláu Xavier da Assumpção,
Segunde Sargento
do Batalhão
de Caçadores N" 7.
'.
João de Aaevêdo Pinto,
Segundo Sargento do Regimento de Infantt!riIl.N"ll.
'.
_ ..
'_
"
,

~ua Magestade,
A',RAINHA ,Manda
.r~~ofI)mendar a obser..aneia do determinado
na Ordem do Exercito .N "~~8,
de 24 de
Setembro de 1827, sobre pertenções dos que requererem ser Al urnnos
do Collegio Mditar. ' "". ~.
,
...
",'
.

'.

_

Soa Mageslade

----..~

, A RAINHA·;

..---

Manda declarar

•

que achando-se

ae

estabelecido. fl9,Artigo),O,
CapitlllQ,,l/,.,do.Reglllamén~
24·de
Janeiro. do corrente anno , q~ç ,o.S differentes Corpos.do Exercito recebão .com o .p,:et metade. das' massas destinadas 'para far d ameute ;
ficando. a I)\,rtra metade . para pag-amento d9S lanificios ; e. determinando a O.dem do Exercito N: 16, do 1.. de Maio ultirno , que
os massas q\lenâo..ch~garerp
a ser di,~tribllidas ás praças que passarem de uns para out·ros Corpos sejào rornettidns aos respectivos Ocnselhos de A~[}lillístraçàQ,
deve a quantia da remessa, ser exactamente oqueUa metade que se tiver rccebido , e não a Importaneia
total
das ditas massas , como ,em fllgulIs Corpos.se havia entendido;
fICâü ..
do assim esclareci.da qualquer dúvida a este respeito.
"
. ."
,..
. :
..
'

,

-:-olí'~*-

L~ce~~as ".c01icç.didas por. motiva

de molestia
cl(}'I:ados..

ao.s Officiaes

abqixo .de-

.

Em SesMo .,d.e 19, do ,mr.~ proannio passad().
AÇl M~jor, do BÇi.taUlão. de. Caçadores
N. o 3, Francisco
Cardozo
Montenegro , cincoenta dias para, se tractar,
e fazer uso de ba.nhys do jnar quentes,
em Vianna; _começando no 1.0 de Sefern-.
Irro proximo futuro'
t
"
AQ Capitão do mesmo Corpo." Roque Rangel de Azevêdo,
dous
rnr-zespara fazer uso' das Caiei as em Chaves, e do mar cm Vianna; tendo prindpio no .1.. de Agmto pro ximo futuro •.
AQ Capitão do referido Batalhão,
Joaquim Lopes Guimarâes , 'quarenta dias para fazer uso de banhos do mar em V4ann~, principiando no lo.0 de Agosto proximo futuro ..
ACJ Capitão: .do dito Corpo,
Jono Evangelista
Guedes,
quarenta
dias ,para ;fazer. uso de banhos. do mar em Vianna ; .tendo começo
no .L·de Setembro proxim/? ful~,rQ...
.
. EnLSeSJán da 21 da dito me~.
Ao Capitão.doCorpo
de Eng~r.beiros,
e Comrnandante
da mesma
Atma na ,lO,t '.Qi~ísão Mi)itar I Caettlno AlbertQ Maia,
noventa
dias pa,ra ,fazer uso de ares, pd trios.
Ao A\f~res Ajudt\nte do Regimenlo de Cayallaria .N.··l, Ant~lllQ
Joaquim Pancada,
quarenta dias para razP-r . us~. intefn~~ ,e externo das agllas slllfllr6a~ das ,Calda .. da Uain ha !la sUa, origcm ;'
principiando
no 1.. de Agosto pro" imo ful.nr-0.
A.o Capitão do m~smQ Regime,\to , J.osé. Luçio V .al~nte, qU8J1f'mta
dias para fazer uso de banhos ,do maT; .tenclo. principio no l. o de
Selem\Ho pr{)~imQ. futuro.
~.
,'.
.r".
Ao Coroncl do Regimento deCavallaria
N: 4; José de rlOarl'el •.
I'e da Fonsêca" cinç:ocllta dr~s_par.a fazer \ISO -. de aguai, fer~e~s ,
'e. banhos dp mar .'na 'Peüerneira ;. começalldQ em ~S,de A.gOito prp.,
Xlmp fuluro.
-
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.Ao Major do mesmo Corpo,

Jeronyrno da Silva Maldon ado, quadias para fazer uso das Caldas da Rainha
na sua origcm ,
c banho. do mar, na Pederneira;
contades . do 1..' do cOf~enl~
mex.
"
Ao Quartel Mestre do mesmo Regimento,
Jolio Manoel Esteves ,
quarenta dias para fazer uso de aguas ferreas .na Cabeça de J.\tlont achique ; principando
em 16 de Agosto proxJ[~lo Iutxro,
Ao Cirurviâo
Mór dó referido Corpo, José An tonto de A breu, trinta dia. °rara- fazer 1150 de banhos do mar na Pedcmeira;
tendo
principio no 1.. de Setembro proximo
futuro.
.
Ao Cirurgião Ajudante
do mesmo Regimento,
Mànoél de Almeida
Ferreira Maio,
trinta dias p.ara fazer uso de aguas ferreas , na
Cabeça de Montac,hiqu.e,~_conlados
de 15 do corrente ~ez.
Ao Capcllão d , refendo Corpo, Rafael Gemes de Almeida,
quarenta dias para fazer uso de banhos thermaes das Caldas da Rainha na sua origem,
e .ban hos do mar na Pederneira;
contados
do 1.. do corren te mez ,
Ao Picador do mesmo Corpo,
Antonio M'ãria da Silva,
quarenta,
dias para tomar ates patrios ; principiando
no 1.., de Agosto pro- .
ximo futuro..
Ao Capitão do dito Regimento, .Jõâo José de Mesquita, quarenta
dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua origem,
começando no 1.., de Ag,>sto proximo futuro.
Ao Tenente do dilo Corpo,
Nicolúo Ferreira,
quarenta
dias para'
fazer uso de banhos do mar na Pederneira;
devendocomeçar.
no
] ." de Setembro pro:<:imo futuro.
Em SeSBlÍo de. 2-1- do dito me!..
Ao Major do.Regimento de Oavalleria N.· 6, l.eonel Joaquim Ma.
chado Carmona.
quarenta dias-para fazer uso de banhos môrnos ,
e do mar em Viallna;
começando em lã de Setembro proximo
futuro ..
Ao Capitão do mesmo C'OTpO, José .Xa vier de Mornes Pinto,
sessenta dias-para fazer U$O •. das aguas do g't'fêz, e banhos do mar'
em Vianna;
principiando
110 ],0 de A'~osto proximo
futuro.
')\0 Alferes do dito Corpo,
l\.follocl .José FeTllllndlCs, quarenta dias
para fazer, liSO de banhos m6rnos, e-do-mar em Vianna;
tendo .
começo em 15 de A!i'osto proximo futuro.
Ao Picador do sobredito Corpo,
An6elmo José Ferreira Braga;
quarenta dias para se tructar.
•
Ao Major do Regimento de Infanteria.N,
o 13., José Constancio
da:)
Fonsêca , sessenta dias· para se traclar , ,e fa7.Gr uso. de banhos
thermaei das T~ipas;
começando
no ] .. de .Agosto p~oximo filturo.
Ao Capitão do-rnesmo Corpo, ,João Antonio Mendes, sessenta .dias
renta

se- trac~ar., .mudar do ares-, e':fa7-'lr.1l,SO de.banhos. dO.1Jl1l1 em
principiando
em -Lê de. Agosto. proxirno '(lIturo.
~,o Uapitiio do dilo Corpo ,. Antonio- Furtullato
Pinto. de Meirelles,
sessenta dias para fazer uso de aguas ferrugiuosas,
mudando de
terra ; contados de fi do c.9rr.e:I.I~eIfIOZ·.
' .
Em S;;$~J()>,dt· 2,7. do dito, nwr..
Ao Coronel do Regimerlto
de! C.waHarria . ~. o r;" Jo~,o~a.v,ier ltezende , quarcnt.n dias P~i,~ faser- ~~o- de_l;!fl,II);IO~das, J)lcaçaríás.,
em Lisboa ; tendo pl1l1lC;lp~P uo L. de Agosto. pr.oximo, futuro,
Ao Capitão ~o mesmo Corpo,
Pedro Maria.
Brito Taborda ,
quarente dias pa.ra fazer uso extenuo IJa. ag;u~ das Alcaçarias
em
Lis-boa;' cameçando
R~ l.·.de
A,g,osto prQ~ímp futuco, '
'
Ao Tenente do dito"Corpo,
Joaquim. José da. 8i1.'.;.3" quarenta dias
)~nra fazer uso de banhos, d;o.1116,r cm Setuhal ; .prin,cipiando em
2~ do- Agosto, proN:io)Q futuro,
.
.
}tm, Seisâp dr< SQl ~o, dito 1/}-G'I'..
Ao Capitão do Regimento de Lnfanteria ~." 8, .Joâo, Gomes daSilva Talaya.,
quarenta d;ias- pa:ra fazer uso çt,á, ban hos do mar em
Vian-na; tendo ~rillcipi(} em !W de, 4gc;,:ito, proximo futuro.
Ao Capitão do mesmo Corpo,
Antonio Pereira de 1\zevêdo,
ses~nta dias' para. fazer uso df,i.itC,a,ldas cIP VizcHa, e banhos do
mar cm Vjan[~a;
ptinci.pjando. 11') Il.q d.e Setembro proJl,imo fu'turo.
.
Ao Capitão do dito Corpo ,Gaspar
Alltonio .carneiro,
trinta dias
para fazer nso do banhos do mar e~ Vianna;
começando no 1."
de Outubro prox,imo futuro.
Ao Tenente do sobredlto·C~)fpO,
José Joaquim Linhares,
quarenta
dias para fazer 1150 de banhos do llIar queqtes" ,em. V,ianna; tendo cORleço no·1.· .de. SelelJl bro proxi{llo f.uturo..
. ..
'pUTa'

Vintl1la;

de

-.~*f...lce.nç.lSregistadas cO'ncedidalS aos Officia~8 abaixo indicado,.
Ao Alferes do Regimento deCavallaria
N." á, João'Paulo deCt\J. valho e Mira, pro rogação por trez mezes.
Ao Capitno do Regimento
de Cavallaria
N. o 8, Fr~ncisco ~aria
Vieira da ~Fonsêca, 'prorogação por dons mezes.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N.· 4., Caz.emiro Lopes Moreita Freixo, dOlls mezes.
Ao Cirurgião Ajudante
do Regimento
~e Inf~n.teria N" ~, .J05t!
Barboza Leão, quarenta dias. ~ DliQ.UE ~~\ 'fXR~EIIU.

o

Chefe interino

da J.a DJr.uf4..Q ;=

N.O 28.
5~crl~1t'la ·ck'Estado

dOI

Negocio» da Guet.,.a,
de 1843.

em '28 de Julho

'ORDEM ,·00 :EXERCITO.
/

P1J,blica-s~

ao Exercito

'o'

aeguinte :

Pur Decreto de l~ IClo torrente

tne$.

<Batalhão de Caçadore. N.· 4.
Alfpres, o Ãlferes do Batalbão de Caçadores N.·~7,
de .Freitas-

Lino Augusto

Blltnlhâo de Carndort. N: 7.

Alferes, o 'Alferes 'do Batálhâo
do ·Valle.

de Caçadores

Regimento de lnfantería

CllplttlO da 8~a Companhia,
ta Freire.
'Capitão da Companhia
David Pinto.

o' Capitão,

de Atiradores,

N.· '4,

Manoel' José

N.· 19.
Joaquim Antonio

o Capitão,

da' Cos-

Jo.é Ale.xandre

Regimento de Jn;fa~teritJ .N~.15.
,
de Infanteria N: 6, João Maria

Alferes, o Alferes do Regimento
Furtado.

Regimento de ·lllfante,w

N.· 16•

.Capitão dll Com[>anhia de Grnnadeiros , o Capitão
do Exercilo, Hypolito Cassiano de -Palva,
4.·

ScCÇ(~

da 'S" SécÇão

do b:a:ercito.

Torre de S. Yic~te

de Belém .

'I'orre , o Brigadeiro
Reformado,
Antonio 'B~r·
d? Lago.
Fori« 'de .Alm.ada.
,
:Rerormndo na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembrode
1790,
.ficando addido ao' referido Forte, o Capitão do Ultramar,
unido
á 3.· Secção do Exercito,
João Manoél Pereira' da Silva; em
aLtcf\ção a ler mais de 50 annos de Serviço, e estar jlilglldo incapaz de nelle continuar activamente , 'por uma Junta Miliw'r de
Saude.

.Addido ú referida
.uardino P~reirn

'Ít~fórmadb nR conformidade do A lvará de 16 de Dezembro de 1790 •
, o frenente da 3.· Secção do Exercito, Jacintbo Manoel Terra;
em atteuçâo a ter 37 annos de Serviço, e achar-se julgado inca-

•

paz de nclle

contin uar acti vamente

por

uuia

J un ta Milit,1r de

Saudc.

Por Decretos ele 19 do dilo me",.
Marechal
de Campo Graduado,
com allLiguid:.de de ;) de Set-embro de 1837, o Brigadeiro,
Vi5CpI,'J<~f' de Vallongo ; por lhe aproveitar a Carta dê Lei de 10 de .Junho ultimo.
,
Corpo de Engenheiros.
'
Coronel Gradllado em Brigadeiro,
o Coronel Graduado cm Bricadeiro , Euzebio Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
o
R~girnenlo de CavaUaria N: 6.
o Alferes da 3." Secção do Exe~cito ~ João Antonio LoAlferes,

p:~.

•

Regimento de lnfllnteria N.· 3.,
Tenente,
o Tenente do Reg~mento de Ir! fanteria N" 6, José Joaquim dos Santos.
Regimento de lnfanleri.a N.· G.,
Tenente,
o Tenente do Regiment~ de Infantcria N.· 3, Francisco
J~sé .Siheiro.
..
,
3;· See~iÍo do- Exercito.
Capitão,
o ~1I,pitão do Regimento de Infanteria
N.' 1~, :Frnncisco Pedro da Silveira; por ter, sido jlllgada incapaz de Serviço actijvo temporatiamente
, por uma Junta Militar de Saude.
4.· Secçáo do Exercito.
Torre de S. Vicente de Belém.
.
Reformado n~confonnjdadQ
do Alyará ck 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Torre,
o Ooronel Graduado
do Uftramar,
unido á 3.& Secção do Ex:ercito, F",an,cisco A ntonio Marques Giraldcs Barba;
em consequencia
de estar. julgado incapnz pe continuar
a Sl)rvir activamente,
por uma Junta',Militaf
de Sande, e em attenção a ter perto, de 50 aTl,nos de Serviço.
Companb:iq de Veteranos de Aúrantes.
Reformado na conformidadp. do AIYará. de,16 de'Dezembro
de 1790,
ficando addido á referida Companhia,
o Alferes da 3l& Secção
do Exercito,
Bento José.; em auenção a ter mais de ~6 an nos de
Serviço, e achar-se jllllIa,do incapaz de continuar activamente pOI
uma Junta Militar de Sande.
,
P1'Q,ça de Cascnes.
Addido á referida Praça, o Brigadeiro Hefo'troadO', José Corrês .de
Faria.
Por

Decretos da mesma data, foi mandada contar a antiguida<le, dOI
cm que se nchào , de Ó de Setembro de 181t7,' aos-Ooroners , José Luiz de Brito e Mello , Bernardo
Jose de Abreu,
Manoel Elell\erio Molheiro,
e João Anto-nio Vasconcellos Villa
P~SlOS

Bôa.; e no Tenente Coronel Gradncdo em Coronel do Corpo d-e
Engenheiros,
Lourenço Justiniâno
Lima;
por lhes aproveitar u
Carta de Lei de 10 de Junho ultimo.
Por Decreto da mesma data,
foi mandada
contar a !lntiguidade
do Põsto em que se acha, de 28 de Julho de 1837, em que foi
_ p'romovido a AI.fere5, pelos Decretos de 16 de Ag~)sto, e 23 de
Dezembro do dito a n no , ao Quartel Mestre do RegulIento de ln.
fanteria N. o 11, A ugusto Maria Cezar Loureiro.

--.~.-

Sua Ma:gesto·de, A RAINHA,
Determina;
1.0 Que o Marechal de Campo Graduado,
Conde de Lumiares ,
seja exonerado do Com missão para que foi nomeado na Ordem do
Exercito N.· 26, de 12 do correu te mez, pelo requerer,
allegando motivos atte n diveis ; e que seja substituído
pelo Marechal de
.Campo Graduado,
JorlO de Vasconcellos e Sá.
-2. o Que o Capitão do Batalhão de' Caçadores N. u 8, Francisco
Dionísio de Almeida,
seja dispensado do exerci cio de Secretario da
Oornmissâo nomeada na Ordem do Exercito N.· 21; sendo substituído naquelle Serviço, pelo A uditor em pregado nesta Secretaria de
Estado,
Antonio Augusto de MeJlo Arcber.
··3.o Que nas Relações de Mostra 'se deduza todo o abôno para
massas de fardarnento , comprehendeudo-se
o já satisfeito pelas Pagadorias,
das praças desertadas desde o 1" de Janeiro ultimo, que
. nâo tenhâo recebido effeitos de vestuario.
-Sua Magcstade,

----*~.----

'.

A RAIN UA, Manda declarar Aspirantes <a
'Officiac&, por terem as circumstancias
e~igidas nas 'Leis de 17 de
.Novembro de 1841, e 21 de Abril de 18"43,os
individuas a·baixo
nJencionado!l.
I
.
Bernardo de Figueirêdo SarrnentoSepul
veda, e Pedre de Figueifêdo Sarmento Sepulveda , Segundos Sargentos
do (tegiirieÍ110 de
Cavallaria N: 7.
José Francisco Rozado , Segundo Sargento do Regimento deInfan-teria N.o 4.
Sua Mage!tade,
A RA[NIi~anda
declarar ao Exercito que
as praças que faltarem nos Corpo~ ser~ licença,
e que se apresel~tarem nn tes de completarem
os alto dias de ausencia , que COIIStl.
tuem deserção,
nâo sejâo abonadas de massas para fardamen to tantos dias quantos forem os que estiverem ausentes.

--*'~"~*--

Cumprindo ao Tribunat. do Thesouró Público,
frscalisar as folhas dos Empregados
inac'tivos d~pendentes
e pagos pelo mesmo

• 2

Thesouro,
que csti.io prest~ndo serviço nas diversas Repartições
do
Estado,
para que possâo receber seus veuciment os a, par d~ Ctasses activa, quando tenhâo desempe,nhado
o serviço para que forâo
dcsti.nados; S!1a .Magestade,
A RAINHA,
Determin~"q,lIe para es'se effeito todq~.
Chefr.s,.,das R('p~rti<;ões df'pc,nd(xntes do Ministerio
da Guerra " rcmettào directamente
ao mesmo I'hesouro , no principio de cada nu~;
~ uma relação dos indi viduos q ue servirem sob suas
ordens,
e se acharem nas indicadas circumsrancias , com declaração de haverem,
ou não s8tisfe~to, no mez e ntecedente , o.-serviço
de que se acharem incumbidos"
para nessa conformidade
s~,proce·
der á nec{'ssaria classificaçâo de. 'pagamento.,
'

os

-:-:-.~.-..

Achando

.

marcada,
. pelo regulamento
de 19 de M aio de 1806,
a duraçãode
seis anQDI para as camas das praças de prl1l; e convindo regular tambem o modo de se fornecerem os demais nteusilios
de quartel', e rázer-se ·'a respectiva. requisição.;
Determina Sua Ma·

gestade , A ,RAiNHA:

'

) .• ' QUed' ora em diante o 'fornecimento de Enxergas,
Cabeça.
Ihos , e .Manta;,· n~vas-1 só"tenha lugar na conformidade
daquella
disposiçâo , para o que na Repartição
competente se tomarú coriheçirnento das épocas em que se foruecêrâo as que actualmente
estão 11
cargo ~os Corpos do Exercito , C0mputan~o-se
li duração de dous
a nnos áquel las que lhcs.~ellhào
'sido dadas ..usadas:
2.· " QlI~ a palha se reveze todos os unuos na estaçâo maiaconveuiente á .economia da Fnzenda.
.
3:
Q~e;;' remessa, das req,)1isições .p~r~ os outr,os ,lIteusHios de
QlIártel, seja nos prasosjndicados
na Ordem do :gxercito N.· ~l
do corrente anho" acompanhadas
de termo form;jldo pelo Conselho
de Administraçrl.ç,
em. ,que, se relate circumst~nciadamente
a causa
da. ruina.,dos et1eitos,- qllll;rído fôrRl,ofornecidos e em q,qe estado; se
admittem concerto,
e qual lerá n sua despesa ,; o custo dos novos,
e o número d9S que .existem capaz~s ,de serviço.
4.. Que. a respeito dos effeitos flue se requi5ita~e~ sem que sejão
para substituírem,. íncapazei.,
se declare. o motivo por que são necesSflrios.
-*~"..-.
Se)J"tenfa proferida
Em

pelo Supremo

Conselho de JUlt'f(J

Militar..

&SIIâo de 3 do· me1ópro:ximo, pasl8do.

2.· Regimento de A,'lilheria.

.

, LOllt;enço Antonio Penedo,
Primeiro Tenente:
ab~olvldo por.
falta de próva da culpa de conducta irregular de que..fç>1 accusado.

-*~.Ltccnfils concedidas por motivo de molesti«
claradoe:

aos Offi.riaes ába •.rft"d~.

Em. Sess.áa .do 1,· do corrente me!:l
Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria lI, Francisco Jeronyrno Cardozo , sessenta dias para se tractar , c fazer uso de
ba II hos das A lençarias.
.
Ao Coronel- Reformado,
e Cazerneiro
da Praça de Abrantes,
A.
D.· M1\noel Martinini,
sessenta dias para fazer ,IOSO de banht>s,das
AJcaçp.ri,as, e .do mar; devendo principiar
no 1.. de Agcsto proximo futuro.
A o Capitão de Infantcria , addido .i.Praça de A bran les, Joaquim
Jpsé Lucio Gonçalves,
sessent,a ~I~S para ,faz~r 1150 dos ban h~s
das j~ lcaçnrias , e do mar ; principiando
no 1. de Agosto proXIrrw futuro.,
Ao Capitão da Companhia
de Veteranos
de Abrante~,
Gregorle
Tavares Pessoa deAmorim
, cincoenta
dias para fazer U&Q du
Caldas da Rainha na sua origem,
e banhos do mar na ,Pederneira; começando em 10 de Agosto proximo futuro.
Af?, CapitÍio da mesma Companhia,
José _Honori() de Fa~ia, sessenta
dias para fazer uso das.Üaldas da Rainha, na sua ongem , e banhos do mar na Pederneíra ; contados de lá do corrente mez.
Em SessQo de 4 do dito me".
Ao Alferes do Balalhão de Caçadores N.· 6, Antonio José Torres, quarenta
dias para fazer UIIO de banhos do mar em Setubn l,

.

Ao A lferes do mesmo Corpo, José Jacintho de Sousa e Silva, qua. rcnta dias. par" fazer uso interno" .e externo das agl!1I11 de Monxique na sua origel~.
.
o
Ao Coronel do Regimento de Infanteria
N. ~, Manoel Ele,uterio
Malheiro,. .scssenta dias para tornar are$ pattios. .
'. '
Em Selsâo de 6 do dito meti.
Ao Conselheiro , ,Juiz Relator do Supremo Conlelho de JuSliça Mi.
litar, Antonio Barrêto Ferraz de Va'sconcello6,
sessenta dias para
tomar ares de campo, e trnctar-se.
-.Ao Prim"irn '1'1'111'1111' do 3.· Regimento de,Artilheria,
Thiago ,,\uguato Vello.zo de Horla,
ses~enta dias pa ra fazer uso de banhoa
de tina, e do mar.
'"
Aq Tenente .do Regimento ~e Cavallaria N,· 4" Francisco J(la~ui~"
de SerqucU'a, .sessenta dias para fazer uso das Caldas da Rainha
na slIa origem, e.hanhos do mar.,
Ao Capitão do Batalhão dcCaçadorp.s N:2.
Gonçalo Ol'd~,Mangas, cincoenta dias para lie:lractar.,

.Ao Capitão do mesmo Çorpo, Franci~co Peixoto,
sessenta dias para
tomar Caldas da Ramha na sua origem, e agues ferreas,
Ao Capitão do dito Corpo, João Baptista de Abreu, quarenta dias
para tomar Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Alferes do referido Corpo, Luiz José Pereira e Horta, sessenta
dias para tomar banhos do mar,
,
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N."
Joaquim José de
Mendonça e Brito, quarenta dias para tornar Caldas da Rainha
na sua origem.
Ao Major do .Regimento de InfantNia
N.· 7, Joaquim Bento Pe.
reira , sessenta dias para tomar Caldas,
e banhos do mar.
Ao Capitão do mesmo Corpo, Augusto Hedwiges ,do Amaral,
ses.
senta dia. para continuar a tractar-sa,
Ao Capitão do dito Corpo, -Joâo Alves, sessenta' dias para fazer liSO
das Caldas da Rainha na sua origem, e banhos do mar •
. Ao Tenente do referido Corpo , Joaquim Carneiro de Brito, noventa dias para fazer ditferentes tractamentos.
Ao Capellão a?dido ao Regimento
de lnfanter!n
N.· 8, -fazcrr do
Serviço na Torre de S. Lourenço da Barra , Padre Antonio De
'Santa Rita Sobral, sessenta dias para tomar banhos sulfureos , e
do mar.
•
'
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N. o 10, Man.oel Antonio
de' Oli veira Bostoo, quarenta dias para se tractar,
Ao Tenente do Regimento
de Infunteria
N.· 11, Antonio Xavier
Pillto da Silva, sessenta dias para con valecer eui ares de campo.
,..\0 Tenente Coronel do Regimento deInfe nteria N." 12, Francisco de Paula Barros e Qlladros,
setenta dias para tomar Caldas
da Ralnha na sua origem, e banhos do mar.
1\0 Capitão do mesmo Regimento,
Joaquim Antonio da Costa Frei.
re , trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao Tenente Ajudante do Regimento de Infanteria
N .·16, Joaquim
José Gualdino , sessenta '<lias para tornar as Caldas da RUlIlha na.
lua origem, e banhos do mar.
Ao Quartel Mestre do mesmo Corpo" ·Justino Francisco de Metia
'Brandão,
cincoenta dias para fazer uso de banhos das Caldas da
Rainha na sua origem, e hanbos do mar.
Ao Oapitão de Cavallaria,
empregad0 na 'Escóla Veterinaria , Joaquim José Freire da Matta,
quarenta dias para-fazer mo das Caldas da Rain lia nu sua origem.
Ao Tenente do Carpo Militar do Arsenal do EXército,
A Icxendre
Paes da .Fonsêca Saraiva,
quarente dia! vara so troctllr:
Ao Tenente do mesmo Corpo, 'I'homnz Joaquim
d<: A lmeidn , 5f'Ssenta dias para tomar Cu~das da Rainha 'na sua origem l e 'banhos
do mar.
ô

,

[7 ]
Ao CapitrLO da 3.· Secção do~xercílOt
Filippe Antonio Vel1ozo,
quarenta dias para fazer uso das Gald.as da 1tainha lia sua origem;
tendo começo cm 15 de Agosto prox:mo futuro.
Aó Tenente
da mesma Secção,
J uJio ~a França l' ct~o, quarenta
dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua OrIgem.
Ao Tenente Coronel Graduado,
e Governador
do Forte da Crll~
Quebradà,
.José, Joaquim do Cabo Pinjo , .f}uarclJla dias para tomar Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Major Go\'ernador
do Forte da Ereceiro , Fruncisco de Paula
Cid; setenta dias ..para continuar a tractar-se.
Ao Major Reformado,
e Governador
da Torre de S: Sebastião de
Caparica"
M.l)ooel Pereira de Mattos,
noventa- dias para fazer
alzum tracta me nto.
AQ rfenente da Companhia
de Veteranos
de Barcarena ,. Antonio
de.Magalhnes,
quarenta dias. para fazer uso de banhos das Caldas da Rainha na sua origem •
.l~o Amanuense da Repartição Centrar da Contabilidade
deste Ministerio, .Francisco José ,Gomes,
quarenta dias para continuar a
tractar-se .
.Ao Addido da 2. a Repartição
da Secretaria Geral .do Arsenal do
Exercito,
Francisco de Paula Iaidoro Alves, quarenta ,dias para
tomar banhos do mar, e tractar-se .
.Ao Amanuense de La Classe da mesma Secretaria , Ftorendâ
José,
Gonçal vos da Silva, setenta dias para &6 tractar em ares de campo •
.Ao Arnunuense de 2.- Classe da dita Secretaria,
Antonio Satiro da
Silva, sessenta dias para tomar aguas férreas, e banhos do mar.
lJ·m. Sessáo de 10 do dito me~•
.Ao Tenente Coronel do Regimento
de 00\'811aria N __ 8, Joaquim.
'I'rigueiros M:arlell, trinta dias para fazer uso de aguas ferreas.
Ap Tenente Coronel de.Regimento
de Lnfauteria
N.· ó, José We
Figueirêdo
Frasão , setenta dias para fazer uso de banhos de
agua,s sulfureas em Manteig.ts,
e banhos do mar na Figueíra, co,meçando no 1.0 de Agosto proximo futuro .
.Ap Capitão do Rezimento de-Iufanteria iN." 12, Joaquim Antonio·.
de Freitas, quarenta dias para fazer uso de banhos do Esturil r tendo começo cm Iõ de Agosto proximo futuro.
'
.Ao C8pi,~o do mesmo Corpo , J?aquim de Almeida Calheiros,
quarenta dIa!! para fazer uso de lellc's, e aguas ferreas em PenamacÔr.
Ao Alfere~ do dito Corpo, Joaquim Cajado Oiraldes de Mello, no •.
v~nta dIas para t?mar ares de campC? na Serra de r\lpedrinha .
.Ao Alferes do referido Corpo,
AI'Itonio José Martins,
sessenta ,dias
para se tractar em ares pat rios •
.Ao Alferes do sobredito Corpo, José·Ramos da Sirva, sessenta dias
para fazer uso de leites, e aguas fcrreas em.: are~ patrios.

t
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'Ofjicial) :que a Jurü« lilllitar de Suude, em Sc~o

de ., do corrente

me! , Julgou prompto para o Se""ÓifQ•
O Segundo l\'[lente do ~. o Regimento de 1\rtllheria-,
-reira de Sant' Anna.

~.~..-_.'

Oustodio Mo..

LIcenças registadas concedidas Ilos'lndividuo,·abot.xo de'ig'I'wdos.
Âo AI·feres Alumno do Regimento deCavallaria
N." 2, José Diogo
Mascarellhas
MOllsinho'de Albuquerque,
dÓlIs
·Ao Alferes do Regimentu'de'Infl\nteria
N.· 10,
galhães Collaço , quarerita dias.
Âo Alferes Ajudante do Regimento de Infanteria
ximino da Silva Campcs , quinze dias; contados

mezes.
Gregorio

de Ma-

N ,,'li2, J()sé Made II do corrente

tnez ,
Â0 Major' Governador

da "Praça de Ollguella,
Antonio José Vaz
Pinto Guedes,
trez mezes.
:AoCapitào
addido á Companhia
de Veteranos de Villa <lo Conde ,
Constantino
Antonio da Cunha,
11m mez ,
Ao Atnllnuerrse'dc 1.& Clas-se da Lnteudeucia da L", e 6;a"Dj'visões
Mihtarell,
João Sebastião Serrâo , dous meses.

..........
~*-

Declara-se o seguinte:
1.° Que o Brigad eiro Graduado do Corpo de EngcnheirÓs,
Eu.
~e~io.candido
Cordeiro Pinheiro Furtado;' continúa interinamente
na Cornrnissâo em que se acha Governando
o Caste]!o de S .• Jbrgl~.
S:
Que o Cnp'it.\o da Companhia de Veteranos de Mattosinltos,
José da Silva Rosado,
que na Ordêm do 'Exercito N" 20, do corlente anno , passou -a addido á dita Companhia;
teve esta collocaçâo , por haver sido julgado inca-paz de todo o Serviço, pela Jtlllta
Militar de Saude, ernSessâo de 9 de Maio ultimo.
3." Ql1C forâo approvadns
a_s licenças que oCommandnnte
da
:>.a Divisão Militar, 'e o Gúvf!rllador da Pruça de Abrantes , .participárâo
ler concedido aos Officiaes abaixo mencionados,
ua conformidade do Artigo 2: das Iustrucçôes insertas na Ordem do Exercito N.· 13, de 6 de MU'rço de ')837.
110 Alferes do Batalhão
de' Caçadores 'N." 4, João Lôbo Teixeira
de ~Darros, 'lrio ta dias para 'se tractar;
contados'do
1.· do cor.
renle mez.
Ao Alferes do Regimento de Infanteri'B 'N .. 11, Arítonio :Maria .k
.Brito, trinta dias'para se tractár;
contados de l6 do'corJ'ente mez.
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,Está ·conforme.
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,Por Decreto da mesma data, foi ·mandada contar a antigl!jdllGe ç}W
Póstos em que se achfu)-, 4le ~:I'lt Setembro de 1837, ao l'enen, te üortwc! de Gh.aHarra ,.BenlO U~IQJ.\odCt 13r'it~ '~~~W~~t;
i!~S
Tenentes 'Coroneis de ln fantel'ia', .José de Sousa Cirne, Francisco Alexandre Lobo, c AUloft~o P~pc<J~'(')flrfií\;,bo;
aos.'Majores
''Ue lnfanteriá , ;José. Ma'rq'~e, SalglJé;r~l t: M~ll.J.lit.~."rl~
~,dr~g"
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João de A Imeida do Cnn htl , e MfH~1 LlIlZ ,F.~rr~;
QJI;lj~~aRro'vcitaru Oarla de Lei de :lO de J IInllj) lúltj1!lq~

·u

(

-(

I

o

"

,

,

,I

Il(

.'

~~f<~.

I"

,""

fJ

Soa Ma,ges~aae, A 'RAI~H!\
, 1fou~c' por1:>ertJ.C6~lorman~o.Se
.e"om ~sph)pCSlI1S dos rf'!spe?ílvp~ Coml!)aoé'hrntl!'Sl
~t~~ IVtr ~fjs Pós:tos de ~ortu Bandetras , os Primeiros Sàr~ento
A1lp'lfuhtes II Offi.
"Cjaes abaixo ~cncionadO's.
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Re(f.imento 1Ie: Intanterit) N,· 3,). ,I ( I'H"
1Htdiõ MnTfrího 'Fálcao,
e' A ntonfo i.J!ereirâ da Silva. ( . 1t.q
,
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.Anton'f~ José Antlln,es,
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Sua Mageslride" .~~'RAINHA;
MalldJ de'dai'lIt A~rltlt~
a Of\.
tcl~) J por ter lJs. ~i~cU1p!tnr~i~s exigidas n,a Lei de \11' tM N~Yl#mhro de 184t, o IOdrviduo ab~lXO' mcnciortliliq..
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A RA [NH~
Manda
to ao que já foi determinado
na Ordem
do mez proxiiíi'i>-'pl$s)S
~ ii lJs qJt1i °loes
se do Monte.'Piol\ti'Titár,
devem enviar as
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em nddita mendo Exercito N, o 2;:' de 10
que f(et\'ehd rem deslizarsuas declaníções
sôbre ~sle
declarar,
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objecto,
até ao .f\~,.~~~.Se~embro
pl'oxiln~ ofu,Wr;o,' a flolO
s~ mandar cessar o respectivo
es~o'ntó,
e poder rei lugar' a liquidação das
• quótas , com''il.\l~ cada JJm dos inte~cs$ado~,
,cm ce,ntrip,uidQ
I e cuja
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relativa
compra
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i'lIdi~r)c!\saVeis
á'!;:lude e
commodidade
dos,Soldado~,
Gev.e- flear sem effeito logo que os dif'ferentes, Corpos
tiverem
recebido
a ultima quinzena
do rnez de Ju'1\ ho ultjma.1
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Xli 'FcJ1erl e (lo rIt~g,Mlel1 dó< \i!1~Jnfarrt~rill i"N,' S !ijl~rnJaTdo 'Lopes
:;' S?F,ir?: dte :A.rtsol'l.... A: I'IM~~lta d'~a.t )arroc,(')InlJil1l1rtr. '1\ t adaf1iC ..
J},1ti SesS4'" de -+ do-'m«t<J1>rllant,w, TJ(tSSUáo;
!
o
'Jl.ó Quartel} M.eSjfel:tlb 13awlhào d Cru,·udores .I'I. 70' ,Silvü}.(. Luiz
-oA Nes 'de A~c'Yêd() ,~s~,s~ehtà 'dUIS:pa~ti M' traclaPlem
ares paLrios;
tendo começo em J,Wldo dott" nt.e me?:'!
,
b f" I"
,
Ao Capitão do sobredito Corpo,
Antonio
Pinto da Fonsêca,
cinco~nta
dias para fazer '150
de Vizella,
e banhos
do
ti
ruM, ~woyiolU1Tla; ~1l1a,.Ms
1 • 40 ~OflrQnte ro~· o
.AQ CapilJ'q <M»l\.~~!p.O!Q9\PO,
1\f\19*l9Jil()ilqpimr:crreirâ, sesSt;nJ.B
.gjap
Ré\fll';SC trpc~f\fl\'}e"fp.zcr
usq,,~fsoÔaI9!~
~ft V.iztlH~, Coonta;
dos de ÇlO do meZ proxlmo
passado.
Ao Tenento do dito ~-.çr_pp., ,J9-aqll~{\\
~os Reis, Cq~Onrént~
dif.ls para ~a.J)hl),S .cl~ b-l+1l.iJ,a~t!m Viz~I1~: cpntaJ!os"qo.
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rente mez.'
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Alferes do referid~ Corpo,
Antonio
púpi~Í'\,'tmnz.Jllflior,
trjQ.ta dias para se tractar;.
c.Q(lleçaJ;\~~
20 dó corrente
mez •
.A.-o. M~j()r Goyern~n
da Prpça â~ yOHa}Np'va
de Qerveira,
An-,
ctsr
o \()llio JÓié An~un.e.
G.1ls:rr~~rp, seSS1;1ta,oqills, pa,ra se tra
"
e
nte
fazer uso das aglla1\,'Qe
Urim"
ç~nt~-i0\ild9 1.° d.~ c,?rrc
mei~
Ao

o

00'
I ,#'lI}<J~as.iJ.r> ~e.r?o,qo,di~o tfI~l'.
•
Cuurg!llo Ajudante do Batalhão de Caçadores~.N. ,7, ThoqJaa
Antonio Ribeiro,
se__enta dias para le tradar
em ares patrios,
,

1\0

o~
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é f~:ZerJ 'líb dAs' !\'gl as dO' g~rêi;

contados de' eQdo,.afCz
pro~\mo
f'l~:t5aoo.
I l
•
•
'I 'J ,
i'
Aó, Tenente Ajudante da Praça de Melgaço,
José Caetano ~ri~o,
. s~ss)nta dias p'a.ta se trnctàr ~ e fazer t1S0 das ngnns ferruginozas
em 'Yia Finó j contados- do- l. do comente mez .. "
,~
."
l
,.
l!.'I/6 &s~l1fJ de 6 do diio I I1nec. q N ;,
"I
Atfei'~s.do Bstalbâo
de Caçadoras
N.- 3,
nton io , da Costa
~ tMottteifo,
~es;~nta dias p~ra se tractar ,> tomar -CQlptls, e <l{Yllas
fcrreas,
'.

•t

·~o

1

Em Swâo

fie

7 do dito meiO.

Q"arle[ Me!tre do Bata lhâo d"eCaçadores N" I., Joãp José de
-Freitas , sessenta dias 'Para tomar ares, de campo,
e banhos thermfles na sua' origem.
~
.
Ao Tenente de mesmo Batalhao,
Duarte Joyce,
sessenta dias para
tomar buuhos tbermaes,
e ares de-campo ; contados do L· do
corrcute rncz , .
~G'I
I
Ao Tenente do ~ito Batalhão.,
Urbano Antouio' 'da Fonsêca , noventadias
para tomar ares ck campo ; contados.vdo
L" Ao corrente fl'1ez. .
"
J\O Tenente
do referido Corpo, José de Bettencourt, A.thaide,. sesscn ta dras para faze' 11-50<.teag'llas Ute.pm aes.ma.sua.origem ,.•e convalecer ; contados do 1.0 do corrente mClI.
"!
Ao Afferes do sobretlit-o Corpo,'
Antohio' José Ma'rtins,
quarenta
dia. paról lomar banhos sulfureos; começando
em 20 do corrente
Ar)'

i

rn-ez.

'

.

r-

Em Sessâo de 8 do dito mt'lIl. •
'
Ao Mlljor do a.;q RegimcnLb de Arrilhel'ia,
Antonio. Joaquim Ribeiro, u()\'C'nta- dias para se tracLat elll are&plltrioS'; cOlltadJJs de li>
m{'z pTox~m'O p~s~a<l6.
.
._
Ao G,~pitão ~? Regimento de IlIfan!eria N·... 3 l' AntOlHo'.de Sá MaIneiro, serl~r'lt" d~iiS pará- se tl'aclllr, e .falé!'I uso dós banhos thermacj) rdjf VizcJla.
.
.'
-Aó Capitão do mesmo Corpo, Antonio Luh Ribeiro, vinte diu&para
fazer 1150 das Cuidas de VizeJla; começando
no 1.. de Setembro
proximo futuro.
.
.1.\0, Alferes do dito Corpo,.trmo.
-ntonio Leão, sessenta dias pnra
se fmctAr pm aTe~ nàtrlos;
éontncins de ~edo mez proxilllo pa$~ado.
Ao Alferes do referido Cdrpo;
Manoel José, Ragundes
s6sseu1>a
dias plira se trnclar,
e fflzer usO' das CaJda$ .de Vizelln; ~Ónla.
dos de 16 do corrente mez.
:AO' Alferes Ajudante
dO' CastelJO' da Barra de, Vianna,
Custoliío
José de Castro, quarenta dias pnra fAzer uso das nguas thermacs
de Vizella; contados de l~ do mez proximo passado.
Ao AudiLor da4-.a DivisRO Militar, PedrO' J'âcome Calheiros de Me-

'L

~

.~.~*-

(

I

.1 ob i:J. J'
I
'Licença« registadas concedida!; ao. OjJiciacs abáÍxo'ind,çados~
Ao Capitão ~~ 8." Regimento de !I'tilhcr'la,
F~~fl'çi~coMplllcrro
de
• J CaF.alho.,
llíoOr.QgRçttPpor ,0(11.'3 á,Jeze,Sf
I
fl
!
'
o
Ao Teneote' do ,Regimento
de'Cnvallaria
N: b, 1\ nlonioPcdro
da
'R(Jt!ha,' umcmes, J
'.
_A~MQ"ior,Qo.Jl.t:8imelltu.,def08;Ywlar4.
N.~ 7, PedrQ l'(Lu-ia Pinto
Guedes,
quarenta e 'cinco di$'..)
,
~
Ao ~l'~twnte do Regirncn to de Cli \'~Uar'a ;N. o. 8 s Aug usto Cc?pr d(\
,(~un'ba.,. qUilD& dine,
.
I ...
Ao 'J_'enenle·do Batalhão
de Caçadores N.· 4, Raimundo
Morçiru
de Saut' Anna , tr.flll ~e~~!{;'
o
tlt

Ao Alfóro$.d ' &talhõ.b de Ca~íldr)res ~J o 8, servindo }lr(13atrl1há.o
N.- Si Joaq4im ~rll(;lldQ ·piptR- d""pl~st.<l Itep~lo, tI,m,lnez.
Ao Alferes do Regimento
de'Granadeiros
da H.....~N(I.J.A., Nuno Au, ~ltIi~o_ae Brita T <\1:iP1'\j;t ,1i11m IlJl;~ . .
.Ào1Oopitiid dnd~lfgilP~lllOdr~prl;l-lll~~i~
N: 4,.,.6aLlheT.nr ~oreira
de Brito, 'trez mezes.
'
Ao '(JjrurgiiD AjJldAh ~4o lWgiine"t~
de Infunteria N: -l~-, Joaqu.m 'Ehcodorico )P~rdigi'to,. um mea,
À)

.,;.

...

f'"

_

~~..,.........,

~

Del}bra~-e que a llc<,tJ.ça de sessenta dias 'para fazer uso dasÚat(h1!Hla Rain>lla" na sl.lIad.lrig~q\" e pA.nh~9 <,lQ 'nrar, qlJe 11Ir Qr~~
. o }<)xeroito.N·,· !.8 f Óé.,~ qll IJlt>Zpro~H~o p~s.jldoo, foi conçe iua
no CaptlrlO do Regimento
de Infantaria
N" 7, João·Alye,s;
eve
&'el,.lhe .contaua do· l ..·.~torrel~t~
moz. F- DN,\V,e ~A T.EI~EW. •

,

c

~

)

:Está conforme.

O CM/e inltrJ'I1o da 1.· D~cfdo

:::;r.

S&:relat'ZG

de Estaslo do. Negocios

da

G1U'rNJ,

em 7 de

Ag03tO

de 1843.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-ee

ao Exercl'to

o ~guinte:

Por Decreto de ]9 do mez proximo passado,
foi mandado
contar
li antisuidadc
do Pôsto em que se acha, de i> de Setembro de
18:17,oao Marechal de Campo Graduado;
Conde de Villa Real;
por lhe aprovei+ar a Carla de Lei de 10 de Junho ultimo.
POr' l Ieoreto de 28 do dito nu:'I:.
RCO'l1l1ento de [nfanierio N,· 3.
Alferes,
o Alferes Jo Regimento
de Iufanteria
N,· 14, Joaquim
Antonio da Fonsêca,
)3," Secção do Exercito.
Alferes,
os AlfNes, do R ...g-imcnto de Ioflwteria
N.· 4, José Maria Pereira Pinto , e do Hegimento
de Lnfan teria N.o16,
João
José l{odrigucs de }\1oral's; licando sem vencimento algum,
por
assim o haverem requeridn , allcgando motivos attendiveis.
4.," SccçiÍo do Eeercüo,
Companhia de Feteranos de Valenç",
Exonerado
do Conimando da referida Companhia,
freando addido
á rnesma , o Capitâo , Manoel Antonio Freire.
COlfllllllndante da sobredita Companhia,
o Capitão addido li mcsrna ,
Antonio Manoel de Migucis.
Castello de Villa di) Conde.
Refo'troado nu conforrnidnde
doAJvnrá de 16 JeDczembrodc179Ô,
ficando addido ao referido Cestello , o Tenente do Ultramar,
uni ,
do á 3.& Secção do Exercito,
João Ftlrl1ande~ Lopes; 'em attenção a ter mais de 30 annos de Serviço,
e haver sido julgado
incapaz de uclle continuar
activamente,
por uma Junta Militar
de Saudc,
Praça de Melgaço.
Reformado na eon formidade do A lvará de li) de Dezém bro de 1790.
e Governador
da referida Praça, o Capitão da 3," S~cç~w do
Exercito,
Luiz de Sousu Gama;
em atteflçào a contar 36 an uos
de Serviço , c achar-se julg-ndo inca paz de nelle continuar
nctivatncute , por IIUla Junta
Militar de Saude,
Por Decreia« de ~ do corrente mes~
Hatailuio de Coradm'e! N. o 2.
Major, o Majol' do Regimento de Infanteria N" 7 ,
to Pereira.

•

Reg~'mentode Infanleria N.· 7.
MajM,
tonio

o Major
Itharco,

do Baralhâo

de Caçadores,

N.

o ~,

Bernardo

An-

:1-." Secçâo do Eeeroit»,

Alferes, o Tenente de Céval laria da Provincia de Ang6ln,
Antonio Candido Cordeiro Pinheiro Furtado;
em altenção a ter feito
a guerra contra a usurpaçâo , e haver servido mais de b a n nos nas
Províncias Ultramarinas.
Por Decreto da mesma data,
foi mandado
contar a :tntiguidade dos Póetos em que se achâo de õ de Setembro de 18:17, e Gtad~Jf1r em Tenentes Coroneis , com antiguidade
de ~i) de Fevereiro
de 18,t2, aos Majores de Cavallaria , José Julio do Amaral,
João
de Mdlo Castro e Abreu, Jeronymo da Silva Mnldonado d'Eça,
Henrique de, MeIJo Alvellos , e João Griffts.; por, lhes. aprcveitae
a Carta de Lei de 10 d~ Junho ultimo,
Por Decretos da mesma data, foi mandado contar a antiguidade dos,
Póstos em que se achâo., de á de Setembro de 1837, nos Capitães; de A rtilherie , José de Figueilêdo
do Tojal Pereira,
José
Maria de Pina, eJ.osé Raymundo Danirn ; e de Infanteria,
Ayres Nepomuceno
de Mello, Zeferino Antonio Guimarães,
ManoeI
Ferreira de Novaes , José Pinto da Silva,
e Joaquim Pedro da
Cunha;
por lhes aproveitar a sobredita Carta de Lei.

-~*-Sua Magestade, A RAIN HA, Determina:
L" Que o Capitão
do ~,. Regimento
de Artilheria , Francisco
J:os~ Maria de Aílevêdo,
seja interinamen te oncarregado do COIU ....
mando do Material de Artilheria na 6~a Divisâo Militai'.
Que o Cirurgião Ajudante
do Regimento
de Cavallaria N.·
S, Antonio José dos Santos , continúe na direcção do Hospital da,
Praça de Almeida.
:L" Que o Cirurgião Ajud antc do Regimento de Cavallaria'N.·
:J., Manoel de Almeida Ferreira 1\1o.io, passe a servir interinamente
no Regimento
de Cnvullaria
N.' 8.

2:

--*00*Sua Magciltade,

A RAIN lIA,
Manda declarar
Aspirantes
"
as oircuinstancias
f'xigidas nas Leis de 17 de
e 21 de Abril de 181,:1, os individuos abaixo

Officiaes , por terem
Novembro de 1841,
mencionados.
Candhlo Augusto LUCólS.do Sobral,
dores N," 7.

•

:(!'oniel do BatalbllO

de Caça_

[~J
Bartholomeu, da Silva Magalhães,
Anspeçada
do Regimento de ln.
fanteria N. G 3.
Joaquim Maria de Oarvalho.,
Primeiro Sargento
do Regimento de
Infauteria
N." 13.
Miguel Carlos Teixeira. Pinto, Anspeçada do meslUo Cor.po.

d05 Abt1n!l()8 1Jfilltarcs .dá Escóla d? E'X!"cfIO,
que 10,.110
premiádfl6 na.' dij}rmtes Cade~rasda re,je..,da Escola no anno lé.
clivo de 18·t~a 1843.

Relardo

L"
O Secundo
de/Ponte

Sur"ento
e 11orta.

CAD1Ult'A.

do 4-•• Regimento
de Artilheria
=::; 1.. Prémio
pecuniario.

2."

C~DJnltA.

to

José Maria

.

O Alf~rf's t\I~mno do Regimento de Infanteria
N.- 10, Franeisc~
de ,\ssiz Feijó. = l," Prémio pecunia rio,
O Capitão do 1.. Regimento de Artilheria,
Franclsco Isidoro Pe.
fpira. = 2: d ito dito.
O Alferes A lumno do Regimento de CavaJl.ria N. -t, José Diogo
Mascarenha5 Mouzinho de Albuquerque.
Carta de Prémio Honorifico em 1.. lugar
3'." C.lDJUJU.
O Alferes Alurnno do 1.. Regimento de Artilberia,
FiJippe José Rodrigues.
1.· Prémio pecuniario.
O ~egllndo 'I'erientc doL," Regimento
dá Artilberia,
M·igueJ JOlé.
GOllle!; MonLeiro.
=~
.•dito dito.

=

=

4.·

CÁDJUllA.

= L" Parte.

O S ,g'll1ldo Sargento do 4.- Regimento
de ArtiTheria., Jo.é Mari ..
da Ponte e Horta.
1.. Prémio peeuniario.
4" DITA.
~~a
Parte.
O Alferes Alumno do Regimento de Infanteria
N." ]0, Francisco
de Assiz Feijó. :-:: 1.' dito dito.

=

=

5. a

CADEIRA..

O Alferes Alumno do 1.' Regimt'nlo de Artilheria,
Filippe JOlé Rodrigues. = 1.. Prémio peeuniario.
.
O ~p~'III,d(, Tl"opnte nn 1.' Hp;i1~cnto d~ ~rtllbeTia,
Miguel José.
Gomes M<loteiro. = 2.· Premio pecuDlarlo.
O Alferei Alumno do Regimellto
de Infanteria
N: 16, Antonio
Egidio da Ponte .Ferreira. = Carta de Prémio Honorario em 1..
lugar.
6 .. C" nrlRA. = t.· Ann".
O Alfl'res Alumno do Re~iml'lIto de IJlfanteria N.- 10, Francisco
de Assiz FeiJó.
1.0 Prémio pecuniario.

=

f
.dlwnnol

Voluntario.

O Segundo Sargento
Cabral Calheiros.

4"

4 ]

que devet'iâo ser Premiados na Classe d«
dsnarios,
CADEIRA.

= L" Parte.

do 1.0 Ilegíment-o de Artilhesia
= 1.0 Prémio pecuniário,
4.& DITA.
Dita.
O Segundo Sargento do 1.0 Regimenlo
de Artilheria
Cabral Calhciros. = ~."
dito dito.
O Alferes Alum no do 1.. Regímen to de A rtilheria ,
Sousa Coelho.
Carta Honorifica de Prémio em

=

df"

, José Maria

= ~."

--,.~*--

, José Maria
A lexandre
1.' lugar.

de

concedidal por motivo (te mo/estia ao~ Offi,:iae. aba,xo declarados.
Em Sessáo de 20 do mcz proeimo passado.
Ao Major Graduallo do Regimento de Cavallal'i;;t N." 2, D. Vasco
Guterres da Cunha,
quarenta dias para tomar ares de campo.
Ao Capilão do mesmo Corpn, Joaquim Firmino Herculano,
ses enta dias para fazer uso das Caldas da Rainha
na sua origem, e
tractar-se.
Ao Alferes do dito Corpo,
João Baptista Alves,
trinta dias para
tomar aguas férreas.
Ao Alfereli do Batalhão de Caçadores N.· 5, D. Luiz da Camara
Leme, sessenta dias pata t.omar ares de campo.
Ao Major do Regimento de lu f.anteria N.· 1, Matbeus Maria Padrão., sessenta dias para se tractsr.

L.ccnftH

--,,~.--

LlcM,ças regista.das eoncedida« ao« 1ndi oiduos lJbmxo dCJ:i/flllLdos.
Ao Primeiro Tenente do 2: Regimento
de A rtilheria , Lotirenço
Antonio Penêdo ,11m mez.
Ao A lferes do Batalhão de Caçadores N." 4, Lino A ugusto de Frei.
tas, prorogaçâo por. dons meses,
Ao Boticario , Antonio Posselius , um mez.

- ..~.-

Declara-se
que os Patentes.
cujas despezns fotão dcs:ontadas
nos Soldos de Dezembro de 18-1.2a Junho de 184.3, se achâo sclladas c registHdas, para serem CI) trcgues aos respecti vos Ofüeiaes., que
devem sollicitá-Ias
nesta Secretaria
de Estado,
por si , 011 p.)r [><'5sõa devidamente
authorisada
para' as receber. :±:: DUQUE DA 'l':ao;lLCElRA.

Está

o

conforme.

Chefe interino da 1.. Dirccçâo

=

No· 31.
&éV'etan(,

de E'stado do. Negocio» ria Guerra,
de 1843.

t:m J 3 de Agosto

,ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o teguinte:

•

DECRETO.
Não
havendo actualmente
trabalhos Ii'Ilccessivos que tornem por
roais tempo necessarja a existencia da Commi~sã(> creada por Decreto de vinte e trez de Junho de mil oitocentos trinta e quatro,
para a liquidação
da divida dos Militares,
e Empregados CivÍ,s do
Exerciro : Hei por bem que seja dissolvida R dita Oommissâo , a qual
desempeohou
com muito zêlo , e inlclligencia
o serviço de que foi
encarregada,
e que todos os Livros e docurneu tos que no ultimo Artigo do referido Decreto se ordenava que tossem remettidos á r ,specliva Secretaria de Estado depois de coucluidos os trabalhos da mesma Commissâo , passern , devidamente in ventarlados , para a rtepartição Provisioual de Liquidações,
por onde sedo terminadas as contas cujo apuro se achar em andamento,
e Iiquidndns as que ainda
forem apresen tadas , de cujas importancias
o Chefe daquelJa Rcpartiçt\O passará os competentes titulos , depois de feito lodo o respcctivo processo como até aqui era praticado
pela Comniis ...l() que ora
se manda dissol vêr, O D uque da Terceira,
Presidente do Conselho ,
MllIistro e Secretar-io de Estado dos Negocios da Guerro., o tenha
as-itn entendido e faça executar.
PIlÇO das Necessidades
,NU vinte e
nove de Julho de mil oitocentos quarenta c trez. = l~,\Ir -liA. =

Duque da 1'e1'C' ira.
Por Decreto

de 4 do corrente

11~.

Escólo do Exercito.
Jubil ado na conformidade
da Lei, o Tenente Coronel,
e Lente da
1.& Cadeira da referida Escóla,
Joaquim da'sNevesFrallco;
continuando a exercer o Magisterio até ulterior resoluç~o.
Pur Decreto» de 9 do dito me~.
Brigadeiro eTectivo, o Brigadeiro Graduado,
Alexandre .Marcelino
de Maio e Brito.
'
Batalhão de Caçadores N.· !ii.
Capi~io da 4.& Companhia,
o Capitâo do Batalhão de Caçadores
N.· 8, Francisco Dionizio de Almeida •

•

[ 2 )

BatalMo' de Caçadores N. e 3.
Capitão
1." Companhia,
o Capitão da 3.a Secção do Exercito,
José Maria Delorme Collaço.

na

Batalhôo de Caçadores N.· 8.
Capitão

da 7."'· Companhia,
o Capitão do Batalhâo de Caçadores
N." 3, Luiz Antonio Ozorio.
RegWlento de 11~fnnt()ria N." 10.
Alferes, o Alferes do Regimento de Infantcria
N.· 3,-João
Pedro.
da Graça.
4.' SccçlÍo do Exercito,

Praça 'de Tavira.
Rcfolmado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
f}(~an90 addido á referida Praça,
o Capitão do Ultramar,
unido
á 3.a, Secção do Exercito" Joaquim Ignacio Prego , em attenção
a ter 44 annos de Serviço, e haver sido jtilgado in eapaz de nel]e
continuar activamente.
por uma Junta Militar de Saude.

P'Faça de Fáro.
R'cformado na conformidade
do Alvará
ficando addido á referida Praça,
o
á 3.· Secção do Exercito , Rodrigo
nttenção a ter 3b annos de Serviço,
de nelle contin uar acti vamente , por.

de 16 de Dezembro de 1790.
Capitão do Ultramar unido
José de Sá e Aboim; em
e achar-se julgado incapaz
uma Junta Militar de Saúde,

Por Decreto da mesma data,
forão graduados
os Officiaes abaixo
mencionados,
nos Póstos que lhes vão designados,
contando-selhes a antiguidade
das Graduações,
de [) de Setembro de 1831,
por, lhes aproveitar a Carta de Lei de 10 de Junho ultimo.
Brigadeiro
Grad-uado,
o Coronel,
Antonio de Gouvêa e Vasconcellos.
Coroneis Graduados ; os 'Fenentes- Coronéis de Infanteria,
José
Vellez Cardozo , e José Pereira Pinto,
Tenente Coronel Graduado,
o Major de Cavallacia , Leonel Joa~
quim Machado Carmona.
Majore& Graduados,
os Capitães de Infanteria,
Joaquim Antonio
Sevéro Corrêa Guedes,
e Antonio José de Carvalho.
Capirâes Gradllodos;
os Tenentes de Cnvallaria , Francisco Libersto
da Silva, Joaquim Ferreira Sarrnento , Antonio Felix Pilar Franco, A ntonio José de Macêdo c Y asconcellos , e Guilherme Francisco de Almeida.
Por Decreto da mesma data,
foi mandado contar a antiguidade dos Pós tos em que se achâo de b de Setembro de 1837, e Graduar ernTenentesCoroneis,
com antiguidade
de !lO de Dezembro

[ 3 ]
de 184!2, aos Majores -de Irifanteria'ç
Francisco
José Pereira ~
Horta,
e José Joaquim Furtado;
por lhes aproveitar a Carla de
Lei de 10 de Junho ultimo.
'
Decreto da mesma data, foi mandado contar a antiguiJade
dos Póstos em que se achâo , de iJ de Setembro de 18:l7, ao Tenente
Coronel de Infanteria , Luiz Antonio de Oliveir~Mil'anda;
eaos
Capitães de Lnfanteria , Luiz Xavier Valente,
Joaquim Luiz Thomaz Lacueva,
José Pauiino de Sá. Carneiro,
Pedro L~pc::s da
Costa e Silva, Pédro Alexandre
da Silva e Oliveira,
.Tosé Maria_da -Silva , João- -Antonio Méndes,
José Maria de Buitrago,
José Maria de Magalhães,
e Joaquim
XavIer da Silva Franco;
por lhes aproveitar a Carta de Lei de 10 de Junho ultimo,

POT

-~'*-PORTARIA.

Mlnlsterio da Guerra. = !2.& Direcção. = V' Repartiçâo. =
Manda,
A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra , declarar ao Intendente
Militar Chefe da Repartiç1io Provisionai de Liquidações,
que a fim de se poderem requisitar
os fundos necessarios para o pagamento das quótas que na conformidade
do ArL ~ .. da Carta de Lei de ~8 de Junho ultimo tem de ser restituidas aos OlflCiacs que 'Sedesligarem do Monte.'Pio Militar,
deve
na referida Rf'pal'tiçào proceder-se á liquidação da importnncin das
quotas com qne cada um d'Osmesmos Officiaes tiver contribuído para
o dito Monte-Pio,
exigindo todos os legaes esclarecimentos,
e do.
cumentos daquellee
a quem por qualquer causa fôr nccessario ouvir
A este respeito,
e remettendo a este Ministerio até -so dia 3 t de Deze~nbro seguinte,
uma relação de todos os inreressados , com declaração das importancias que assim lhes tiverem sido liquidadas. Paço
das Necessidades em Çl8 de Julho de 1'843.
Duque da Terceira,

=

Magestade , A RA INHA,
Manda declarar Aspirantes a
por terem as circurnstancias
exigidas na Lei de 17 de Novembro de 18:1,1, e 21 de Abril de 1843, (IS individuas abaixo me ncinn ados,
Pl~dro AlIgusto Fcrréira Brandâo , Cabo de Esquadra do Regimento
de l nfanterin N.o 7.
José Pereira Henriques de Carvalho , Soldado dó Itegirnenlo
do Infanteria N.· 8.
.
,
Sua

OtTlClaCS,

.~

[ 4

1

-.~~*-

Rua Magestade , A RAINHA,
Determina:
1.0 Que os Governadores
das differentcs Praças de Guerra remertâo á Inspecção Geral do Arsenal do Exercito relações norninass
dos prezas. militares que nas mesmas Praças se acharem eumprindo
sentença,
as quaes deverão ser assiguddas pelos Commandantes
dos
Preaidios , e authee ticadas pelos ditos Governadores,
com dedaração de quando entráeâo
para o Prezidio,
os artigos de vestuário
que lhes tem sido distribuidos,
e em que datas, e de quando findâo
(I tempo
de prisão; na intelligencia
de que logo que houverem de
fazer requisições de taes artigos,
serão acompanhadas
de relações
nomin aes dos prezos par a que são destinados,
COlIl declaração
do
dia cm que entrárào para o Presidio,
ed'aquelle
em que tiverem de
sahir,
9"
Que aos apreheusores dos recrutas refractarios,
seja extensivo o abôno , e pagamento
do prémio de 4$800 réis t que pelas ordens em vigôt se acha estabelecido para os aprehensores
dos desertores dos Corpos do Exercito ,; quando se provar que os recruta!
aprnheud idos forao entregues ás Authoridades
Militares ,_ e assentarem praça em ",lguru Corpo do mesmo Exercito,
em cujo Corpo
será depois descontada
em seus prets , a importancia
do referido
prémio .
. 3:
Que os Cornrnandantes
dos differentes Corpos não passem
guias de ajustamento
de contas de fardamento
vencido por cada
uma das praças até 31 de Dezembro de 1842, se não'áquellas
que
forem escusas do serviço; fazendo esta declaração nas mesmas guias t
>a fim de se cumprir o disposto no Artigo 12: Capitulo 1.. do Regulamento publicado na Ordem do Exercito N. 07, de 14 de Fevereiro do corrente a nno,
4." Que tanto ás praças que· servindo num Corpo se declárão
desertoras de outro qualquer , como ás que não fazendo essa declaração,
são com tudo reeonhecidas tlesertoras , e reclamadas
pelo
Corpo a qu,e pertenciãQ,
<lne ser paga a importancía dos prejs em
que houver vencimento de quinze nus corn p letas ; perdendo sômerrte
o direito ao vencido n'aquelles'dias
que não prefizerem uma quinzena, conforme se acha regulado pelas Üirculares de 25 de Maio de
"" _ 1811, 7 de JI!!!ill do mesmo anno,
e 10 de Julho ultimo, expedidas aos Addidos ás lntendencias
Militares.
I
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Tundo-se declarado ao Jnspeetor Geral do extincto AnenaI das
Obras Militares,
em OfflCio da La Direcção do Ministerio da GuerJ';I; de 16 de Agosto de lSl2, que as praças condemnadas ~a degredo, a quem se commutou , por Decreto , aquellapena:
naovoL-

[ b ]
tão pf'lo facto-da eommutaçêo
á classe Militar,
nem deveráõ entrar
nos Presidies Militares ~ uma vez que nos.Decretone;;pectivos
se não
faça cxpr~ssa mençào da readmi~são no ~erV:iço:., Determina Sua
M agestade,
A RAiNHA,
que d ora em diante , somente neste ulti 1110 caso possâo as rf·f~ridas pr-aças ser abonadas de pão e pret diafIO,
no~ Presídios M~h~ã~es elI) que fôrem cumpnr.a commutação de
suas Sentenças em truhalhus públicos.
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Relação- dós Alu,mno., da- Escola Polytechnica,
que forâo premiodos nas dfff--renttls Cadeiras da referida Escála no anno Icctieo de
181,2 a 1843.

1..

CÁDEIRA~

Llliz de VascollceIlos e Sousa, = 1.0 Prémio pecuniario,
Ma.rifi~lo Ghira. = 2. Prémio pecuniario,
D. Martinho de Frauça Pereira Coutinho, = Prémio honorifico em
1." lugar.
Luiz Torcato
Faria Santos , Segundo Sargento Aspirante a Offi~
cial do Regimento
de Infanteria
N." 11.
Prémio honorifico
em 2. o lugar.
José o Maria Moreira Freire Corrêa Manoel/ de AlpQim.
Idem em
0

ne

=

=

f'

3.

lugar.

Jaime Larcher,
Ramiro Larcher ,. e ManoeI Homem da Costa Noronha. = {dom em 4." lugar.
José Augusto Cezar das Neves Cabral. = Idem em ô.o lugar.
4.' OADEIRA.
J'çsé MariQ Latinc Coelho,
1.0 Prémio pecuniario.
I
5." CADETRA.
'
JoãdtChrisostomo
da Costa e Silva, Alferes do Regimento de Granadeiros da RAINHA.
L o Prémio pccuniario ,
:Q, Luj'z M<\H~areIlhas, Capitão do mesmo Regimento. = 2.0 Dito
dito.
,
Joaquim Theotonio. da Silva, = Prémio honorifico em 1.0 lugar.
Carlo~ F.r:ederiçQ BoteJbg de Va~concqllos ele MetIa,
Segundo Ten('I}.L~ daAruiada
.• zz» Ldern em ~: lugar.
Çar los Frf'irr. de Sousa Miranda
Pego, Aspirante a Official do Regim~nlo de Infanteria N. 07. = ldem em
lugar.
ClaudIO Bernardo Pereira Chaby,
Alferes do Regimento
de Gra.nadeiros da RAINHA.
Idem em 4: lugar.
Nuno Augusto de Brito Taborda,
Alferes do mesmo Regimento.
_
Idem em õ. o lugar.

=

=

3:

=

7.'
J.osé Maria Latino Coelho.

CADEIRA.

= 1.0 Prémio

pccuniario.

FiJippe José Rodrigues,
Alteres Alumno do 1.. Regimento de Arti0
lheria.
2. Dito dito.
João de Andrade Côrvo,
Prémio honorifico.
8." 'CADEIRA.
José Maria Latirro Coelho. = 1. Prémio pecun intio.
Joaquim Henrique Fradesso da Silveira,
Guarda Marinha. _ !l.~
Dito dito.
João de Andrade Côrvo.
Prémio honorifico.

=

=

0

=

~."

'CADEIRA.

José Maria da Ponte e Horta,
Segundo -Sargento Aspirante a Official do 4.· Regimenlo
de Artilheria.
== 1.. Prémio pecuniario,
JOflO Bernardo Monteiro de Almeida,
Alferes do Regimento de Infanteria N: 8. = 2.° Dito dito.
'
N uno A ugusto de Brito Tabórda , Alferes do Regimento
de Granadeiros da RAINHA. = -Premio honorificoetn
L" lugar.
Joaquim Thomaz Lobo d~ Avila, Alferes do Regfmento de Infanteria N." L = Idem em 2° lugar.

10."
Gregorio
tructor,

=

do R1igo, Segundo
LO Prémio pecuniario,
,

Thomaz
rinha.

CADEIRA.

Nazianzeno

CADEIRA

DE

Tenellte Engenheiro

Cons-

NAVEGAÇÃo,.

José deSousa Soares de Andrea,
= 1." Prémio pecuniário.

Aspirante

a G aarda

Ma ..

Alumnos f7oluntarios que deueriâo ser Premiados na Classe de Or.
.
dmarios.
.
I." CADEmA.
Joaquim Eleuterio Vidal, Segundo Sargenló do Batalhão de Sapa :
dores; João Joaquim de Mattos;
c Bento Maria Freire de Andrade. = Prémios honorifrcos.
5. a CADEIRA.
Manoel de Saldanha da Gama, Aspirante a Official 'do Regimento
de Cavallaria N: 2.
1.0 prémio pecuniario.
Conde de Rezende,
Cabo de Esquadra Aspirante a Officia l do L o
Re:;impoto de Artilberia;
Manoel Joaquim Coelho da Silva, Primciro Sargento Aspirante a Offieial do Regime~lto de Infanteria
N.· 11; Francisco Manoel Arêz, Forriel do Regimento
de InfanteriaN.07;
Carlos Henrique daCosta;
EduardoAllgnstoCtaveiro ; e Vatentirn
Evaristo do Rêgo. == Prémios honorificos,
9.& U~DEIRA.
Antonio de Oliveira Morues , Alurnuo da Escóla Medico-Cirurgica
de Lisboa, = 2.' Prémio pecun ia rio,
.
Manoel Joaquim Coelho da Sílva, Primeiro Sargento Jhplrant,e a
Ofticial do Regimento de Lnfanteria N.· 11 ; Joaquim- Manteiro

=
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Grifo, e Joaquim Pedro Gonçalves
dita Escóla; e João Felix Pereira.
CADEIRA,

DE

Cameiro,
'Alumnos da sobrePrémios honoríficos.

=

N AVEGAÇ.\O.

Norberto Maria de Novaes 1 Aspirante
a Guarda
P.réruio pecuniario
.
Antonio Maria dos Reis. = 2. Dito dito,

M,uinha.

1.0

0

--*~*~

Licenços concedidas pM motivo

.

de molesiia ao. Individuo. ~bai;ro de.
clarados,
Em Seesáo de 20 do me9i. proeimo passado.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N.o7., Joaquim JoséMim.
"teiro deAlmeida , quarenta
dias. para tomar banhos do mar, e
. tractor-se.
)
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N.· 10,. PoJyc.a.rpoXavier
; de Paiva,
trinta dias pam tornar banhos do mar.
.
Ao Tenente do mesmo Corpo,
José Theodoro da Fonsêca,
quaren.tn dias para fazer uso dae Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Tenente do dito Corpo; Jacintho Fortes, quarenta dias para to- mar, banhos do mar, e aguas férreas.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N •.- 11, Ascenço Elmino
de Bettencourt , trinta dias para tomar aguas férreas.
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N," 13, Francisco José
.Ferreira,
sessenta dias- para tomar Caldas da Rainha na sua origem, e tractar se.
.
Ao- Major do Corpo Militar do Arsenal do Exercito,
Domingos AI.
ves Damião,
sessenta dias para ares de campo .
.Ao Alféres da 3." Secção do Exercito,
AuguEto Ferreira de Campos, sessenta dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua
origem, e n.ais tractamento,
.
.lw A-man uense do extincto Estado Maior General,
addído a esta
Secretaria de Estado,
José Eugenio da Sil-va, quarenta dias para
se tr a ctar •

.Ao Aman uense. de 2.a Classe da Secretaria da Inspecção Geral do.
Arsenal do Exercito,
João Luiz- da Silva Leóte , quarenta dias
para se tractar.
.
Ao Praticante
da extincta Repartição
das Obras Militares,
Rafael
.Tosé da Silveira Baiâo , sessenta dias para se tractar,
Em Sessáo de 2!a do dito me".
Ao M a.i?r de Art.ilh;ria,
e Governador
da Praça de Fáro , João
Ignaclo d_e Sequeira,
sessenta dias para se tractar,
e fazer uso de
banhos mistos na F6z do Guadiana;
lendo principio em 1ô. do
corrente mez ,
Em Sessâo de 27 elo dito me,..
Ao Capitão do Itegimcnto deCaTallari:-.. N: 4; José de Vasconcel.

[S

J

los Corr~a, trinta dias para tomai banhos
Ta; principiando
em 25 do corrente mez.

do mar

na PedertJcio

--""~*-

Lscença« registadas concedidas aos Ofjiciaes abaixo indicados.
Ao Segundo Tenente do L" Regimento de Artilheria , José Jaciutho
da Cost.a, quarenta dias.
Ao Alferes' Alumno addide 80 ~.o Regimento
de Artilheria , Anto1'Ii!'l da Roza Gama
Lobo , dous mezes.
Ao Capitão do Regimento. de CavalJaria N.· 7, Clemente José do
Carvalhal,'
dot1!1 I'pc%es.
\
Ao Alreres do Batalhão .de 'Caçadores' N: 7, FilippeJoaguim
de
~(lI~!13 Qui<ntelJá., M.IlS õmeze}l,:_
.'
Ao Capitão do Regimento
de Infànteria
N" 8, Joào Antonio de
• M~quita,
vuí:m.ez -. ·,.·
r
J) (
) I
Ao Capitão do-Regimento
da-Infantaria
N,,· 9, Joaquim Mendes
Nelliel, CiFlClO mezes, r ,
i
AG Alferes do -rnesrno Regimento s- ManoeLBernàrdD
Camêlo , trez
c,

-I

nIMléS.·

,

,

(

Ao Capitâo da 3.a wSecçrlO do Exercito , JOpé Moreira Lopes Ma.'
obado , pr.ól'ogaçao paI! um anrto,
'
Ao Mfljor ad dsdo cá 'Companhia dilrV eteranos de Mattosinhos,
Joa·
, quirn Sarmento OZQrlo, quatro mezps,
1
ÂCI ·Ten.el1tc addido á Companhia
d~ Veteranos da Fóz do Douro,
João da Costa Lima, prorogaçilO por trez meses,
ct
.;..,_...,.*~. ____
Doclara-se
o seguinteiI:
Que Antollio Joaquim Ribeiro,
a quem, P.ÍD Sessão de 8 do.
m(;'Z-proxime passado,
fui concedido noventa dras de licença para
se tractar , he Major do Regimento de I nfanteria N.· 3, e nào do
3,'" Rt:gimento de -Artiiheria , como foi publicado
na Ordem do
EKNC'i'tO N: 29, do corrente an no,
~,V Que o Alferes, João José Rodrigues de Moraes , que na Ordem do !<:xercito N" BD, de 7 do cnrrente passou á 3,' Secção do
Exerni'to,
sem vcn.címellJto, .pertencia ao Regimento de I.,fanteriu.
N,· 15, e nào N,o 16, como por equivq{!o se menciorrou na dita
01:bm,
'
•
:1,. Que a licet:rçada
Jltnta publicada
na Ordem do Exercito
N," 2~, de 20 de. Junho ultimo, arbitrada. aó Coronel de Engenhfliro" o GO\'ernador doFol'tc de Lippe, JoséFeleciâno
FHrinhn,
deve ter principio no 1. o de Setern hro pr oxi mo futuro, e nt\o 110 1'dG oorren.te mcz. ::::::r DUQUE
DA TEl!CEIJl.L
1

E~tá

c:onfo,rJlld.

O Chefe interino d.J 1." DirecçCÍtI

c=

b

$«velar'll

de Estado dm Negocios da Guerra"
de 184~.

e,"!2~ de Ágos~o

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

"-~I
r

ao 'Exercifo'

(1

/leguirete e

DECRETOS.

ei por bem Determinar , em referenciá
ao Decreto de vinte e
trez de Maio de mil oitocentos trinta e sete-, publicado ua Ordem
do Exercito número trinta e dous , de oito de Jllllho do mesmo a nno, e em additarnento
ao que se acha> disposto na Ordem do Exercito número d ezesete , de dcs de Maio ultimo,
á ce-rca 6do Plano
dos uniformes,
que os Membros do Conselho de Saude do Exerci.
to, e os seus Delegados,
usem na sobrecasaca
de góIa de panno
c. rmezim, tendo nas duas extremidades
da mesma,
bordado a ouro , ·0 emblema de que usâo nas dragônas , e bem .aseim , que '05 Facultativos dos differentes Corpos contin uem a usar da góla , segunelo as 'armas a que pertencerem,
com o emblema que fica designado para os Membros do referido Conselho e seus Deleglrdos. O Doque da Terceira,
Presidente do Conselho,
Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido
e f-aça
executar. ~IIÇO das Necessidades em oito de Agosto de mil 01tOCCll.
los quarenta e trez. = RAINHA.
:::::: Duque da 'l'e1·ccira.
Hei por b\1!1Tl Determinar
que o Quartél permanente
do Regi.
mento de Infanteria número onze, seja na Oidllde de Déja. O Ducl'ue'
da Terceira,
Presidente do Conselho,
Ministro e Secretario de Esta-do dos Negocios da Guerra,
o tenba assim entendido e f!lça executar,
Paço das Necessidades em dezeseis de Agosto de mil oitocentos qunrenta e trez.
RAINHA. = Duque da Terceira .

=

......._*~..Por Decretos' de 16 do c01",.e>nüme~.
Botalhâo de Caçadores N.· õ.
Graduado
em Major da 7.· Companhia,
o Capitão Gradua.
do em Major da 3." Secção do Exercito,
Antonio José de CArcalho.
Alf-éres, o AH,!res do Hegimentó' de Infanteria
N.~ 8, Felisberto
José Lopes.
Refâmento de Granadeir08 da RATNIlA .
14c
•Capitão da ó. Companhia , o Tenon te, Bernard« Homem da Costil Noronha.
CltpiLilO

f
T1mente,
Elmino

2]

o .Tenente do Regimento
de Bettencourt,

de Infanteria

N.· 11,

Regzmento de Infanteria N. o 6.
Capitão da B." Companhia , o. Tenente do. Regimento
ria N,.· 9, Francisco Manoel da Fonsêca.
Rcgimento de Infanteria
Tenente

N"

Regimento de Infosüeria

N.·

Coronel,
7, Antonio

da 8. a Companhia

,

O

Tenen te,

de Infanteria

N.· 11.

o Tenente Coronel do Regimento
Olíva de Sousa Sequeira.

Regimento de. ln/antena
Capitão
nha.

de Infante-

N." 7.

Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
11, Francisco Jeronymo Cardoao,

'l;ellenle

Ascençe,

N.·

16

de Iofanterle

e ,

Ayres Antonio

de Salda-

Por. Decreto de. 18 do dito mc'll.
Bata/Mo
de Caçadores N.· 4.
Alferes Ajudante , o Alfer.es Ajudante do Regimento
de- Infanteria
N: 8,. João Antonio Affonço Vianna •.
J!,egimer,to de Jnfanteria N.· 8.
Tenente.Ajudante,
o Tenente Ajudante do Batelhâo de Oaçadores
N.... 4, Henrique José Alves.
4. a Secção do Eeercüo..
Praça de C<1srGf's..
Eltonerado do Governo de Bua rcos e Figueira,
por assim o haverrequerido , o Coronel Reformado,
Caetano José Peixoto; ficundo addido á referida Praça.
Cnmpa'1l,hia de Veteranos de Filia do Conde .•
Reformado na conformidade
do Alvará de 16de Dezembro dtd790 ,.
ficando adoido á referida Companhia,
o Tenente do Reó'imento de
Infanteria N.· 1-2, Constantino
de Béça Sousa Me.nezc.; em attenção 1\ ter 28 annos de Serviço, e achar-se julgado incapaz de
nelle continuar activ&mente,
por, uma Junta Mjlltar de Saúde;

-.~.--

Sua Mageslade,
A RAIN HA, Attendendo
ao que Lhe representou o Official.Ordirrarlo.
Chefe da Repartição deContabilidade
da Secretaria
de Estado dos Negocias Ecclesiasticos
e de .J ustiça ,
AgGstinho da Silva.; Houve por bem exonerá-lo,
por Decreto de 9
do corrente rnez , de dirigir a Repartição
Central de Contabilidade
do Ministerio da Guerra,
para que fôra interinamente
nomeado por
Decreto do LO de-Julho de 1841; tendo dado evidentes próv8S de
zêlo, e intelligencia
no deserhpeubo desta Com missão.

-""~"_

Por Portaria de 10 do corrente me.z, foi Sua Magestade,
ARAI.
NHA,
Ser"da
encarregar de dirig4r interinamente
a Reparti-
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'ç'ão Central de Contabilidade
Intendente
Militar Graduado,

do Ministerio da Gócrra,
José Silverio Gomes.

--.~.--

ao Sub-

Sua Magestnde,
A H.AIN HA, Manda
declarar que- o abôno
de 18 réis diarios , que segundo o disposto do §. LOdo Art. !'lo o do,
Decreto de ~o de Dezembro do anno findo,
publicado na Ordem
do Exercito N. o b9, de !24 do dito mez , compete ás praças dos Corpos de V@leranos, para massa de fardamento;
he extensivo ás praças reformadas unidas ás differentes Companhias
dos mesmos Corpos.

L.~nfa.

--.~..--

eoncedido« por motioo de molestia ao. OJfir,iae. abat.%ode.

clorados,
_Iúlt SCSSf;O de ~8 do mr.~ proanmo passado •
.Ao Major Governador
do Castello de S. Braz -na llba de S. Mi#filei, João Maria de Araujo, sessen la dias para fazer UiO de banhos thermaes na sua, origem, e convalecer-.
Em Scssâo de 29 do dito me,..
Ao Capitão do Regimento
de Lnfanteria
N. o Ib, .Antonio de Mo ..
raes Sarmento,
no-venta dias para se tractar , e tomar ares pa.
trios.
E11t Sessâ() de 3 do correni«
A,o Capitão do Corpo de Engenheiros,
Antonio de Azevêdo e CU"
nha, trinta dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua
orivern,
.
AiO Major do Estado Maior de Artilheria,
José Candido da Silva
Montes. sessenta dias para se tractor.
Ao Segundo Tenente do Çl. o Regimento de Artilherie , Manoel Rodrigues da Costa, cincoent a dias para se traetar.
A.o Segundo Tenente do 3.· Regimento
de Artilheria-, Francisco
Brandão de Mello·, oitenta dias para fazer uso de banhos das Caldas em Viaef la , c do mar;' contados de 20 do corrente mcz.
Ao Capitão do Regimento de Cavallarin N: 2, Francisco de Sal ..
les Pachêco , sessenta dias para se tractar.
Ao Tenente do mes-mo Regimento,
João Juliâno de Sousa Pimen.,
tel, trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao Cirurgião Mór do Butnlhão de Caçadores N. 02, Antonio Joaquim
Nn roorado, quaren ta dias para fazer uso das Caldas, da Rainhana sua origem.
Ao A I feres do mesmo Córpo , João Manoel' da Sil va, trinta dias para fazer, uso de banhos do mar.
Ao Alferes do Regimento
de Granadeiros
da RAINHA, Roque Jacintho da Camara e Mello, quarenta
dias para fazer uso de banhos rio mar.
Ao Alferes,do Regimento
de Infanteria
N.· 1', Joaquim Thomaz

"'6.

Lo1;>o d'.Avila,

quarenta

dias para Caldas

da RainlJa na sua ori-

, gemo
,
'.
Ao Tenente <lo Regimento
de Infantcria
N. -fJ ,Joao
Antonio da
Silva Baoellnr,
quarente dias p<lra se 'trnctar,
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N.o6, João Antonio Marçal, trinta dias para fazer uso de banhos do mar; tendo principio
em 10 de Setembro proximo futuro.
AO' Alfere& do Regimellto de infanteria
N." 7, José Joaquim de
AFaujp, eiocoeuta dias para se tractar.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N." 12, Joaquim Antonioda Costa Freire,
vinte dias para terminar o seu tractamento.
Ao Capitão do, Regimento de Infantería
N. u 16, 'I'homaz 'I'heodoro José Franco ,. quaranta dias para'fascr uso das Caldas da Rainha
na MI~ origem.
Ao Capitão do mesmo Hegimento,
Alberto 'Pimenta,
quarenta dias
para fazer uso das Caldas da Rainha na sua origem.
N

_-

• .Jl$..•._-

Ltan,tas 'l"t!gistildas, concedidas «o« lrufividuoos obaeeo duignados.
Ao Tenente do ReglUlcntCf de Cavullaria N. 1, Manoel José Portella, quinze dias,
Ao Quartel Mestre. de Regimento de Infant<ytia N: 7., José Gualdino, dn Canrpes , prorogação por dous meses.
Ao Capi'tão dá COillpanhia de Veteranos Je Campo Maier , João
Barreiros Gaivão da Gama,
um anuo.
A,p A\Jditor da TO." Divisão Militer , Veris&ilDo Ferreira Cha ves , um
auno ,para ir fóra do Reino.

--*~.".....
-

Declara-se
o seguinte ~
.
L," Que foriro approvadas as licenças que os Commandantcs
da ~,",
-e f),' Divisões MililarNI, e o Governador
da Praça de A hra n tes , participárão ter eoncedido I1<JS Officiaes abaixo mencionados,
TIa confru<midade dó Artigo !t: das Lustrucçôes inserlas na Ordem do Exercito N,· 13, de 6 de .Murça de ]837,
Ao Tellenw,.ftjlldante
do Regimento de Cavallaria N,o 8, José Hodriglles, vinte diai pal'll se tractar ; contados de 21 de Jun110 ui.
lhTlO.

,

Ao Alfercli do 8atlllhão
de C<tçadores N.";J" João Loho Teixeira
de Barros,
ptorogação
por vinte dins para continuar a traclar·se.
AQ 'l';cllenl-e do R~gimc:h tI.> de Illffllileria N" 6, Vasco José Manoel Torres" trinta dias pnl':\ 'se trfletar;
contados <le 4, do corl'Bnhl

met.

=

}}tIQUE

D,\ TEttCE1RA.

EstLl coo forme.
~r,Glu,11

11

O Chefe i,af.er;no da 1.- Direc9'Ío

=

Secretaria

ck Estado

dos Negocias da Guerra"

'em 6 de Setembro

lJe 1843.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao Exercito o seguinte:
DECRETOS.

Havendo-se
encerrado a ultima Sessão Legislativa sem que ás Cortes fosse possivel tornar em consideração
a proposta que o Governo
lhe havia feito ácerca do pagamento ás classes inactivas,
e sendo indispensavel provêr quanto antes de remedio ao estado lastimoso em
que por falta do respectivo pagamento se achâo os differentes in d iv iduos de que se compõem as mesmas classes,
pela adopção de lima
medida interina,
que, calculada segundo o permittem
os escassos
meios de q ue o 'I'hesouro póde dispôr , assegure aos interessados o
ragamp.uto pontual ao menos de uma parte das sommas a que tem
direito a contar do corrente mez de Agosto em diante,
sem que todavia por este arbítrio mais do que muito justificado
pelos motivos
expendidos,
se cntendâo prejudicados
os direitos adquiridos aos veucimentos correspondentes
aos mezes de Abril de 184i2 em diante,
que serâo opportunamente
auerididos : Hei por bem Determinlll' o
seguinte:
'.
ArtigÇJ 1." A contar do mez de Agosto inciusí vé em diante sómcnte se pagará ás classes Inactivas
metade dos respectivos vencimentos.
§. unico, Este pagamento será feito por folhas qtW serâo desde
logo processadas na5R'1partições
competentes.
Att. <t." O pagamento de que tracta o Artigo 1.0, será pontualmente feito pelo Thesouro Público em épocas determinadas,
dernodo
q\lC até ao dia 15 de cada mcz se satisfação os vencimentos do mez
anfecedentc.
_
•
Os' Ministros e Secretários
de Estado de todas as Repartições,
o tenhâo assim entendido,
e façâc executar. Palaeio de.Ciutra , vinte e dous de Acosto de mil oitocentos .quareutn
e trez , -== RAINHA. = Duq~e da Terceira,
Antonio Bentardo- da Costa.Cabral, - J ()sé Antonio Maria de Sousa Ar.eve'ú,o. =::::J !Jarda t),o 7'0jat, = José Joaquim Gomes de Castro. ;= Joaquim Jo~é Falcâo,

=

-

, A Ilena,cudo ao. que Me Rcprescnto\t
o Coronel HefQrmndo, ado
dido á Praça de Campo Maior, Dom 'I'homas Maria {ie Ahneida,
pedindo obenef~ciQdaCarta
de Lei do Iü de Junho ultimo ; eachant<

do-se comprehendido
no Art. 2.~' da referida Lei; Hei por bem Determinar que seja reputado Coronel effectivo de b de Setembro d-e
1837,. e çonsiderado reformado como lhe competir segundo a Legislação vigf'nt.e, desde 9· de Março de 1841 ,. data em que foi julgado
in capaz de Serviço activo,
pela Jtwta- de Inspecção.
O Duque da
Terceira,
Presidente do Conselho,
Ministro e Secretario de Estaelo
dos Negocios d,a Guerra,
o tenha assim entendido.e
faça executar.
Pulacio ..de Cintra , em. vinte e dous de Agosto de mil oitocentos.
quarenta e trez,
RAINHA.
Du.fJ'!lc da Terceira.

=

Por Decretos

de

17:

do. me% proximo. passado •.

4.. • . Regimento

Capitão Graduado,
Corte Rcql.

o Primeiro.

de- A'I'tilh'eria.
Tenente,

José

Pamplona

i; a Secçâo do Exercito.
Qapitão Graduado ,- o Primeiro Tenente de Arlilbcria
Secção, M'atheus Valente do Couto Dinis.

Monia

da sobredita-

Por Decreto de 23 do dito me".
Corpo \do Estado Maior do Exercito.
Tenente , o Alferes do Regimento
de- Infanteria N.··10,
Sil\rino
. II
Candido de Almeida Carvalho;
por se achar comprehendido
na
~
disposição. do Árt. 36;0 do Decretô de 1~ de Janeiro de 1837.
1.. Regimento de A1·tiJheria.
Major Graduado"
o Capitão,
Germano-da
Cruz Alzina.
Por Decreto da mesma data,
foi mandado
contar a antiguidade
das Graduações
em que se achâo , de b de Setembro de 1837, aos'
, Brigadeiros Graduados,
José Carlos de Figucirêdo,
José de Sousa
.Pimt>ntel de Faria,
Miguel Corrêa de M1'sq.llila Pimentel,
e Pedro Antonio Rebôcho:
e ao Coronel Graduado do Corpo de Engenheiros, João Antonio de A Irncida Cibrâo ; por. lhes aproveitar a
Carta de Lei de 10 de Junho ultimo.
Por-Decreto
da mesma data, foi mandado contar a antiguidnde dbs
Póslos em que se achâo , de á de Setembro de 1837, ao Maj~r
de Infanteria,
Joaquim Rodr-igllf'S da Costa Simôes ; e aos PrImeiros 'I'enentes. de Artilheria,
Francisco
Maria Melquiades da
Cruz Sobral, Alexandre José de Barros,
eJosé Rozado; por. lhes
aproveitar a Carta de l!..ei de 10 de J unho ultimo, ..

r3]

,t. .•

Por: Decreto dé 26 do dÚome,;.
BatalMo
'Tenente ,

de Caçadore'S N." 6.
de Infanteria N.· 12, Domin ..

Tenente do Regimento
gos Soares Ribeiro de ·Menezes.
(I

•

Regimento de lnfànteria

A,lferes, o Alferes do Batalhão
Graça.

N." f2.

de Caçadores

N.

Regimento de Inftmteria

Alferes, o Alferes do Regimento
dos Santos.

Regimwto

N.

de Infanteria

o Tenente

o 3.
N." 2,

Luiz Aug'usto

de Infanteria

N. o 9.

Regimento de [nfanieria

Tenente,
Roza.

José Maria da

7,

N.· 4.
N.." 13, Miguel da

de Infanteria

Alferes, o Alferes do Regimento
Costa.

o

'

da 3." Secção

do Exercito,

José dos Santos

Regimento de Infanteri« .N. o 10.
da 3." Secção do Exercito,
Eduardo Ernygdio

Tenente,
o 'Tenente
Pinheiro.

Regimento
Tenente,

de Infontert«

N.· 1L

o Tenente

da 3." Secção do Exercito,
José Pacifico.
Regimento de [nfanieria N." 12.
Tenentes , os Tenentes,
do Batalhão de Caçadores N," 6, Antonio
Theodoro Ferreira Taborda ; e da 3.& Secção do Exercito,
Claudio Caldeira Pedrozo.
Regimento de Infanteria N.· 16.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Infauteria
N" 11, Jacinto
Augusto Oamacho,
4." Secção do Exercito.
,
Tenente Coronel,
Commandante
de Veteranos da 7.& Divislio Mi.
Iitar , o Major da 3.· Secção do Exercito,
José Martins Taveira;
em attençâo a ter 3õ annos de Serviço,
haver fcito as Campa.
nhas da Peninsula , Banda Oriental do Rio da Prata,
e na Di.
visâo A ,u,xiliar á Hespanha;
haver em!gr~do em 18~B; pertencerlhe ser I enente Coronel por sua antiguidade , e achar-se julgado incapaz de Servir acti~amente,
por uma Junta Militar de
Saude.

Companhia de Veteranos de 4veit,o.
Addido á referida
da Costa.

Companhia,

o Major Reformado,

Manoel

José

Castelio da Barra de Viannll.
,
.
Reformado na 'Conformidade do Alvaré de 16de Dezembro de 1790»
ficando addido ao referido Castello,
o Major da 3" Secção do

.

~

(4 ]
, Antonio Pimenta
da Gamá Barl'êto; em attcnçâo
a ter"
Sá an uos de Serviço,
e achar-se julgado incapaz de nel!e continuar ncti vatnenta , por lima Junta Militar de Saude.
Por Decreto de 26 do dito me!!..
Regim.ento de Caoaliaria N.· 1.
Tenente Coronel,'o
Tenente Coronel do Reginlento de Cavallaria
N.Q 4, Vicente da Conceição Graça,
Regimento
de Caoailaria N.· 4.
Tenente Coronel,.
o Tenente Coronel Graduado
do Regimento de:
Uaval'laria
N," G, uonel
Joaquim Machado Carmona ..
.
3. a Secção do Krercito.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
de Cavallaria
N:o L, Bento Gelazio de Brito 'I'aborda.; continuando
no exer-.
cicio em que se acha de Chefe do Estado Maior da 7," Divisão
Militar.
Exercito

Por Decreto da mesma data,
do Pôsto em que se acha de
em Tenente Coronel,
com a
1840, ao Major de Attilheria,
veitar a Carta de Lei de 10

foi mandado

contar a antig-uidade
de 1837, e Graduar
antiguidade
de 26 de Novembro de
Paulo José. da SIlva; por lhe apre ...
de Junho ultimo,
iJ de Setembro

Por Decreto de 30 do -dito mez..

!2.a

Sccçáo do Exercito.
Forte de Lippe.
Governador
do referido Forte? o Tenente Coronel do Corpo Milit.ar, de> Arsenal do Exercito , Manoel Joaquim de Mattos.

4. a ,Secçâo do Exercito.
Praça de Casoacs.
Addido á referida
Sampa,o~

Praça,

o Brigadeiro

Reformado

t

Luiz José de-

Forte do Bom: SUOCt.BSO.
Refoi mndo na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
fi-cando addido ao referido Forte,
o Major do Ultramar,
unido
á3.a Secção do Exercito,
João PedroAranha
C()tlaFnlc~t);
em
attençâo
a ter 45 an nos de Serviço,
e haver sido julgado incapnz de neHe continuar
activarnente , por uma Junta Mlitar de
Saude,

Praça de Buar:cos e Figueira,
Major Governador
da referida Praça,
talhão de Caçadores N.·[), Antonio
ção • ter feito a Guerra Peninsular,

o Major Graduado
do Ba.
José de Canalho;
em atten,
a da Banda Oriental do RiQ

da Prata r C achar-se julgado Índlpàz ',li'!
activo , por uma 'Junta Militar de' Saudb.
I

J

I ') 1

----'~~*:...__.

Por Portaria de

ao

'do

1h~iL

I

11

I

oiln

proeimo pa.~ado.

'-'
I

Pára tomar fi direcr.íio do 'Hospitál Re~illl'ell{al da Ilha da Madeira,
o Cirllrgiilo Mór "do Regimcnto de Infanteria
N.· 11, Luiz Albi·
no Gonçal VC3.

--~~~-

Sua M[lgestode,
A RAINIIA,
Ho~ve por.bc.l~ .n~mear .. o Bri ..
gadeiro Graduado,
Intendente
da 1. , e 6. DIVISOl'S
MIlitares,
Joã() da Silva Serrão, para Membro da Com missão creada por Portaria de lQ de Julho ultimo. ,

._.~~*_

'f

Sua .'\hgestade,
A R1\ INHA,
Manda declarar Aspirantes for ..
Ircraee , por INem as circutsstancias
exigidas na Lei. de 17 de Novemhro de JfHl, os individuos abaixo mencionados.
João Chrisostomo .Pinto, Soldado d06atalLão
de Caçadores N.·~.
João Siellve Scgllier Camêllo Borges,. Segundo, Sargento
do Regi ..
monto de Infanteria N.·'5.
l'
r
Antonio J gnucio Guerreiro,
A nspe~ada do Regimento de Infanter iuN.OIO.
(
Theodoro José da Silva, Soldado dó mesmo Corpo •.
Jose Joaquim Tavares Pereira de Aaarnbuja , Soldado doRegimento
de Infantaria
N: 16.

-~-

Sua Mag'cstade •. A RAINHA,. MSJlda declarar
ao Exercito,
pata os fins convenientes,
que em data de 29 do mez de Julho ultimo se expedirão as necessarjas ordens pau que o Cofre Geral da.
Remonta,
'ficasse a cargo da Repartição
Provisional
de Líquida ..
ções, por onde de futuro serão feitos todos os trabalhos que actual.
mente est avâo incumbidos á Commissão encarregada
do dito Cofre.
-->lt~>JIo--.

Adiando-se

dI' 24. d".JAIIPirn

Por. Accordão

no

§. 1.° Artigo ~ ." Cap. a:/do

Reguque osartigosdaullima
elasse de fardamento sejâo distribuídos ás praças só quando tiverem
concluido a lição de recruta;
Manda Sua MaO'!'slade
A RAIN Hr\,
declarar ao Exercito que nesta distribuição nã; df've s;r comprehendi.
da a gravata, _porquanlo todas as praças serão fornecidas dest2artigo
logo que se ahstarem.
Jflmf'ntn

dctcrminado

dncnrrt'n.tennno,

-.~*-

do Supremo

Conselho

de Justiça

Militar

dos Es ....

[6 ]
tados da india,
datado de ó de Dezembro de 1842, foi corífirmada a Sentença do. ~onselho d-e Guerra,
que julgou illibada , e livre
da menor culpabilidade
a conducta
do Capitão de -Engenheiros
Claudio Lagrange Monteiro ~e Barbüd~
por haver plena e con~
cludentemente
provado 'que nao coucorreo , nem directa
uem ind ircctamente para os acon teclmen tos revoltosos que-ti ferão' lu CJ'ar-el1l'

~7",de Abr.il do mesmo anuo,

-.~..-

.

.

o

Llccnfe,t$' concedida. por ,~otilJo de moiestia àos OJficiaes abaiXá de}
. ~ âartidos.
Em S.:ss'ío de 3 do 'me'!.prQxim/).;passa.do, , '"
1Ao Capitão Graduado do Regimento de Cavallaria
N.o7, Antonio
Felix Pilar Franco,
quarenta dias para fazer uso de banhos.
Ao:.,A.lferes do Ba talhão de, :Caçad(lres N." 4, José de Vasconcellos
Nnronha e Menezes , quarenta dias para se tracrar.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N:7 "JoãoChrisostomo
Ve1.:joZ<:l de Horta,
trintadies
para faaer uso ,de banhos do mar.
Ao Alferes da B.a Secção dó. Exercito , João Molaquias de Sepulveda, quarenta dias para fazer uso de banhos das Caldas da Rai-.
nha 1)8 sua origem.)
,
Ao Coronel de Veteranos da 1.& Divisâo Militar,
Fdix Jose de Almeida, sessenta dias para se tractar , e fazer uso de banhos do
mas,

-"

J

Ao Cirurgião Ajudante
de Veteranos,
servindo no Castello de S.
Jorge, Feliciâno José Martins Perdigâo , sessenta dias para tomar
banires das Caldas da U,ün ha na S\lot 'Origem, e ban hos do mar.
Ao Secretario do- extincto D-9'Vern0."Militar da Beira Baixa,
com .
exerclcio na Repartição
P.q)v~sional d~ht.iquidaç.i)e~" W enceslúo
J@sé .de Figueir-êdo P~re\ra ,q·uarenta. d~~s para se tractar.
Áo Atnanuense de !2.a Classe desto.,Secrelpria
de Estado,
José Maria Baptista Coelho,
sessenta dias para se tracLpr,.
Ao Amanuense de a.a Classe da Secretaria
da Inspecção Gera'l do
Arsenal do Exercito,
João Maria de Sena Jenochio,
vinte dias
para se tractar. "
..
Ao. Es€ripturano addido á extinc'a Repartição das Obras MilitaTes}
João AntOJ;'lÍo de Sousa Junior,
sessenta dias para se Lraclar.
h'm SeuíJo {ie fJ do dit.fl me~.
Ao Tenente do Regimento .de Infanteria
N:· 6, Antonio de Amorim e. Silva, lrinta dias para fazer uso-de banHOS do mar; come-;
ç-ando em 10 do cqrrente mez.
Em Smâa-de 12 do dito me'l..
A-Q Amanuense dQ ntincto
Estado Maior Gcnc.r~l,
com exerdcio

[7 ]
nesta Secretaria de Estado,
Francisco José Bandeira ,r'1cSoienta
dias para fazer uso de agua das Caldas da Rainha na sua origem ,.
e banhos do mar.'
,
Bm Susáo de 16 do dilo- me:.'.
Ao Tenente do Regirnento de Infantctia
N. o l!'t,' Antollio Theodoro
Ferreira Taborda , quarenta dias para fOZf:T uso de banhos do mar
em Setnbal;
principiando
em 11 do- corrente mcz.
Em Sessão de 17 do dito mel.
Ão Tenente de Engenheiros,
Gabriel Antonio Mártins,
eincoenta
dias para tomar banhos do Estoril.
.
Ao Capitão do Batulbâc de Caçadores N'. 0!l, José Francisco de Ol~veira Guimarães,
sessenta dias para setractar cm ares de campo.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria N)' 16, José Maria Taborda,
sessenta dias para tomnr Caldas da Rainha na sua
origem.
Ao Major da 3-. a. Secção do Exercito, Rodrigo Hilario de Brito Fragozo', quarenta dias para tomar Caldas da Rainha na na origem,
Ao Major da referido Secção, Henrique Duarte Chateauneuf , sessenta dias para se tractor .
.Ao Capellào da Torre de S. Vicente de Belém,
o Padre Antonio
da Piedade,
sessenta dias para se tractar em ares de campo.
Ao Secretario Geral do Arsenal do E xer cito , José da Cruz Xavier,
noventa dias para se tractar.
Ao Amanuenso do extincto Estado Maior General,
addido a esta
Secretaria de Estado,
José Cypriâno BeBas,
sessenta dias para
se tr acl ar em ares de campo .
.Ao A ma n uense de 1.a Classe da Secreteria do Arsena' do Exercito,
José Maria Gervazio Codina , sessenta dias para fazer, uso de banhos thermaos e do mar.
Ao Amanuense
de La Classe da-referida Secretaria,
Manoel Antonio Cnrnêllo , sessenta dias para fazer uso de banhos mórnos , e do
Estoril.
Ao i\manuens<, de 3.~ Classe dfl mesma Secretaria,
Ignacio doRio
Carvalho,
quarenta dias- para se tractar.
Ao Amanuense de 3.- Classe da dito Secretaria,
Bamião Antoniodas Neves Franco.
cincocnta dla~ para banhos do mar.
Ao ,Pral;f'nn1e rllI pVfincta Repartição
das Obras Militares
FranCI&CO Xavier
da Maia, trinta dias para corrvalecar,
'

Licenças reguladas

Ao Cirurgião

-.~--

concedidas

aos Offtciaes abaixo indicados.

Ajudante do L" Regimento
Lopes de Oliveira Velho, um mes,

de Artilheria,

Franciico

[ 8 ]
0

Ao Primei.ro Tenente do 3. Regimento
gostO" V-E'lIozo de Horta, viate dias.

de Artilheria

,

Thiago Au-

Ao Alferes do Regimento de Cavullaria N.· 3, Antonio Ernesto Celestino Soares, treameaes, I
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N" 8 ~ ,A.\Ig'I~s-tO Ceaar d
Cunha,
pro rogação por dous meses.
Aa Alferes do mesmo lteg~ment<J, l)iog'9, Maria de Gouvêa Leite,
quinze dias.
.
,
Ao Tenen te dó .8atalhlio de Ca~ádores N. ° ~, Alvaro de Sá. Pereira, dous mezes.

Aó Alferes do.mesmo Corpo, José Possidonic 4e N ovaes Costa e Sá,
um 01'1:)Z.
.
Ad Cnpltâo' do llegiil.l;ento, de Granadeiros. da RA lNUA, Bernardo
Homem .da Costa Noronha, seis meses,
.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
João Chrisostorno da Costa c Silo
va , 'Vinte dias.
Ao 'l'encn4e do Regimento
tio Infantotla
N" 4, servindo no Rel

,

..

gimento.N:
13, Caetano Pinto Rebêlo , trez mezes.'
Ao Capitão do Regimento
de Iufanteria
N." 15, Ma.noel Antonio

Furinhu

, dóus mexes..

.

Ao AICorM da a.a Secção

Jorge,

Luiz Antonio

do Exercito , servindo
de OJiveiçn Moujardim],
j

-"t~*-

Declara-se o seguin'çe:
1.. Que o Capitão da 3."SCCÇ~LOdo Exercito , JO(loEduan!., de
Abreu Tavares;
con inúa a purmunecer lia referida Secção sem vcncimento alg.um por essim o haver requerido.
2.° Que o Teueutc
de Cuvallaria
d a :3," Secção do Exerciro ,
Vicente Godiuho Valdea , conttnúa lia Corumissâo em qll~ so achava na. lO.~ Divisâo l\lilitllr.
{
3.· (.~ue foi ex pedida ti Lntendeu ria da 1.., e 6." D ivisões Mil i4
tares, Portnr iu identica {~que se dil igill li Rt'partiçtLO Provisional
de Liquidll('Õl'S,
pllblicad.\ na Ordem do Exercito N.o :H, de lU
do me3' pro'KillJ ) pa.~ado, {\ cer~a da liquidação Jh~ Iluótas dos Officiat':; cOlltriblliu{cs
pam () Monte-Pio,
e 'IUC do mesmo se quitesS<:!ln d ..~li"';(ll' d('~dq hlUIO ultimo em diante.
4. o (~ue o Tt!llellte do ltegiruenl(' J~ Infanteria N. °10, a <lU m
s'~c()nced,!o licl'lIça da .Jullta na Ordem do Exercito N." 3l, de 18
do mel. proxillJo pas!;auo,
he J~fio l'hcodoro da FOllsêca.
DuI

í

=

QUE 0.\

T~ltCEltP.

o

Secretarza de E.lado dos Negocios da Guerra,
de 1843.

em 14 de Setembro

ORDEM DO ..EXERCITO.
Publica-se ao E;rercítô o 'seguinte:
DECRETOS.

A.

ttendeudo

ao que Me Represen'tou
o Brigadeiro
'Reformado,
Valladns,
pedindo o beneficio da Carta de Lei de
10 de Junho ultimo; e achando-se
compreltendido
no Art. 2." da
referida Lei; Hei por bem Determinar
q ue seja considerado
reformado como lhe competir segundo a Legislação vigente, desde 14., de
Abril de 1St.!, data em que foi julgado incapaz de Serviço activo
peja Junta de Inspecção.
O Duqlle da Terceira,
Presidente dó Con ,
selho , Ministro e Secretario de Estado dos N ezocios da Guerra,
()
tenha assim entendido e faça executar.
Palaei~ de Ciutra em vrnlc
e seis de Agosto de mil oitocentos quarenta e trea, = RAINHA.

JOflO Leandro

Duque da Terceira.
Attendendo
no que Me Representou
o Coronel Reformado,
Ali.
tordo Candido Cordeiro
Pinheiro Furtado , pedindo o beneficio d;l
Carla de Lei de 10 de Junho ultimo;
e achando-se
comprehendido
no Arfo 9, o da referida Lei; Hei por bem ))etert'nin<1r que seja reputado Coronel en'ectivo de b de Setembro de 1331, ~ considerado
reformado corno lhe compelir segundo a Legislação vigente,
desde
30 de Março de 1841, data cm que a Junta de Inspecção o não
julgou capaz de todo e qualquer Serviço. O Dl'K}'Uflda Terceira,
Pr,!~
sid~nte do Conselho , Mini'Stro e Secretario de Estado dos Je3'ocins
da Guerra,
o tenha assim entendido
e faça executar.
Pulüclo de
Cintra cm vinle e seis de Azosto de mil oitocentos quart!lla
c trez ,
I

H.AJ

H

= VuqtU!

da Terceira.

.'

Por Decreto de 26 do dito me9J.
Rrgirnento de C,1Vallaria N.· 5.
o Tenente
Coronel Graduado,
•
2. a Secção do Bxercilo.
Escóla Vetel·inm·ia.
Coronel,
o Tenente Corond do Regimento
Francisco de Mello Baracho.

Tenente
Coronel,
Amaral.

José

Tenente

de Cavallaria

N"

ô

,

Julio

do

-*~*Por Portaria
de 9 do corrente mez , Detnminou
Sua Magestade, A RA[NHA,
que aos Majores,
e Ajudantes,
a quem pelo
exerci cio das raspact.ivus funcçôes , compete Cavallo
de pessoa; Jogo
que tiverem collocação diversa;
lhes seja descontada a quantia que
deverem,
segundo o tempo que lhes faltar para completo vencimento dos 40,$000 réis,' que houverem recebido para compra do Coval]0; e que no cazo de serem outra vez nomeados,
para qualquer dos
ditos exerci cios , se lhes abône
de novo,
e por inteiro fi mencionada quantia de 40$000 réis.
,/

SuaMagestade,
ARAINIIA,
Houve porbcm Conformando-Se
com a proposta do respectivo Comrnandantc
, prornovêr
ao Pôsto
de Porta Bandeira,
o Primeiro. Sargento Aspirante a Omcial abaixo mencionado.

Regimento
Âyres Ferreira

de Infontcria

N:

13.

de Sá Sarmento.

-*~*_.
Sua :M:agestade, A RA INHA,
Manda declarar Aspirante
a
Offieral , por Ler as circumstancias
exigidas na Lei de 17 de Nevemhro de 1841, o individuo abaixo mencionado.
Francisco Theodoro da Cunha c Silva, Soldado
Infanteria
N. ~ 10.,

-.~.---

do Regimento

de

Sua Magestade,
A RAINHA,
Manda recomendar
aos Cotnmandantes das Divisões Milltatcs , a rigorosa observaucla do que se
;Iclerminoll na Ordem do Exercito N." 6~ de l~ de Dezembro de
84,oe'. a respeito dos Officiaes qlle se achâo na 3. a Secção, por terem SIdo julgados incapazes de Serviço temporariamente.
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A

Tendo-se suscitado dúvidas soLre a interpretaçno
do qUE' se acha
disposto no Art. 1.., Cap. 1. o do Regulamento
publicado na Ordem
do Exercito N. o 7, de 14 -de Fevereiro do corrente anuo , relativo
no abôno das massas para fardamento:
Manda Sua Magestade,
A
HAINHA,
deolar ar , que na" Relações de .Mnstra se deve abonar
por inteiro a quaní ia estabe)pcida na Lei para o fardamento das praças de pret dos differentes Corpos do Exercito,
embora estas recehão [[LO s6rnente metade dcssuquantia,
por ficar a outra para a
com pra dos lanificios ..

--"~"'-'
Liccnç.u

concedidas por motivo

de molesiia
clarados •

aos Offtciaes

abaixo

de.

Em S~.çs:ío de 3 do mes proeimo passado.
Ao Auditor da 1/ Divisão Militar,
em Oommissão nesta Secretaria
de Estndo , Antonio Augusto dc Moll o Arcbcr , sessenta dias para banhos do mar, e aguas ferreas.
Em Sessâo de Ql do dito meto
Ao Lente da Escola Veterinaria,
João. Francisco
de Jesus Figueirêdo , noventa dias. para se tractar.
l~'m Sessâo de 22 do dito mC9!.
Ao Major Graduado
addido ao Forte das Maias,
David Berkley
Cotter , noventa dias parn se tractar cm ares .patrios ..
Em Sellsâo de 2á do dito 1ne%.
Ao Cirurg-ião Mór doRcgimento
de Cavallaria
N," 3, MllnoelJoa ...
quirn Morcira , quarenta dias para tomar banhos sulfureos , c do '
mar.
Ao A Iferes Picador do llegimento
de Cavallaria
N, o b. Carlo's An ..
tonio Tiber t , noventa dias para se tractar .
.Ao Capitão do mesmo Re'gimenlo,
João de Mcllo Sousa e Arnorim , .
quarenta dias para fazer uso de banhos do mar em Setubal;
contados de 8 do corrente mez,

Licença, regzstadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Major do Batalhão de Caçadores N:8, Joaquim Rodrigues da
Costa Sirnões , quinze dias.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N: 10, Francisco Taborda Robalo Ferreira de Asevêdo , dous mezes.

[4 J
.A0 Alferes .do mesdmo Regimentó

, Uregorio de Magalhães Collaço ,
prorogaçao
por OIlS mezes.
Ao Tenente do Regimento de Infantcria
N. o 1~, Antonio Theodoro
Ferreira Taborda,
quatro mozes.
Ao Major Governador
de Buarcos e Figueira,
Antonio José de Carvalho, trez mezes.

Declara-se
o seguinte:
Que l1cou"sem effcito a -licença de trinta dias,
para tomar
banhos do mar, que foi concedida em Sessão de 27 de J ulho ultimo,
ao Capitão do Regimento
deCavallaria
N." 4" José de Vasconcellos Corrêa , publicada na Ordem do Exercito N. 031, de 18 do mez
proximo passado.
2.
Que a licença de quarenta dias para fazer 1150 de banhos do
Esturil,
que na Ordem do Exercito N. 28, de 28 de Julho ultimo
foi concedida .aó Capitão do Rcgimento de Infanteria
N." 12, Joaquim Anton'lo de Freitas,
deve ser contada do LO do corrente rnez ,
e IItto de li> do rnez proximo passado.
3. o Que a licença da Junta concedida
na Ordem do Exercito
N." 29 do corrente anno , ao Tenente do Batalhão
de Caçadores N.·
7, Joaquim Caetano dos Reis , deve ser coutada do L." do corrente

1.o

0

U

mcz , c não

1101.

U

do mel. proximo passado,

como n' aquella Ordem

se mencionou .
•""-ã
Que fotão approvadas 8$ licenças que os Comrnanda ntes da
2. a, 4. a, 7. a, e 8A a Divisões Militares,
participarão
ter concedido
aos Officiaes a baixo mencionados , lia conformidade
do Artigo 2. o
das lostt'ucl;oeil 'illserlas nà, Ordem do Exercito N.· la, de 6 de
Março de 183.7~
Ao Coronel do Regimento
de Infnnteria
N.· Q, Manoel Eleutcrio
:Malhei,o, trillta,dias,!'Jara se tractar-; contados de 31 do mez pro·
xirno passado.
Ao 'l'.elldtllte do llegimento
de Iufauteria
N.· 6, Vasco José Manoel 'I'orres., tJ:inta dias. para continuar 'Q .tràctar·se.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N.·10, Polycarpo Xavier
de Paiva,
trinta dias para se tractar;
contados de 21 do mez
proximo passado.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
No" 12, José Ramos da
Silse , trinta dias para se, UaQtaF; contados de ~6, do lIlez proximo passado.
DUQtJl:: UA TERCI,lltA.

=

'Eotá conforme:

o

ChAfe, interino

d«

r.'

Uirccf(,a

N.· 35.
SecNttaraa <k Estado

dOI Negocias

Guerra,

da

em 19âe

Setembro

de 1843.

ORDEM DO EXERCITO.
Pub'lica-sc ao Exercito o seguinte:

,

Por Decretos de 23 do mez proximo passado,
foi mandado COIltar a. autiguidade ' do Pôsto cm que 'se acha de [) de Setembro de
1837, e Graduar etn Coronel,
com a antig:ttidadé de 26 de Novembro de 1840, ao Tenente Coronel de Àrtilheria,
José Joaquim Januario Lapa;
por lhe aproveitar
a Carta ~<ie Lei de 10
de Junho ultimo.
'

Por Decreto de 26 do dito me'!:..
Regimento de Cavallaria N.
Torrente
Castro

Coronel,
e A breu.

o Tenente

Coronel

o 2.
Graduado,

Joâo

de Melio

3." Secção do Escercito,
'1'enente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
N. o 2, D. Carlos de Mascaranhas ; continuando
em quc se acha.

de Cavallariu
na. Cemmiseâo

Por Decreto de 6 do corrente inez,
3. o Regimento de A1'tilheria.
Segundo Tenente,
o Alferes Alurnno do 1. o Regimento da sobrcdita
Arma, A ntonio Ferreira Quaresma;
por se achar habilitado conforme o disposto 'no Art. 36 do Decreto de 12 de Janeiro de
1837·.
PO,r Decreto da mesma data , foi mandado .contar a vantirruidade
dos Póstos em que se achào , de [) de Setembro de 1837, °a05 '1'0nentes 'de Cavallnria , Antonio Joaquim de Avelal', José Elias de
Amorim,
Luiz.Maria da Rocha Fontanas , José Joaquim da Costp
Carvalho,
David José HodriglJcs, .José Rodrigues
Franc;sco da
Hilva, João Augusto de Alcncourt Braga, e Anto~io de Macêdo
Pereira Coutinho;
e aos 'l'.nenLes de lnfanteria,
Carlos Maxi.
miârio de Sousa, Domingos Jo~é Machado,
c Joaquim Lopes de
M~cêdo; por lhes nproveitar a Carta de Lei de 10 de JUl)ho ultimo.

•

Sua Magestade,
A ~.AINHA -., Manda -declarar
Aspirantes
a.
Offlciaes , por terem as respectivas habilitações,
os individuos.abaixo,
mencionados,
que completárão
o Curso de Estudos do Real Collegio M,jlita·r.
Guilherme Antonio, ..de Azevêdo , Soldado do Regimento de Cavai,," laria N. o 8;
r Henr,iquede
Oastro , e Alexandre José Gom.es Monteiro,
Soldados
? / J • do Batalhâo dI; OaçadoreaN, 02,
.AI J .Alvaro Macêdo da Cunha,
Ladisláo Mic.eno da Silva, c Caetan-o
A lberto de Sóri , Soldados do' Regimento de ln fanteria -N.· 10.
Julio Teixeira Homem de Breclerode , e Francisco Oriorico da Costa Moya, Soldados. do Regimç}llo. de. Infanteria N. o 16.
o'

-.,.,:-'l!'~*~

Sua Magestad~,
A-. RAINHA,
Manda declarar ,Aspirantes
a
~icadores"
.p<,>rterem -as circumstancias
exigidas no §. 5. do Decreto de 10 .de Dezembro .de 18-39, o Forrie] <LpRegimento de Cavallaria N. o L, Man.oel Leandro;
e o A nspeçada do Uegimento de.
Cavallaria N. o 2, Manoel João Baptista.,
0

.....--~~.:---""
Relaçân dos eandidatos.que S'lfa Mn{!;estade, A RAINH'/J,
Hou-: -,
ee p01' bem Mandar admittir no corrente minQ, 110 C()tl~gio Mi ..,
lüar, na qualidade de Alumnus Estadietas,
Julio Augusto da Serra , fJJl,o do fallecido Coronel do Corpo de
Engenheiros
José Dioriizio da Serra.
Gustavo Adolfo de Serpa Pinto,
filho cio fallecido Coronel'
das extinctas, Mi~,cias. de Pennfiel,
Alexandre
Alberto de Serpa
Pinto.
Pedro.Augusto
Puefl,
f11Jlo ·do. fallecido Major do Cavallaria s ,
Bazilio Maria Pilei L
Francisco Eleuterío
d_e. LobãO, f1Jho do fallecido Capitão de
Caçadores.. N. o 5·, Francisco Ele\lterio de Lobão.
Augusto Cezar de AllJleida Pinto. de Sousa, filho do Tenente.
Coronel Graduado,
Governador do Forte da Cruz Qyebrada,
José
'Joaquim do. Cabo Pinto e Sousa.
Antonio Xavier de Abreu Caslello BrprlcQ, filho do Major ~ra~.
d:uado do Regimento
de Infanteria
N. 9 1~, Joaquim Antomo ,deAbreu CastcIro Bronco.
ç
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Antonio 19nacio Mendes,
filho do Capitão do Corpo de Engenheiros, Francisco Ignacio Mendes.
Pedro A ugtll;lo de Sousa, filho do Capitão do Regimento de Lnfanleria N.· 1, Pedro Alexandrino de Sousa,
'
João Carlos de Saldanha da Gama,
filho do Tenente
da !i!,"
Secçjio de Exercito,
Francisco de Saldanha da GSUH\.

Ltcenrasconcetlidas

p6r motivo de molesiia

aos Officiaes al1ait&o

declarados,
Em Sessáo de 7 à~) correnle tnt!\Z.,
A~ Cirurgião. AJudante. do L" RegiolcntQ de A.rtilhcria,
Rodrigo
Ribeiro da Silva, trinta dias para banhos do mar.
1\0 Tenente Coronel do Batalhão de Caçadores N" !il., F.ranoisco
A lexandre Lobo, sessenta dias para SP. tractar,
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N,· 7, Joaquim José Monteiro de Almeida, .sessenta dias para fazer' uso de banhos do m"r, .
!
e- agua", férreas.
.
Ao Capitâo cio Regimento de Infanterin N.·ll,
João ManoeI Torres, sessenta dias. para se tractor,
c tornar banhos do mar ,
Ao Tenente do mesmo Corpo,
Alexandre do- Oliveira, Junior,
sessenta dias para se tractar ,_ e tomar bauhos do. mar.
Ao Capitão do Cor-po-Militar do Arsenal do Exercito , Antonio GerolonoRafacl
da Silva, sessenta dias para se tractar;
Ao Cirurgião do Exercito,
Lourenço. }<l'elixSardinha,
quarenta dias
para se traetar c fazer uso de agua ferroa.
Ao Apontador Geral do extincto Arsenal das Obras Militares,
Tho ..
maz de Aquino e Sousa , ,5cssell ta dias para setractar,
Ao Almoxarife do extincto Arsenal das Obras Militares,
Joaquim,
Monteiro,
sessenta dias para se tractar ,
k
da
e 6,a Divisões
Ao Amanucnse de !2. Classe da Intendencia
Militares,
HenrigueAugustoNavllrro
da Costa , sessentadiaspara
se. tractar , e tomar, bauhos .do mar,
.

1...,

Officiaes, que a Junta Militar de Saude , em Seuâo de 7 do corrente
met-, Julgou promptos para o Servis:o.
O Capitão do Regimento. de Infantcria
macho.
O A,lferes do mesmo Corpo , Francisco

N.· 11,

João Joaquim

de Assiz Leóte..

Cu .. ,

t 4. ]
-*~~ ..
-Licenças r'cgislada,~ concedidas

/'

aos OIficiacs abaixo indicados.

Ão Ptiméiro Tenente
do ~,ORegimCllto
de Al'tilheria,
Lou.renço
Antonio Pt'nêdo,
um rnez ,
-Ao Capitâo do l{egimento de Cavallaria N." 2, Augusto Sotéro de
Faria,
vinte dias.
Ao Alferes do Regimp.nto de Cavalluriu N," 3 , Jose de Oliveirn Carvalho, um mez ,
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N: 7, Anitonio Manoel
da Fonsêca e Sousa , deus mezes .
.Ao Cap'ittlO Gradll~do ,do~mes~~ Regimenro, tís 0,rdens do Commandante
da fJ. Divisão Militar , Antonio Jose de Macêdo e
Vasconcellos,
dous mezes.
Ao A Iferc,s do Batalhão
de Caçadores N. o
Jaques Cezario Pes~
sõa , seis meles.
,
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N. o 7" José Chrisostomo V cllozo de Horta,
quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N: 8, Jose Tiburcio da
Cunha Lima, quarenta e cinco dias.
Ao Tenente do Hegimento
de .Infanteria
N. ° 9, J(jào Ribeiro da
Silva Araujo,
11m mez ,
Ao Tenente do mesmo Corpo,
Luiz A ugusto de Carvalho,
dous
mezes .
.Ao Capitão Reformado ,ndJido á Companhia
de Veteranos da Fóz
.do Douro,
c Comrnaudaute
interino da de M'atlozillhos,
Alexandre José Reacndc , seis mezes.
Ao Capitão addido á Cornpan hiu de Véterauos -da Fóa do Douro,
José Peixoto' Guimarães,
-trez mezes.
õ

,

Declara-se
que 101 approvada
a iicença de trinta d ias para se
tractnr , que o Governador
da IPraça de Almeida,
participou em
Officio de ~ do corrente mez , ter concedido
ao Tenente do Regimento de Cnvaliaria N.· çz, João Juliâno dr. Sousa Pimentel,
na
conformidade
do A rt. o 2. das Iustrucçôes
insertas Ila Ordem do
o
.E:tereito N. 13, de'6 de l\far~;o de 1$37,; devendo ser-J.be cOlltada
de 3 do corrente mez. = DUQUE DA ''!'E-RC.EliU,.
U

E~t:í cor.forlllt!.

o Chefe

'intcrino

da 1.~ Directáo

=

N.O- :8]).
ORTYEM
DO EXERCIT'e)f.1(>1
J.Jt
I

J

,.

..
POI'

• •

r

ai) _EI xcreittf o seg,UZ1.tc,:.

• publiça,-$c
I

Decreto

"

de 13 do corrente

me::..

,'él!>~~

'!(,

eoreo 1

r,J) (qio
1r.'
t.

r:.t

'1

•

RcgiJlw),to de Infanterià N. o 't.
o Tenente da- ,$.' Sé(:~ão do Exercito-, Duarte de Mcllo
• .
1
J"
4· " . ScC§tJo do ,E:r;Cr:~lt(J:,
.F01·tak-za de.,.,Bul1!.t'C((S c }!ig.,ueipl.,
Alferes Ajudal)l.e da refe-riàacfo.ttoJ~:Za,
o ;Alfercs da 3,:" ,Se,c~iio ·do
Exercito,
Nu~o JOS~BÔlO;
em const:q~e,tj.ci1.~e.tfl'tllí~ülgud.o
incapaz de Serviço 'acuvç
por uma Junta lVtl11tar de Saude.
.
\
,Tor.'<c de $1 Lpu1'el1~~'da J3p,rra. ,i. J ( o ~1
Te~ente. Ajudan~e da !eferida ~ofJ'e, ./o( Ttjn~p>te.qí'l~,?:{')
Exercito,
Jose Mana. Cordeiro;
em 'êon§f:quenela de se achar
julgado iu capaz.de.Serviço acrivo , )por lIrnaNI~qta~lital'
de Saude.
'.
')
l
I':'
'i .1100·te de
Cat(f,lautcl.
'~') r of- r'
\
Tenente,
Sárfia.

S~~~o'~ç;io

R~rnfm'adó 1l1l.cQl'}fC1fmlda?e <!BIAlvara d;CI ,16,de 1?czfW~9r? ~E)~1~O,
~i,canÀ~
ad~lpÇ> ao, rcfevdo ~ortc.,;. G' Alferesjdo UI1f~.n?,ar.,.lInl.do
a
. a, iJ. s.ccg~')qoE.lIe{C~~P1
FrancI~co,.M~rques
,çJ'1,{)lç.nc;our~j Gn1
.atte:~
1\ t~tt~l$id.otjlllg~o
incapaz de ,Ssrviço aClÍ\'O'1 por Ilj-Ia
J unta Militar de Saude., "
~í ,

l?2x' De~ret~'~~'m:fo~~i'.an:a,
~i. mandn.c;t~,· c9~'t~rf R a,~~$uiç;adé
. dos Po~tos eqJ q\\e.~~c qFl!ao, .de 5 d~ S~tem~r? ~Y (~3_7;, e~?Js;r j'!nentes
de Infante.r~,~T. FranCISco J\{artl,lls TeIXelJ;a"
M911.oel.da
Silvn Freire, J ustil,li;\1IO ..(Vlaximo de Mor,es, .Ma'l1q~~J}Qç,rirr~es
Affonço, Manoel José Vaz, Manoel Jose Coelho ~1\'fanoel
tooio d~ Oliveira,
João Lcalldr? V I:\U'!a!ls, DoptiAgQ~ Josá Vel.
nancio d~ CI\llha Moni~" Frapclsco Ta60rqu,Rob!\llp
l;.4f.r,r.~ir~:dc'
Azevê~o,
Pedro Era~lclscO í"~rry
Crmara",,- ae~l~!Jsmü.aaCíl,,llh~ VUlnQ~, ~nlonIo Claud.ip PJ~es, ~ qf.\rlos José, dj~:c,~J,lIh.a;
por Ihee aproveitar
a Carta dt' lei de 10 de Junho ül'tInJO'I

An-

,c\a

, I·

up

J

, l,t,

611 (b
rl

f\

(' ,I,,..

'f

~

11. o Regimetl!.o da Artilheria,
S~gllndo Tenente,

o Alferes Alumn~

.

do J;I)lesmQ ~'egiment{) ,. FjJil;~e

,.
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. Jbsé Rodrigues:
Art.

por se achar. habilitado

3.6. do Decreto

de l!i'. de Janeiro

conforme
de 1837.

o disposto

D<J

Por Decreto <ta mesrn data, foi mandado contar a antiguidade
dos
Póstos de Tenen tes ~e Õ de Sete.1n bro de 1~37, aos Capitães do
(;») I Cor-p0' do Estado Maior do Exercito,
A nto n 10 A ugusto de Almeida Corrê a de Lacerda,
e Frederico Augusto Corrêa de Lacerda;
por lhes aproveitar a Carta de Lei de 10 de Junho ultimo.

e

Por Decreto de 19 do dito mez.
Corpo de Engenheiros.,
Coronel,

,

o Coronel

de Engenharia,
Joaquim Pedro Pinto de Sousa.
2." Seb'ça.o do Eaxrcito,
Corpo Militar do Ars~nal do E:r:c,.cilo.
Major,
o Major de Artilheria. 'dt{3." Secção do Exercito , Antonio
Homem da Costa! Noronha, J
3." SccçlÍo dfj Exercito.
Capitão, .o Capitão do R~girnentó
de Cavallaria N. o 3, João Cezario de Oliveira Sernpayo.
'
4.· 8ecçâo do Exercito.
Companhia de Vete1'ano,~ dé BUttola6.
Reformado
na conformidade
do Al ...a;~í de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Companhia,
o Alferes do Regimento
de Infanteria
N.o 1, Bcmvindo Antonio Teixeira de Lemos; em
nttençâo
a ter mais de 30 anno's de Serviço,
e achar-se julgado
incapaz de continuar activamente
por uma Junta Mllitar de Saude.

Po-t« de Almada:
Reformado, na conformidade
dó Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addldo ao referido Forte , o Major de ln fa nteria , João
Soares de Sousa Ferreira Albergaria;
em attençâo ater mais de
annns di! Serviço" e estar julgado ihcapaz de nelle continuar
activamente,
por uma, .1unta Militar de Saude,

ao

.

Praça de Juromenho,

Addidó á referida Praça , com a Graduação
dç Cir ..rgião Mór, o
Cirurgiâo Ajúd,ll.nte do Regimento de Infanteria
N." 4, Theodorico José Ferr~ira de Miranda;
em consequencia
de ter sido julgado incapaz de Serviço activo, por uma Junta Militar de Saude.
For· Decreto da mesma data, foi mandado contar a antiguidade
do
Pôsto de Tenente,
de b de Setembro
de 1837, e do Pô~t~ que
cctualmente
tem, de 26 de Novembro
de 18,iO, ao. Capitao de
.A rtilheria,
João Tavares de Almeida;
por lhe aproveitar a Carta
de Lei de 10 de Junho ultimo.
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-*~.Sua Magestade,
A !lA INHA,
Determina
que o. Tenente do
Reaimento. de Infanteria
N. 011, Manoel Feliciâno Dias, seja exoIler~do., pelo requerer,
da Comrnissâo cm que se achava ás Ordens
do Comrnandante
da 6" Divisão. Militar,

-"-'*~"","""""'"
Sua Magestnde,
A RA INH:A, Mn:nda declarar A9piran~ a Oc.
ficial , por ter as circurnstancias exigidas .na Lei de 17 de No-.e~..
bro de IR41, o. individuo abaixo mencionado.
Euzebio Marcely Pereira,
Primeiro Sargento .do.Regtjnento de ln•.
fan teria N.o '1.

..........-_~4_.

Sentenças

proferidas

pelo SUFremo

.Em Sessão de 12 de· Março

.consellw,de,Jud'fa
do ·anno proxi'mo

,MiÍitar.,
pas..ado~,

C01']JO de Inv.alidos, .de. Runa.,
Floriâno José Pereira,
Soldado ; condejnnado
em quatso meses
de pdsào. no. .Caste)!o. de S.- Jorge , pelo' .crime de.fuga da pri.ão,
e
tentativa de íncendio.
Em Sessâo de'lfJ do .dilo '1m,,,.
1.o Rtgimento' dt..Arlilheria.
José Maria,
Soldado ; condemnado em seia meses de priaão no
calabouço , pelo. crime de paimeira deserção, simples,. .e .pelo, crime
de roubo foi absolvido ,por. falta de' pnôva.
Em Sessão de õ de Abril do dito,anno.:.
3. o Regimento de. Artillteria .•
Antonio de Oliveira,
Soldado;
condemnado
em seis-meses deprisão. no calabouço,
pelo. crime, de ..primeira .de$erçãQ simples .....

-.~*:--.,
Lacttlr-as concedidas por motivo de molestia ,.,aos·,Officiaes abaÍ«o"
deoloradot

».

•

Em Seuão de 7 do corrente' me~.
Ao Alferes Ajudante do Regimento
de Cavallaria
N.o 1, Antonio
Joaquim Pancada,
quarenta
dias para fazer uso de banhos do
mar.
Ao Tenente Ajudante do Regimento de Cavallaria N" 8, José Ro ...
drigues,
vinte dias para fazer uso de aguas ferreus.

Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores
N." 2, Antonio
Alves de
Azevêdo Campos,
sessenta dias para se tractar , e tornar Caldas
da Rainha na sua origem.
Ao Alferes do ditoBatalhão,
Luiz José Pereira e Horta,
trinta dias
pdr~ tomar 'banhos do mar.
Ao Alferes do mesmo Corpo, João Manoel da Silva', vinte e cinco
dias para se tra eta r.
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Granadeiros da Rainha,
Luiz
,j\ntonio
de Oliveira Miranda,
sessenta dias para se tr actar , e
'tomar banhos do mar.
•
A-o eapitão doRe~imento
de Infanteria
N. o 10, Pedro Lopes da
qilva, sessenta .dlas para se tractar , e tomar banhos do mar,
AG Tenente do n:egimento
de Infanteria
N. o 11, Antonio Xavier
Pinto da Silva, noventa dias para se tractor em ares patrios ..
Ao Tenente Ajudante do Regimento de Infanteria
N.016, Joaquim
José Gualdino , sessenta dias para se tractar.
Ao Cil'urgião Ajudante do mesmo' Corpo , Antonio Gomes do Valle,
trinta dias para se tract ar •

1'egistacf,as concedidas aos Offiçiaes abaixo indicados.

• (.JC(.rç~s

Ao Capitão do Regimerito
de Cavallaria
N." 3, Henrique de AI.
meida GYl'ão, v~rue,dias.
Ao Tenente do'Batalhàol'd~CaçadorEl'8
N.~6·, Domingos Soares Ri.
beiro de MeTlezes; trez mczes ] contados desde o dia emque se
. 1he- acabo", a que estava gozando pela Junta Milita-r de Saude.'i
Ao Tenente do BalalLJtto de-Caçadores N."7,
Joaquim Caetano dos
Reis, trez mezes,
.
I .:

Déel:ita.se que forâo approvadas as licenças que os Commandan ...
'tos da Q. a, e 4.:J. Divisões Militares ,participúrão
ter concedido aos
Offrciaes a baix.o mencionados,
na con formid ade do Artigo 9. o das
Instrucções insertas na -Ordem 'do Exercito N. o 13, de 6 de Março
de ;IR3i1. '
Ao Coronel do Regimen to de Cavallaria
N. oS, Batâo de A lrneidinha, truta dins para se tractar;
contados de ~ do corrente mes.
A,o Capitão ~o t'egilIlento
de Infnnteria
N.· 2, RoJrigo Bezerra
, .'dl~ 'ltêg.r/, prorogação par viu te dias pata continuar' a tru{:tcar-SC,

é tn'UQ'trt

fyA~r.ERCElnA.

.'

.

-

E"tá conforme.
(:) Chefe interina

da L&

DirccçtM"

=:

.

,
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de Estado

'dos

O·ROEM

'.
A
ue

Publica-se

•

Negocias

da Guirra ,61" ·'3 de Oulti~ro
de 1843.

O{)

,EXERCITO,

ao Exercito

o

seguinte:

DEGRETOS.
ttBndelrdo

ao' que Me Representou

o .Tenente do H.egirnenl.o
oito , João Antonio de Oliveira,
pedindo a
ai} iljuida 10. tia promoção de vinte e quatro de Julho de mil oitocentos t ri 11 ta e quatro, por ha ver sido. preterido,
não ohstante acharse s~rviflLlo 110 Exerclto Libertador ~ desde Maio do referido anno,
em que saldo das prisões do usurpador;
e Conformando-Me
C()1lI o
pi1l'(>cer'das 'CoÍIúnis"õm; das diversa, Arrrias , munidas no Ministerio
da G ierra , datado de dous de Abril de mil oitocentos trinta e oito,
o llunl'sendo
favor avel , uuo lhe aproveitou em témpo opporturio por
se, achsr separado do Qoadro do Exercito,
pelas occorrencias de mil
oitocentos trinta c sete; Hei por bem Déterminar,
queno meneio:'H.c\,) 'renente, Ee conte a antiguidade do Pôsto em -que se acha de
vinte e quatro de Julho de mil oitocentos trinta e quatro. O Duque
, L'orceif a , Presidente do Conselho, Ministro e Secretario de Es.
tado dos Negocias da Guerra,
o tenha aSsÍIIl entendido e faça exe-cutaz , Palacio de Cintra , cm vinte 'C seis de Setembro de mil oitocentos quarenta e tres. ::= RAl~HA.
1Juqlle da 'Tercetra.
Ca v, lIa ria número

'---

=

C~nformando-Me
com o fundamento 'da Consulta
do Supremo
.conselho de Justice Militar,
fi favor
da pertefiçâo dó Capitão di:
Infanteria,
João Piua de Castro, que se queixa de e:;t~r lesádo no
seu accésso; Hei por bem 'Determinar
<Jue o menctonado
Capitão;
conte a antiguidade deste Pôsto de seis de Agosto de mil oitocentos
Minta c dcus , sem que por està reparaçâo
fique COlÍl direito a ser
~1l0llWmplado nas promoções feitas desde aquella época" até, hoje;
se~1l1ldoo ilisposto no lJe'Crato de de;/;oito de Fevereiro de inil, oito'centos "lnte e Qualro, e -parecer do referido. Tribtlllal. O Dbque da
Terceira,
Presidente do ÇO(l~eiho, Ministro e Secretario -de Estado
dos Negoeío~ da Guerra, o t,'nha. assim entendido e faça executar.
~Cllacio tl",Cil1tra, em vinte de Setembro de ali! oftocellto~ q\târentn
.oe 'lrez.
tA I N II A. = Du<{?teda Terceira.

=

,

tCapéWo,
Corrêa.

_._~~~~>Ifo""'__;_

Por Decretos de 6 do me~ 'proxinio paualJu.
.Hatalhâo de "Caçadores N.· 1.
Q 'Capellão do Balalhã0 de CIlç'adorerN
4" Jl1sé

...

1" f$
. .

Capitü.a da ~.a Companhia,
o Capit:to do dito Dól.I,aU,I,ã.o
t J}av;4'
Pinto de Mornes Sarmento,
;>
Capitão da 5..a Companhia,
ó Onpitâo do mesmo Batalhão " A_otonio do Menino., de DeoaBotelho.
Capitão da 8.· Companhia"
o Capitão, do referido. Batalhão,
Joâo
AutonioCardozo,
da Silva.
Tenentes,
os, Tenentes do dito, Batalhão",
Raymundo
Moreira, de
Sant'Anna
, e Cazerniro Lopes Moreira, Freixo.
Alferes"
Alferes do mesmo B\ltathão,
José Guilherme Ferreira
D4,rao; João Lobo 'l~~i~eira de Barros , e Mauoel, JQ8'lui11l G~r.,.
eis.'"
,.

o~

Batalp.fio de Caçatiores N.·, 4•
.Majqr., o Major do Batalhâo, de Caçadores
N. o 1', J-o~o José P.e..
réira e Horta.
CapfUfto"
Capellâo do.dito, Batalhão,
AJvar~, Celestino Serpa,
Capitão da 2.a Companhia,
.o Capitâo.do.
l4ilesmo Batalhâo , Joa-,
q,ui~ Maria da Roza e Sousa.
Capitão da 4~a Companhia,
o Caf>i15.o, do referido Batalbâo , Jt>ã~
José Collaço Trigo de O~~v,albo.
'
Capitão da f>! a '(!}êmp-a.nlúa., O C:lpitll~ do sobeedito Bt\.taU.ão, losé:
SQtu'és de Alb,ergatia.
l~.enentes, 08 Tenentss do mesmo Batalhüo,
Fruooisco .Pereira Ló.
pes Bettencourt,
e Urbano ÁntoniQ da Fónsê'c'll ••
AJkrc&" os A Iferes do l~f~TidS'l :Batál1tllO, Man.eel' -Joaquim Hapo •.
z,o, J-osé M.anoe.1 Soares, e Antonio
José M_artins~
,

°

4/

A.dd,tdo á referida
do

RràçA,

á Praça de Fáro,

Secçõo dob'xercito.,
p,.àça de Tavira,
-o Capitão refo.r!1laao~. t}lre se acha '6ddi-Rodl'igo José de S{\ Aboim.

. Companhia de F cJeranos de Belém.
Reformado
na oonf<Yl'lUi.dalcle ,do A Iva'rlÍ; de 16 de D~zet{J br,Q de 1700"
e Decreto de l3de Janeiro d~ 18.37, Iftcando addido á referida.
Companhia,
o Cirurgião Mór< do A f'S()(}U I elo E;cerc:itn ,. Vic.en~
Ferreira Rod1'ignes d!e 80-'..6,; em Qt.LençÃo a ter mais de 3õa1l~
110S de Sl'!'IIviço, (! hal'er '5(do j Ulg-Rd.o inc,apaz,.de
nel.fe c,ofltjn~r
activamente,
}k>r till'ltll <.hnUa Mi Iitar, 00 Sa ude.

nê

Por 'Decreto de 90.0010 d,i>to.mel!" foi Gra.c!\ul dv> noPt>no
Mlljor.,
.eom a antiguid~de de 3 -.dI! Setembro de 1837. o Capitão dtl c~,
.,allaria"
Antonio Mft1'Io-eLLobo de Si\lda11b,a;. por Ibe a.pr()veil~r
a Çuü,a de Lei de. to,Se J l'!hbo yltÜ-\lo._

Par Decreto d'a lDMnlll <tata,
Pôsto

foi mandado
cm que ie acha de {) de Setembro

eontar n nhti~Hidade
de 1837, e Graduar

~
no

[ '3
Pôsto
1840,
tel,

J

alt

Coronel,
cóm ,à allljglli(~ad,
o Tenellte Coronel de Cavaliaria,

Por Decreto

de Qf3 d~ No~embl'o de
Joaquim Trigueiros M:;u-

,
da mesma data , foi mandado

contar .a antiguidade ,das
Grndunções
011 Póstos
em que soe -achíio , Cte õ de Setembro
-de
1837, ao Tenente ~Tanel GraduadO! de lnfaI'lterin José Carrasco
Guerra,
ao Tenmltú de Engenheiros,
Antonio Gu~de, Vilhegas
Quinhones de Maltos Cabral,
nOE> l.'eJlú'Jl·tes de lnfanteriQ,
Jan'liãrio .José Dnatas , 'Cliéemiro Caetano de 'Oliveira Lança,
Ernésto Maria da Silva, A Ilsetmo Magoo de' Sousa 'Pinto, Simão
Jdrge Chaves,~j.~en~el,
~oão Dia~ M1llheiro-, ,Fr&í1tjlico.de
Machado,
Jose Leâo PIIHó daCunha
, Jose dos Salíl<lS Roza ,
Fránêisco
de SOllsá 'Pinto, Filippe Neri d~ 'Faria, e ao Tenente
r Ajlldant«
da Praça de Elvas, {~nlisto José de O~iv'eira'; .pcr lhes
aproveitara
Carla de Lei -de 10 de Junho ultimo.
Por Decretos de Ql do dito mes:
Corpo do J))slado Maiot· <lo B,'r.ero':Xo.
"
'
Tenentes,
os Alferes; do Regimento de Cava!laria N.-- 4,- ~(aI1QcL
Vicente 'Graça) .do Batalhão d. Cáçadores N." 4, José Guedes
de Cástro e "Carvalho; do Regimento de Grauodeiros
dá R'h'INllA l'
Augusto Cez ar de Vnscorrcellos , e Fernando
de Mág4-I~IRe4;ViHas
Bôas ; do Regimento
de Infanteria
N." 1, Frauei'ico Maria d!}'
Sousa Brandão;
'oedo Regimento de Lnfanteria N." ;1,0, AntoClió.
Maria Pereira da Costa; ,por se acharem habilitados
corn ro 'respectivo 'Curso,
.
BatatM,o de Caçadore« N. o 4.
Alfere-s, o A1fere'S do Regimento
de Infanteria
N·" ,,:tli. NtlnoCor.
rêa Monção.
8. a SecçlÍQ do Exercito.
'Coronel 'Graduado"
ó'Coronel Gntduado do UltraUlllr,. João Oaze.
miro Pereira da R0cIJa e Vascollcelllos.

s~ne's

4.... Secçáo do E:Xerci((},
Fot·'te de J1lmrJda.
.
Exonerado
de 'Govp.rnador de Salvaterra do :Ex'tremo, e addido ao referido Fol'te ~ o Major, Manoel Henriqtles Barpoílà. Pitta.
Praça de Cast'ro "!Iarim.
,
.í,\Judll ...te, 0 Primeiro TenerHe do~.· Regimellto de A rtilheria, Manoel Soares Zareq; ,vrsto est.ar julgado 'incapaz de SOr\'icoact1vo,
por uma Junta Militar de Satrde.
•
l~ráJà de Campo lJI[ai01·.
Rt!for'mndo
nn eOIl formldade do IVilJá de 16 de Dezembro de 1790,
fibàndo addido ~ 'referida Pra:çn:, o Capit5Q do llegiruento de IIIfalnleFja N o Õ, João dê SOll.sa; cm 8'ttcn~ão a termais cl~ Mi an."

,

.

~

.

~

II
;V.J

[ 4'
nos de Serviço

, p'l'star julgado

munte , por unia Junta,Militar

J

inca paz de r.clle cont'i nunr

ÉLCI1\'a~

de Snudc,

,

Por Dpcreto de25 do dito mez- ff)j rna nrlado contar a antiO'llidnde
. dos P6btl'S em que se .achâo , de 5 de Setembro de 1837', to> ao Te,.
nonte.Uoronel
arldldo á Torre de Be!pln, Antonio Joaquim Pus.
conliubo ; e aO'Major
nddido áCompanhin
de Vetei anos dcMat.
<
tozin lros , Joaqllim Sarmento Ozorio'; por lhes aproveitar
a Carta
devLol.de 10 de Junho ultimo,
flor Dccretu,ç de 26 do dito ..mer..
Re{fl'mento dê Caoalioria N. o 2.
Capitão da 3;..a Companhia,
o Capitão do Regimento de CàVjiUal'ia
N. "6·, J.Qsé Xa vie r de, M oraes P. i noto.
lJhfalhiio de COfl1dQres- N.· i.
Coronel,
o· Coronel do Batalhão
de Caçadores. N. c 4.,. BJril'l&rdo
José de A breu.
Brdallúio do Coçadore« N.· 2.
Tenente,
o Tenente
do Regimento
de Iufanteria N.· 7, AIlLoniQ
Joaquim. Ferreira •.
JJatalhâo de Caçadores N. o 4.
Tenente Coronel, o Tenente Coronel do Batalhão de Caçadores N.··
1, Pe!lr9 Paulo da Silveira.
Bufolhâo
de. Caçadore« N.· 6.
AI~res"
o Alferes do Batalhào de Caçadores
N.· 4, José Militão
Rozado.
Regúnento de Inforueria N:" 1.
Capellâo , o Cape llão addido ao Hegimento
de Infantcria
N.· 8,
Anton!« de- Santa Rüta Sobral.
t

Decreto da. mesma dato, foi mandado contar a antiguidade
do
Pós10 em que se acha,
de t> de Setembro de 1837, e Graduado'
em Capitão com antlg uidade de 3 de Dezembro de ]841, ao Te~
n en te de Engenheiros,
M"lIoell~ortunnto
de Meira; por lhe opro.
veitar a Carta de Lei de 10 de-Junho ultimo,

P0T

lPesma clarn, foi mandndo contar a antiguidade do
'se acha- de .. 18 de Agosto. de 18:{8, ao Cflrit~.o ele
.José Simplicio de-, Aquino. e Sousa; por Hle apr~ ..
de Lei de 10 d,~·Junho ul,timo.
Ror /)(cI'elo de 27 do dito meto•.
4: a Secçâo do .E'xercito.
.
Praça de Cascaes.
ltcformndo
na confoTmidade db Alvará de 1& de Dezembro de 1790,.
ticando adJido á referida Praça" o €of<lMI Gr:tduado do Ultra •..
Por Decreto da
Póslo pm·que
Engerheiros,
veitar a. Carta-

mar, unido á 3." Recç;w _do. Exercito.., Frnncisco Fêo Cardozo ;
em aLtt'lIção a ter perto .de 50 ;lODOS de Serviço,
e achar-se julgauo incapaz de ueilc coá tiuuar actIÍVé.!.nlenJe }tor. urna J"unta' M iIitar. de. Sande.
,
Forte do lloi» SU(J('essn.
Re.f"r.,rnar!ü na conformidade
do Alvará d e 16. de Dt-zombro de.I79Ó,
fJ~ilDd() addido ao .sobl'edito Fort e ; o Major do Ultramar ". unido
á 3;" Secção do Exercito,
Gonçallo Vieira da Silva 'I'el les-; c m
aLtenç'no a, t or mais. de 50 nuncs de Serviço"
e H~hM"'Se, julgado
incanaz de ucl le couíiuuarractivameutcpor urna. Junta Militar
de .Saude,
Torre de Outáo.
Reformado
na cOllformidade
do sobredito Alvará ~ úcando addido
dita Torre,
o TenelH-e Graduado
.do Ultrnrnnr
, .unido á 3."
Secção do Exercito,
João Gualberto
Corrêa Côrvo ; . cm attençâo a ter. mais de 30 annos de Serviço , e. achar-se jlllgado in(,Hpaz de uellc con tin uar activamente,
pp!'. uma.Juate,
Militar"de
Saude ,
P071 Decretos
de, <i!. .do corrente mes».
4.•o Regimento de .-'h·til/teria. .
.
Pm:a,te1 as honras e soldo .do Capttào , por contar mais de. 10 annos de Serviço cffc-ctivo no seu Pôsto t o Quartel Mestre, l?ran.
cisco Martins de Menezes.
Regimento-de
Infanterio: N.· 11.
Tenente,
o Tenente do Regimenrode Iufanteria N: 9, Luiz Augusto de CEa:rvallm.
Batalhão .de Cnçadores IV .,0. 4.
Tenente , ('\ Tc,~ente- do.Batalhão de Caçadores N. o 1, José, d~ Mê ...
deiros. B'etteflcourt,
Bv6011tâo de· ('asadores N.· õ .
.Alff'l'es Ajudtlnler- () Alferes" Fellsherlo José Lopes.
J\lfercs, o Alferes Ajudante,
Joâo,de VasconcelLos"
3.· Sccç/lo do b'a:ercito •.
,'enenfe,
o TCllente do Bntal1lão de Caçij.dores N. °4, Manoe1 José
AfTollço Vialllla;
fIcando seln vencilnCJlto algum, pelo requerer,.
allegalldn motivos atrcndiveis.
Alferes, o "11N('S do dito BalulLiio,
Lino A Igusto de :Fteitas; fIcando sem vencimento algum, pelo requerer,
allegando motivo!!
atteudi"eis·.
4·.· Secçâo. do P;xera~to.
.
(~ompanhio de T"etcrmws de Couaes.
EXconerado do. ~On~Il~8n<lo ,dR' refNida CQmpllnllia,
fl.qo
l\dqipp
á mesma, o CapHao., ManoeI Gomes da Costa; .por ler sidQ j\~l., .
&ado incapaz do Serviço, por uma J unta. Militar de Si, ud.e,
()
á
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S,'~tMngéstade~. A RA>I~HA,

De'te~tnitla.1 : ...
'
~\) ~
1.° Que os qffJi:laes ,~lIe v!erem. em ~eligencla l~.Oatpl~L, íncum- J~:;;
hid,os dr. reccpç<~~ de, ~~~d~,~ . fi de art.l~ds fórn~cldos 'pelo Arsenal
~
(x)d'ó É"X~Pcn.o, sejao, d ora em dian _ rtndulos a~nua~cnte;
flmmdu'" ~ ~
o:s~ntf art~ràdo ri disposto na' Ordem do Exercito N. 4ó, de 1840 . ~ .Q.
.' 12." 'Que (, T~ne'flté áddido.áCompanhia
de Veteranos dé Belém,
!. ~
:r3~9\110l M-atlMI do RoZt\rio, 'Passe. a Commandar
interinamente
a
UÓllipallhitt iiie rVeter~:nos de Cllscàes.
a.o Que o Mnjor de Veteranos da l.aDivisão
Militar,
José Maria,Gú'ecles,
pass~ interinamente
n Gcrvetnar a Praça de Setubal.
l..
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• i Sn'a Màg'estade,
A RA r.:~HA 1
~tlb,
ptllt lerem ascircumst.'\ncias
"Vembro de 18401, os individuos abaixo
João .José da Maia e' Va!eoncell:ôs,
.Lnfanteria N." 7.
"_
Maôúe"Cyplltlnd
da C('I6ta Ribeiro"
Íllt.Jnto dle~l11fallteFia N: 10..

Mand'lÍ 'declarar ihpiranles
a
exigi.das na Lei de 17 de No.
menoionados,
Anspeçada
!:lo Regimento de
Cabo

de cEsqu-adra do Regi'

•

Determina
Sua Magesládc·,
A RAlNHA,
que o Cabo de E5.
~:pwra Asr.irante.8
Offi cilt I do Regímenl,o de Infanteria
N" 1,
H"'8:rr.s~o 'E statl'Hd Pessanlla
de Azevêd1J Lobo, 'seja expulso -da
Classe de Aspirantes a Official!s, na conformi,dfl:de dC1.ArJ..o 7.u da
Lei',de 17 de Nov6PJl:)I'f, de 18M; ém vista da informação do respectivo Com mah'ritfn Le , e de se haver provado 'em Conselho de Investigação ~er o{flJll1Jett~dl'>factos 411e o tornào 'jndigho de continuat'
~ g,ozpr das prerogativas da referida Lei.
.
~
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-, &tIa M'Àg~stade" A RI' INHA,
Détermina -que d'ora em diantê
"s'té't'f,ietim~lú'os de pJl:I'}as Tf~~rléndno.
t7réqmuilar osEstudos,
se
ueveráõ achar neste Miuisterio até ao 'dia 'lO do 'mez de Seromb)'o;
e par,a este effeito os Oomnnmdaii1:es G-erhes tIu Engenharia,
e Artilh!'Jria, e 'os Co'inrtlarld:antC's das Vivi ões MiHtare~, rcmeltcráõ os
-tIk'ÓS-'r'Cqn
1ellttis reunidOll, até- aO m~ncionnd.o
ella f 8aohlpa-nha4
d~ ~'e Jfná ~Iaçãb 'C0rD mI' espeCificações tleclatlada-s no ~\linte
JDodêlo..
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-*~*de molcstia

l.tCtff1.çasc ncedidas pnr ",ntivo
("I
Em 8.:ss;10
.Ao'i>0llcnte Coronel do
,de Paul_.Bar..r~~a

aos Oj.fir.iacs abaixo declarados.
e 7 do 'me:'!. 'P.1'Oximo passeMo,
egímento de Infnnteriu N;·.l~,
Francisco
J:.Q.~
trinla das ~Ira terminar o seu ll'acla~

-rnc n to,

1

. '\.0 CarPi \0 do Fortc d~ Lippo , o Padre l\f~11Oel de Santa Tccla ,
q~~lrcnt
dias para tOIJl~r banhos do IllLH, C termioar o seu tr acta_ lrn!n to .
..;

'"

~~

êfj.~ial,
~~ "

1lC .~

'JunlãwIí.

itrr-:r2'êS;t~tJe, em Ycssao ãe 7 do mc%pro ..

imo paseado ,.1ulgou promptn para o Serviço,
d'c Caçadores N. o 7, l'Osé Chrisostomo
da Horta.

~~ 1\ Iferes do Batalhâo
.... l~o

Vel-

(;iéençn.
"\0 :Primc
,·Cêciliâr

José Maria de Pina,

Âp -Capiti
um

mez,

Ao :Prime!roTenente
do 3.o'Regimento
de Àr~ilhrria,
'fhiago Augusto
1I0zo e 'Horta" prorogação por d~llS meses.
Ao Capit5p do Regimen
de Cavallaria N.· '2, Francisco de 'Salle
Pachêco , quinze dias.
Ao Tenente do Batà:lhi'to de Caçadores
N. '" 3, se~vindo no r:.egi~
mente
ilIe Infanteria N:~,
JotLO Dias Malheiro,
quatro mezesc
Ao'CapitrlO d9 negi~to
deIufunteria
N:~l Antonio-de
SáMa
lheiro , ··lrez mezés.
Ao Capitàt> do Re.giment
~e lnfa.n.teria N. 0(3, J:lCI nlho José Pinto lt
dons mezes.
ACI :Alfeões Ajudante
do Regimento
de Infanteria
N: . , 'Mánb
Pinto de Sousa, ~lll~n_~ ·dias.

-*~*-

Declara-se
'qllc foi approvada
a licença éle qtlin1.~ din-s pnrn 5
'tractar', CJue o Çomltlal uante da 5,· Divisão Militar,
participo
em Omcio de 16 do mez proximopassado,
ter concedido ao Coro
ne! do Regimento de Ca.vallaria N: 6, An'tonio Pinto d(~ Lemos
.na oorUormída:de do A rt. ° Q. o -das Instrucçôes-in'Serta
tta Ordé!oU&-do
'E:lerdw
N." 13, de 6 de Março de 1837. = DUQUE DA TJI!RCEfRIc..
Está

cnnlorrÍle.,

O CA.k ~/'úcrino da 1.& O' ~~âQ'

;_======tJ

Secret09'UJ de Estado dos Negoci'os da Guerra, em 2 de Novembro
de 1843.

ORDEM DO EXERCITO.
ao Exercitó
;

~

.ti

t>

·DECRE'fO.

,

seguinte :

, e.,j>

I

:T

e~~'do-se eshlh~l~cjJo pOF Decreto de vin LI: e quntro"de, 'Maio do
mil oitocentos quarenta e dous , o rnethodo pelo qual o Tribunal do
Thesouro Público devia, sem demora,
proceder,
como lhe incumbe o Artigo setirno do seu Regulamento,
approvado por Decreto de
quinze de Abril antecedente,
ao recenseamento
de toda a divida
fluctuante do Estado contrahida desde o prhnciro ~e Ag'osto de mil
oitocentos trinta e trez , QU fosse proveniente
dos vencimentos das
Classes inactivas , contados até trinta e. 11m de OuYi.br~, de ,mtl oitocentos quaronta e um, e das Classes activas até trinta q~Novembro se~uinté, .o u de,q~llllq~ler outra naturezu , em relaçiio ~o período que findou em truua de Junho dome,sIDo a n no ; e sendo detoda.
a justiça comprehender
igualmente
no menclouado
r-ecen-sean,ento
os Titulas de divida anteriores a t\gooto de mil oitocentos trinta e
trez provenientes das Pensões confe eidus cm virtude do p'a.c'reLo de
quatro de A bril de mil oitocentos trinta e trez , e. dif Ç.art,a de Lei
de vinte de Fevereiro de mil oitocentos. trinta e cinco, .qHe óli~lpliarâo as disposições da Lei de dezeuove de Janeiro de, mil oitocentos
vinte e sete, e as tornarão applicaveis ás familias dos Officiaes ,.,E.Q1pregados,
e Tripulações Porlu~lIezas.
da Armada Real; e bem assim ás familias de todas as pessoas militares,
e não militares,
que
tivefsem perecido,
QU perecessem,
ou de q ualqucr mono fossem victimas da sua lealdade ~ Causa d~ Rainha,
~. d~ Patrin, em quanto
durasse a IUGta entre a usurpaçao,
e a legitimidade : Hei 13~r bem
Conformando-Me
com a parecer mterposto cm Consulta do. Tribuna) do Thesouro Público a similhantc
respeito, Determinar ~ue os
Títulos
de divida de que se tracta
sejào tambem admittidos ao 'recenseamento ordenado pelo citado Decreto de vinte e quatro de Maio
de mil oitocentos quarenta ,e ?ous. O Barão do Tojal,
Par do Rei.
'nQ, do Meu Cons~lho, MlI1l1itro e Secretario de Estad,o dos,NeO'ooio'i da F.azpncL..1., assim o tenha entendido e faça-execllta'r. J;>açoOde
Cinlrn J em vinte de Setembro de mil oitocentos qua.renta c .trcjI.
RAINHA. :::+: l3arâo .do Tqjaf,.

=

·[ ~I
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POn'rARIA
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=

.Ministcrio da Guerra.
R~partiçã() do Consel-ho de Saude. _
Manda,
A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Nezo cios
da Guerra,
que os Cirurgiões,
Delegados do Conselho de SH,;de do
Exercito,
comrnccem
no .dia 1.° de Novembro
prox imo futuro as
inspecções de Saude , e dos Hospi+aes dos Corpos nas respectivas
Ihvisões .Militares, e cm.referencia ao L" Semestre do corrente anno c, devendo os Commandutites
das l~'3.~ e 7.~ Divisões Militares
informar por este Miuisterio o dia em que sahire m do quartel perma'rrcnte, e orlia em que ih elle rccolherem.
Paço em V,iUa Viçoea, 18,
de Outubro de 184~. ='Dwj71e da Terceira.
,

I

}

Sua Magestade,
A RAINHA,
'Determina:
l." Que seja exonerado do exdrciclo em quê se achava

ás Ordens
dó Commandánte
da S.a Divisâo M~I'itar, o 'I'encnte do Regimento
de Infanteria N. o H)', Carlos Frederico Buia j pelo requerer.
2." Que as certidões de que fàz menção o Art. 3;): do Decreto
de 12 de Janeiro de 1&37; publicado
na Ordem do Exercito N. o
de QOdo mesmo mee e .aOIlO, sejíio de ora cm diante enviadas
impreterivelmente
aos respectivos Comtnandantes
, as dn matricula,
até ao fim de Outubro,
e 'as do exame,
até ao fun de Agosto de
cada um anilo lectivo; ficando authorisado o Director da Escóla do
Exercito a' rernetter por esta Secretaria 'de Estado,
rio furr dos sobreditosprasos
, relação dos A lumnoâ Mili~are!> flue deixarem de as-Situ 'Q cumprir.
'
U

õ

,

_"'_"jf<~~

,.

Suà Magestade,
A RAI~IIA,
Manda
declarar,
CJue foi pro-.
rogado até trinta e um 00' Dezembro proximo futuro, o praso estabelecido ,para o recenseamento
da divida tluctuantc do Estado , de,
que tracta o Decreto de !2.j. de Maio Ue 181'2, e Instrucções rcgll]lilIl~Cltares para a sua execuçrlO.

Achando-se
determinado
nas alterações publicadas
na ~rdelll ,
do Exercito N:'17, de lÚ de Maio ultimo, fllle os seis Reglmen~
tos de Caçadores
a Cnvnllo usem de g61a, canlJãg, e ról'ro encar_
nado; e bem assim que fique suprimido
o peitilho .das far.d~ do-s

[ B ]
Cnrpos de Caçadores:
Determina 'Sua l\fagestnde,
A RAINHA,
que as quantidades,
e qualidades
dos laniÚcios para o fardarnouto
dos primeiros,
sejào os mesmos que forâo designado! para o RegiDlr11l0 de Cavallnria
N: b., na 'rabeH~ D, inserta na Ordem do
Exercito N. 07, de 14.de Fevereiro do corrente anno , e que as far-.
das dos eegundos tenbâo 1,71> de sal"Ogoça, e 0,30 de panno prelo',
em logal' de 1,83 de saragoça,
e O,5!'il de pan1lo preto, como dispunha a referida 'I'abclla.

-'*~~*Sua l\fagt'stade,
A RAINHA , HO~I,:e por bem Conformando-S~
com a proposta do respectivo Comrnandantc
, promo vêr ao Pósto
de. Porta Bandeira , o Primeiro Sargento Aspirante a Oflicial abaixo mencionado.
Regimento de Infonieria N. o 1.
Euzebio Marcel)' Pereira.
.

-*00*Sua l\fagc5tatIe,'
A 'RAINHA., Manda declarar Aspiruntes à
Officlaes , por terem as respectivas habllítaçoes,
os ind] -iduos 'ahaixo
'lneneionados,
que com pletúrâo
o Curso de E,tudM do Real Collegio Milítar.
N uno Leopoldo de Magalhães
Infante,
Soldado do Batalhâo
de
Caçatlores N" g.
José H.ógado de Oliveira Leitão, Soldado do Reghncn to de Infanteria N, o 7.

-*~.-

Sua .Mü[!'Cslade, A RAfNHA,
l\lauda declarar Aspirantes a
Officiues , p~r terem as circumstancias
exigidas na Lei de 17 de Novembro de 184.1, os individuos abaixo mencionados.
.
Manoel José Botelho da Cunha Rebêlo , Segundo 'Sargento do !te ..
- gi,mClllQ de Cavallaria N." 4.
.
ManoeI Ali tonio Bello , Forriel do Regimento de Ca va lIaria N. o 7.
José Carrasco Guerra,
Auspeçada do Ea talhão de Cuçadores N. 00.
Ladisláo B\>mvellllto de Sousa e Castro,
Segundo Sargento do Rq.
girnento de lnfanteria
! .0 3.
.
••
André Avelino da Gama Luu a ; c Fernando Maria ele Sá Carnêllo ,
Se!?undos Sargentos do Heg[menlo de Infanteria
1'1.°4 ..
Pedro Jo.é Sertão da Veiga, Cabo de Esquadra do IÍlcsinO Corpo.
Gonçalo Caldeira do Crato,
Segundo Sargento do Regimento
de
lI}fanleria N: 7.
MigúCl. 'Eduardo
'Sousa Ncve~, Soldad~ çlÇl meslf\lo~~rpo.

dr.

~

.

.. ~

(,.

(

{4 ]
Diog'o J·osé Coita Falcão Aranha dc,' S(')'u'sa' M~ne~es R(:bêlln d'a
H or ta , qaho de Esquadta'
do R'egihlChto de 111fan teria N: 10'.
;loão Pereira Fernandes , Anspççud a da ~Ito (jorph'.
I
'I
1Yomü{gos Alberto-Cunha , Gal}O: del~sqÍtadra do R~~~ lH'O de Infanteria N.· 11.
J
José Maria Verhé, Cabo de Esquadra d6 Hegirt1enl
d Ilfan)~er'i~
N ." 16.
.
r.
1
1

-*~*,-profe1'ida pelo Suprewo' Conselho de Justiça. ,M'ilitar .
.Em Sessão de R.." de I .â- aosio ultimo.
•
r'
r
,
Reglmeuto de Jrif,.antcr,ia N. o 9.
I Luiz
Augusto de Carválhôr,r Ténente';' f í absolvido por se provar
planarnente , que a dccusaçâo gire l~e iltlplltátão,
In50 foi abuso de
authoridade , mas .sun execução de ordem supcrior, I
Sentença

l.J

.'

~

r

\

Sentença

proferida pelo S-uprtwo-' C(lnselho de Justiça Miliiur' •
.l~flf, Sessáo de. 2H de ..4~"sto 1{llimo.
,
Ezti1U;to J)epÓJlito Geral de Recn~tqs, t;.11,~. Campo de U'tp·jfjlU.
Antonio d~ CfUZ~ Soldadq;
hí'lvendq.lhc
sido imposta em primeira instancia a pena de trabalhos públicos por toda a vida, sendo,
exauctorado antes, das honras l\1ilit,HcS, pelo criwe de deserção ern
tempo de guerra,
foi confirmada
em ultima instnncia a sentença
proferida na primeira,
COÇ1 ~ unica a lteraçào , ,de qUj:! ~(>jt~O quatro
armes de trabalhos públicos a pena que tenha de soffrer, atí entas
as circumstancias
atenuautescque.
os .A...uJ..as offerecem.

Eetracto

de um Officio dQ Marechal de CamJlD ('Jradttal1o, C'qm...
mandante interino d(~ 1....Divist10 Militar,
dúfado ,de ~9 de'8eü;mpt'o ultz'mt;J. '
,
, 1I
Foi exauctorado
das h~nras Militares hoje I'ás 8 horas da manhãa,
11..,0 Caslello
de .S. Jpr~e, na pres~n~a. dos co~dnge11!e~ de todosÇls
Corpos da Cat>ltnl, o Somado scTtiellciado ,'Wtna ..deTIdo, na ccrnfoqnidade dq supraç1ito Açcordào do Supremo Conselho de Jostlça
Militar.
'
'
I

-*~>I"-

Lwmra., concedidas por motivo

I

(

de móUstia aos Ojficiaes abai~o
dqctarados.
E:m Sessão de ~5 de Setembt,o ultimo.
Ao Tenente do Regimento
qe çavallari~
N. o ~, D~ Pedr~ 'Carlos
'l'e.\lorio Moscôzo, ql\arenta diaS para se tractar.

l [)]
Ao Alfere~ cio mesmo Corpo, Joaquim Antonio Botelho de Vasconcellos, doze dias para se tractar.
Ao Cirurgiào 'M6r do Heginieulll de Cavallaria N. 03, Manoel Joaquim Moreira,
quarenta dias para continuar
a tractar-se.
Ao Tenente
do dito Corpo,
João da Costa Tcreua , trintatdias
para continuar a tra ct ar-se ,
1\0 QUflrl('1 Mestre do I\cgimento
de Cava llar ia N.· 4, .Joâo Mq~
noel Esteves, quarenta dias para terminar o seu tractaraento,
Ao 'l'ene!lte do B.egilllcnto de Cavallarla
N:
Antonio Pedro (1M,
Rocha,
trinta dias para tomar banhos das Alcaçarias.
Ao A lferes do Batalhão de Caçad~re& N." 4, José de Vusconcellos
Noronha e Menezes,
trinta dias para se tractar.
A'o Major do Hegimento de Infanteria N" 1, Mathellii Maria Pq~
drâo , sessenta dias para continuar a tractar-se ,
•
A~ rl'cllellte do mesmo Corpo,
Jose Caetano
de Oliveira LançaI,
trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao Capitão do H.egimento de Illfanteriu N." 7, Augusto Hedwigos
do Amaral,
noventa dias para co u tin ua r a tractar-se.
A'o 'l't.lléttt(! do mesmo Corpo,
Antonio Pamphilio
de Sousa Corte
Real , q uare n ta d ias para se tractar.
ô

,

Em SeitslÍo de 26 de dito mes,
Ao Alferes doR!'gimento
de lnfanteria
N."6, Antonio Joaquim de
Abreu,
ciucoeu tu dias para tomar banhos do.rnar , c ares de
campo,
Em Sessâo de õ do me;:, protcinio passado.
Ao Major Graduado do Regimento de Cuval lariu N. e, D. Vasco
Guterres da Cunha,
sessenta dias pára se tractar,
'
Ao Capitão do Hegimento de Infantcria
N" 4, Manoel Joaquim '<ie
Oliveira,
quarenta dias para fazer uso dos banhos das Alcaçá 'ias\.
Ao Capitão do H.eO'imento de Infanteria N." l~, Joaquim Antolllio
• de Freitas ~ qlJal~nta dias para terminar ó seu tractamento.
Ao Secretario do ex ti nct o Governo Militar da,Beir~ Baixa,
com
axcreicio J1!\ Hcpafli<;ão Provi:;-i-onal de Liguida-ções,
\Venceslá.Q
José de FigllcirêJo Pereira,
vinte dias para Lerrb.inar o seu tiada ..
,,' nt(,llto.
,/
I
'
Ao Pr<lcticfln1c ela exti,'cta Hepartir;rto das Obr,8s Mi}it[in~s, FrancÍ!"co rav;el'/da
.\1l1ill'. qtl'lreJlif\ dias para'se lract:1r.
!
Em Sessâ_o cte 19 do dito me;:'.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N/ 4, NjctJlúolF6fJ)eíl'a~
lrinta dias para c9nva}ecer'
') "
"
,Ao Alferes d'O-BataHrão 'de Oar;adores N. ° 2,. b1.1iz· Jos&'Fe~eira .e.
Horta? quaren ta di~s para ?on tin uar a t_ractar.H':
ó' I f ••
Ao Praticante
da Intctlden'clo
dn I} e ? a DlvlSD<f~I.::MlhtahJst
Joaquim Luiz Rodrigues Alves, tr~nta dias pará se tr~tfar •. Ir
0,

J'"

'N

[ ti ']

----'*~~*-
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Lscença« 1'egisladas concedidas

aos Offioiaes abaixo indicados,

Ao Primeiro Tenente do ~ o Regimento
de Artilher ia, Lourenço J\ntonio Penêdo , oito dias,
Aó'Alferes Alumno do mesmo 'Regimento,
Autollio da Roza Galo
ura Lobo , prorogaçâo por -virue dias.
Ao (Capitão do 3. Regimento de Artilheria,
Frauclsco Monteiro cie
Carvalho,
pro rogação por um rnez ,
I
Aó C(Jronel do Reg.uicuto de Cuva ll aria N:4,
José de Piua Freiee
da Fonsêca,
quinze dias.
Ao Teneute Coroncl do ITlCSIlH)· Corpo , 'i..
eonel Joaquim Machado
Carmona,
d o us uiezes.
4\10 Capitâo-do
mesmo Regimento,
David Shui3cs de Carvalho,
quin ..
ze dias.
Ao CapitlLO do Regimento
de -Ç!j.vallal·ja N.· G, José Xavier de
M.oracs Pinto,
dous mezes,
Ao Tenente Ajudante do Itegil'nento dei Q.a~a1Jaria N. 0'7, João Couceiro da Costa, do us tnezes.
Ao Capitão do mesmo Corpo, Clemente José do Carvalhal,
prorognç;io ]101' una rnez ,
Ao Tenente do Batalhâo de Ca~HdQres N." 1, Duarte Joyce, trez
mcz cs,
Ao Tenente do Batalhâc de Caçadorcs N." 4" ManoelRozcndo
Pe.
~.reira.de
Abren., .Mi'! mczes.
"
Ao Alferes do mesmo Batnlhâo , l~lJtonio José Martins,
um an0

J

110 ..l

•

tI.

),

,

/

Ao.1IL'1wlte-do Butalhâo de Caçndores N. 07, Jp~é de Oliveira Quei<,'mói, traz IlIczes."
.
.
Ao Alferes do mesmo Corpo, Filippe Joaquim deSousa QuinteHa,
_LIp.rOf.ag:ação por um mez.
.
Ao ~\lIlente do Regimento de Infanteria
N:~,
Agostinbo Moreira'
Lobo ~ d ous .mez es.
Ao Alferes do Regimentu
de Iufanteria 'No" 6, Francisco José de
Ahreu., um ~ez.
Ao Alferes do ·H.egimeLlLo de hlfanteria
N.· 7, Antonio Candido
7,ng(lllo, um mçz,
.
-t\.o,'J3encnte (,;orÓl'lel do Regimento
de Infanlcria
N.· ~2~ Francisco
de Pa ula Barros e <'iuadros, trez mezes.
Ao A.1i'f.res do. méslJlo }{,egirucll.to) Juno l1ig\lell..uciâl}o
de Miranda, dOlls mezes.
I
.1).0 GirllrgilW l~judànte do. Regimento de Inflll1!eria N: 14, Agos ..
tinho ~~j!JPo Amaral,
um mez.

[7 J
Coronel' do Hrgirnento cle Infanteria
N." lf>" ClrristGBaráta , ,11m nrcz ,
Ao Capitão do mcsrno Corpc v'I'beodoro
José deVo,concelIos
e Sá ,
11m mez.
.
,
Ao Capitíio do Corpo Militar do Arsenal do Excrcito,
José da Gama Lobo Sonres , uni mez ,
Ao Cnpitão de Cavnllaria
na 3.a Secção do Exercit« ~ Francisco
Duarte de Oliveira Rêzo , quarenta dias.
'
.\0 Alferes Ajudante
da Praça de Chaves,
Manoel B,ento Alves,
UITl mez. .
T
Ao Tenente

vâo Ca r dozn

ç

-*~*_"'J
Declara-se

o seguinte:

!
Que o Tenente, ,Jóão Antonio de Oliveira,
a, qQe se refere
o Decreto de GZ6 de Setembro ultimo,
inserto na Ordem, QQ ij.;xercito N,· 37, do mez proximo passado,
pertence ao Rogilll~n,to de
Caval lar in N: 7.
•
CZ." (~llC o Cirurgião Ajudante , Rodrigo. Ribeiro da Silv,a, a
quem na Ordem do Exercito N.· 35, de 19 de Setembro ultimo,
forâo concedidos trinta dias de licença para se tractar , he do Regimento de Infanterin
N." 1, e não do 1.0 Regimento de Ar tilherin ;
como na referida Ordem se pub lico u.
~.'
Q!.IC fOrtlO approvadas
as licenças que os Commandantes
da
2.a, 3.a, 4.,a, 5.\ 6,.a, e B." Divisões Militares,
participárâo
ter
concedido
aos Officiaes abaixo mencionado"
na conformidade
do
Artigo 2: das Iristrucçôes insertas na Ordem do Exercito N.· 13,
de 6' de Março de ][337.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallari a N. o 2, João Juliâno de
Sousa Pimentel,
dez dias para, terminar o seu tractamento.
Ao Cirurgião Ajudante do Regimen to de Cavallaria
N. o 7, Gerrnano José Guedes,
trinta dias para se tractar;
con tados de 29 de
Setern bro ulti mo.
Ao T~nenle do Batalbâo
de Caçadores
N. o 1, Cazerniro Lopes
Moreira Freixo , trinta dias para se lractar;
contados, de 10 do
mez proximo passado.
Ao Capitão do Bntalhào oe Caçadores
N. o 4, Antonio Mnria de
Frias ~ trinta dias para se. traclur ; contados do LO do mez proximo passado,
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N." 5, Antonio Lucio Tellos Corte Renl , quinze dias para se tr actar ; contados ('!oe 27 d~ .
Setembro ultimo.
Aú Capitão do Batalhão de Caçadores N. 06, Domingos Ribeiro da
Fonsêca , trinta dias para continuar a tractar-se ; contados de 7
do mez proximo p~ssado. ,

1."

~bcl@btl'onerdO 'RQgimen'to' de Infanleria
N" ~, Manoel Eleutherio
Malheiro,
prorogaçllo por trinta dias para se tractar.
L<\O Capitàô
dó méS100 Regimento,
Antonio de Sá Malheiro,
trinta
dias para se tractar : contados de G,3G,3 de Setembro ultimo.
O. A~reres' do Regimento de J n fan teria N" 3, João Antonio Leâo ,
,
trinta dias para se tractar , contados de 'flO de Setembro ultimo.
Ao Tenente Coronel ·do Regirnento
de Infanteria
N: fi, servindo
nC?Regimento
N: 12, José <te Figueirêdo
Fr azâo , trinta dias
'tyara se tractar ; co ntad.os- de 80 de, Setembro, ultimo,
Ao Tenente do RQgirncllto de Infanteria
N. n 12, Joaquim Pedro da
Cunha,
trinta dias para se tract ar ; contados de ~9 de Setembro
'ultimo.
Ao Tenente Coronel,
Commandantc
do Corpo de Veteranos
da
", 7." o.i,,\~~'O Militar,
Jo~é Ma~ti 'I,s Tarei.ra,
trinta dias para se
• tr~ctrtt ;"1co'l1tados de 24 de Setembro ultimo.
Ao Major Governador
da Praça de Miranda,
Antonio José da Rocha e Castro,
trinta dias para se traciar ; contados de 1~ do mez
. proxtmo passado.
Dl.rQtJE DA TERCEIRA.

=
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tEstá

cO(lf()rme.
I

No impedil'r&ento do Ch(}fe Interino

o

Chefe interino

da La

da Q. a Dirccç{;o

N.O 39.
S'tcrel01'W de Estado dos Negocias da Guerra, e1n 4 dt: Novembro
de 1843.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o 'seguinte :
DECRETOS.
Tendo-Me
representado
o Conselheiro,
Adriàno Mauricio Guilherme Ferreri,
Coronel do terceiro Regimento de A rtilheria,
e Director da Escóla do Excrcito , q ue o seu act ual estado de saude lhe
não permitte con Iiu uar a exercer o lugar de Chefe interino da primeira Direcção do Ministerio da Guerra:
IIei por bem Concederlhe a exoneração do mesmo lugar, no qual servia COIII muito z êlo ,
honra,
c intelligencia.
O Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par
do Reino,
Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da G uerr a , o tenha assim entendido
e faça executar. Paço das Necessidades,
('III quatro
de Novembro
de mil oitocentos quarenta e trez.
llAINHA. = Duque da Terceira.

=

Atten dondo ao merecimento,
il1telli~ellcja,
lo~a prática do Ser.
viço, e mais partes que concorrem no nrigadp.iro Gruduado , Barão
de Pernes , Chefe do Estado Maior da primeira Divisão Militar:
Hei por bem Nomeá-lo
para o lugar de Ch·~fe interino da primeira
Direcção do Ministerio da Guerra. O Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par do Reino,
Prosidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Guerra,
o tenha assim
entendido
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em quatro de
Novembro de mil oitocentos quarenta e trez • .:= RAINHA.
= Du-

que da Terceira.

-*~*Official, que por Decreto de 12 do mez proximo passado,
expedido pelo Ministcrio dos Negocias do Reino,
foi nomeado para o
Corpo Municipal
de Segurança Pública do Districto Administra.
crivo abaixo mencionado.

O Tenente

Districto de Coimbra.
do Regimento de lnfanteria
N.·

Sil va Bacellar.

õ

,

João Antonio

da

-*~~*-Sua Magestadc,
A RAINHA,
Determina q ue o Tenente Coronel da 3" S~CÇ~1Odo Exercito,
José Gabriel Dias Pereira,
passe
a ter exercício de Commandante
do Depósito de Praças a vulsas , estubelecido no Castello de S. Jorge.

--*>6'~j(.-Sua .Magestade,
A !tA INHr\,
Manda dcclnrar Aspirantes a
Officraes , por lerem as circumstancias. exigidas na Lei de 17 de Novembro de 184l, os individuos abaixo mencionados,
Thomaz Antonio Rcbôcho J'uuior , Soldado do Batalhão. de Caçadores N.· 7.
José Machado Paes de Araujo Gnyo , Cabo de Esquadra do Regimento de Lnfanteria N.· 3.
Antonio de Azevêdo Ozorio , Segundo Sargento do Regimcn to de
Infanteria
N.· 11.•

-

..>e5-~*--

Seutcnça« proferidas pelo Supremo Conselho de Jusfzça Militar.
Em Sessâo de ó. de Abril

do anno proximo passado.

Regimento de Caeollario N.· 1.
Domingos Alves Teixeira,
Soldado;
condemnado
em seis meze s de prisão no calabouço,
pelo crime de primeira deserção simples.
José Maria Soeiro , Soldado; condemnado em quatro aunos de trabalhos públicos no Reino,
pelo crime de terceira deserção aggrayada.
'
Regimento de Cacallaria N.· 5.
José Antonio,
Soldado;
condemnndo
em seis mezes de prisão
uo calabouço,
pelo crime de primeira deserção simples.
Esctincto Balalhão

N.· 6.

Antonio Soares,· Forríel ; co ndern nado em ler baixa de PÔ.lo,
e dous annos de trabalhos de Fortificaçâo
em alguma Praça de
Guerra,
pelo crime de furtos e resisten cia,
Antonio Luiz Fcrreira , Sargento;
condemnado
em ter baixa de.
Pósto , e dous an nos de prisão em alguma Praça de Guerra,
pelo
crime de furtos e resistencia ,
Eanincto flatalháo N.· 8.
João Rodr igues , Soldado;
condemoado em seis mezes de prieâo
no cala bouço 7 pelo crime de primeira deserção simp les,

[ 3 ]

Extuicto Batalhilo N.· ri.
,\ntõn·io Ro"!.higuc~, S(l!dado; co.nde,mnado e~ f'ei~ meles de prisão !lO calabouço,
pelo Crime de pTlmelra deserção sim ples.
Exlincto
Botalhâo
N:" 14.
Manoel Lourenço,
Soldado;
cO~1de,mnado (!n~ sei,s mezes de prisão no calabouço
, pelo crtme de primeIra deserçao slInples.
Kdinclo
BatalMo
N.· 19.
Antonio José Pereira,
Soldado;
condemnado
em seis mez es de
prisâo no calabouço,
pelo crime do primeira. deserção simples.
Extinclo
Batalhâo N.· 2'2.
Francisco Pereira,
e José Themudo , Soldados;
condemnados
em seis mezes de pri~ào no calabouço,
pelos crimes de primeira deserção simples.
José Espinha,
e José ManoeI, Soldados;
condemnados
em quatro an nos de trabalhos públicos,
pelos crimes de segunda deserção
uggt·avada.
Domingos da Silva, Soldado;
condemnado
em oito mezes de
prisão no calabouço,
pelo crime de primeira deserção aggravada.
Am Sessâo de 9 do dito me".
3." Regimento
de Arttlheria.
Joaquim Maria dos Santos, Soldado;
condernnado
em seis mezcs de trabalhos
públicos,
pejo crime de segunda. deserção simples.
Regimento
de Cavallaria N. °5.
Damazio Lniz , Soldado;
condemnado
em seis mezes de prisão
no calabonço
pelo crime de primeira deserção simples.
Batalhão N.· Q.
Antonio Rodrigues Ramos, Cabo; condemnado
no tempo que
tem sofrido de prisão pelo crime de desordem.
Exlin- to Batalháo N.· II.
Manocl Rodrigues 1.·, Soldado; condemnado em seis mezes de
prisão no calabouço pelo crime de primeira deserção simples.
João Gonçal ves , Soldado;
<!ondemnado em quatro mezes de
prisão no cala bouço pelo crime de primeira deserção simples.
Estinct o Hatalbdo N.· 13.
José Pedreiro,
Soldado;
condem nado em seis rnezes de prisão
no calabouço pelo crime de primeira deserção simples.
Extmeto
Batalhâo N.· 212.
Manoel Mendes, Soldado;
condemnado
em trez annos de trabalhos públicos,
pelo crime de primeira deserção,
e furto.
Eetinoto Batalhão N. o ~5.
Ignacio Joaquim Pereira,
Soldado;
condemnado
em oito meses
de prisão no calabouço,
pelo crime de primeira deserção aggra-

vada,

( 4 ]
Extincto
Batalhão N" Q8.
Joaquim José, Soldado;
con dcmuado
em seis mezes de prisão
no calabouço,
pelo crime de primeira deserção simples.
J:.;m Sessao de 1Q do dito mes:
Reeimenio de Caoallario N.· ·1.
Antonio Gomes ,oSo!dado;
condemnado
cm um anno de prisâo
no calabouço,
fazendo o Serviço que lhe pertencer,
pelo crime de
fuga de prêsos.
Batalháo N.· e.
Antonio Joaquim de Oliveira,
Soldado; condernnado em quatro
mezes de prisão no calabouço,
pelo crime de .primeira deserção
simples.
Alexandre Magno,
Soldado;
condemnado
em seis mezes de prisão no calabouço , pelo crime de primeira deserção simples.
Bata/Mo
N: 3.
Antonio Thimoteo , Soldado;
condemnado
em seis annos de
trabalhos
de Forteficaçâo , pelo crime de atirar tiros em desordem.
Luiz Anton ia Mathias , Soldado;
condemnado
em seis annos de
degrêdo para os Estados da j ndia , pelo crime de terceira deserção
simples.
E.xtinclo Batalhão N," 7.
Antonio Lino, Soldado;
condemnado
cm tre~ annos de trabalhos públicos,
pelo crime de segunda deserção,
e furto.

Licenças 1'cgistaúfi,s concedidas

aos Of.ficiaes abaixo indicados.

Ao Major do Batalhâo de Caçadores N. o 3, Francisco
Cardoso
Montenegro,
trez mezes.
Ao Tenente do Regimento de Infantcria N.·
servindo no Regimente N.· 12, Joaquim José de Mendonça e Brito, um mez ,
õ

Declara-se

,

que o Tenente,
Severiâno José J udice Samora,
conna s.a Secção do Exercito;
mas sem vencimen-

tinúa a permanecer

to algum.

=

DílQ1JJ~

DA

'fERCEIllA.

Está conforme.

o

Chefe ini erino da Q.' Dirccçi10

.

Seé"etar,a'de Estado

dbi Negocios

da Gúe'i-ra, ;maS

d~ Nouernbro

de 1843.

'ORDE'M 1)0 EXER€ITO. '
Pu,p!ica-se ao Exercit« ~ ft.~guin,te:..
r

D~CRETOS.

Tendo-Me
representado
o Min1.tro I e Sec~ta;io
d~, E~ta"'do dos
Ne.o'ocios do Reino, as va{}tagens que devem- pro~vjrdao Serviço do
avr~veitar em uma)aíport.anle
Com~issã.o n a fro~i1\oi~ do AlemT-éjo o mérito c consummaaa
expenenclu
do renen~e Coronel do
Corp~ de .Engenheiros, .Gre~orio Allt?l~io ~ereTra de Sousa; ~herc
interino da seg'unda Direcção do ,Ml1llsteno da Guerra:
HeI por
bem exonerar o mesmo ~J.'encntc Coronel do lugar ~\le interinamente
se acha cxer,ce.nao, e.em cujo desempenho dêo çOllstantc'mente próvas do ,;cu muito zêlo , honrâ, e intelligencia. 'O Dugue tlâ. TCl'eeíra, Meu Sobrinho,
Par .do Reino,
Presidente do Conseiho~ de Ministros, Ministro e Secretario de Estado \~os Negocias da Guerra,
o
tenha assim en tendido e faça executar. Paço das Necessidades,
em
seis de No vern hro de mil oitocentos quarenta e hez-.
RAINHA.
DUlj1fe_cla ['erceíra.
.
'

=

t

Auandendo
ao reconhecido
zêlo , intalligencia,.
e m'ais pàrres
que concorrem em José Maria de Barcellos , Official Maior Graduado da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra:
Hei por
bem Nomeá-lo Chefe interino -da :segunda Direcção da ipesma Secretaria de Estado. O Duque da Terceira,
Mell Sobrinho , Par dó
Reino, t Px~~iden.te do Conselho de Min istros , Ministro ~ Secreta:"
rio de Estado dos N egocios da Guerra,
o tenha assim entendido e
faça executar. Paço das Necessidades,
cm seis de Novembro de mil
oitocentos qU,arenta e trez • .:= RAINHA.
'"Duque da Terceira.

-*~~*Se1ttf!11fQS profcridps

pelo Stlpremo

Conselho de Just~ç(J Militar.

Em Sessáo. de 12 de Ab1"il. do annoproximd

passado.

..
Éxtin.cto BaialhâlJ N:o 19.
Francisép Martinho,
e B~rüarclin? José /' SJld.ad~,

..

·

conCl,emna-

.

[2 1
dos em seis mezes de prisão no calabouço,
pelo crime do. p.rimllira
deserçâo simples.
Etctincto Batalhão N.· 10.
Evaristo de Andrade,
Saldado ~ condemnado
em seis mezes de
prisão 11.0 calabouço,
pelo crime de primeira deserção simples.
Extimcto Batalhão N. o 13.
Antonio Monteiro,
Soldado;
cl1odemnado em seis mezcs de pr!.
sâo no calabouço,
pelo crime de pr imeira deserção simples.
Erctincto J]a.talhi1o N. o 19.
J.Qao Alves, Caleiro , Soldado;
condemnado
cm dous annos ~
trabalh~s públicos,
pelo crime de segunda deserção simples •
. 1~.
'.
'E!ttindo Balalh'âo .N. o 2-1.
Anion]» Martins , Soldado;
condernnddo em dez nonos de trabal~os de Forteficaçào tI pelo crime de iO~\Il;>órdínaçrLO, e cabeça de
motim.
ExtinclQ .Bat'ÇJlháo N. 0'0 SOo
Antonio da Silva, J José Fraflçisco,
Soldados ; condcmhados
cm, seis rnezes de prisão no calabouço 1 pelo crime de primeira de-'.
scrção sim ples,
Em Se_o de 16 elo dito me'il,.
<

,

.1:

Regi1Ite1tto'J'lte Aililherla,

,

-

José Bernardino Wcrfcésláo "de Oastro , Soldad'o: condcmoado
em seis mezes de prisão no calabouço , pc lo crime de primeira deserção aggravada.
Filippe Exposto , Corncteiro;
condetl'lnado em dous , mczes de
prísão no cala bouço, pélõ ' Crilllé de' primeira deserçàó simples.
,
Regimcntó de Cavatlm'iq N.· 4.
Joaquím de Abreu , S~11dado; c.o'ndemnado cm scls mezes de prisão no calabouço,
pelo crime de ptin'leirn Jesr;rção 5irp,l~s. -'
,
Hatq,lldjo ~r,.' 2.
•
Joaquim Gaspar,
Soldado;
cOlldemnado cm 11m armo de prisâo
no calabouço,
pelo crime de prill1cira dcserçào aggravada.
Ea:tinctll ij(ltat(UtO N.· 7..
Mauricio José :deS-ousb, ~'olltad); condelllllàdo emum annode
prisão no calabouço,
pelo ~riroe de primeira dcscrçrLO lIggra.vao

duo

Extincto ..,Batalháu N.o 12.
.
José Antonio,
Soldado;
condemnado
seis metes de prisão
no calabouço,
pelo crime de prirI\.eira deserç,li.o simplesr
Francisco José, Soldado;
conderonado
em um allno de pflsao
no calabouço,
pelo ~riJlle de primeira deserção llggravada.
José Maria RQqtigues, Soldado;
CQndemnado em um annQ de
trabalhos públicos, relo crime de primeira deserçào, e furto.

em

o

•

-
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Eetinclo Batalliêo
N.· 97.
Duarte Simões, Soldado;
condemnado
em seis mezes de
prisão no calabouço,
pelo,crime de primeira deserção simples.
Extinclo Batalhão N.· 80.
Joaquim Antonio,
Soldado:
con d cm nudo en~ seis. mezes de pr iStlO no calabouço,
pelo Crime de primeIra deserção simples.
Em Sessâo de 19 do dito me;..
3: RCl{irnento de Arti!luria.
Francisco
da Sil va , Soldado;
condemnado
em dou! annos de
trabalhos públicos,
pelo crime de segunda deserção simples.
José da Silva, e Luiz Morpira, Soldados;
condemllados em seis
rnezes de prisão no calabouço,
pelo -crime de primeira deserção
simples.
Regimento de Canallarla N.· 2:
Antonio da Silva, Soldado;
eondemnado
em dous aUDOS.de trabalhos públicos,
attenta a raenoridade
do réo, pelo crime de primeira deserção,
e..tentativa de fazer arder uma Eira no Campo
Grande.
Regimento de Cavallm'ia N.· 6.
Manoel VilIaça,
e Nicoláo Antonio,
Soldados;
condernnados .
em seis meses de prisão no calabouço,
pelo crime de primeira deserçào
simples.
Antonio Gonçalves,
Soldado;
eondemnado
em degrêdo perpet uo para o Presidio S. José de Ancoche , na Provincia
de Angóla,
pelo crime de prímêira:ç1eserção,
roubo de Igreja,
e fuga da cadêa.
Balalhâo .N.· 3.
José Antonio ~ .", Soldado;
condcmnado
em dez annos de degredo para A IIgóla, pelo crime de segunda deserção aggravada,
e
ferimento rnort .. I.
F..xlincto Btltalhâo N.· 13.
A ndré Oleiro, Domingos Thomé,
e José Joaquim Rodrigues , .
Soldados; _<.:Ondl~mtladus.cm sf'is mezes de prisão no calabouço,
pe ..
lo crime de primeira deserção simples.
Antonio de .FigucirêJo 1 Corneteiro;
coodemnado
cm um anno
de prisão no calabouço,
pelo crime de primeira deserção aggravada.
Ea:tinclo Batalhão N.· 17.
Luiz M~ndes, Soldado;
condemnudo em quatro mezes de prisão no calabouço , pelo crime de primeira desorção simples.
Luiz Feruan des , Soldado;
condemnado
em 'um aOIlO de prisão
no calabouço,
pelo crime de primeira deserção ueVrrral'ada.
Etctincto Batolh âo N.· 18. 00
Francisco Bento de A breia, TamL,ór; -condemnado
em qual~o mezes de prisão no calabouço,
pelo crime de primeira deserçao.
. SImples.
Jt)ÚO

j

Extinclo

Bata/Mo

N.· 30.

Miguel Roque, Soldado;
con'dern nado em seis mezes de prisão
no calabouço,
pelo crime de primeira deserção simples.
,
Em Sessâo dc ~3 do dito me'll.
.
,2.· Re~in:~n.to de Ar~zlher~a.
Antonio Joaquim,
e EulrazlO Antonio , Soldados;
condemnados em deus annos de trabalhos públicos,
pelo crime de sezunda
o
d eserçao slmp Ies.
Pompeo .Maria, Soldàdo;
condemnado em seis an nos de degrêdo
para os Estados da Lndia , pelo crime de terceira deserção simples.
Regimento de Cava/ta ria. N. o 8.
António de Faria, e Manoel Joaquim Guedes, Cahos do Esquadra;
condernuados em um mez de pr isâo alem daguella que já
tem soffrido , pela culpa da fuga de um prêso , e não darem parte
ao Sargento,
da referida fuga,
Ea:(incto Batalhão N.· 9.
Joaquim Antonio de Castro 1 Soldado;
condernnado em seis me.
zcs de prisão no calabouço,
pelo crime de primeira desesçào simples.
N'

Etctincto Batalhâo

N: 11.

Dias BelIo, S.oldado; condemnado em seis rnezes de prisão
no calabouço,
pelo crime de primeira deserção simples.
Joâo

-ifo~.Licenças regi,~tad~s concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
_

Ao Capitão do Regirnen~o de Infanter ia N,
do Rego,
trez meze!'.
Ao Alferes Picad'or do Regimento deCavallaria
ria Salomé Canhâo , -urn me z,

o ~,

Rodrigo

Bezerra
I

N.· 3,

Pedro Ma-

Declara-se
que foi approvada
a licença de trinta dias para se
traótar , queoCommanrlante
da 6.&Divisão Militar , participou em
officio de 30 do mez proxirno passado, ter concedido ao Capitâo do Batalhâodc Caçadores N. 04, Antonio M;Hia de Frias, na conformidade
do 1\ rr. ~,. das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N" 13, de
6 de Março de 1837; devendo-lhe
ser contada do l.o do corrente
mez.

=

DUQUE

DA 'l'ERCElRA.

Ebtá conforme.

o

Chefe interino

da I.a Direcçâo

I

-Sec,.e!(1r{rJ'de Estaao

do. Negocios

do Guerra,

11m

1'0 'de Novembro

de 1843.

·ORDEM DO EXERCITO.
Publica-.se

l>"r

Decreto

ao .E2tercito

de et

o 'seguinti:

de Setembro

,

ultimo.

~)ó7'pO do Estado lVI'aior do Exercito,
Tenente,
o Alferes do Regimento
de Grnnadc1r(}s da lL~lflIA,
Joâo Pereira MOllzinho ,por se achar Irahilitado com o respectivo
'Curso.
'
Por Dect'ctos de ~ do corresite rhe'r.,
4," Regimento de .ârtilheria,
Alferes A lurnno , o Segllndo Sargento .Aspirante 'lJ. Official-do d"tu
'l.tegil1lenta,
José Maria da 'Ponte e Horta, por SG achar hahilitudo conforme o disposto no Decreto de 12 de Janeiro de 1837.
r
,'.
Regi/ltento
de Cavatla1'ia N: 1.
Alferes Picador,
o -Forriel Aspirante a Picador do dito 'Regimento,
u

Ma noe l Leandro

Roza,

"

,
1~gritrl(mto de Cavq.l[,q,ri(l N. o 4.
,
-8lfercs, o Alferes do RegImento Be Cavaliaria
N. 08, Uicardo Fernando Vlctal..
Ba~lJlhâo de Caçadore» N;_, o 1.
-Q.tUUiel Mestre , -u Quartel
Mesné do Batalhão
de, C\lç!l~qr~ N·.-José I~~rre-i-r,ti de -freiras.
Bfl!tathiío de. Cdçcy::LQres
4. "fi,
',
,
Quartel Me~tré, o\,Quf\r,tel Mestre do -Batalhâo de Oaçat!çJrt~~ N,~
«, 1., João,Jo,sé·i:I~FfeiJas.
,
_J.

.,

•

_j~,
)1

(J

I

,,~

iV:

•

I

,

,

Regime'rttQ

Tenerite,
o Tenente
(MIUo Sárria.
_

ál: Jnfa'hlerià

N.o 3.".

dQ,RegÍ1:nento de Infanteria
I

:

.•

N:'l,
1

,.,

,.

1

Duarte
j

de

,il•., ,.", •

I'
,1
. I'
Regimento de lrif(mteria X: õ,
)
.
Alferesr, o Alferes do Batalhão de Oaçadorei N,", ~ ~"Scbas;liltQ 111onio Peixot.o da Gama.
'

4

•

•

~

4'

•

\

.'.

J

I

Para gosar das vant~gens de Capitão de 1.''' é1asse',J'a" que tem,âi.
reito, segundo a disposição do Decreto de 4 de Janeiro
1837,
'0 C~pitilOqO I$ataUr:1-ode Caçp.dores
N: õ, Anto!,iolJoaquim
p~.
,t.Ilen-t~1 Jorge.
!....
.'
,':
,', 10'1 II I"
0&
S,ecfflo
~ <-tO
ri
E xerca't0, ( (
"'
, " ( :"." ',. I . I...,
, (i

de

CQrQlte) ,.

O

Corotíel do

R,eg\,~~J}tQ· ~.

CavaUdí'i~, ~'·u'p·

...

,~:a.·rãQ..de

II
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AJlJ)eidü1llq; por ter sido julgado incopn» de S01:viçQ temporariamente, por uma Junta MILitar cl(! Saudc ,
4.'" Secçâo do Exercito.

Çompanhia de

ref,era'IiOft..te

jjeJ,ém..

•

Reformado n-ft eonformidaee
do AlwulÍ c!(~ G &e Dezembro de 1790 ,.
ficando addido á referida Companhia,
o Ca pitâo da 3.~ Secção
do Exercito,
Eílippc Antonio Vel lezo ; em atteoção a ter 3f>.annos de Serviço, e achar-se julgudo incapaz de n el lc contin uar activamente,
por uma Junta Militar de Snudc.
Companhia de f/ete1'flll.os de Fianna elu ~lillho..
Addido,
o Tenente addido á Companhia de VeteFaIlOS da Fóz do
Douro,
João Maclwt\o do Aeevêdo e Mlillo.
.
Praça dx E.r;1re,_lIIô-:,.
Addido á referidu ~ra.ça, o Major addido ao Forte da Cruz Quebrada,
Leonardo Corrêa da Silvsi.

Torre de S. Lourenço da Barra.
Exonerado
de Ajudante da referida torre,
ficando adoido ti. Pl·a.Ç'a
de Cascaes , oTenent~,
José Maria Cordd;o;
pora_sirno!eque"rei', 'nllegahtlo .motivoa ntte'n,di "oi!>..
Alferes Ajudante da réfeti.da Torre ,0 Alferes Ajudante da Forta ...
, ,1'e)!!l de. Buai'CdsJ{)
F'iglleir~, N~.no José Boto •
.Fm·talt%a de Buarcos e -]i':i/(ueirt~.
Ajudante da refefida }~ortale~,
o 'I'an ente da 3.~ Secçâo do Ex.er.
cito, Frallci~co LtlizUor!x><lu Leito; nrn alten9r~o a ,kar julgado
incapaz de Serviço activo, por uma Junta Militar de Saade.
1

Reform'adô

i orte dó Bom 'SúCCfM8~. na OOhfMth~t.tiH~~~ Alvará tl'é'l61d-e Desernbro

de.i-!7-90.,

ficando addido ao referido Forte,
(}SegIlRdri,~TenellUi de ArtillJeria do Ultramar , unido á 3." B~tçfw do :Exercito,
Raimundo
Antonio Lobato Pir-e~; -t!tn ·aUençiio ~ tt!< ~~r'to de·40··annos ,<te
Serviço, e haver sido. j_ull!ado incapaz.1ie Jrté\le~oRtm\lIH oactÍIVamente, }XJt um'a Junlu.M~hll.l' de'Sà'Utle.
'
.pdr~lcwI~fO
ú' ../htÓl.'
.
Reformado
na conformidad~
do Alvará de 16 de D(·;wmbro,dé.Ji790,
{Icando ~ddidoao sobiétl.í'to F-ôt!te ,-ü w.r~~ do-Ullramar ,. unido
\Í. 3~ -Secçã'u tio Exercitd; .J6se 'M'hF~Il.JI1~reira·&to·;
m.'lltlau ..
ção a ter perto de 40 ali no! de Serviço, u-4Íehftr-se .iu~~:àdo incapaz de nelle continuar
activamenle
por uma Junta Militar de.

S.ad~.

'.

FÓl'le

Réfol'mado "na c011formiJade

dt'ts

Mtiias.

do ,ob~ito
AhllFá,
fll:'!Wdo .dd;do
ao dito Forte,
o Primeiro Tenente de A rlilheria 'do Ullram.tr,.
\Iuido .á 3: Secção do Bxercito ,D.
Gonçalo de Locio Seilbiz.
"'dn UtlcrYÇ\tQ a ter '16 annOll de Ser.viçó-; 'e aU&n·se julgado in-

capaz de nelle continuar
ctipmenJe,
por uma Junta Militar de
Saude,
[Lecreio çle 8 do dilo mez •.
. .~ ,
Rcsimento de Infanteria N. o 9.
~j.udante,
o/~lfNtlS", João ,~4a,llgehM~rtins..
o
1 enente.
o I one nte do Batalhão
de Caçadores
N. 1, Cazemiro
Lopes 'Moreira Prei:<ó. •
l"
x, ,.
Alferes, _'O tdf~r<:s Aj,~lda~~e, MunoeJ P~lll9 ~e!.s_o,usa.

em'

J

UC(1;{1 MU~YO

"

Alferes., _Q l~lfêre~'
t"Colaçol,!\{iIl)Oip.
(I

'J

t

.e 1<1

.)

c

.te [/~Fmter~ N, 11.

I

I

do Hl'lgl;menlode

Infantt:;r~~(N'" 1~1 ~ai~~d,S,l

".

,1

R(tgi,tumt~ 4e. InfffV-teri(l

'-

11·~ 15

\r

1

I

"

I.

H"

•

Alfere~.., o AI~~res do Regllnqnto
de ~nff.\t~teqa"N.
Fr~~CIS~?
de As~lz Leote.
~'
',".
!
3. &. $ccçâo. do .E,xercilo.,
!
'
.
Capitâo , o. Capitrl0 do Regimen to de ln fan teria N."~9 / Joaquim
Mendes Neutel , úcando.sern venc!menh
algum, por assim o requerer.
Tenen tcs ,r( S Tencn tes , do sobredi ln RegiQ1ento, Luiz
dos
San tos; e do Batalhão de Qaçadores N. o ~, Christiâno 'A ugusto
da Fonsêca;
ficando
sem vencimento algum,
por assim o haverem req uer ido ,
Alfl~res,' o Alferes ~o Regimentv
de Ca;allaria N.o b , J?ão l)a~to
de. Carvalho e ..MIT~; ~c.a!ldo sem.yçucimento
álgum , P9r.a~91...1ll o
requerer.
4.•& _Secfâo do ..Eaeroito,
Forte da Ereceira.
Addido,~rftf~rido
l"orte, o Major;'....da refcri~a Secção \,. Tho.m~ Gon.
.
çalves P Ites.

~l\l.a~i~.

110

r

.

-*00*,

Sua Mage,tade

i

A Rd.h~

,

}

I

I

HA ,_De.termina:

1;'
~d-o ;t'en~nle Cor9,l1!fl Ro.J~gi~ery..tq ~e Çpv.aJlafia)N ...· õ,
.JoieJJ.I.lI?,.di'.l m!ra~;. ~~,,~ ~: '1ififr,çef'<ls filO c ?,oe s.) ~e Ç}leJ~ do, E~~
tado Maior da,~.· J?!vlsao ~tlltar;
putí\,p}e. ~ N13Mai.JJ:t~nto .do ,te, Il.en.te Coronel blitjh~o ao Ôtto.Hptado t1rAa~9T
,>,}v~~t~~1. de ~etbrSl

,Beltrão.
".
.'
.':
.
I.
.
.
.2. o • Que o '(M~l,lte addj~o á.Cnro.pll'!hia. ,d'e V~lerl'~os .d~,,~e.lém ,
JoaquIm Manoel do Rozano,
fique exonerado do Com mando da
Companhia d~ Veteranos ,de ~;>cae5; rl~Jl~o su bstituido nodito Commando pelo 1enente addldo aCompanhia
de VeLeranos de Setubal
Francisco de Miri!ida~e .M,()~ta.
'

r4 }
b

n 1t

J

•

profer{J;ds pdo .s:'llphn~"O Car;séthf! de Justeça

Se)nenças
JQ

:

Ml:1iÚJr.

'

,

01i 11;',

ft

Em SCSSito de 2~ tl_e- !l'lito~to ultimo ..
I

t

•

,

'

_;1

I

,.

'

•

'.'

. .Bqtalhct,q, de Caçadores ,N. o 4..~
.
Jerotl'ymó 'üe 1-foJa'es·:Snr. nerlto , ~âpitào;
~o~o :José .Gonçatves Coutjnho,
Ç~pllao'per'tencclue hoje ao Bata lhâo de Caçadores
(~t.~4r·!'J'osé Milita:o"Rosadoi, é Anlon1D ,de-·Padl1a Freitas e Lima"
Alferes pertencent~r {l<;tuaI111e,nte as> ~aLalhão de Caçadores N.··6,
fo~ão .?onde_rpnqdo"S OS ·tre~ J>-tin:réjr~s em -seis 1Íj~~S
de prisão ~ e o
quarto em ~Iht armo (h?'prlsuo ,pelo ertrne âe tiltrerenças', ~ disputas entre si, e motores p.rinci[lae, dt_!ifl~ubordinaq{lo do Bata lhâo ,
~tten~c:edo ao temfo q\l;e \),' ~éo'g~jâ lâ,~,!J liotirido de prisão.
J

P ),!

I

"

"

m

0<
• -

,

lJ

(,

J....

.. (

•

• II

I",

c , 'II.,'

'..}

'JJ ('

1

''f'fcenj_a'·c07.u;edit/rappr
"

r

I!"~~~*~

(II

"
(

,'trU,Jtivo (ie ;'!ole~N(J
clorado:
.
f U

I.~

......

'.

ao ".olftciat abaixo, de-

L

,~'

r'

r

Em. &ssi;Ío de 31 dfJ rnc%proxi;no passado.
"
Ao"CoVonel tio R~gitnento de Ci1va linri1\ N, o 3, Domibgos Manoe!
( 'P'éfiüra -dó Barros, SC55ullta diM lja-m''CofltinuJr a tra-ct.ar-se.

.

r.

-lt~~~.\
"

,

Licenfa

regtst;'dá donceáiêla'

~A

a~ €>.fficiát abaiítô indicado',;
,

J

I

<

Ao Alferes do Regimento de. ItrfI'lJltctL.'l N. o 12, Domingos
Xisto, prorogação por vinte c cinco dias.

(,

Lo'pes

: Dé<:larh~~c' ~'ue 'foí npprovada k prorógação. d,; li~e~a d~ ,t:lntlt
'(lias pat[\ sé lrtlCt8r."~1I1e o Corntnandante
da 6. DnJsao Militar ..
'pnrttcJPoll em ottició d'e 'à do corrente f\1ez; ter~ondedid.o ao Tenen"
te do Regilneritd ue In'falnte~infN~· H!';' Joaq{}1m 'l!edro'da Cunha....,
na conformidade
do A,rt. 2,· das In&trncções insertas na Ordem do
'Exer.c'ho'N.o 13, dê6'deMarçod~
18~. ~ DUqUE DA. rrBRCE.UU.
L ~~:
'I
t
"
, •
< iE'S,tá 'éonfó~e{lJ,
-'1
J" V . T?
I
•
, _i., ,.j,!
','~1L!)
I !::l, t
O Chefe interino da L,,~»J,lecrr1#jJ 'ti '1" QL 3'
•

"

t

(

I,

I

•

em"18 de Novúhbro

'SéCf'etana 'de .Estado 'dos Negocias do Guerra,
de 1343.

,

(

Publioeee

ao E:.terçíto

b

seguinte:

POi' U(:g'iletos de 9 do 'cO?·terÍt~'me,;" 'I
Batull.iJo de. (:açúdores N: i,
.
Cirurgião Ajlldante,
o Cirurgi&o Ajudante
do ,.Bata-lhào J~ Caçadores N.· 4, Joaquim Manoel Rodrigue~ Valle.
Batalhão de Caçadru'C$ N.· 4.
J
-Cirurgiâo Mór, o Cirurgião MOl" do Batalhão de 'Caçadores N.· 1,
, 'ManDei .José à~1.Roéh~,.,
.. ',
.
'.
,Ouu.rgião Ajijd;áij",~, o Cirl~rgião Ajudante do Batalhão de CaçadoI

<

,

')

~

e

'te~ N.· 1, 'José Duarte .Pédroso,
.,
Regime 1110 de Infonteria N.· 4.

Citurgi~o M-or, ~(l einirgião
Mór qo"llegimé\ltq,, de Cavallmje N\O
Õ, José Ignacio
Godinho Simões.
Por Decretos de 15 do dito meto
C01].JO do Estado Maior do Exercito.
TenenJe, Q Alferes do Bf\lAIIf:lo de 'Caçadores N. °4, J~5é de Vas-concellos Noronha 'e Menezes; por se achar habilitado com Q res. pectivo Curso.
i,
,
8." 'Regi1J~ento dt; Artzlkena..
J
.
'.
Segundo Tenente,
o Alferes Alumno do ~: Rcgimento
da sobredita Arma, Antonio Roza da Gama Lobo; por Ilre aproveitar o
disposto no Artigo 36 do Decreto de 19 de Janeiro de 1837.
.
BaUdháo de Caçadores JV: 1. ,
Tenente , o Tenente do Regimento de Infanteria N."
JOi1O Àntonio da Silva Bacellar.
Batat'ltáo ele Caçadores N. o 4.
Alferes,' 9 Alferes do Batalhão
de Caçadores
N: 3, Antonio da
'Costa Monteiro.
.
Regimento de Infanteria N." 5.)
,...
Capitão da Companhia
de Granadei 'OS', o Capitão do Regimento
de Grcnadeiros da R.HNHA, Bernardo Homem da Costa Noro_ nha,
Rcgilllehto de Infantet'ia
N.· 6.
A'j_dnnta, o Alferes , João PacLêco.
õ

...

'-

I

J -..;._,.....

(

.'

,

.I,J

I

~

Par$ gQpur das yal}t~gen" !,lc Capitão de: 1."CIUsa,. afFlt tem direito, scglll\qU a dispQsição dó Q~l'e{O de 4 _~el ~aJleir~, d~ lS37 ,
'li-

Alferes AluUl1Mt pr~(Jlrl po do H-egirftento 1e I"11{fl-IiILcl'ia N.O to,
João de A'trdrtlcte ChrVo;
por lhé aproveitar Q disposto no Arti-,
go 36 do Decreto de l'i2 de Janeiro de 1837.
..
4.& Seóç~ío'td,o' ú'xc1'(:.if'O. '
Praça de Miranda do Uouro,
Tenente AJlldante- da referida PI'áç» , o ';Félfenfé 'do Regimento
de
Infanteria
N: 1'11, A~1too~o
Perei4·n',d~AralJ.io;
'por assim o
desejar,
e em coueequencta
80 Uláo t'sll.l~o de sl,luc{e em ~11lC se
acha.
' ..
o

.I:l~i"

'~~"
I.

I'

"

,.

f

Sua Magestade,
A RAIN H:\, Mandá declbNtr 1tiSp~r FIte Ofcial , por 1t!t 'as respectivas hàbi1it'à~'<1esl~ b ind4,viduO-l.àhailtQ,men
'
cionado , que compl~lou o Curso de B$rudos d~ RcáJ. Oollcg'io
Militar.
J...mciâno Augusté da Cunha D'HJlC!;~lS\JkI.~t:I(> do RegÍJ ento'de 00"
'C

I

vallari a N: 8.

~\:

.
'\.1

J

r.: ~

-,

_'_~_~._._

,

Su~ l\1'agestade,

rOi'

A TI.AI:NtIA,

'u
,

,.. .

Mbllda dééla~1l1' Asphatft6

ficiul ,
ter as circomstaneies
ex;igidas Jfla
bro de lB41,
o iudivid u-, abaixo mencionado.
Luiz Maria de Barros., Gabo. de Esql:lad,la~!lo

Lei

1.\

ot-

do 11 de Novem-

R(~gimelllo de Lnfan-

teria N_.~ 16.
Sentenças, proferidas

pelo SU1Yr.c>noConselho

Em. Sessão de ~3 de Ahril

du ann.o

de Justiça Militar.

ptTQ~Wt./O

paJis<Jdo.

Exlinrfl'~ 'lJ(ltalhâo N. o 11-.
Mimoel dos Santos j Aoldadó; cOlldelDnado em degl'êdo perpetuo para Africa, pelo crime de qllarta deserçrlo 1 e fug'il da pri-são
com arrombamento.
Extinoio Bata/Mo N. o ló ..
Antonio Manófil, e Sebastião .José Segundo,
Soldadas;
c{)nderonados em seis mezes de prisZIO 110 calabollço,
pelo crime de primeir.a deserçiLO simples.
João Pereira,
Soldado;
condemnado
em s~is. annos de degr~do.
parfl os Estados d,a lndia, pelo crime de ,terceira deserção aggravada'
Jose Maria dé Mendonça,
!5oldado; condemnado em dous nnnos
de trnbalhos pú.blicos, ~Io c,ime de seg,uncla deserçã-o aggravada.
I'

~3 ]
Exiindo B{f,tqll~o~,~T.~ 18.
ArltoniO' da Si~v~ I ');ull.ltbÔr; c011~efqll~d9 cmq lat.t}q. m.e~ej de
prisãq a,-o aalaQQI,ICJp pelo crime de PlI-!\w~r~ ~cscrslio ~A9"!:Plte,S. 0[;
E"fb Scssâq de ~6 dQ' ~t() ,!tlCz;
it_ ~'e) ~
,"
f~ato.thiio de Sapqqvl"e,s. >
_i'.
Manoel
Joaquim dljl J\ze,vêdo,
~t)lq~P.9';'
cçwdfe~l9ad(') cm ~~i,
annos de degrêdo P.'ll·jl qs r.:s.i~do~ da. ~fldla, pelo cnme de terceira
deserção sirn ples.j; •
"l:'
I
1
'.1,
Rrgi1pqllo de C'lvaJlaria N,9 -l-,
~
Antonio da Ro~a., Scldado ; corideumado
c)-rI('~ei(IlJeziCj~de pr i,
!Ião 'TlQ ~:)I<)ho,tlç(), pqlo crime de ..primeira
(de3cqç.~ sj!l,l,ptfs,~ .1.
.
• J9,~;1'9v,arM"II~()Wil
~P!;. !l911pSm'jladÇ! EJm JNn/H~1l0.~f!iP~j.s5'R\
calabouço,
pelo crime de _púrptli:\l d'C5;rçlto aggruvada.

~ ,.
.

lJataNwq. N,

!it.

r

o'

•

ti

').

Antonio Jo.,\qllil~ ~e,~to, $oh'lado ..;C91\-d~p1nild~
e7;1f)~r~r,\dp.p~'r~p!jll!O pan~ O ij,lo ,de ,$.en(Ja~ pelo crune de, çles.~rç,\<,),~ e,.~~(HPi!':CldlQ'l

Extincto
'I~

nto~jo.

M aria , ~nlda.do;

lHtlhos, publtço5-.,.

Bataihdo N:

~2..
~,,'
em ..íJ tjlilXrqHn'í}'~,s

cpndernnade

:?~:t

1'3'.

P-G!o cnll1f! dll segllnqa 9l(r~r!i~l<:1 ag~p),vÇRí}r.
Soldado;
condernnado
em seIs ltIez,çs rie J(n,$a.o
;J

,

Jose Alves-,
?9,
O~líl~Q!II;.o -' op!t1p
iAc:'PTimyir:;t.' 1-eEe!,ç~ft i v..g.gr~y~d.:rl' ~efn atlençuo ao lempo que tcm tldode -llrls.IiIR~· , , !
~.' ,I
'
E..ctinoto lIà4..<,t{!I(19.J':'é..· 16', . "
) ,
Ant.oniq Maria,
',l.'au}\;lAr ;)~,.S;.~.J;y,astiao CUíd-<yp, Saidfl--dp.\ 9011<l1t.1';ljIJ)l\dos<;mldol.I~l1je1-e
de prbM .1'\0 calaboulrq,
pç)q ioqm!l d~
primeir.a deserçliO simples.
. .1 ~ :
.José Pereira,
Sol~.,.d(), CD,\Ii~~lT~do.c1!l dOlls annos de trabalhos
pú~)iqo&) pelo qrime çJ~ s~gllnda de3erção
s:mplc .
• .
,J
Extincto lJatalhrío N: 123.
,. ,,'.
Manoel Alves, Joaquim
José Magno,
~ Luiz Frandico
"Chià;
Soldados;
forão condolnnado~ em seis I1lGzes de priSrlO !lO calabouço,
pt,l,I.o crime,de
primeira
deserção
simples .
.EJ;t~nct.o 13atalhdQ N.o ~4..)
,
Joaquim de Almeida,
Soldado;
condemnauo
em seIs l11ezeS de
prisão no calabouço,
pelt> crilne -de primeüa dQserção sirrip es. '
.
,
Extincto Batalhão .N. o fl,7..
•
, Ra~Ol\lndo Engeítado,
Soldado;
con!1~mnado Ç_'rns<rÍs me,zeSo de
pris50 no calabouço,
P1C18 e,rime de prinlcir~ doserçfto I simpfes.

rrim~

J

r

..

• .

Em SCIJIJ!108.ç 7 de Maio do ditd a"jtO.
Extincto Batalllt'Ío N. o 1'/.

Antonio Vi'ccnte EÂc~lh~dR\, SoldadO';
nos de degredo para a-1~l)1fI dos Prç~idjos-

furtQ <lI; ~zo~ s.agt;ados.

ot,llndeuJnailo
chi llei
d:@ AfI;,i,ca, pelo crime

.

~

~

.

c

'Ull~

de

Eà:tinc~o fBàlàl!t'âo N. Õ ~:3.
Clem.cn1~ Fe,rreita,,' Stlrda~o; crmdemilddo em um anno de prisão no calabouço ~ pelo c~itm~do ·phmeírâ. deserçâo aggmvada.
'
B.:vi,tnêió BatCtZltrJó 1V.·'2'3 '
José Francisço , Sold'âdo;, éOllclêmhado
em dous annos de traballros pt\blicos,
pelo crlmê dé uso de arma prohibida.
or,
,
.b1n Sessao de tO do dito tnét.
'oJ
Regimento de Caoallaria N.· {}:
I
I
Jopo, de, Lima, Soldado ;.'collrlernnndo em .quatro annos de trahaJbos públicos no Reino, pelo leJ'üne de'lIs') de-pi-tola e dé g;'19;~Ja.
João Lopes,
Soldado;
cr\rlclt!mrú,do
em (1m, armo de trabalhospúblicos no H,'l!ino, pelo crime dê uso de arma prohib.de , e ser s adio,
,
llat>JtllIj,(J'
N. o !2.'
,
Francisco do R,si)irito,Santu',
Sol1ado;' condemnado
em dez aunos, d~ deg(êdo parai os Estados da Tn dia , occupando-ee em-trab alhos públicos em quanto.s~. d'e,m9tàl": ne ft"einQ,! pele crime de ter'...
ceira deserção uggra vad a.
(
José <J'é Almeida,
Soldado;
crindemnado
em um, anuo de trabalhos públ(c()s,,. 'pelo crime' de ,seg"11!1da,deserç~9 aggr<lva,da, te'n-.
dop-se a~)'llesehtàdo.'
'('
"
,
João Pedro,
Soldád<l; foi-lhe expiada a cplpa com.o tempo que>
tem tido de prisão, pelo crim,e de furlo.,·
'
,
'Batalhão>
>N •• '4,.
ManDeI PereiTa Contens;,
::;<>1ó<tdo;. co ndl'1JlH ado em seis annos.
de dcgtêdo para bS Estados da Jndia,
pelo crime de terceira de-.
serção sim,p.les.
Ej;tinctn Balpt!u)o N. o 7; ~
Cyriaco Maria Vital', ,SQlda.dq; cp,r\deml,lado em seisannosdede.;;
grêdOP,ara
os, ~stado& da I ndi~" relo cri me \ie terçe,ira deserção
sim.eles•.
'
ExNncto BlltalhâQ N.· 16:
Luiz Romão,
ou LlIi~ José, Homà,o, Soldado;
Co.ndémnadb em
um. anno de. prisão no cala,bouço,
pelo crime de prim,eira deserção
aggrava.d4."
.
'
Elttl1tcti; Hatdl1itlQ N.·· IV.
J:osc Antonio de Sotlsa, SMdado;
fo,l1derpn~do
eIr,l UIl), anno. de
prisão no. calahouço,
pelo crime de primeira deserção uggravada,
E,xlincto {Jatalháo N.o, 19.'
Joaquim Garcia .. Soldado~ condl'm,nado em dous .annos de trabalhos públicos,
pelo crime. de segunçla d,ese,rção aggravada;
,tendo~
se a,presen ~~do.
Em &SSt'Ío dê 21' do dito me'.ó.
2." mgimento de Artllheria.
'
Rufino Alves de Alm",ida, COJUcteiro; condem.nado em seis me--,
r

1

[ f> ]
zes de trabalhos
mes.

públlcos , pelo crime

de empenhar

~s· seus unifor ..

Regimento de Gavallm'ia N. v 6.
l\tanoelcCoelho Sobral,
Soldado;
condemnado
emdezannos
de
degrêdo para os Estados- da India,
émpregaudo-se
nos, tcabalhos
públicos em quanto se demorar no Reino.
_/I}m 8essâo de Q4 do dito mes,
1:°, Regill,ento
de .rlrtilhcria,
dn
Silva,
Clarim;
condemnado
cm seis annos de deManoel
grçdo pura os Estados da India ; pelo crime. de terceira deserção.
si n'l'pi-es.

Extincto JJatathâo N;'" 6.
'
Soldado;
condernnado
em d,~grêdo perpetuo
Antonio Maria,
pa~a os ,Eotados da l ndia , pelo crime de qllinta deserção.
Exlinclo
Batatháo N.· 7.
Affonço dos Santos, Soldade : eondernnudõ em um anao de pri-:
sâo no calabouço,
pe-lo crime de. primeira deserção aggravada,
&tzncto Bata/Mo N. o 10. .
Raimundo- José dos Santos, e Mariâno Antonio,
Soldados; condernnados em um. anno, de_,trabatho~ públicos)
pelo crime de, ten ....
tativa de roubo.
•
E~t;i"lCto,.B().talhá() N. o.'l~;
Màrti.nho ,P.-ereira, Soldado; 'c~Jndemnado em um a n n o de pri ..
srfo no calabouço, pelo crime de,primeirll deserção aggravada.
Etotincto BatalheLo N.o 18.
Florencio A nlonio da Costa, Soldado;
condernnado em quatro
mezes de. pnsâo no calabouço , pelo .crime de. primeira deserção aggrava.du.
Em Seuõo de ·Q8-do dito meló.
Ji-'xtinclo Batalhão N. o 30.
Francisco Gonçal vcs , Soldado;
condemriado
em .dez annos de
trabalhos públicos,
pelo crime .de segunda .deserçào aggravada,
e,
.roubo em côlrnda.
Em SeRsâo do 1. o de Jtt'I-1.]'o-do (Jito mino.
Eatmc!o .Batalhâo N.o 71·
JO:1O Frant'i~'c0, Soldadrr; condemnudo em Um-al1D'O.de tr~ha ....
lhos públicos,
peJo crimC' de f'Hln.
Bt" Sessâo de 4 db dito mc'hó·
!-:o. Regimento. de Al·tilke'l'ia.
de Paula,
Soldado.; condemnado
em seis annos de
Francisco
pelo cEime de terceira deserção
à~g'rêdo para os Estados da lndia,
simples.
3. o, Regimento de .A".til ria.
Antonio Pereira da Silva, Soldado;- condemnado
em. seic aMOS,

[ tJ ]
de degrMo. para os Estados'
ção simples.

da India , pelo crime de terceira

dessr ..

HrtfrrlJu/() N.· -1.
João Mál'ques
de PinlJO,
~()IJarl();
co n dr mnado cm dez an nos
de deg=êdo para o s. Estadas
du 111L1ia , pelo 'criare
de dQ!i rç1\()ag~

r

gravada.

HJOS
(

Extmct»
LJalnJhâo N. o G.
Autonio Pinto , Soldudo ; coudcmnado
cm um a n n o de trubapúblicos', pelo crime de scg uuda dcserçào aggl·uvadu.
Eaitineto LJalalháo N," 8.
•
Joaquim

grêdo para

An to nlo , Soldado;
05

Estados

condnm

da' Indía;

nado

em d ez a nrios

-pe!c cl'il}lo de terceira

de de-

deserção

'ag-

grá-vada.,
Esitincto

Batalhão

/\':

10.

Antonio
Joaquim
Pautino"
Soldado:
co udcm nud o em do ns annos ci~ trabalhos
públjcos r pelo erime de liso de anua prohibid a ,
E'm St:.i4st)o dr. 7 do díto t/l.e!'..
I

IH>

•

,

•

Rcgimel~ttJ de 'Cm)(~llnrja N.· 5.
'DQn-ring.os LOPQs, Soldado , coud ..muado cm um anno q<:jI_lf'<ZW
calabouço , pejo crime de: primeira des<;rgtlO IIggravflda.
Eictincto

'Hatal/uío

N.

Q

13.

Leopoldo de S a mpãyo , ::Jegllndo Sargento,;.. condcmuado
em ler
bn;i~a do- l!ôs.to ~ e. em lr~~ 81lllOS de, rigorosa
pri,,~o pplo rd1J~e de
primeira dcser çào nggrnvad!l,
e J){'~o c-imo de roubo,
{ui absolvido.
l:;xlinct<> Baflrl!v1o N.· 20.
João Simià.o, Soldado;
co ld,eO:l!ludo ('1,Í,l,pil}C;Q ànlWS de trabalhos púhlicos,
pdo crime dc faita de slIbordinação,
e emhriaguez.
Em Scs~âo fie 11 d.o dit" '1Il~'I"
E:r.t1*lo lJa{(Il/ulo N. o 3Q.
Jo1\o Carvalho, 'Soldado;
~()ndeflllllldo
om um anno de. pri,110
no c._·üabo1;rçq, pclQ crime de prim(Jir-a dcser:;üo aggravada.
Em Sessáo de 13 do dito 1I1C7••
, ,.
llatat/táQ N. u 2.
Franciseo Monteiro,
Soldado;
condemn~ldo cm dez anllos de degrêa4> para t)s . .Estado~ óa lndia, pelo <:I'ime de lcrceirf\ dl'serçtro Jlggra\'ada.
Pedro José Gonçalves,
Rol'da.!lo :cond~l'nnado
em um anno de
prisilO no calabouço,
pelo crinlG de primeira de,;erção aggravadn.
Bxtincto lJq,lalltâq N. o 6.
~Mnnoel José Pereiral, Soldaqq;
çonQf}muªdo
cm seis r;nj:!~es d~
prislio, pelo crime de fuga Je prêso .
.B !eto lJ..ltaN.âQ N.~ 14,
João Carliollo dQ MQltHI, F orrie I ~ cM~mll q-Qp. a lei' ollix.a do

Pôsfo ,
timo de
jose
públicos

e 11m án no de pr isáo peloerirne dê furto de arma , e emproa,
d iuheiro dos Soldados no seu superior.
Bento,
Soldado;
eondemnuclo cm um a n no de trabalhos
, pelo crime de f\Jgir com urn prêso ,
Extinclo JJatalhaó N.· 15.
Antonio do Espirito Santo,
Cabo de Tambôres;
condemnadn
cm um anno de prisâo , pelo .. erirncs de uliciaçâo
para deserção,
furto,
sodomia,
embriaguez,
e máo tra ctamento
feito aos 'I'ambôrcs.

Eictincto Batalhâo N. ° !2(}.
Antonio Joaquim dos Santos, Segundo Sargento;
conclemnado
em ter baixa do Pôsto , e dons a n nos de prisão, pelo crime de insubordiná1ão,
fuga da prisâo , e embriaguez.
José Mauricio,
Bento Moria,
e Munoel Martins,
Soldados;
ondell1llndos em quatro a nnos de trabalhos públicos', pelos crimes
..Ie insubordinação ,_ fuga de pr isâo , e em br iaguea,

Licença» concedida,

por motivo de molestia
clarados.

aos Ofjiciaes

1

abaz.xo de-

Em &ssâo de 2ô. do me'Z proximo passado.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N.· Ll , Diozo José Pereio
ra , sessenta dilas para se tractar.
Em Se.SIi'IO -de ~ do corrente mr.z.
/10 Picador do Re;;il1lcnto de Cnvallar ia N:o 8, Antonio Joaquim,
sessenta dias para.,e tractar.

Licenças.

1'~glst<Jdás

concedidas

aos OJ]iciaes abaixo indicados.

Ao CapittlO do 3.° Regimento.
de ÂJ:tiJlieLia, Francisco Monteiro de
Carvalho,
prorogacâo por um ID,'Z.
•
Ao Tenente. Coronel Graduado do Regimento de Caval laria N.· 4,
Jt'ronymo da Silva Mnldonado,
cincoenta dias.
~ Capitão do Re~imenlo de Cavallaria N" õ, Antonio Durão de
Sá, um n n n o para ir fóra do R{'ino.
1
Ao Alferes do Hl'gimento de Cavallaria
N.· 8, Joaquim
Carlos.
Anjo Viegas de ~Iiveira Freire,
um mez .
.Ao Cirurgião Ajudante do Batalhão de Caç.adores N.· 6, Francisco
Martins da Conceição,
trez mez,es.

A·o Tenente' do Regimente
de G ranadeíros
da RHMIIA, , ManO'eI
Antonio de Moura Cabral,
quatro mezes.
Ao!Capilão
do Regimento delnfanteria
N.o·9, JoséPaulino
de Sá
Carneiro,
um rnez,
Ao Major de Artilheria do Corpo Militar do Arsenal do Exercito ,
Ant.0I1io lleJlllcm da Costa Noronha,
quatro rnezes.
("

Declara-se

o seguin te ':

1..0 Que é Capitão Heforrnado
em .MajoJ, Rodrigo José de Sá
e Aboim, que na Ordem do Exercito N." 37, de ;j do rnez proximo 'passado,
foi collocado em addido li Pr açn de Tavira.
ct.· Que o Tenente do Batalhão de Caçadores N." 1, João Antonio da Silva Bacellar , contioúa
lia Com missão cm que se acha
110 Corpo Municipal
de Segurança' Pública do Districto Adrninistractivo
de Coimbra.
3." QlJe a licença registada,
concedida no Tenente Coronel do
Reglm~nt" d,clnfanteria
N."l~,
Francisco de Paula Barros e Qua.dros , inserta lia Ordem do Exercito N." 3B, de ~ do corre ntem ez ;
deve ser-Ibe'contada
desde o dia em que ultimou a concedida por
motivo de molestia , em Scssâo de 7 dG Setembro ultimo, publicada
ria Ordem do Exercito N." 37, de 3 40 Q1CZ prol imo 'p!1Tsado.
·t.." Que forão approvudas
as licenças que 0-'; Commandantes
da
3. a, 6.'" e 6. li. Divisões Militares, e o Governador da Praça de Valença,
participárâo
ter concedido aos Officiaes a baixo mencionados ,
na' conformidhde
do ~I\rtigo 2." das lllstrllcçôcs lnsert as na Ordem
do Exercito N." 13, de 6 de Março' de 1837.
Ao Segundo Tenente do il." Regimento de Ar t ilhr-ria , Antonio Teixeira Pin to Junior,
trinta dias para se tr acl ar ; contados de 4 do
'Corrente rnez .
Ao Tenente C<5ronel do Regimento
de ·Cavallaria
N" 4, Leonel
Joaquim Machado Carmona,
vinte dias para 'Se 'tractar c conta,d~s de 2.) do mez proxirno passado,
.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N." 6, Domingos Ribeiro 'da
, 'FM1€ÔCa ~ proro~açã(') por trinta dias para continllar
atractar-se.
Ao Qllartel Mestre do Regimento d e InfanteriaN."'7,
José Güal~ Jdino
'Campos,
vinte dias para se tractar;
-contádos de. b ,do
corrente IllCZ. = DUQUE DA TERG;EI·\lA.

ae

r,

Esl.í 'Conforme.

o

Chefe interino

dói. L"

OirccçiJo

No· 43.
rkE'dddo

~tát'la

do, Negocios tfll GuemJ., em ~4 tle N9vembm

.

de 18'43.

ORDEM
Publica-se
Por' Deereto

DO

ltXERCITO.

ao J!.'a:ercitoo Begttin~:
le '13

do

cOrrente

met. •.

,
Supremo Comelho ~e-+rmiça
Militar.
VoO'al Supplen te do referido Supremo Conselho,
O 'BrigadeiroGra,~a"uado, Luig de MournFurtado.

Pôr Decretos de '!t~ 'do dilo mel.
,'
, 'Corpo de Engenheiros.,
Tenente , '0 Alferes do Bttttrlh~o d~ Cll'ÇtI'dores N.· Q, A fito ri-i o Pe'dro aos 'Santos i por se achar habilitado 'com o respectivo Curso,
1:JatalhiJo de-CaçQ,do~
N.o 1.'
,
T.enentes., 0& Tenentes , 'do Batalhâo deOaçadores N. 4, Manoel
Rozendo Pereirs, de 1\ breu; e do Regi.to'ê.htO' de 1,)I<lfitetia' 'N."
.10, i~)órning(jslJO'$é Vena-ncid da 'Cunluí Muniz.
J
,
':Batcilhôo de Caçadore» .N .• 4.
'I1litli!nt~, o 'EetiêJitedo
Bata)bão de 'ea-sado,a8 N." 1:, F,ãfici~có
Alberto Machado.
,_:.
.
_
Re{iiulento de~f'M-da
RAINHA.
_
Alferes) 'os Alferes', do Batalhão de Caçadores N.· 2', Luiz José
rP..Il6~. "e H,orta:; 100 Regrmento de InJ'an'teria 'N.".", J6l\qllím
v:Qffi MJlI"CJiniân('j'6I(lMello; e -do,iUtgfmeÍftõlde'llif'1iI\-'l&fiii
N," ~6,
, Feliciâno Lqpe"s.
' rI
I .
,1,)'
f

•

Q

Reg.imento 'ae, 'bija1#klrlia. N.

fJ

sa.

Alferes Ajudante,
o A1feres Ajudanle do Batalhão
N.· 4, João Antoiiio A~0
VJI'J'IDa •
• 4.& $UrJo

de Caçndorcs

&,. E.trtrcüó. ,.\:.

COl'JI9II4nMa ik r~t~t·rt.ttOs. ~ &if'otn,,,;
.
Addido á referida Companhia,
o Majo'r, Antonio José de Carvalho'; fIcando exoneraão do 60verno de :Suarco';' !! Figueira.
:
,_ lqJ~ttUe~ ,de. Buatcóll e IFitJw!íf1<1.
" . '
G-ov.ero:tMil, Õ .aj(1r:udititlo:iJ
'QjferictálFtlFtáléZa.., F"llnc:tséO Joaquim de Almeida..
. ~I
• C,..
(

•

...
:f '!' J
Para gosar das vantagens de Capitão de L" Classe, a que Lem direitn., segundo a <;Irsposição do O~cr.eib de' 4 ablãneltc:Wle 1'8& ,
o Capitão do Regimento da OavalJaria
N.· 6, José Maria Gomes da Silva.
r

~*~~~~__"r

~,,.n,,

e
iii

-f}~l

r'

~

j

~ -

Para fazer Serviço no Batulhão
te do Batalhjio de çaç~clpféS
"I\~'

...

~

.)

~

•

r\ 1 \

,~\
(

de Sapadores,
o Cirurgiào AjudanN~·';"",cJ9S ·@UIU.:re Pedrozo.

~

...~~.,.,........~

•• ,)".'

t:

1 "r; I' ~ r . ,(I
J)etel:rnjna/.q~o 0, MfI~oJLdo rEstado Maior do Exercito,
Carlos Brandão de Castro Ferreri , passe _
a exercer as funcçõos- de .Ch fti' .do"ustaUj:l, MniQ(, {ja 4. a Di visão M.i.-.,
litar; durante a ausencia do Coronel,
Barão de Leiria. _

~ II
['.

i

de 20 do corrente me.,..

Por Portaria

1_

~

.~:

...

O

~ ,(_

e

Soa Magestade,

.

e

A RA INHA',

ro

"t· •• !?TI
li

Vi"'"

1

\ '; ~

('

".~~~~

',(1 ._.

I

C'.

......

~

_"ti

f

«,~ ~

"íf,

~

11'~

09'.
~

e,. ,

J..)

01,)

Sua Mngestad~,
4' RAJNHAI, MóI,(ida.:. declarar Aspirantes a,
Of.QcJa,~sJ po,r terem :<t~~i~c ni&tal1g!a.Lex,~-i~a-Sln(l LeI de )}] rl.~NJ5~

bro e l841, os ma y,d",as abaixo mencIOnados" I !
(1 .. .-oH
.Tosé Antonio de Lima Carmona ;: ;P.rj_meiroSargdntod.o,RtfffJl\lédto
de CavalIaria N,· 6'•. 1 ~ 'J
J
•
l<'.redllrico da. Cünha."
Begund ' Sar;g1eoto do fu~ÍJneuto de .iníall
teria N.· 13..
.0' J:: '. nU ol1;,jlA
V!-lJD

,~

'.~~:_

I O"'I:>III·t7.:)~\

11. ao t a9'I .1!A
eoo altooll(-':Ie
[P!lls!l~p~ra f~r.tl<llIllehtQ ·dºs.Jna[h:~bD~ rpotI.ttW9B e.a pprióraHhiB'Pd.ra
o Serviço do Exercito,
deve ~er contado do diA cm .fIl.à chêgiil:o'ios .
Corpos, e principiã;o c&,le ·~ei~é.llt~~'PI·f!t.M
(,
. -.,") '\'
.;.JJ,I"·
.b ",j".,J;;u;l1. ,.L'lrA o' t91noDlftA e91:J1lA
~~j,.~A
I! ""1.-1'. uÍ;ol..
o.X
u'

<

_'.

' , ,)

.:

o~"

l'

,;..) t ~,;;

,. S~Ja,M~gesta:dEr~,A, R':àlNJJA-"' Mandítdool[\raM.:f

Sentenças

~14 Su.p1·~/Jw')'Cf!rIielfjà. de Justaça Militar.

proferidas
E'I1'/t/.-$.CJlsÇÍó'

•

11:),

•

%J/AJ

~':I

I.'

Regimento

l'

1',.

prQ,xi~io~cro.

·m'C.'I>
,

f

.~

')

dê. ffljp.rit~rt(J N.· 11.

f),

J'

•

Diogo José p'ereir_a,_';Alfer.es j -foi ~bsolv1dQ.,pór
não haver no '
p_,s>céssQ-prpva ,alg\\ID~;q9 ccime.d~ q.uQ1Cói.accu$,ado de.t~t ConCOf'!-Tido para a morte de sua fIlha.
...
~
ir

otfoJ :n[ nnx')' . (Ei'tJf&~Q qJÍP't*~(j)~itW~.
~.e.,h e~~ IA ali.
Etctincto Regi1J1~nto de M~licias de VÍ':.weo'&9m auob
t OIlI[Jgttlt.cioJ
rlh(l tc:lWJ.3MTtgtllbrJé~b e~~J\)\ld.l).ht,fl$fltlIwqd.sa~Hm lifn pt/:
tado haver _seguido o seu 1~eg;~~1r,vlq.flI..ncl6'égte '~r~~oijl'
li'lIgio
<pavtk ji~spllf.ltJ:tI~ll(1~ U}:ilG;,JfólVJUtgàtlaom~âd
a'st fi wnguct p:o
litica ,.Ié. iklfiac 11rJéferjd.J rUlJA~W~ ~ êun~flUão 1püJ1seü!Ip ~hmwte
a nóta de dcserçâo , quando ella exista.

e

__

'6'

'.-

--*~~*-

,

o 02·C'Isb~a
Lzc~nças concedidas por motiço de molestia aos Officiacs abaueo derb ê').lfl f'J.Of> m'1lo')' ~o c' r .n:,ebroudas.' '1>.0"" Iqll OJi'lr)1 ~r,.o ", ~
.i:}O eo
bib,.i~[)'" "T
1J){:r~. t: i ,G ~Ll;ll i c'lóeiviO ".8 :J /.
;; 1 h " o ,.i.,E1t1,:' ~;rd~(;lt:1io.Q1l)rr6:ní
'nl~JI'l{
I OXIHI.ü é'1I1i:>
9bJ 'Tanc.nt db·Regliileh.th ihlJQQ:v~II:à:riN1N..~
pnAllllJmOl Joáquim
de Avellnr , noventa dias para se tractar em ares patrios.
. ~n[
".', •. L ......
(~".
j I E'I'll. SO~S(oude'UcúQ~~oCbuku,.,·
) ,jnen'1 I
..'\10. Tenenre-edo
Regime:nlt() ~d~ J.rimrRl1ti·w :w ·IIL~~VJoaHp'tim"'Pearo
da Cunha,
noventa dias panal g~{t"a().bar.Jb 01 !1b u'!,r.1I1o!) ; (\j
"r' 'li, m;, p
.{!.m" &SRDO '<k.,~16.dó dilo:)f)í~dl d ~jnofl9.l (\
~!\Io. pmharludJer.ahio~ttin.ctor.AafsiJlláit
dali QhIlâ!dMilitame411!l'Aomaz de Aquino e Souu.,:ln:()'\'J'ntaIdi.as:..'plJa::con,tü,'L'Uar'lII.raéar
le.
• 0111:U6 I.

---*~;ri..,m101
Jt ~
I)~

Licenças registadas

concedidas

;

aos Officiaes abaixo indicados.

Ao Segundo Tenente uhw"l~(llSg&raNntlJlne\thti\b~Ha;)
Filippe José
Hodrigucs,
trez mezes.
Ao Primeiro Tenente do 3.· Regimento de Artilheria,
Thiago Au ....
gusto Vellozo e Horta., prorogaç:LO por quinze dias.
Ao Capi,tão 9.0 .Regimento de CavaIlaria
N: 1, Rodrigo Maria
Cordeiro Vinagre,
quatro mezes .
.Ao Tenente do sobrediLo Regimento,
Antonio Moreira de Brito,
trez lllezes.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores
N.· 3, Roque Rangel de
Azevedo, lrez mezes.
Ao !enenta
do mesUlo Batalhão,
Candido. Augusto de Oliveira
PIUlen ter; dous mezes.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N.o 4, MaooelJoaqui~
de
Oliveira,
quinze dias; contados desde o dia em q~le ultimou a
concedida por motivo de molestia.
.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N.· 11 7 Luiz A ugusto de '
Carvalho,
prorogação por quarenta dias.

Ao Alferes tia 3:· ~ft(),
«i1~'E't$'e_ito f~F(JXl6{~OO Alexandre Lobo
dou, roeres.
",'
\ ~,
.( • .'
,
~oIÂM.,tes Ajudante ,d4' Pr.M~ d,eo~illa~ Raal dtl'SlÍflto Antonio,
ci~btf)J:\.io.niás
Gat:reiHtl,
~u~tr.o, m6z~.J' \1 ,
IJ 'I
'I'
I •r
1

'.Lç'.ii(j'

Ao, Qi'nU'lgjãOl 'Mór,
(JiJlo1HlÓS

~1'o'l'()alo11i1l Sitvll
tpBra,itra~[\rd}J1fjjI':U~ uegoeíos
... .)J~

'j,

l

J

I

-.~*-Declara.se

por

~us

fJ

'

'

)

o seguinte ':
'"

4.

Jl!l'.Prpgáção

no IlÍlpert~ do ;B,.~ziL

..

_,

r"

U

..

i~

'!:,

,"!,)'

~

\\

"

\:-,

1: ''''

Que forão approvadas.es
licdnças que os -Commandantos
da
i.&, e 8.& Divisões Militares,
participárâo
ter concedido aos Officiaes abaixo mencioftado<t, Jl'a~or{fot1nidad:e do Artigo e. o das IlIstnticp.ies: iOSHfe:stnl\ or.~JaiddLExdci~ NI.· i-3; .de 6. de Maú;o -de
1837.
.' '
't
..... J
• ')1 I
.
:
.
~.'
Ao Tenente Coronel d001begiiJI lHa de lrifalleetia N.· 2,Bernabé
c·8e'U1Il'Y'<flho:'V~~UIl~ ,: ta'íll~' âiüpara
terminar, o seu tractameríto; cantados de 10 do COl'.toJlta lWUt
~
,
. '
Ao Tenente do Regjmcfitó
d'B Llifabte.ri.a N. ru, Joaquim José de
• Me~dGDÇa o Thi~
.t.dJI(a di. para slltradar;
contatlos de la
· do_renta 'Dl-eéI~ ~ DUQ.lNtl~nA: rJ,'~:U:E!R ,( J ,o

U

I

--1:

Está

conForme.
~ , 31.1) ~,,1) o • i'

àto 1. "q.;( 11:'Q

._(J1ulfe

_I

~

'iAt-eFirrtJ .I~lfDirlctJv ~

n
s ,t

• J...
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.ai'
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ORDEM DO EXERCITO.
J

, ,

I

•

Publica-~, ao E.vertf,to."
.!

r

)

PQr Dearetâ« d429

'1~jl

('
Alferes?

'"

Hg-uirde:

':

.)

J
e

I

1

do m~ proximo parsndrJ.

&gi'TJU'{ttode Cavallaria N.· ó,c
Estevão da Costa BlrÍ1ohtw.
Batalhâo de Caçadores N:· õ~ I

o Alferes Ajudante,
l

.'"

'Capitão

da 7. a Companhia,
o Capitão
N,- 4, José Antonio da 'Costn'M~~,

do Batalhão

.1

1:

de 'Daç'ltdbres

Poara .gi)Sar das v.a:r\ta.gén. de,Capttão.det. 'h~ Classe, a qu~ te.ul'direito , segundo a disposição do Decreto de ,<t do Janeiro dé 1837,
o Capitão Graduado em.\MajoLdo.. Regili\en.t.o ,de Infsnteri« N"
2, .Manoel José Malheiros.
I

(J'~()

"f

\\lo .•

'J

Par.1 ter ai llQ'flÍ'as erSoldo de Oapitâo,' o ~l'~n"t!Dte',Quart()l M ,stre ,
empregado na Escóla.Veterjnaria , :Alltoniô!Gartcmvei Carneiro;
por contar-mais de~d.e:z annq:; neii!elPóstop
e
~
..
-

Alferes Alumno , o Soldado do R.sgimcn-fode
In'fan'teria N.· 16,
Jo~é ,Maria Latino<Co&1hoç par se achar hubrlitado conforme o
1CÍ'~i'io
DO Actig.o 3.6 do Decreto de 12 de Janeiro
de 1837 •

:__.~.-

.
• Sl,laMllgcitade,

A. RAINHA,

Determina

~

1.. Que o Brigadeiro Graduado,
BaTi\o de Pernes,
seja exon erado da Comrnissâo nomeada na Ordem da Exercito N" 5!1, do
corrente an~o., por ser j~com.fatjv~l ~con'1 .o seu ,act;tlal ._'(~riJicio;
sondo substituído lia refenda Commissão , pelo Bngadei'ro C,raduado, Miguel Corcêa de Mesquita Pimentél,
r
2,· Que os Commandantes
dás Divisões 'Militare-s,
de trez cm
meses
contar do 1.. de Janeiro prQx.imo foWl'e em dlãute ,
en v.iem ao Inspector Geral do Arsenal do Exercito,
milppa da forçâ
dos Corpos estacionados
110 Distl'lcto
das respc.c iva! Divisões ~ com
declaraçflO dos Quarteis 'cm ',que se aclião;
e bem assim da força
de:U.CQmentoi"I}guhan1!nt~i,
a ~uas localidades;
ao üm ~dé que

re:t

á

•

e for.neeimenl<> <tos cl.{x.enqs artÍ$os.,. se façãp\ p l,k>dito .AuGnal,
com a regularidade
que: cônvé~ 'ao bem do Serviço, e á economia
da Fazenda.
Sua

Magestade,
A RA [NHA,
Manda declarar Aspirantes ao
por lerem a~cirouo1stttl1CIUS'exí:g,d6S na Lei de 17 de Noveinhro de 1841, os individuos abaixo mencionarias.
Justiuo AlLgusto Tcix-eüa,'
Anspeçada do .H:egírn<!l1lo(EleInfauterla.
N." 7.'
.
João Theodorico AIYes RACh\ycü, Anspeçada do Regimento de Infunteria"hhttl6.
o)0 .. iJ ( •. <~J ',",,,,1.,
... , ,e
'
Aplonio Xavier Teixêiba Ho:dr:em .de Bredêrode , Soldado do mesmo
Re~iment.o.
,1,,,,.,o'
r
. r
OmClaes,

1

j

.~>It~_,.._.,..
•
f"

SenltnflX'
l

. r.

L

pl'oJ'ttrirlás pdJo,Sup7'8mQ

(]onaelbv'o~e Justjça

MitiJar..

,b'
,_.
~d I
(
.a
Em. Sessâo de 18: de.Funho.do
annoJ pcorolmo pauado.
•

(

..

Etctincto ~hâo
N.· 25.
Silvestre-Anselmo
; SGldadc.I';: odn.dl~mua<fo",a.·de--grêdo perpetuo
sm algum dos RNlsidios. de l\ fl'i"a, $6mdo priuieiro .exauctorado dai
insignias militarei,
pelo ..c -irne de primeitlludesetção
a.ggra vada cm
tempo .de guerra,.
. ExíÍ1lcto 8.àtalhâo N.· 28.
~
.
_
Manoel dos Santos , Soldadouoeouderanade
JHll eito-annos.de 4e~rêdo para os Estados da J odia.,. pele criràe de- telc·eira deserção,
uso de arUla prohibida,
e furto.
Extinclo Batalhú& N.· 30.
I~lugencio Sequeira, Soldado; condemnado
em-qualro annos de
trabalhos públicos,
pelo crÍlÍle de cumpliee erI_larromhamentQ
d~
cad~a.
.Em, Sessl10 de !lIl do ,dito me,;.
" ..Extincio Batalháo-, N. o 8.
.ManoeI Simões,. TambÔor; Franoisco Antonio,
e· Antonio José
de C,:ú'vaI-!JO; Soldados.; condeml1udos em um anno
prisão no
calabo'lço,
pelo crime de. príma-ira deserção aggravada.
•
,'.ExJincto Ba-Lalhc1o N.· 28.
Pr:mcisco Pe,eira.; Soldado;
condemnado
eID qua.tro an,ool d.
1rabalhos públicps,
pelo crime de segunda deserção aggravada ..
r
.Em) Se.uoo d.e % do ruto me':l.
Ir _
• Baw.lMo
N/ t.
1:1
l.ao Jbsé PintoCa.mêllo.,. Soldl\do ;.,condGIRnado~ •• q.tltre ....

ue

[ -3-]
~eide prisão no calabouço Tá:zeodb a.ser ..."iç~ q.ú_ lhe pertencer dentro do (~\~alt'el, pelo crime de furto ao seu c.a(j:)ar:ad~. ': ' ,,)( ' •
•~
Extinc:to Batllthiio N/h
1 - '. (' l"
,
Antonio Joaquim de Figucirêdo,
Soldado;
condamnado'eJ1l 'lua- •
tro an nos de tl~.,hll'lhos 'púll! ic Os. , pelo 'crih1e Ld~.l'::.'s(',g.lfndd de~eJ'ç3o
.:
"
,,'
7
80'gravada.
o ~~ • "
~ f' Em
SCS5001 do c&8 M dito .mi!9:..J ) ',dd'f ,L •
! ' .. [8 (
'" ~,
""'I,
I (1
•
I
[)
•r) 1~']
'{ . ,{
.r:
i
.J.0 !'e!linLen,bo de ',JHilJ;ct;if). ,/ r I u « ~(
l tlreg~r.i.o ,Antonio;
SQ!:sladcr; condemna:P.o'em
tf#t '1l.Qn9~~e.t;r~halbos púl)licos, pelo crime doe 'furto,' e {.Mio crime de deserção foi.
r
]h:(t'a'Py~icad(). o. indullo lei" ~~ de M ar~o ;ultimo.,; r (ri; ,,(Ii ( • 2O •
Batath~; N.· 1. n I ) .~\, 'J v"
o.
e
Angelo de Medei~o5\, $oldá~ó; conde!a>.tll:t,dQ o m s('~. an nos
de.g-rêdo para ·o~.Estados da India , pelo onme- d~ J~r~elra. 4.Ç{õ~lIÇao
simples.
J
)
,
"''Ir I
'Iê',

ao., . ) [

g

.

,Bcdalhâ~' N"

I~.·~

•

José Jacintho da. Costa Pereira"
Soldl1~o; condemnado
cm quutlvf' afinOS de 'trabalhos públicos,
pelo crime de:J$egundíl:J ?eS~l'ÇrlO
llggra.vada.
'.
,.,
(
t ',t' '.
Manoel A ntonio de Oliv.eira, Sol\t.ado; cOIH,l~mnado cm seii anno de trabalhos públicos, poh)c;rime
de flArto. L •
(,i, 'C'
.'
1)atal.hi$QN.· 3.
Victorino
A ntonip-, SOltll\.d9~. coqperon~do,
m d~U5 iJ.nn~s detrabalhoi;
plÍlblic05" p~J9~crimt!\ ,de w;o de, arp;l,a ~tohibida,
e pelo
cFime~dé deserção fo\.lhe, apljcável.o
IIld,y.l-\q de ~2 9,-[ ~,arç<Y ul.imo...~· I
"r~'
e"IDrr
SI ... fll. "'h
1 ~.
.,
·1 .
José Maria Chavrs,
Soldado;
condemnado
~m~~i~,,)~l\.nos de
degrêdo para Oi E~@.d9•• ~ lndia, pt:lo ,çJimc· de, ;terceira deserçtlO
s;i1lll ptes, ~ u';
.J
•
" ., !. " ';:
I -,H)

Y

/

'f:.J!

I

,

b'xlinc.to EJ~t4Ihá.o N" lPr

I,'

'I'

c'.'

t)

,

, MaTC~ P~nto Rozq.o, Sold'llçlo.i condell1llad~
ejn, d~znl}\no, de
deg.rMo p ..'1.tll oi E.stad9s ~a lndia,
pelo crim~, dt1 tercerr,a: de;;erção
a,ggravada.
.
..
v v'.
)
,
•
v.
"'.
~
~
"03,
h
E~tincto Balalkâq l:l." .1'1\
," I r O, •
ProCDpió José, c Manoel, Jqaquim 9/ _, Soldado&;, çond!lrrroilclns.
em sei" annos de degrêdo para os Eltad,06 da lndia" pe19 Gr!1.\lc,du .
teTceira. deserçi\o sinlpl~s.
,.
,
J1;í&tincto Batalltâo N.· 29,
José AntoniQ CardozQ M~chado, Cnbo 'de }~sq~uldrn; 'J.o~\à Antonio. dé Ar.evêdo., ..An~l)e!{ada.; .Ie Antollio José, Spldtl~Q; condemnados em \1m nnno çl' pri~flO', e ftílSi~ fo', nlterada :;J. 'Sentença de I
rrWrr::rerrí enfoTe ~dgsrJ' d(ldll pela primeira.. lnstan.cian
Cjl.l1}..~I,lçg;tlm~nte cla~si ç<,1U de m·)üm ~ falta cO~IIl~ttid,a pelo~, r~~s.' ( .
Y

~~

.,

J

[ ~.] J
.) :·~r:·,l~",." 'T.fjíttift'Ct(f·Baialhtll,,"N.~'ao,,·

I

,

.

~

•

Manoel Antómü:Diá'6,
SaLdadb~. cdlldemnado :em S:1ÚS 8f)"fII.Q.S <{e
~egrêdo p~ra os Estadóff; d'a ,llldill pfflo (crime de terceira deserção
slmplef~!)()l., '.'
I'
) • oh.
v,:, ( "
'II
t'
!.. 'r
!'. ti "Í'.~ <Séllm~,1ie .2 de.I'tI1ha 'do'1:i{;ohn1io;; j !l~
cor C1>1 ... j
Regimento
de Caoallaria N: 3;
h ...
João Ribeiro,
S0Idbdo~"'C'Ol'ldemllfadq)-em~seis,onnos
de degrêd~
para os Est~<los da India:
pelo crime ~e terceira deserção si~ples.,
Bernardino Nllnés:,'\Soltfàdó1~ condeinn ..do em dez annos de degrêdo ,}>,at<à'" Afriéa : pelo I<lrimlf dll Cfll~rrlh.dese"ç~o "e Mga d"'prjjão.,
1'?
'lHátalh6b N:'1bl,.. 1 o:>
' '~
,
José Ribeiro,
Soldado.~ (~()OI't ~m.r4taao em séi"'~lIn
,d.c.plis~o , ..
pelo crime de desordem eíenm{m.r~.
<
,f'
>
~)
E~ét@,rBatatlbid
Mo 29.
'
• ,A·lbeitO"Nurfes ;...sôldfídO';' ooll<ÍeÍDn.adó' em .10115".aOl106' de treb.aJt.9~ públicos , pe lo crime de fuga de prêsos,
.
Em Seua'O de g.'d(l dito me%.
.. n ....

j

)

I

.

'&talhâo

N.·

Q.

.

João Jose Ventura , Soldado i; condumnqdo em quatro al1<I1O&de,
trabalhos públicos ,pelo crime de_segunda deserção aggravada,
,
•
('l'
RaftmetQ J1dtalhóó N.· 80.
Anto.nio Joaquim,'
Soidado'; cb{]d~nrnad(j em'quatro
anhos.rio.
trabalhoi pJÍblicos, pelo cl.ime-.aé '~g\lnda' des-erção aggra vaua.
"
c
_.
• E'nt &síl1o
de l~ ith! li. ,td mn. r

.

,

,Rcgi~tb

de ,C~Ik1riJa

• Malloél· r.elxoto Guim:A'l:ãé!5-, S6kládb",
no~ de degrêdo para os Estados da India,
deserçã:o , 80'grávâda.I
f11')h[J(") ;o.)·[)rO;~

Nt"(16.,

fI',

I'

f

'1t

deÍbl\l8dQ ero db7."an~.)
pelo crime de terç~ir.a t
•. 'l.
,r.
(
. ,°1, . Rcgimeh'll~ Q:Í~::Ca~l:ÚttJriw.b
NJt 9~~
.r.;.
1 ~'j lptl
J"':eliciâno A ntonio da Cunha, Cabo de.Esquadra;
condemnan
f'DB..
der annos de degrédo pJrã a1gllnl'do&'Freshiiôs de Africa na Província de A'ngóla,' sentio P,I\tvelrt'> ex$' Ict-orado dilsinsigoias Militares, ,
}~~lol'cl'ítrleGãed1erobf!dí'é'iJlêlàfàL~eu,si].'perior!> prb'{~nindQ.&e cre arn1.ér/
Batalhâo de COfadores N" 3.
',
__",
João Valdantas,
S~ldac1o; cbndeiJ~nad(l' em dez arlllOS de degrêdo 'para. 'um: dos Presidios tie, Aff;l!a. 'na Provil)~ia .de Angóla,.
pelb crime de primeira desMção, . úS'o.de :arma de ddfexQ.1 ce,. saltea~
dor de estrada.
(\(II

Y

,"[:

Extincto Bata/Mo N.· 6.

A ntonio José Béfoardó;
de trabalhos

públicos,

Soldado'~ condemn'ado ell'l dous annol
pelo1crime de segunda deserção 9imple..

"
• E:xtir';t:toBatalhão N.· 7.
, A rltonlo' Nunes, Soldado;
condernnáqo
em utn ~,,~
de pr,ish
fiO calabouço,
pelo crrtne' dê primeira· deserção aggr~vada.
,

{ ó )
, Eoüincl» BatalAâo N.', 11.
Soldado;
condenmado
em seis annos de degrêdf,h
Estados da Lndia , pelo crime de terceira simples, fi! rot;bo.
Em Se.si.io de 16 do dito 'I1lC%.
Regimento
de Cavallaria N.· 3., •
Ferreira , Soldado; condemnado em degrêdo perpetllO para
Presídios de Africa , pelo crime de primeira deserção Jl.massassínio.

Jor\O Pedro,
~ara os
,
José
um dos
pies, e

.E,dinelo Batoltiâo N.

o

16.

Francisco da Cruz, Soldado ; condemnado
em dez annos de.degrêdo para os, Estados.da lndia,
pelo crime da terceira deserçâo ag:gravado.

.

'

Exlil'lclo Ba,lalMo

,

N: 28.-

M anocl d,e Carvalho,
Soldado;
condernnado
cm deus
tra balhos publ icos., pelo crime de furto.
Em Seesâo de 19 do ditO' me;;.

E.xtincto Batalhão N.

o

annos d.

25.

Francrsco Pedro, Soldado;
condernnado
em dous 'annos de tra-.
balhos públicos,
pelo crime de roubo de Igreja,
.
.
v
'
Extincto B{ttalMo N.· ~8.
•
Joaquirn
Âiltollio. Coca, ,SGldado;
condetnnado
e~ quatro ~Il·
nos .de t:iJbalhos,públiços.,
pelo crime de ladrão salteador.
, Em Sessao de 23 do flito me".
l.o Regil1unto
dr. 4r.t~lherw. '
'.
Bornardiuc
João C~ri,piniâno,
Soldado;
c,ondemnado
em degrêdp PJ!rp~tlloJ para. s ES.l;4.dos da,ln.clia,
J>~lo crime d~ ':l"!!1rta ,dc:!scrçao, .e fllr~Q. •
'
, ,
L
(
) o
!a,: Rtf{Ji'lneq~t().de; Artilh~rià '
J~5 1!Hip'P~' ~.&~l(hl51}1; cQndt;mnjodo
em t~e:z; annos Ae traba,.
lho. pú!.1licos, p<'(ISf·"rL.o,1~d9, prime.ira deserção,
e t~rt9'
"
~ r"
"0'
..~ •• !JfigillWnlq de 4!:lifheria .
. l'b<).lD~ JOilquj!!l "Soldado i C\onqm,I1Qadq IlID $ei~ a~nps.(d~ deg,rêdo para os .Estados
dól. I ndia ~ .Jli!\o crimg
de, tercei'r,a, d~ei'çtl(it
$implGs.
.
.
t
,I'
Balalht!Q Nó o ':J. •
'
Anlnnio Jc\sé, ,$o-ldadp.; cOndefl1lHldo ~tI1 dcgrêdó perpetuo
para
o Prllsjdi(), Dllqll~ da árag~nça na ~l'o~incla d~J,\ng61a.,
peJo crime
<!Le insubordinaçüooc

.Exlincto Bat(ll/~âo ' N.·

~3.'·

I·

'

ii

cm

L,,,iz Frandsce, Soldado.; con<le.mnado'
pm a11 110 de ,prjsão
no ~calabouço,
p'~IQ cd,me de primeir~ d'~St))'Ç.à9ájfgra váda.
.
. E:zlincto Batt!,lháo IV" '28.
(,
ev.J
Allto~io.Marques,
S~ldad,Q; eondemnado
eJll dOlls .~Jlno$, do Jra~ .
\laIl.Io.s pubhc05, ,pelo e!Ifl1~ de U~Qde ftl<1l:l de ponta.
. \
1

J

{

, Marçal da Cunha, Soldado; condemna'ào eja dous a nn os dI! tra},alho~ públicos, pelo crime de furto,
'
.
B,w Ses:táo de 3,a âo dilo me~.'
1:' Regimef"to de Ay,tilheria.
Augusto Ccsar Gom~s de Cur valho , seu verdadeiro nornc , Franeisco Joaep,lir,l ele Aglli'lI', Clarim';
co'ndemnado
em quatro an nos
u'e 'uabalho. públ:f.;os, . pelo crime de quarta deserção simplcs , attenla a menoridade do réo.
Regimento
de t.:t'~llal'ia N."9 .
• '1osé Maria da Costa, Soldado;
condemnado
em 9cis-nnnos de
áegreda para 011 Estados ela India , pelo crime de terceira deserção
sim ples.
e,

Q

Jtxlincto Batalhão N. 13.

f

'José'ElIg!êitado,
Soldado ; condemnadoem
quatroannos
de trabalhos públicos,
pelo cr ime de segunda de~eTção aggravada.
Ex/incto Bataltiâo N. o it.
'
Jo~é Maria, Soldado;
condernn ado em quatro a n nos de tr aballiós p6.blicok, pelo érihte de feg\tnda d~serção aggra\'ada.
'
Eetlncto Batalhiio N.· 13.
José Àntonio P-:reira, Sol dado ; condemnado
em seis mez es de
trahalho's públicos,
pe19 Crime de segunda descr~rw simple s,
l

,}

Extincto Ba1alhâo K. o

-~Q .:

Manoel Maria " SoldadB;
con.(ll.'1'nnado ern quatro annos de trabalh0s púGlicos, .pcl o crime de segunda deserç'àJ élO'gravada.
, , .
"
'Exlincto
Balalftâo N.· ~1.· . o
-"MaIlóét"MeTldes-,
.so'Idado;"condeúlrlado
em un' anno depri<l5.o
no calabouço,
pelo cTirr~e,de pri.r,neir,a deserção a~gra'Vada.
Exl~1tclQ ilatatftiJo-1'N.OJ
Ao. '
., Sí1l1fi'hud'é t::lli-veil'á, Soldado~,lei)lrd~nú1hdt; em qllatr~l'anno5:,de
trabalhos público!, pelo crime ·de Ségulldá de':il!l'stlO aggra,'ada •
•Jo~é Ferreira 1", Solcl-ádo; condêmnadó
et11 oito anllos de degr~~t~fi(
O~ Es,~ados 'da 'l6-dja;
pel,o crime de. se-gund~ deserção"
uzo Me anIras", c 1lrg_a do càlabouçQ.
'
1

Em SessJo -de i! de Agq~t() dfJ ddo anno.
,10(' ).
'._ I ;'71>
,. 'l
••
~
,I
/~egWfcrtto
ele ' Cm:allarul'
N. p.'
.ltist'Mart'iU, Sofd,ad'o; tondC'rnnado em 'St'is meles

de pri$3e
de5~rçã() &imples.
.
Rcgirri.ento dt 'Ctkaltct1-ifJ No o 6.
(II A
:)s~ , '. ~O~?ad'6, ~b~tle.~nado' e~, tlm n;,no de --trabalhos pubhcos,
pet'Ó cnJlIC de pm1.elra deserçao,
e femuento.
• r
.
t
Bbta'lhâo N.! 2.
:Jo~q~lI~iICO"á's, 11S)otcladd;' c:ondenlO&dó em \1m, anno de ·trabalhos públicos, pelo cfime de 1.1$0 de 'arrilf.l"pt~ib:dl1.
'

110

calabouço

pelo criu)e c\e prjn~tira

;,I()~ii:'

I

(,. ]
. Batalhâo .LV~• .J..
Bernardo Pinheiro,
Soldado;
con dem na do em quatro annos de
tre bulhos públicos , pelo crime de segunda deserção aggravada.
Extsnct» ilalalhâo .LV•• 27.
•
! Antonio- EhlCrr'Ciro;
Soldado;
eondemnado
cID ,um anflP. d,e pri.50 no calabouço,
pelo crime de deserçõp;i.
.,
) 'lt;m Sessâó de 6 do dito mc%. .
"': ')
Regiutenta de. Caoallaria N;" 3~ I' •
..
Anroniõ vde Aguiar,
$pldado;
condeOlnado -am seis annos de
degrêdo para 0.5 Estados da India , pelo crime de terceira 4~.~rçã@
. simples.
.,,,j
Em Sess.1o de 9 do dilo ;ne$~
f

Regimento de Cavallaria N.· 1.
<.
'
Sebll;,!irlO de t\lmeid'a, Soldado;
çOlidemnadQ em seis anpo.s de
à,'grêc!o para os Estados da Lndia , pelo crime de tercelra.deserçâo
simples.

E,xtindo Hatalhâo N.· 7.

Francisco A ntonio Pereira,
Sóldado;
condcmnado em um an-·
no de prisâo no calabouço,
pelo crime de primeira deserçâo.
Extincto Batalhâo IV: 8.
JOibo Dlogo , Sold-ado ; condemnado em um armo de trabalhos
públiuos , pelo crime, de primeira deserção
aggravada.,

Extincto

Batalhão N.

o

l·h .'

-

~

Mhnoel Rodrigucs , Soldado;
condemnado
em tres annos
trabalhos públicos , pelo crime de ferimentos,
e CoolUliõe.: >
.
)

-*~*[.zc.cnç.a, Gor~ccdida! por motivo de molestia
clarados,

80.

de

..

(\

0f.Ariacs tiba~zo de.l'

,Em·

Sessâo de ];, do me%,pro:.r:imo.pauad(), , .

Tenente do Regimento de Infanteria N" 11, A\cl'audre de Oli.
veira Jllllior, prorogaç(lo por cincO'ellla dias p(ll'a. se.re·~t.~b~ecer.
Em Sessáo d~ 16 dQ dilo. me",.
Ao Tenente Ajudante do Regimento de Infantcria
16',....Joaq~irll
José Gualdino,
sessenta dias para se tracta~r.
"
B'», S.,m'Ío- de, 22.<10 dilo mer..
Ao Capitão do Regim<f!l1to de Infantaria N: 2\ icrvirdo' no Regimento N.· 14, Antonio Ribeiro de Araujo,
o·itellta dias para con·
tin uar a tractar-se.
Âo Tenente da 3." Secçã. ,alo Exercito,
Manoel Te!x.eira cte CarTalho e Sampayo,
quarenta ,dias para se t.ractar.
}.O

N,~
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Licen;ça, regIstadas

concedidas

aos Ofji';l'ali (f,bai;co indio:adoso

·.Ao êiftlrgHi.8·

AJu6allte dD ~.'. Regimento
de Artilherhr,. Luiz Maria de Assumpção , 11m mez.
Ae Capitão
do j1egimet1to de CavalJaria N.· 4, David Simões de
Carvalho , prctrogação pOT quinze-dias.
Ao°t"i1;t1én'te db1Batalhão de Caçadores N. o 1, .M(mo~l Medeiros do
.(}ãMo, trez mezes .
.Ao Tenente do Butalhâo
de Caçadores N.· 3? Antonio José CL\(!';'
tano , um mez. • . I
\..
Ao Alferes do Batal,brlO de Caçadore~ N.· 4, Anton'io Moreira Bastos Junior , trez mezej ,
~1Jo 'l'~nente 'dó Çúrpb . Milltar do Arsenal' do Exercito , Thomuz
Jàaquim-de'Almeída,
dous meses,
-;:

~

,

J

Dcclgr::lll~& o ~e'guint~~
''lo· Que óMajor
do Estado Maior de Artilheric , Francisco de
Paula Lobo -d' ~ vil1a, foi por Poftatia de 6 de Outulrro ultimo nomeado Commandante
do Mater~a'l de Artilheria na 10." Drvisâo Mi.
"Iitar ~ cessan do em conseq uencia o exercício que lhe ha v íl:t sido dado
na Ordem do Exercito N.· !llO, do corrente anuo.
!l.o Que farão approvadas as licenças que os Commandautes
da
2. a, 3.\ e 4. a Di visões Militares,
partrcipárâo
ter concedido aos 0111ciaes abaixo mencionados , na conformidade
do Artigo 9.° das Iusttucl;5es lnsertus na Ordem do Exercito N. 0'13, de 6 de Março de
1837.
Ao Tenente
Ajudante
do Regimento
de Cavallaria
N.· "{, João
Couceiro da Cesta , trinta dias pEira se tractar ; contados de!21 do
-' -net próx1m'Ó' pass.ado.
•
.i\í:J 'i~é-rr~nte do .Batalhão de Cáçadotes N.· 1, Raimundo Moreira.
. de Silntll; An9'l,
trillta dias para se tractar;
contados dc 9·5 do
K
mez proxfmo pRssnao.
Ao Quartel Mestre do Regimento de Infanteria
N.' 7, .1oséGllal.
d~lO
derCampos,
trinta dias para continuar a tractar-s~. = Dv«W1r DÁ TJ!:acltlu .•
• J(')
Es li eonfonne •
fl

•

I

~.

O Cher. inf€Niío

da

1.~ Direqâo

=

N.-'! 45.
c<

Storelarta ~e b'BiadQ

;Wj

Negocio. dai G~",a,

c:m 16 de .1ge'1.embro

de 1843.

OR'DEM DO EXERCITO.
I

Publica-se ao Exercito
.pOJ'

)

,',eguinté':

9

Deoretoe de '6 do corrente me:;;.
'Corpo de Engenheirol.

.

'Penente,
o TenE:nte de Eng~nharia
na 3.& Secção de) Exercitó ,
Antonio Maria de Fontes Pereira de Nfello'; -oôntnndo a antigui'dnde
deste Pôsto de ~o de JuHlo de 1841.
~,

~."; Regim:ento' de Artillteria.

",

'

Capitão da 4.a .Bateria,
o Capitão
do 3.p JRegil11eHto (aa rnesrãa
Arrua, Francisco Monteiro de Carvalho.
3.· Rt.gimcnto de A1·tilheria.
Capitâo ' da 7." Bãteria , o Capitâo do !it."'RegiinelHo
da referida
, ~tdm{~., José Mar ia -de Pin a,
')
.
Batalhâo de Caçadores N.· 4.
Capitão da 6." Companhia,
o Capitão do Batalhão
de Csçadoree
N: 1, Antonio Bonifaei-o.Juli,o.Guerra-.
I

•

t.

Alferes,
Rêgo,

Reaimento de Injanteria N:
o Alferes ?a 3/ Secção do Exercito,

13.
Thornaa do Pl'ettas
,

.j

Regimento de Inf'anteri« N." 16..
.Alferes, o Alferes da 3. a Secção
rio Corrêa,

do Exercito.

(,

Jouqubn
•

Por Decreto de 12 do 'dito
Escola do Exercito.

nià.,

I

P'rofr.

José
"r>
II

L;

c-

Exonerado
do exercicio da 4. a Cadeira da dita Escóla , o Leu te J ubilado da mesma,
Evaristo José Ferreira;
pelo haver reql erido.
Por Decreto de 13 do dito me!t.
'
Batalhão de Caçadores N. o 4.
~
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Infanteria
N.· á, Sebnstiâe
Antonio Peixoto da Gama.
•
I

RcgirMnto de I'rI,fanteria N.
Alferes) o Alferes do Regimento
de Sousa ..

-.,

ere Infauteria

o ~.

N.· 9, Mal16d Pinto

Regimento de lnfanteria N.· 9.

Capnão da 7.· Companhia , o C~pitão do Regi'mento
.N. o 6, Franci!co ,Manoei da .Fonsêca.

•

.

de lnfánteria

Q

Regimento
de Tnfomteria N.' 10.
Capitão da Companhia
de Atiradtlrcs,
o Capitâo do Rogimallto d
Tnfan teria N.' 11, João Joaquim Ca macho ,
Regimento
de Infauteria
N. 0, l~.
Alferes, o Alferes da 3."- Secçâo d0 Exer cito , An,tOflio Augusto de
Leão.
~
Regimento de Infanicria N. o 15.
Capitão da 6~ a Cornpanhia
, O Cflp_it1l:o do Regimefito
de Infanteria
N." 10, Polycarpo Xavier de Paiva.
4. a Secção du E:J;trcit o.
Forte do Bom Successa.
Reformado
na conforrnidads ,Q;~ 't.\J~al:_áde 16' de Dezem bro de 1790,
fiç~lldo a~dido ao,ref<:ridQ' FlHtel, pdô requerer,
o PJ\itneito Tensnte de Artilheri-a
do' l!J11ti'lb!Ih'U,,1
tnjdD
3."- Secção do Exercito, José Fortunato.
lilàlteimda:Rocha;
em attençâo a contar
mais de 3~ an n os d~ SerY~~.o" lrJtver feito a Guerra Peninsular,
e ter sido J ulgrtcto incapaz, deonelle contin 13II r.. actl vamen te, po'
uma Junta Militar de Saude,
)
"
•
.
..\ \
Réformado
na c,:oll.formtdã.dil do ATvllrá :dc 16 de Dezembro de 1790',.~
o Alferes; do Ultramar,
unido á 3_- Sccçâo do Exorcito , João,
Leite Botêlho ; po'r assim o ,requerer , e aobantsc incapaz de Ser"
vir acti~amenM".,
' L
".
II
)
á

---*~IIt~.

,

• .L

,J

SJI;1 Magestade~
4- RAINH~J, ,DetcrJniria l,
0
Que o Auditor empregado
nesta Secretaria de Estado'h ÂÍ1tonio Angusto de' Melln Arehcll,. seja dispensado
do serviço para,
que foi nomeado na. Ordem db Hxewita N~· ~8,.. do oorreute nu110; e que.o Capitão
do Batalhão de Caçadores N,"Q, Francisco Dionizio de .Almeida ,volte
a exen[ef o\..lllgar de. SeeTc.ario da Commis~ão encam'gada
de liqllidoru);jdhei;to.ao
b€neflcio da Lei de 10 de
Junbo uJtimo.
'
.
I
fl.o Que o Tet~eote ~dwl!I(!1Í Gompal'llaia dê Veteran~
de Setu-,
bal, Francisco de MirantM> 8,'Mlolt::t', soja dlspe.n ad0 do COlYlmando da Companhia d0,Ve.teran<f ckCijascaes; e SlIb'slituido neste Ser-,
viço, pelo Capitão
adilirlo ti 'Oompanbju"ue
V(·terM10S de Belém,
Rodrigo Affonço de A-touguia.
.
3. o Que 06 Commalldantes
dos C'lrpós q~lando remettcrem reque-rinoonlbs de praças,
que pe41teltld?1.O
se~ sub,tiLuidáS n~ Serviço nos,
termos do Decreto de lO da Dezembro, de 18~21., enviem, juntil-,
mente com os docllmen os ordena,dos no~esmo
Decreto,
attestadm.dórôFa.Ctlllativos.d~
respectivos Corpos,
sôbre a capacidade
fisi-_
cu dos indivi,d.uos que Ü'Srequ,Ql'cntis aprésentatem
pa1'Q06
substit\lrr..
j

1.

,
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S.tla Magestade,
A RAINHA,
Ma1Jda declarar Aspirantes a or,
?Iciaes, por terem as circumstancias
exigidas na Lei de 17 de Novemb-ro de 1841', os indivíduos abaixo mencionndos ,
Al:h?oo Pereira, de Lima, Anspcçada
do Regime-nto ele tnfanterià
N.'" 9.
N~lI1o Mascarenhas
Zuzal'te Lobo, Solda.do dó ·Regimento
de -Infanteria N. o 10.
Sebastiào Botêlho Pimentel S.mÍ\ento,
Segundo 6'ál'~rito do Regimento de Infauter ia N." 1.1.
I ~r

'I

' cU
r ~

Sentenças

proferidas

pelo Supremo Conselho de Justiça

.1t1il'itar.

,Em SeniÍo de 9 de Agosto do anno proximó pássádo.
.
Estincto Batalhôo N.· 30.
'
Manoel José , Sojdado ; condcmrrado em dez a n nos de degrêdo
para os Estados da India , pelo crime de terceira dêserçãó tt)tgtav1'\da.
Antonro Ferreira Segundo ~ Suldado;'
condemnado
cm um àtl~
no de prisâo no calabouço,
pelo crime de primeira dcser.;5(,J.
Em Sessõo d-e 13 do dito me~.
R~g'Ímcnto de Ca:oollal'ia N.· ~,
Malaquius Ribeiro, Soldado;
c011demnado em seis m xos de pri'$,5.0 no calabouço,
pelo crime de furto ao seu carn arad a,
Regimento de CuvaliadlJ N.· 5.
Zacarias Jose , Ferrador;
condcmnado
em seis moáosdo prisüo,
pelo crime de ferimento.

Bata'lhâo N.. 2.

João Teixeira,
Soldado;
condeJ'nnadó em um !ln no de prisão no
'Calabouço,
pelo 'Crime de primeira deserção ag'grav.ndu'.!
BatalMo N." 3.
José Marqu.es Béja , Soldado;
condemnado em dez annos de
degrêdo para algum dos Iugares de Africa,
peln crime rUe assuada
ferimento;
arrombamento,
e furtô de ga1Ii'nhns.
'
José Bernardo de Azev.êdo, Soldado,! ":Condómnado em cinco annoS d~ dcg:rêdo para ajg.um dos lugarel> de l\fricn, pelo orime ,do assUada -ferimento,
arrombamento.,
e r(}ub{)
.gg)\illluls.'
Lourenço Coelho, Cabo de Esquadra;
condcnlllado
em quutrb
annos de trabalhos fYúlYl:cos, peto mesmos crimes.
Bernardo Roddguet,
José Alv~s, e 'Luii Munoel Fernandes,
SoldadoS'; condenlllados
em dous aon~ de.tràbalhos pu~li.cti~, pólos
sobredil0"s crimes.
. ' .•

ae

*

Çl
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ExtfinclQ Botaihâo N. o 9.
José Ferreira de Barros,
Soldado;
condemnado
em um an ao dia,
prÍjào no calabouço,'
pelo crime de prirnéira deserçâe aggravada.

Eatincto Batalhão JV. o 112.

<

.'

.:~

Joaquim José de Santo Amaro,
Soldado;'
eondenmado
em um
anno de prisão. pelo crime .de differenças e disputas com o seu.Oorn ..
mandante.
.

,.,,:

EJCti:nQto,BQtalhi1a . .l\~or18.:

' )

João ManoeI Pindello,
Soldado ; condemnadó
em· nrnanno. de
prisão no calabouço , pelo. crime de primeira deserção aggoravadá •
Em Seuâo de 20. 'do dito ./Ile",,,
Blllalháo N.· 2.
Domingos Antonio da Silva, Cor neteiro ; condemnado
em dous
annos de trabalhos públicos,
p~lo crime de segunda deserção simplçs.,
'

Eatincto Batothâo

N.

o

12.

Manoel Justino, .Tambór.;
condemnado
em oito mezes de prisão,
no calabouço , pejo crün~ de primeira' deserçâo aggravada.
Extinclo
Batalhâo N.· 30,
'
1:h~odoro Henriques,
Soldado;
con demuado
em seis annos de:
dcgrêdo para 05 Estadoe, da Lndia., pelo crime da terceira deserçâo .
simples,
.
Depósito de praças aouleas.
Joaquim Machado,
Soldado;
ooodcmnado
em um anno de tra-.
balhos. públicos no Reino, pelo .crime de. furtos.
Em Senáo de 23 do dito me~.
Bata.IMo N.· s.
Joaquim Gaspnr , Soldado;
condernnado eqLUJ,11 anuo. deprisâo ,
pelo crime de insubordinação.
.'

Extincto' Batalhão . .r '." 10.

Luiz , Soldado;
condernnado
ern seis rnczes. de prisão.
pelo -crime dei primf!ira desorçâo !i.implcs..
l
'.L
Em Seesâo .de 27 do dito me'li..
B'x.tinclo Batá/Mo N. o 7...
.
José Joaquim,
Soldado;
condemnaclo em um aO,no .de prisão ·ne
calnbowço,
pelo criRle de primeira deserção aggra,ada •.
jj;.:JJtinctp Batalhão N, o 19
Pedro José, Soldado;
condemnado
cm seis aonos de degrêdo
para os Estildos dfl ludii.;
pelo ,crime de terceira deserção sim·
pies. , I
Em Se~sâo dtJ 39 do d.to meti.
Regimento. de Ca,vaUaria N. o 2.
Zacarias Bflptista,
Soldado;
condemnado
em dez annos de de.-.
grêdo para Arrica, pelo erime d41 primeira deserção e ,roul?o •.
Francisco
no calabouço

1

I} ]

• ·Bafallzdo N: ~.
Manoel"de Cam?o~í;. $oldad'o;
C()nd'c~lnad~ cm ~~i~àll~}6\ de
degl~o
pãfca" 'Afriêà , pwlo cií fl\e de rrirne~ra deilcrç-ão e roubor

• I,

"

'r

.EtctmctQ Botalhâo N. 16.
condemna(Jo
A nt(}n-rbtdê"Mhgálb~es, Soldado;

zes de prisão
pIes.

em 'qu3tfóT'me.

no oalaboaço

, pelo crime,' 'cip- primeira' deser~ãa·siRH
"
, Exlincto -Braalhâo N:·' ffJ40,
I
~ José Ifei'Xcira Pirl~,
Soldado ;' condémn'Úlo
eIil"s~is mezes) de
prisâé no 'calAbouço,
pelo ái~le éle prirneira deserçâo' s'i'mples.' ,
Etctincto Datalhâo N.· 28;
c r «(,
.Munoel Joaquim dá 'su v'~'; 'So1dado j "'có,id\~mnado em seis annos de dcgrêdo para os'Esl'ados 'da 'I ns,lil\ , 'pelh crime de terceira
d~erçãó simplés.. (
, .
, ,
-,
o

,l

.4'",

SesslÍo de 4 de Outubro

(1

do dita a"n'o'~
r

,

I

'r

Batalhão de Sapadbres.'
José Manoel , Corneta;
condemnado
em seis anrios de degrêdo
para os Estados da Indla ,: pelo, crime de terceira déserçãb'
simples.
I
"
•
,. V ,
"
,J J
1:· Regimento de Artillt:erià. I O.j (' o"
b( .
Cypriúuo José Ferreira,
Soldado;
condemnado
em tiro ttllM de'
trabalhos públicos,
pelo crime de seguhda' d~serção aggravada.
J
Q~ o Regwientd
de :Artithena.
. ()
João Pedro Ferrdra " Sotd>ado; condeulOado
em seis m~zei d.,
prisão no calabouço,
p..lo, crime de, primeira deserção simples.

.

Regirn,wtodt;

l'avatlàr1ÇLN.· 3.

A'gMlinho Dias, Soldado'; condemnado
em dez annos de degrêdo para alguu') dós p'residi'os de Africtl,
pelos crimes de prim.eira
deserç~lo, salteador,
e lIso,de afOla prohibida.
'
flegtmento
de Oavallaria N.· õ.
Manoel Agostinho,
e Manoel José, Soldados;
condemnad.os
em ~éis mezes+de pl'Ísrto no:calabollÇo"
pelos érimes deprimeiJa·.dlllerção sim pie..'
,
.l!JxlútlJl?
f]Ma!118o N .. 7,
Manoel dos Reis, SoTdadó; condemnadó
em seis mezes de pri.ão no calabonço,
pelo crime de primeira deserção simples.
'
Extincto Batalhão N.· 16.
'
Luiz Antenio,
Soldado;
condeoonatlo em um anno de rigorosa
prisão,. pelo crimE) dp. ferimefl to.
I
Extincto Batalltáo
N.· 18.
João ,Maria, S1:>ldado; condemnado em seis meze5 de prisão ne
calabouço,
pelo crime de primeira deserção simp.les.- ,

o

o

E.'ttin(Jlo· Balf<.zlhrJrAlf..• 19.
sb MMWeli#Vp.I\-i,l,Q"
SqlJuqo; .c.olld;erp1ladçh~'
QUqJro 41nl1(f$ do
trabf'i11m py4~iç_pp l' Aelo y,'irLHr di: j\çguqqf!~ÀesbE§ã~·/~g:g.rava.d~",

[latm;tl/to H,u!..Q.,M4o Jy.

n

~.

•

-omJtl~' l\'fPfW.9loh§HI~;:4J
;Jcor)Qt:mnado
~11l.p,o-j., l~ze~ de tl'ijlbplhos
PM1i>Ji€.~S)LPSf!orGij!}tfhPe S_.egllJ1.f;l4 Àes.çrção sinwlcs., i .
.
.'
.
li'.xtincto Batalhão ~N.· 30.
. I
.Torto Gomes de
f\tlspeç~d
; ~\Içc~~1ado
cm dez a~n05
g~ ~,9g~êlJQ"P}1rp.1ls( tA~~~O"QU lfl(d,i<u [9-Çc~l\P.anqo~
ell} trabaJhos
puhh.~.i.\l!~ QHa,Il~p !jeJ.~emor~r, 'jlo,.;ç;el~lpr" ,p«<lp)crll~le;~~ .terceira

9~S',

deserção

'aggravada.~.e-

-un 8ia, f'"
pi'~nU':>b

Luiz Fortunato
trabalhos

fe.rjm\'ln~o.

II

nr".,,~~~,~e.:~Q
tt~'8 dR"q~1:,q'fj.ZCf
.. ' f',,~T
(, j-!),1, ,(/lclJZ'TIlçr-.tq df ',A1'NJ'IG?;ta. (1

I

ror'

I!

'I

."

Soldado;
condernnado
~m qf: an nos _d",
pelo crime de Curto) arrombarneuto
, e uso de

Raranl,

públicos

,

arma prohibil,~
ttl )'\
'_ 0'\'
)
,
,
José Santo, Soldado;
condemnado
cm \I!!, a n uo de trabalhos
.públicoe , pelo crime de pl"I~.eira dqsr"ç,üo \simples, e roubo.
JO 1~,)'

eb

'''rrflR

c;;P;.11íi'IJljff1, .#1l#IMl?, N~'6.

(fti~IlJpu~Q_sW çil'~v,aUJo,,. SoldfltJO '( condernqado
em, dez nnnos 9.~
'degrêdo 'para Moçambique.,
rlespindô-~e-Ihe
primeiro
a farda C<2~
todos os 5ignaes de ,~e"Pr.ê~o J p_~!OI.,;C};intl1dq~ abandôno
do pu.to,
c
r6l.Y~·49r:ffli~,c~m..

,I. ;,
João Pir(>s,

WFPIwh,a,me,J;VSo ,,)
',h"wjiJlr,fr.
BÇlt.W/~, l'{.·(7,
J

•

,"

r'

>

•

SolqW~9\; cl\'nêle~rJt.JH4f«\ c~,qmllro annos de traba.
lims Bfll:lljc~' ~nrnR~1~.Q;',1I1?~IQ çri~q., qI.~ priflloira q-<l5~rtÇíio simples,
(l uso,€lshfUi!1J
B'(,)5l-W~djl i~ II; ,,') lJ4 ".I .r L ,I l'
,f >E~t\~~c~q.,
\'J;JMl1lf~(1,oN. ~ 9 •
. 'JI.l\~"n.JHlt ~lij·tf){l,in'I~Ol:JhfJR i '{1~wpellJ'l~clç ~ln_ dl(l qJ1l)bS dO' de~j.!'Mftl~~r!})oe~L~d:O{iI,Fla
.
l\lçliu,\
pef9C5iJne
% \erceira d(')sG~.çâó
aggravadOl.
.,'b; ,") .J.
.'
.",
< t'
I
f;B:r-tinclo .LJaJ,a..ljão 1Y•• lQ,. (
•. rJimbJ'tJarJll'· s~y, ~cr41adçÍ,:o nOIll<:, JQaquim j Marqu~s Pódro,
8.qJfja:5W·. ;('.I(nçlClJlnft~O ~rr degr~~o _p,e!R,~~IL<~
op{l,ra Moçambique--,
pelo crime de quinta deserção,
e \ISO de 'arma prohibida.

Ea;tinçto ,BatalMo

N.

o

16.

.~ru;' Pe..rtlH-u, SÇ)ldado;
coodl)mnado em dez é\nnoo de trabalhos
púbficos,
pe,IÇJQj'illls de furtos,
arrolnL.amcnta,
e uso.de arll,lQ pro.
J

ibida.

I

• ,

•

Em Sc~s,1Q,de li!. do. dito 'tne'i!.
Regimento de Cavallflriq N.· !l-.
da Silva Falçiio, 'li; Ma't)oe! N 1\Il~S,' Soldados;
condcmna.
si>i$ Gle.wlà ~e. prisão. no cala~~ço,
p:el<>lf C?jm~f:; ~ pr~rntirll
deserçüo sim ples~
,
'.
'
João

CC.WII'}W,.

[:. ~}
,

ar' Re rrr.f?,cn:lô' 'de

l"~

CJvetllarz·(I.I N''' ã>! J

tJ

A ntor.io Ferreira, oe Bernardo Rodrii$"ue , Sol' ád'o5"i tolifdeip~a.dos em ~~Psm~7,ê3.de pn;ão lIO calflbl.m~b, pé~o~ &im~$ d prrnle~rt't
déset'ç5;o simple

ê

,

I

}

.... • -

-

I

Batalltâo N." Q.
,n!
Manoel Antonio Borjes,
Soldado;
condernnado
em um an no
de prisão no calubouço , pelo crime de primeira deserção aggravada.

Batalluio N.· 4.
José Gonçalves , Sold ado ; condemuado
~rn um auno de p j"ã(,)
ne oalubouço , pelo crime de primeira 'clescrçtlo agl!;ravaÇta.
"
,
Ex/incio' Bala/Mo
N.,o (;.
),
,(l"
'->I~tev1t-o dl'iPlIsSOi,
Soldado;
condemnàdo
em} seis arlrios de d'J.
grêdo ll_a.ra./ 05 Estados da India,
pelo' criwe' dé t~'l'céira "dé{erÇ'àQ
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A g,OSlin!lo M:oreir-~,. 9otda,do;
«ondetri'Ml.dl1 élÍl 1~atrlnlIJ'n~~
HQ
trábftrn~Js lptiolkcs
peib crrmé de sogundrr Hés'erç:1o ag9'fl:tvadá. {,
AntÇ>tlÍ<? ~osé dos ,~ant,o_s" Soldado;
.con,deIl11'la'do em seis me~e~
de p!-i'JrLO IH> calubotrço, pelo crinra de }:>ri?il'eLJ''à)..Cieser{a~sir{~pJes'!
• . R!:ctinçtó Batalhâo ·~Y.
fl'7'.." '.
•
, 'Pedll:l Mar';'à'-CarMozo,
Soh:l1'1dó; cOllderiÍlhdo
seig I'ne~es de"
prisrlO 110 c:1labcruço,
p,do crime ele primeira deserÇf:to sim'ples:
)
.
Hxtt'ncto Bat(/t}~á(J N.·"9.
. l
AlJtollio ,Pereira,
SQldaclo;
conderrinndb
em lfQ1 anni> de<pr!~âQ
liO .e'.!l-abt1lrçu,' pelo 'ctime-d
Iltilbeit'a deserçno' agg an,da.· . ~
Francisco :Bartlr(\)o,
Soldudó;
condCJl1nadO
em seis llt)nOS de
~egrêdq Hara os Estado.s qa IntUa, pelo Cf!tn.e de terceira deserçtLo
simples.
.
•
Bxti)1Çto Batalhão N. o 11':
.
JMcprirrr-' R=6<trrgucs, Soh.ladó·; condenJna'do éttl seis roellE:i" dá'
trabalhos p,ú!.Jlicos, pelo cf1we de segllnda
desérção siroplei.' . r
- From:is:co tte Abreu, S6ldádo;'
éOlldcmtiado
em seis' tr)eie de
prisâo no calobo'll~O, pelá enroe de primeira dêsel·'çâ.o·sitnp]cs.
·

em
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-*~Lil:,e1lfa, c~llcedidas l)or '~otivo

• IA

de ~~(ll(~~ti(/qo-s Individuos

~~co

:
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de.

ckw(ldo&.

Sessiio de 7 do ,~rl'enle mr.91.
de Caçadorcià N: 4, Sebastião Anlo,nio Pei-.
xbto da; Guroa, trinta dIas para éo'nvalecer.
.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N.o ], Cur!os Viieira da
Silva,
sessenta dias para se tractar'.
ACí)Tenente
do Regim@nto de Infallteria
N.· 10, FI' nçis('o Mane>cl
da Cun\ia, trinta dias para con'va!ecar.
E7~

A·o Afférei do Batalhão

.

fr t\ )
Âo Alferes do ~~rn.(')r C?4N?!." .l~~z'JMar~1,l ~çs -'\njos e Silv" , 'trinla
• dias- P!trjl .'It; t~~~tl\r. • 'lIJ. 'I "
'.
~'
•
,
P'~~tICllr dfl y'o!rtadoqll Cl~ e!\tlllc~aRepartlçao
das Obra~) Militares,
TIberio Ernesto Craveiro Lopes,
quarenta dias ,para .se
tractar.
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LtcC1t~(l$regzsia(J,a. c01~f.ed~cfasMil Offiéiacs abaixo indicados.
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:~:';' TiegiIllG~1to de 'Artilberi~,' 'I'hiago Augusto Vellozo de II rba , pl'OrQgaçtl0 por traz mezes
~R T~rl.~n~enQC,"!} ~im(ç;nt? deCavaUaria N ~o 1, Antonio JOlié MarI..:tj~~~)dg~dqL~lna~r~.me~cs,
,.
.~.
,,)',
Ao Afferes ao lfegimen to de Cava llariu N. o 3, An tonio Ernesto
~'P,cJnst~19.S9/N}~1!J pr!-m?gíl~f~o,-I,lOr' dous It}ez~s..
..
A0 T'1fJ~nt1 a.? ~<il,!PPJ}!P~O éle Çayaflariq) ~~ b, Ma}1Cle,I_R'i!!ardo
{ kftRlrgo, um fnl~~nj' ) >,r +. ( ,
• CAI
-:
J
.1\0 ~~pitã<;> 'Y-raAqaHR,,I;l,(> u,c:girnento de vavallarja
N:~.7', Autoni«
José de Macêâo e ~SC? ceHos, PJ'O{og!l,~ão por dous mezes.
Ao
dq._-~~Ba1aIl"lO
')dC) C.aC'AdQfQs
N .. 8,," Luiót Wadington,
~ ;:)â"~,lferes,
,j~6'h
,:;1.)
OOot1HJ:;11. h' t
(.JD
~
ous mezes.,
'
"4;"'"
,. '.
.,
Ao Capitão dd'Reg'imeJlio id.: In(~,ntcriél N', o 4., Ihlthazar
Moreira
~~, .l3rifPcl f Lv'prO~ilpr\? (RR1- 40115 n)e7.Csi. • I ~A0·1~n~.n~~JdPb!,{~gilfne,,\I@·de
Jn'fa}l!Gria ~r·
s?r~indo,no R~g', ~J~lW~,N.õi '~"",hró,a~~'IJl+!pse }d~~ell~opç~
C.13f1fo, q ulIlze dUIS ';
( tendo pnpç!)Jlo e~l.1ll;l.~ÇI cQrrcnte mez,
'
A;) Cflpitfió do Corpo MilitaI' dd Í\r;'~nal do Exercito,
José qa
ma Lobc Soares, dou:.. IJle7.J!S'
' '
Ao Ç~~eUà(} da q," S~~Ç~R'do. Ex~rcito", Seb,astiilq José de Az.evêdo
'Loho ,.R.UéjU:0 mezes.
r I I"
.
•
4o) Ç,api't~ô lera' dompa:r'llIiâ de VeteranQs da "forre' De :Belém, Francisco JXayi~í' ~._~§tbo, ,:pr?rog~ção [>01' cçnto e'setenta dias.
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Declllra·se que foi approvada
a licença de trillt~ dias para conÜI1IJar ti íroctar-se,
que o Commandánte
da 3." Divisão Militor,
pal,ticipolI em Oflieio de B do corrente mez, ter concedido ao Alferes do Regimento .. de Inl'auleria
N,0,11, RaifI)undo Cl)llaço Mimoza,
na epn f9rmidade
do. ,A r-t. o 2. o das Ill~trucçQ~s inserta~ na Or ..
dem do Exercito N.· IS, de ti çle Março de l837,
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