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Q,fldrlel

SUA

MAGESTADE

do Exercito,

EL.REI,
publicar

como Commandante
o seguinte:

em CheCe

de 22 de De",embro pr()ximo passado.
Regimento de Cavaltarza N.· 6.
o Alferes que se acha fazendo serviço no mesmo Corpo,

Por
Tenente,
Fclicíâno

Manda
Decreto

Cezar

da Silveira Pin to,
Bataituio de Caçadores N.· 1.
Capitão da 4." Companhia,
() Tenente do Batalhão de Caçadores
N.· 2, Balbino J t)~é de Barros.
Batalhão de Caçadores N. o 4.
Tenente,
o Alferes.
Allgnsto Cezur Cordeiro.
Batalhâo de C,l.çadores 1V.o 5.
Major,
o Capitão do Batalhão
de Caçadores
N. o 4, J'aques Fillppe Nogueira Mllnozo.

Rcg1ml'nto de lnfanteria N.

o

1.

o Major de Infanteria , Bernardo Antonio Ilharco,
Regimento
de Infanierio N: 15.
Capilão da 3.a Companhia,
o Tenente,
José Francisco Leóte.
Os Officiaes supra mencionados
co ntam a antiguidade
dos p6stos
a que ~ão promovidos de 19 de Abrrl do anuo proximo passado,
por terem sido preteridos fia promoção desta data.
POI' Decretos de 28 do dito me!..
llatalhâo de Caçadores N. o 4.
Demittido
pelo requerer,
o Cirurgião Mór do referido Batalhâo ,
Antonio Jacintho Mendes.
Cirurgitto Mór,
o Cirur eiilo Mór do Batalhão
de Caçadores N"
e , Joaquim do ClIrm,.," Malhciros.
Tenente

Coronel,

Batotluto

de

Caçadores N.

o

b,

Cirurgião Mór, o Cjrur~ião Mór do Regimento
de Cavallaria N ..
6, João Clemente ~Jendcs.
lJatalh<io Nacinnl,l de Caçadores de Leiria.
Dcmillido pelo requerer allegando moti\,os attendiveis , o Alferes,
ManoeI Gomes da Cunha.
Por Decretos de ~9 do dilo me!&•.

Corpo de Engenheiros.
Tenente,
o Tenente
do Regimento
de Granadeiros
da RAINH.A,
....N uno A ugusto de Brito '!'abQfda, por se achar habilitado com
o respectivo Ourao,

[2

1

Regimento de Infonteria

N.

15. ,

o

Para ter as honras e Soldo de Capitão,
o Quartel Mestre CIo dito
Regimento,
Fermino José Corrêa , por contar 10 annos de serviço effectivo no drt o p6s10.
Esquadrá" de Cavdl/{;t"'iIJ de 17oluntlIri(ls da Carta e R AINH A.
Alferes aggregado , o Voll1ntario do mesmo Esquadrào , D. Luis
da Costa de Souaa de Má'(!'êdo.
2. o Baialbâo Movtl d~ )}titddtlre~.
Demittido por ter sido julaado incapaz de lodo o serviço , pela Junta
Militar de 'Salitle, o Tenente , A u;;o,.to Sim'Ões Margiochi.

SUA MAGEST

-*~

...
----...

Deterrnlna t.1'le os Officiaas
tenham ds dp~tirlO!S 611e lhes vão designados.
1.o Regtrnento de ArfUh'tt'ih.
Segundo TetllMte,
o Segundo '1'ehe'nte do !3.o Regim!!nto de Arti ..
Iheria , João Corrêa de Mesquita.
abaixo

ADE E L.}Ü~I,

mencionados

~. o

Segundo Tenente,
lheria , Ferrnino

Regimento de A't'ttlhen'tJ.

o Segundo Tchentt>da
A ntonio Pereira Léite.

a.

a

1.0 Regimento

dlil Artr-

Se~çáo do EtberdÍto.

Coronel

Graduado,
o Coronel Graduado
do RegUnp.rJto de Caval ..
Iaria N." 8, Vicente dá Cl)flceiç1'lo Oraçà, à fun de continuar a.
servir no Comtnando da Guarda Muhiciplll do orto,

~

Ex.one~t1do do exercicio de Ajudante
de Ordens <10 Commandante
dá 6." Divisâo Militar,
pelo requerer,
o 'I'enunte do Exercito,
Jo.tf Pedl'b dê Md lo.

--.,.~m.........._

SU A MAGEST ADE Et-REI,
Manda declarar o spgllinte:
1.0 O Tenente Coronel do fiei.imellto de lllt'dntcria .111.0 11"
Fra'rlcilic'o
CartloÍ'ó
M,)n te Negro, -' Com mandou o n..ginwllto de
Infanteria
N.· 1;) desde 17 de Dezembro
de 1846 ~ até ~3 de Janeiro 'do áú'no preximo passadó.
2.0 01\1 jJr do Reóimento
dé 'C~tVnlla'ria N.· 6, J(rsé Aragão
de Lira, servio de Major dó BrigaJà,
da L" .Briga~a da Divi$i'IO
de 01) raçõ~s do N"rt'e, de~de 19 de N(')ve'llbl\) 'de 181,6, até 10
de Julho de l8t7.
3. o O Tenente do Regi me'n'to de [l'l'fàntê'ri'a N.· 6" Eduardo Ma ..
th'éus d'é Alrrreitla Coelho,
por 'motivo de serviço,
não gozou a li.
cençd de tfinta dias 'que lhe foram con~di:«o5 na Ordem ido Ex:ercito N.o 6á do ann.o próximo passad:O'.

.'

Quartel General no Poço das Necessidades
de 1848.

em l~ de Janeiro

ORDEl\I DO EXERCITO.

Su

A M AGESTA DE EL.REI,
como
--do -Exercito
, Manda
publicar
o seguinte:

Com mandante

em Chefe

DECHETOS.

J\ ttcndendo
aos Serviços
que tern I restado
o Alferes do Ultramar,
actualmente
servindo
no Batalhão
ue Caçadores
número
um,
Se hastiâo José de Sampayo:
Hei por bem Determinar
que passe
ao Exercito
de Portugal.
O Duque de Saldanha,
Presidente
do
Conselho
de Milli.tros,
Ministro
e Secretario
de Estado
dos Negocios Estra ngeiros , encarregado
interinamente
dos da Guerra,
assim
o tenha en teu didn , e faça executar.
Paço
das Necessidades,
em
trez de Janeiro
de mil oitocentos
quarenta
e oito. = RA lN fIA.

=

Duque de Saldanha.
Attendendo
ao que Me representou
o Segundo
Tenente
de·Artilhcria da Provincia
de Cabo Verde,
Luiz A ugusto Prestrello
, e ás
informações
que Me fornrn presentes
a seu i ospeito das quaes se próva o bom SN\ iç') por elle prestado
no primeiro
Regimento
de Art]lher ia o n cle se achn va servindo,
com especialidade
no dia viate e
nove d~ Abri! 1I111m
: llei por bem Nomeá-lo
Alferes de lnfanteria
da terceira
StCÇllO do Exercito
de Portugal.
O Duque de Saldanha,
Pr,·.ideldp
cio Conselho de Mirustros , Ministro
e Secretario
de Est"do dos Negocio:> H~lran;;eiros,
encarregado
interinamente
dos da
·Guerra,
assim o te n ha entendrdo , e faça executar, Paço das Necessi.lad-s
, CIII quatro
de Janeiro
de mil oitocentos
quarenta
e oito.

_

lLU~ll(\.

=

Duque de Saldanha.

Tendo
em considcra(;lto
o distinctt)
comportamento
do Conselheiro Antonio
Thornaz
de Alm .. ida da Silva,
no desempenho
das
fIlIlCl;Ôf'S
de Inspector
Fiscal
do EX<'Tcito,
com fi Graduação
de
Coronel,
as quaes tem sido por elle exercidas
com muita
honra,
ze!o, e intvlligencia
: Hei por bem COnel'der-Ihe
a Graduação
de
Brigadeiro,
como Graça
especial,
pelo apreço que os seus indivídllaes Serviços
~le merecem.
O Duque de Saldanha,
Presidente
do
C:0nsclho de Ministros,
Ministro
e Secretario
de Estado dos NegoCIOS Estrangeiros,
encarregado
interin arnonte dos da GUNrn,
o tenha !l:sim entendido , c faça executar.
Pw;o dasN ee~sidaJc5,
em

•

•

quatro- de Janeiro de mil oitocentos
de Suldanlia,

quarenta

= ))'uque

e uilC'. :::;::RAI:\IL\.

Attendeudo ao que Mo reprcsentarnrn
os individuos n hni xo mcncioriados : Rei por bem readmiui.los
ao, excrccio do, ElJll're~os de
qlle ultirname ntc se achavam dCIIl;ttid()s P' r Di-cr. t, s de d'lr 1"<'1'[":1
datas : Inspectores de Revistn s , Manoel Ferreira Q
j\ I:J('lo
:F lippo Bissone, Franci-co .l\bria Múll h" ro , (' José Paulo Vil'in
J'lnior:
e o Commissario P,'gadnrrlraduado,
Luiz
Il~l"todf' Lun n
Barrêto , O Duque de Saldauha
, Pre.id<:'nle elo CCILdho rII' 1\1 o istros , Mini~lro e Secrctario
de Estado dos Negocr.» E,trulIg" iro"
encarregado
injerinamente
dos da GII('J'ra,
o tenÍla as-rn t'nl-endi.
do, e faça executar, Paço das. [ecessidade s , «m quatro de Janeiro
dI" mil oitoceotos quarenta e oito.
RAINIJ,\' = Duque de SalI

""

".

=

danha.
Hei por h -m EXtlOerar o Marochal
do EXN.cito,
Duque de Saldanha,
do Cargo de Ministro e Sccrctur!o 01' E~ludo dos l' ~ocio:l
da Guerru , de que fura illtf'rinanwllte
enfarr('g'udo por Decreto do
dezoito de Dezembro de mil oitocentos quarenta e sete. O Conselheiro Bernardo Gorjâo Henriques,
Minliotro e Secretario dI' E3tado
dos Negados
do R('itlo,
encarregado
interinaurente
dos l ·~g()cil s
Ecclesiaeticos e de Justiça,
o tenha assim onten dido , c faça executar. Paço das Necessidades , em oit» de Ja nciro de mil oitocentos
quarenta e oito.
RAINHA.
JJr>nwrdo
GOIjJo lIenriqU&B.

=

==

Attendendo
ao merecimento
e Illai~ circllnstollC'ias que concorrem na pessôn do,Consf'lIwiro Bnrãll du Francos,
Coronel Commandante do Regimento de Granadeiros
da HAINUA ~ lll'i por hem Nomea-lo Mini~tro ,e Secretario de Estado dos .N egncios da G ut-rra.
O Duque de Saldanha,
Presiden.te do Cnl1ltelho de Mini~tros, Mi ..
nistro e Secretario
de Estado dos Negocias Estrangriros,
o tenha
assim entendido,
e faça eXClcutar. Paço das NecessidaJe9,
cm oito
de Janeiro de mil oitocentos quarenta e oito. = UAIN UA. = .DH-

que de Saldanha.

-*~.'--

P.,. Decretos de 4 do cO'''1'erl.lt:"'1111.
8ata~háo de rotunlrJrio, da R.d I \ Jl, 1.
,Graduado em Major,
o Capitão., Jllnuario Antonio de Passos, do
extineto Batalhão do Arsenal da Marinha;
ero nttençtlO aos seul
bons serviços, e fichar-se nas circuns\andas
do .. que foram promovidos por Decreto de 3 de Agosto ultimo.

Demittido

J

Batalháo de ~apod()"8B de .egunda Linha.
pelo requ~rer, a JUD, de ir ex.ercer um E.Olprt>goCi,a

r f' .,

L U J

no Cone r-lho ri" Vieira,
de Ponles

e Sousa,

o Alf(~r('$, J!){l.qllim Severiâno Augusto
conservando
as hOllras do mesmo pÔ5tO.

SUA MAGESTADE

--*~*EL.IU~l,

D(,trl'minn
filie os Official's
os destino, que lhes ·,'ilO doslgnndos ,
1,6 lle~lfnenl(}
de -drt ilheria,
Primeiro Tenente I o Primeiro 'I'cneut o do Estudo Maior da refcrida AruJa, An ton io Vicente de Ahr('lI.
Rcuimeuto
de CavaLl-wia N.· 'Y.
Capitão da 2," CN~'1)ul1hia, o Capitão da 3,3 Sl'CÇlIO doExcrcito ,
Carlos Jl)aqqjlll Teixeira,
CflpililO da 5,~ .Compa!lhia,
o Capitão da B,a SCCçtW do Exercito,
J"ão Antonio da Costa.
Tenentes,
('5 Tenclllt·s;
do Regimento de Cavolloria N • 8, Francisco Antonio dos Sautos ; e do ExerCito
que !\e acha servrndo
n aqucl!e Corpo,
D .• 105é l\1aria de Me,ll(lonça.
Jjq.lalhâo de! Cnçadore« N,
1.
Alferes, o Alferes do Batall,flo de Ca<;adorc·s N," 8, José da Silva,
Betalhâ» de ('at;(ldores LV.· ::to
Capitão da 2.& Companhia,
o Capitão do Batalhâo
de Caç adores
N.· 1, Balbino Jo,é de Barros.
Regimen.to dr lufanteria N.· 1.
Capellâo , o qapdliio
do RegImento de Infallteria
N.· 11, Thomaz

abaixo

menctonados

j.erd:am

U

Antonio Rozado.
Regime ato de Infonteria N.· 7.
Cap~tr~o da Q.& Cornp, nhia , o Capità., do !lt'gimento de Infantorin,
N" 10, Pedro LOpC5 da Cnsta e Slvn,
Regimento
de Infant, ria N.· 15.
T ne: te, Q Tenente do ll\ gimcnto de Iufan eria N ,0 1, Francisco
L no Placido Rocha.
,
3, & SeCfú() .do l~·;urcito.
'len~ntes,
os Tenentes;
do Rezirn-nto de Cavallarin N/ 7, Francisco Alves de OliveIra.
a fl~u de continuar
a s( rvir .na G lIarda
Muui..:ipal do Porto onde se acha; e JCl.é Maria de Serpa Pinto,
por.que o seu estado d~ sallde lhe não pl'rUlillf' por ora servir
activamente;
e do Regimento
de GratJa(.hir0~
da HA1NIlA, D.
F:ancl.co
Salazür ,'\loscozo, a rIm ril' conlinullr a servir na Cemmis ..ão em que s(' acha de Ajlld~nlc de Ordens do CommauJante
da 8 & Divisão Mtiilar.
Capellào,
oCapi'llão
do Rf'gimpnto de Inl'llnlcria N.o 6, Jf'ãoP,..

reira Xavier,
Governador,

fICando

Sf'm vencimento

IIlgllm

pClf aSS1ll1

o dt!f>tjar,

4.· ,~c,ç(ío do Exerci1o.
Forlak'l.a de Nos/UI Stnhora do Ilheo.
o Major da refenda Secção, ~ uno Alvares de An-

[4 ]
drade ; ficando exonerado
mingos do Junqueiro.

SUA MAGESTADE

de igual exercício

no Forte de S. Do-

--*~~*-

EL.HEI,
Manda declarar o seguinte:
L·
O Coronel do Re gimento de Iufanteria
N.o4, José Jeronymo Gnmos , ComllJondou
a ~." Divisão Militar d!!sde 9 de Junho
até 16 de Julho do anno pro xim o passado.
Q." O Capitão do Corp'l do Estado Maior do Exercito,
Manocl
Viccnie Graça,
addido á Repartição
do Ajudante General,
exerce
as funcções de Adjunto d-sd« o 1.. do corrente mez.
O
3." O Tenente
Ajuda nte do j{"gim('nto
de Infantcria
N. G,
João Pachêco,
esteve faxendo sf'fvi~o no Regimento
de l n fa ntcrin
N.· I:') até 9 de Julho; de sde 10 do dito me z até 31 de Agosto servia no Reg'imento de [lIfuflt,,!in N: ~; e no 1.. de Setembro tudo
do anno pr oxirno passado rneol heo ao Corpo a q'lIe pertence,
4.· O Alferes do Rt>gillll'nto de I nfunteria N: b , Julio 'I'eixeira Homem de Brederorle , esteve Ia zeudo serviço no Regimento de'
Infanteria
N" 16 desde o L" d(>'Setembro ultimo,
até ao L· de
Outubro em que foi con tin unr os Estudos na Escó!a P:,(ytcchnicn.
6.· O Cirurgião Mór d a 3." S('cção do Exercito,
An ro n io JOo'é
Antunes,
servio no Batalhão
de Caçadores
N." 3 dr-sde li'> de Novembro de UJ4.6, e não d,~ 15 de-Dezerubro , como se publicou na
Ordem do Exerc:toN.u
1 do auno-proximo
passado.

--.~~*--

Licenças "a·róilr.l,['·s por motivos de males/ia aos Officiae. abaixo de·
clarados , e Confirmadas 7JO" SUA MAGIi-'STADB
BL.REI.
Em S("~.~;;ode 16 do me", proxirno passado.
Ao Tenente Corou- l do H.egirnelJto de' Iufanter ia N" 16, Matheus
Maria Padrão,
quarenta dias para se tractar.
Em SCS$<lO de 23 do dito me«,
Ao Capitão do Batalhão de Caçadorell N.· 4, João Pedro Schwalback , q uarcu ta dias pua se tractar,

-- ...>-~(<?(.-

concedi l ,« aos Officiaes
Ao CnpílZin do Batalhão d.! Ca(;adores N." 2,
:5011:;0 Pinto,
pr()rogaç~t) por quinze dias.
e
Ao CapcIliio do llegilrl'~'llo de Illfantcria N.
nio l{pzadn,
noventa rli IS.
"Ao Capitã,) da 4,.'Sec,fn
rIo E"{ercito, addido
bra, Franci5co -Soare. da Guma Lobo, um
LUJC7Iças 1·c!j1.stadas

AjuJ:mt8

General

=

a6ai.co itlrlicado ••
,Allselmo MaJno de
11,

Tbornaz

:i Praça
m:z.

Anto-

dI! Cczim ..

N.O 3.
~flQrtel

General

no Paço

das Neccssidades , em 15 de Janeé»

de 1848.

-ORDEM DO EXERCITO.
SUA' MAGESTADE
EL~HEI, como Commendante
do Exercito , Manda publicar o seguinte:
FOf' Decreto

Domiuido
Maia.

me".

Regimento
de lnfanlcria
N. o 12.
pelo requerer,
o Cirurgião Ajudante,
'Fortunato

SUA MAGESTADE
abaixo

de 1~ do corrente

em Ohefe

meucionados

Firmo

EL.UEl,

tenham

Determina
Que os Officiaf's
os destinos yue lhes 'vão designndos ,

Batalháo de Caçador'es N." ·6.
Alferes , o Alferes do Regimento de Iufuutoria N," 9, Luiz Torcato
de Faria Santos.
.,
:I.a Secçâo do Exercito.
Capit.~o, oCapi fio de Cavallaria gnrantldo , Joaquim José Urbano
de Carvalho,
por haver solicitado o bonefrcio
do Decreto de 28
de Seh'mbro ultimo; continuando
a servir 110 Forte da Ericeira
-aondo se acha.

-.~t--

SU 1\1 AGESTADE EL.REi,
Determina
que os Snrs. Cornmandantes das Diví,ões .'\lilitatcs,
r, mettnm no primeiro dia de cada ll,ICZ Ú Repartição
do Ajudante General
do Exercito,
relações
nomm,nes. de todos os O~ciaes .d~ :'i.a e 4.' Secçôes , que resi~írelD
nos Dlslr)('tos das respectivas Divlsôes , observando d'rcunstanclado.l"
men te CIlJ cada relação,
as alterações
occorridns no mez anterior:
e outro sim, que ordenem aos Cammanljnnles
dos Corpos de Vete ..
ral,os,
que façam remetrer
á mencionudj,
Repartição,
os mappas
~elHaes das rCbpeLtivas Companhias,
que pela maior parte não tem
sujo recebidos.
SUA J.";\GESTADE,
prohibe expressamente que os CommandU?IC3
dosC'jT)(Js
distrarxm
Capitãl's docomn'ando
de eaas Companhias , mandnndc
's «rn deJigenclu
paru L,hou,
para recepções do
Arsp;oal (' outrrq (\1" 'Lte,
lo rave prejuiso que d'ahi resulta ao
S~ViÇO;
e Orcena que sejam .nrm dlatalllcnte
substituklos por Ofi'L-

,,.

f

!! ]

ciaes Suhalternos,
aquelles Capitães que ainda lie conservarem
na
supradita courmissâo ; devendo em seguida.recolher
aos Corpos a qua
pertencerem.

SUA ~1AGESTADE

EL.REI,

Conformando-Se

com a Pro-

posta do respectivo Commandante,
Houve por bem prorríovêr ao
Pósro de Porta Bnnderra do U('g'imf)nto de 1I."ant~ril\ N.· J~, o Primetro Sargouto Aspirantc a Otllcial , Justino Aug usto Teixeira.

llll-blic.a.$r. ao lixf-r~üo a RelaçlÍo que I}b{1ixo se so:g1je, do. OfJiciaes,_
que lendo as collocaçôes qne se declaram,
dcuen: ser cone'dernd, B
nas Secçâe« que lhes oâo dctifl.nadas, PQ,. se acluirem , segundo os..
padectpaçôes recebidas, eoniprehcruiidos nas disposiçóes dos Decreto« ~ fZa de Aprit, fi 17 de Jull!{) , ultimo«,
3.· Secçâo do l{xet·cito.
Major de Infanterin , Agostinho Luiz Alves.
Caprtão de Cava llajju , José :\lélriíl Fla~p ..

SUA MAGESTADE EL-REI,
Mnnda declarar o seguinte:
Por j\.viso do !\fin' sterjp da Guerra de 10 do correute , Mao ...
dou SUA MA.OHSTAqE
A RAl1NUA contar como tempo de serviço ao Alferes do Regimento de Infanreria.N."
11 ,. Caetano Bor1. o

ges, aquclle que esteve com, baixa do pôsto de Offieial Inft>rior que
então exercia,
por motivo dos acontccunentos
politicos de Maio de
1846; sem que-esta disposição lhe dê- direito, a qlla~squer vencimentos preteri tos.
~.. Q Brig~<lt'iro ~ernando
da Costa, Leal , tomou no dia 6 do I
corrente , o. Go~n.QlilnA~ da 4i•• Divisão . .Milit~He duraní.e o impedi ...
mento d9 l\fll{epp~l ,d~ Campo Có.n~~ d~ V;ioh,a~s' 1 avelldo no d~~
4;Qntf~gqçlQ.o G-~I'~llo df;l Praça dtL V41lltf.lça aA GJ6trouoLI'r ncjsc~
de ;\Ipoim M:@tei~Q. Lobíl\{I,
3/
O .MQjo( d~, Ça.'ial~i.~iA. d~ .&M.roi~~., JWlq\1im J s~J M~rj
~ipadq,
fÇlj ;Qll\."«I\"~o$gr.vi.r,.oo~. J\ÀcJjdQ,:) RI't\~~.d6 JMvo$. pot"
Portaria
do Ministerio da Guerra de [l dtl Maio ultiU),O.
4," Q Tjln~\~ Co(ºn~. ~ 1" ~~~l~O
l\lfvfl~ de Atira.dMes ~
Antonio P~J:~it.. UWIf.. eJ*~t,1 OQ e ~Jc~qi(} de Co.~lJ).apd"D~(i d
di.tQ R4talhão,
e~,c9~~equQru:i"'ldp.iQHxRillleJlto leg~J do re~pe~L' w,)

Coronel ..
l).ii

q T~nei!.\~. clil 3..:'

Sa~fuul~.~~erll~, JQ~ ,r-oQJ'Q.

~

~o-.

( 3 ]
gozon a licençn
de trinta dia .. qne JI:e forrrm conceclid~s na Ordem
do Exercito N.· 88 de Q9 de Dezembro do anilo proximo passado,
sóm ite ~\é ao ,i ( de Jt.iO . o COIr"'nte.
6.· O~ -\Lf,res ti. I t'!g";1Il nto de nfanteri
N.· 4, IoftéNog 'eirade
í e ZaLhar' a,. de So a CaJlado,
se aclram S4'~\fÍfld~ de Aj rl~
d n ~S' no mesmo Corp , o 1.. desde li de Novembro, e o 2.· desde 19 dt, I)"zeml:,j"(t Ullúoocs.

7.

9

O Alfer s do 'e~iroc"tO' de Iufanteria

N.· S ...l7rá cisco d~

Araujo Va.>(HIC -U s e "'\him gOlOU triuta Jias- de licença , desde
30 de Scteaabro a !i!!} de Ou uhru do a"no prox m() pussado , que o
COff!lJJaudallte da. -1..'" J).i>~isàO'Militar Ule COl1 édê~, na conforrnida de d.., Artigo 2 o das I nstrueções inse-rta1l na Ordem' dio EXNClto
N.· ]3 de ti de Março de 1837.
8.· O Alferes db Regimento de ln fanteria' N" 8, Bahhazar Joaqum de Gsuvêa ~ acha ..se ás Ordens do Commandante
interino da
4.a Divisão Militar,
exercendo a~ funcçôes
de Artlbi i'slá' dá me\!mo.
Divisâo , detida o L· do corrente mez.

Licenças arbitrados por motivos de molcsiia aos Offic.irus abaieo dêclarados , e Confirmada, por SUA MAGESTADB
EL-REI.
El1\,

&ssâo dc 16 do mel proximo paSlfJdo.

Ao Capitrlo do Regimento
de Infanteria
N.o 6, Manoel Joaquim
de Oliveira,
seSSE'llta dias para ~e restabelecer.
Em Sessáo de 28 da dito me'Z.
Ao Capitt\o do 2.· Regimento
de Art;lheria,
Alexandre
José de
Burros,
quarenta dias para traetamento
em ares palrios.
Em SeSBân de 7 do corrt';nte mCII.
Ao Amanuense da Inspecção Fiscal do Exercito
Joaquim Antonio
Borge~, q uaren la. dias para se tractar.
'

Lscmças j'egutadas concedidas aos OfflciaeA abaixo indicado ...
Ao Tenente
Coronel do Regimento
de Cavallaria
N.· ó, Luilll
Maldonado
d'Eça,
dois meies.
Ao Quartel Mestre do Regimento
de Cavallaria N.· 8, Antonio>
José de Carvulho,
prorogação por mais um rnez.'
P~lo Ministerio da Guerra foram concediuos dois annos de licença
para sahir de Portugal,
ao Alferes da 3. a Secção do Exercito,
Alfredo Pereira do Carmo.

(4 ]
__:_*'~~.Foram Confirmadas
por SUA MAGESTADE
EL.REI,
as lioenças que o Comniandante
da 4. a Divisão Militar,
e o Governador da Praça de Valença,
participaram
ter concedido
nos Officiaes abaixo mencionados , na conformidade do Artigo Q: das Instruoções insertas na Ordem do Exercito N .·13j de 6 de Março de 1837.
Ao Cirurgião Ajudante do Batalhão de Caçadores N. 3, Joaquim
Manoel Rodrigues Valle,
trinta dias para se restabelecer;
con. tados desde 30 de Dezembro -do anilo proximo passado.
Ao Tenente do Regim an lo de Lnfa nteria N.· 6, Joaquim Antonio
da Fonsêca , trinta dias para se tr actnr ; contados de 24 de 'Dezembro do anno proxirno passado.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N." 9, fazendo serviçocm
Lnfanteria N.· 8, José dos Santos Brazona , trmta dias para se
tractar;
contados do 1." de Janeiro corrente.
Ao Tenente Ajudante
de Ordens do Marechal
de Campo Conde
de Viohaes,
Commandante
da 4.& Divisão Militar,
João Lobo
Teixeira de Barros,
trinta dias;
contados de Ó de Janeiro corrente.
Q

,Ajudante Gencral-=

N.O 4.
auartel

General

110

Poço

da. Neceuidadee
de 184B.

, em 19 de

Janetr.

-

ORDE~t DO EXERCITO.

SUA

MAGHSTADE
do Exercito,
.Manda

EL.REt,
publicar

como Commandente
o seguinte:

em Cher_

DHCRETO,
Conformando-Me
com o Parecer deSUA MAGESTADE
BL.
REI DOM FEB.NANDO,
Marechal General,
Cornmandante
em
Chefe do Exercito , dado sobre a proposta da Commissão creada
por Decreto de vinte de Outubro do nnno proxirno passado,
para
inspeccionar
os OlIiciaes amnistiadcs pela Concessão de Evora Mon:-te, e separados do Qlllldro do Exercito : Hei por bem Deterrninae
que em todas as Divisões Militares,
sejam nomeadas Commissões
Filiaes daquclla , as quaes serã? compostas, ~o Offi~ial. mais gr~duado até á Patente de Brigadeiro,
que residir na Capital ~a D~visão Militar,
que servirá de Presidente,
de um outro Official de
Palent(' Superior, e de um Official de Saude , que poderá sc~ QCi.
rurgião Mór, ou Cirurgião Ajudante de qualquer dos Corpos estll,.
cionados nas mesmas Divi~õcs; estas Commissôes durarâo pelo te ....
po de dois mezes t contados da data da sua instalação, corres.ilo,Q. ..
der.-se-hrlo directamente
com a referida Cçm missâo , e em tudo prccederão lia conforrnidnd.,
do referido Decreto de vin te de O~l\lhro
ultimo,
e dos [nslrucções
que pela mesma ihes serão opportunamente enviada e , as quaes devem strictuu'leuW
observar.
O Rarrto
de Francos J Mini~tro e Secretario de .Est<ldo ,do$ N «gocíoe da Guer»
ra , assim o tenha entendido,
e faça executar,
Paço das Necessie eite,
dades, em d.oile de Janeiro do mil oitoeei.tos quarenta
RAINHA. = lJaráo de Francos,

=

-*~~*.....
ii

Instrucçúes por que devem regular-ee Q~ Cnrllmo,Jtdanlc ...do« Di'l(l~(1J
J."11ititares na eXeC7.lç\7o do Decreto de 13 do corrente met;, que
tlUJnda CrelJT Commis.~oes Fitioell da.. que foi organi'f..adtJ por Decreto de ~O de Outubm do anilo 1wllxinlO lJOssado, para inspeccionar os Ofliciaes amnistiados pela COllcessâo de Evora Monte, o
separados do Qu.adro do Exer<;ilo.
Arti,!.;o 1." Logo <lue os Cnrnrj1andnntes
d.as Divisões receberem
.Copi~ do.Decreto de l~ do CO!Qrrrntc 1~l.ez, q,ue manda crelJr Com1ll1i!>Õ.esFililles em 1,.ot!as tU. d.1las Díl(i~õcs,~ as uev.tll,ll mJ,I.nda; ilJl-

li

•

[ Q

1

talar,
patlccipando
pela. Secretaria
de Estado dos Negocies da
Guerra,
qucm sào os mempnls que as compõem.
Art. ~.. Ordenarão
aos Presidentes
das Com missões que façam
iguaes partecipações
ao Presiden te da Commissâo creada por Decreto de ~O. de Outubro de 1817.
Art. 3.· A nomeaçflO do Ollicial de Sande de que tracta o De ..
ercto desta data, deve recahir em pessoa de toda a intelligencia
e
probidadc,
Art. 4,:
As Commissôcs
devem exigir dos Officiaes que se lhe
apresentarem
li II! a o{'c!araçllo
conforme o modello N. v ~ que acompanha as presentes Instrucções,
Art. [),~ Deverão as C('lmmissões regular seus trabalhos
pelas
'Instrucções
q ue a referiria Commissâo
lhe tr anstnittir em tempo competente;
isto he apenas receba as devidas partccipaçõcs
de se acharemiustalaclas.,
podendo
entretanto
forrna lisar relações dos Officiaes
ap.rest~ntados conforme o modello.N"
1 que tambem
acompanha
estas Lnstrucçôcs
, 115 quaes remctterão
directamente
acornpanhndus
{las declarações exigidas no Artigo 4." destas Iustrucçõcs , LI Commissão Cnn tra!.
, irt.
6,· Os Generaes Commandantes
das Divisões devem fazer
conhecer a cada um dos Officiaes da Concessão de Evora Monte,
e separa cios do Qtladro do Exercito
, residentes
nas suas respectivas
Divisões,
que tenham mensalmeute
feito as suas a preso nts çôes no
Quartel General,
que S~ acha instalada
a Commissào
Frlial, á qual
convem que se a.pre~entern dentro do prazo marcado no Decreto de
12 do corrente acima mencionado,
findo o qual- não terão direito
a reclamação.
Art. 7,: O~ mesmos Generaes
procederâo
como melhor entl'nderem a respeito dos ditos Ofliciaes qlle por impossibilid de fizica
se não pnderem apresentar
ás Com missões Fil iaes,
. Art. 8:
As Cnmmissões deverão receber quaesquer Helatorios
que os interes~ados pertenciam. apresentar
sobre os Serviços feitos
antes e depois do periodo da uzurpaç.ão,
Secretaria
ue Estado dos Negocias da Guerra,
em 1~ de Ju..tlCiro de 1:818.
José.LVIaria de Barcello$.

=

-*~*P01' Dec1'eto de 8 do

COrNllte

fIi~~.

Companhia de Veteranos de Elvas.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
. Ílcando addido á referida Companhia,
o Capitão Ajudante da
Praça de Jorumenha,
Joaquim Monteiro de Jezus, em attencção
li sua incapacidade flúca, a cont~r 67 anno~ de· idade, e 48. de

[ 3 ]
Serviço,
ler feito a Guerra Pen insular , e haver sido perseguido
no tempo da uzurpnçâo,
Por Decretos de 1~ rio dito me!..
Hàialluio Nacional de Empregados
Públicos.
Demittido,
pelo requerer allegando IiJoLivos auendiveis , o Tenente
Antonio
Pereira Lcuào ,
'l'enente,
o Alfl'res José Pedro Antonio Nogueira.
2.· Uatalh.ío Mo cel tl(! Atiraüores,
Derniuido , o Capitào l1l?grc:{oUo, David Alves Renda,
conservando as honras do mesmo Posto.

-*~._

Por Decreto de 11 do corrente rnez , foi exonerado o Cirurgião do
Exercito a. Antonio Henrique tia Silveira, de Vogal da Comrnissão crcadu por Decreto de 29 de Novembro do an no proximo
passado,
para propôr
11m Regulamento
Sanitario
Militar;
nomeando para o substituir na mesma Com missão , o Cunrgiâo do
Exercito , Mem"àro do Conselho
de Saude , J{)nquirn Antonio
dos San los Teixeira.
.

-*~~.-

Publica-se ao Exercito a Re!açiÍo que abaixo se seg'l.le, dos Gf(zeiacs
que tendo cs collocaçôes qw: se declaram, devem ssr considerado«
nas Secçôe» que lhe» v(ío designadas, 110r se acliarem , segundo a.
parteapaçôes recebidas, comprehcndidos nas disp(Jsi~úes dos Decretos de Çl8 de Abril,
e 17 de Julho, ultimes,
3,a Secçâo do Exercito;
Capitão de Cavallaria , Jo:'io José Cordeiro,
Alferes de Cavn llaria , Raimundo Gaspar dos Heis.
Alferes do Batalhão de Caçadores N" 3, Affonço de Castro.
•

o

-.~~*~

Licença concedida por motivo de 'IIwleslia ao O.fficial abaixo declarado, e Confirmada pil1' SU,d J1AG ES TAlJ.b' h'L-RBI •
Ao Tenente
da Silva,

. Em Sessâo de Çl9 do mCl proximo passado,
do Batalhão
de Voluntnrios da Carta,
Caetano
quarenta dias para se tractar.

--~~\'O~.-

Licenças ,oepstaáas concedidas aos, Offieiaes .obais»

José

indicod» ••
Ao Alferes do Regimento deInfanteria
N" 9, José Manoel Vnnês ,
dois rnezes.
Ao Alferes de Cavallaria
na 3.& Secção do Ex-ercito ; José Ignacio
Rodrigues Teixeira Mourão "yitlla. dias.

Ajudante

General

=

[ 4 j

MODELLO
,&

N" 1.

DIVISÃO MlLlTAIL

.Relaçáo do« Officiaes qmni.tiados

pela concessâo de Ecora :Monle,
e separados do Quadro do Exercito,
gtte s~ qpresentaram á Cpm •
.miss!Ío creada n(sla DIVisão Militar,
por Decreto do l2 de Ja"
neiro de 181·8,

.

."

v

8
o
Z

I ....

I
I

.,;
o
<#>

Q

~

.,

Circunstancias
peculiares.

...8

<

I
M.ODEI ...LO
Declaraçeío

N,·

que fa'!.. o abaixo

assignado.

Annas

~

E
o

~

...Ôo
<Il

~

"j

..

8

-<

do
idade

--

Circ\JOstancias
peculiares,

de
praça

Data
J\ssignallltn

'

QlltJrtel

General

11(1

Paro da» Neoessidades , em 27 de Janei,o
de. J 8 18.

ORDEJ\f DO E.t; EUCITO.

RUA

]\fAGESTADE
TIL.HEI, como Cernmandante
, 1\j anda puhlio r o segtlinlt:

eat

Chefe

do Exercito

DECHETO.
Havendo pOJ Decreto. de vinte e oilo de Setembro do anno proximo passn.ct", P,(widellciado
sobre a maneira por q'le devê SN con ..
taJa a 8DÜg lru.d dos Om·cines garantidos '('}lle em 'Virtude das disposições do mesmo Decreto
obti verem passar no Exercito;
e achsndo-se já a esse t eurpo coltceados nli::uns OffJciaes da mesma Classe,
sem que nos ros] activos Decretos cousa algutnu
se houvesse disposto
áquclle respeito: Tlf"1 por br-m Conformando-Me
com o Parecer de
liL·REl DOM I<'ERNANDO, Marech: I General,
O()IDOlaOOaJlte
em Cbeie do Excrrilo,
De ernrinar
que os quatro Ofliciaes constantes da inclus.'l Relação,
qlle com 'olcl'nixa
assigoada pelo Barâo
de Francos,
M inistro e Secretario de Estado dos N egoeins, da Guerra. seja contnd o a antigllidade
do ultimo pôsto , desde a data ,do
Decreto
por que cada 11m f i collocado
no Exercito,
o q ue por analogia de circunstancias
com os mais Officiacs a quem se refere o
mencionado
Decreto
vinte e oito de Setembro ultimo , se leve
tnrnb-m
cm couta para a reforma
o tempo CJlle estiveram na situação
(' ~oranti 10". O Barão Ue Francos,
Mini tro e Secretario de Estado d S I T pgocios da Guerra , I) tenha a sim cn tendido,
e faça execut r. Puço das 'l'ces idades, em d('z~n<lve da Janeiro de mil oitocc Iloa quarenta e oito. = RAINHA.
110/'00 de Franco»,

ue

==

Rclaç(

~.o n01Jllflal

de g_ufltro

*"~ç.;.:*
Ofjicioc$ gm·ulliidol,

~

a quem por Decreto
dcsta data. se memaa cOJltm' OQUli.!J1Itdadc do 'ultimo Pd~to, desé/.ts
, o dia em que _r6lr·(lm cotú ~ad li no Eíl:ercito.
rI enen te Coron el da i)." SCCÇ:lO do Exerci 1
A ntoni.., Maria llen.

.
' de lS,:t7.
r1ques
de Sousa, por necn~to de 3 de Julho
Capitão dI! r ferida Se
Fmncisco .J(l~é de Oliv~iro. Sá Chaves,
...p~r.Decr('to
ele 10 de J\~·('),lO de 1310.
Cnpltuo do Regillltll1t()
( Cn\allari
j .•• 3,
Francisco José Urha.
rI
no de Carvalho,
p r 1. Ido d(" 19 d, Ablll de 164,7.
1 cnelltc do ltegilll<'lll.')
ln ,!l. teria N. o 3 , J!'ron ymo José da Sil.
va Hêg-o, J.l' r Decf.
de 6 di. ~Ilnh() de 181.7 •
. Rs) etnri
d E tndn d"s 1 e rociQS d Gu Ira,. em 19 de JaneIro Ue 1813. = IJut",io de F"anc IS.

Çrw,
ue

•

Por Decretos de 19 do' corrente me!;.
Regimento
de Gr amadcir a« da RA1NHÁ.
Copellão,
o Egresso da Ornem de S. Paulo Primeiro Eremita,
José de Santa Maria Maior Silveira e Costa.
Bataltulo ]Yfoveh d Atiradores.
Cirurg·ião Mór, o Cirurgiâ» Ajudante do Batalhão de Empregados.
Publicos.,
A 11 ton io Germano Falcâ»,
Por Decreto de gO do dito me>l.
C01'PO de .8 ngenftciros..
Tenente,
() Alferes de Lnfantcria , Antonio Egidio da Pnllte For•. rciru , por se 'achar habilitado conforme dispõe o Artigo !líi. ,h
Decreto de 1~ de Jn nciro de 1837, ficnndo exonNado d.l Commissão de i\ddido
á Repartição
do Quartol Mestre General do
• Exercito.
,
Por Decreto do mesma data
Concedendo
as honras do Posto. de 'I'cncnte Coronel,
a Cazomiro
Barrêto Ferraz Sachetti ; em a ttcnçâo.uos
S'~IlS serviços e sar-rificios pela Galiza do Il'hrono de SUA MAGESTADE
j\ RAINHA,
e CartaÜonstitucionnl
da Monnrchia , dur a n t- a ultima
lucta , na f1ua'lii;jade; de CO!Tlmondante do Bnlalhão Nncioual
de
Aveiro, de q ue foi demittír..lo, pelo requerer,
na Ordem do Exercito N.~ 63 do anno prox imo pnss ado,
Batalhão Nacional de Ca,çadm:es de Al'lOndra.
Damittirlo
pelo reqllerer,
allegando
motivos a ueudiveis , o Tenente
, Domingos ..Yerediano de Mello.
,

J."

_.~~*--

Por Decreto de 11 do corrente mez , expedido pelo Ministcrio dos
Negoeios do Reino, foi exonerado do pôsto de Tenente da GlIarda Municipal do Porto,
o Tenente
da 3," Secção do .Exercito,
José-Maria 'de Sousa Pimentel,
por as-irn o haver solicitado.

-.~*--

SUA MAGEST ADE EL.JUH,
Determina
Que os OITJcia1'1
abaixo mencionados tenham os destinos que lhes 'vão designados.
Regimento de Caoallaria N.· 8.
l'enente,
o Tenente do Hcgimcn~o de Cavallaria
N. o ô, José de
Lima e Silva.
Rco'imen.to de Granadeiros
da RAINHA.
da 4."'" Companhia,
o Cnpitão do Regimento de Infante• ria N." 14, Manoel Antonio de Moura Cabral.
Tenente,
o Tenente
da 3." SecçrlO do Exercito,
José Pedro de
• Mello.
'
Regimento
dtl- I1ifanteria
N.· 4.

tapitão

Capitão

da 1.. Companhia,

Thomaz.

o Capitão de lnfanteria,

Joaquim

( 3 ]
3-. & Secção do '~:J:crcit(). .
Tenente,
o Tenente do Regimento
de Covallaria
N.· 6, Manoel
do Nascimento,
em consoquen cia do se u máo estado de saude
lhe não permeltir por em quanto servir activamente.
lJal<lUuío de Volnntarios
da Cada.
Tenente,
o Tenen te do 2.· Batalhão
Movei de Atiradores,
Jonquirn Franco da Silva Multo".

_ ..
~~*-

RUA l\IAGESTADE

EL-H.El,
DetC'rmilla que o Tenente
Tonel do Corpo do Estado Maior do Exercito,
Carlos Maria
Caula , pr-se a exercer provisoriamente
as funcções de Chefe
Estado Maior na 2.& Divisâo Militar.

SUA J\lAGESTADE

Gndé
de

-.:tS~._

EL-REl,
Manda
declarar Aspirante a
Ofücia] p()l' ter ,13 circunstancias
exigidas nas Leis de 17 de Novembro de 18 H, <21 de A br il de 18~3,
e [) de A bril de 1R4·i) , o Segundo Sarucnto do Regimento
de Infunterin
N." 7, Mauool Firmino da Trindade
Sardiu ha •.

-.>::~.-

SUA MAGESTADE
EL-H.E[,
.MandA rceomcndnr
fi exacto.
obsorvancia do determinado
nu Ordem do Exercito N: 23 do 1.0
de Julho de 181.3, relntiva mente ao ajuste de contas de fardamento
das praças condcmnadas
a trabalhos publicos no Reino, e á rersessa
80S Comrnnndantes
dos Presidios da" quantias porque as ditas praas forem crédoras.

~.-

- ..

Publica-se ao Eeercito a Rclaçáo que abaio:o se segue, do. Q(jiciae.
que tendo as oollocaçôes que se declaram" deeeni s,r considerado'
nas Secçôes que lhes váo designadas., por se acharem , segundo a.
partcC1paçôes recebidas, comprehcndido» nas disposiflÍe' dos Decretos de QS de Abril, e 17 de Jullio ; ultimas.
3. & Secção do I!,',xcrcit a.
Qirurgião Mór do Regimento
de lnfanteria
N" 11, João Frede.
rico Teixeira de Pinho.
Cirurgião Ajudante do Regimento
de Cavallaria
N.· 7, José Coe ..
lho da Silva.

--.~~?:*-

,

SUA MAGESTADE
EL.RE[,
Manda declarar o sezuinte s
1.o O Brigadeiro Grad uado , Luiz Ignacio de GOUVêR ~ se .acha
Govcrnundo
interinamente
o Castello de S. Jorge,
desde 8 de
Outubro ultimo.
2.· O Tenente
Coronel de Cavallaria,
Francisco
Infante de
Lacerda,
se acha desde 12 do corrents exercendo
as Iuncções de
Chefe de Estado Maior da 4." Divisão l\1ilitar.

r. 4, ~J
3,0

Por Aviso do Ministerio

de 10 do corrente , ManCOIl1O tempo
de serviço ao Segundo Tenente do
Rt'gimellto de Artilheria , José .Maria Pereira de Almada;
e ao Alteres do Regimento
de Infantcria
N. o 3, Antonio Gonçalves
da Silva, nquel!e que ostivernm com
baixa do pôsto de Ofliciaes Inferiores
que então oxcrciam , por motivo dos acontecimentos
políticos
de Maio de 184.6; sem <.jue esta
disposição lhes dê direito a quul'sqller
vencimentos
pretéritos,
4," Que ficam sem eff iito as declarnções
qlle nas Ordens do
:Exercito N." 76, 82, e 8:1 rio anno proxirno passado,
se fizeram
relativamente
a achar~m-Be comprehendidos
nas disposições dos Decretos de 98 de Abril,
e 17 do .l ul ho do mesmo 1\11110, o Tenente
da 3." Socçâo do Exercito,
Joaquim Jos~ Gnlviio ; c o Alferes Ajudante da Praça
de Almci.lu , Antouio ..Frnncisco
Ferreira de .Magalhães.
5." Qne segundo
as Ordens de'SUA
MAGESTADE
A RAINHA, cout.inúa
provisoriamente
II servir
no 1.0 Regimento de .Artilheria,
o Primeiro
Tcncnto ,' Luiz Boruar do Leitão,
que na Ordem N.· 87 do anuo proxilllo passado,
passou á 52.' Secção do
Exercito.

dou SUA MAGESTADE

(ll\

Guerra

A nAJNIlA

'2:

contar

-fl~"'''---

LictlllfCl ooncedidã

por mo'ivo

de molestia

ao OJJicial abaixo

rado , e Oonfirmada po» ",'UA MAGEST./.J)P,:
Em Scssií) dr: 13 do corrente me'::..
Ao Tenente
do Batalhão
de Sapadores
de segunda
Lopes de Carvalho,
trinta dias pal'a se tractar,

,

MClttl('G

~~*-

registada con;eJida ao individuo

Ao Capelliio
do 1~('Jilllcn 'o de Cavulluria
de Almcida , dois uiczes,

-.~*-

(lllaix€)

N ."

j.,

decla-

BL-RHJ.
Linha,

Jo5.o

in"dU:arlo.

l~,lfacl

Gomes

FOrAm Oonfirmadas
p"lf St1:\,
MAGESTADE
EL.TIEI,
as li.
eenças <!fIlC osC;Hnmandallt(~S da 3.", e B,-Divisêes
.Milil.ares, I,nrticiparam
ter concedido
aos Officiaes abaixo m nciollr.dos,
'na CO)1rormid de do Artigo ~ .• das Instrucçõos infS<!rtas na Ordem do Ext>rcito N.o l~l de G de Mnrç() de 18~7.
Ao Cirurgião
Mór do Batalhão
d(! Cnçadorrs
N" :3, Bento Gonçalves dos Santos , trinta dias para se Iraclar;
contados de 7 do
corrente 'me?.
Ao 'l'cllente do R('gim ~nt() ele lnfulllaia
N.· I:>, .ToS(;lInria Ah'a ..
TCSQuintino,
prorogaC::1o ]'01' lrinla I in, á flue lhe havia sido concedida na Ordem N: 30 do anno proxit 10 passado.

Ajudante

Gen('ral

=

'N.O 6.
. Quartel General no

POfo

das Neccssidadee , em 4 d~

Fevere,ro.

de 18HL

ORDEl\i DO EXERCITO.

SUA

MAGERTAOE
E'L.nE'I,
corno Commnndante
do Exorcito , :Mandn publ ícnr
seguinte:

em Chefe

(l

POt' Decretos de 2á do me'- pf'oximo passado.
Reg4·men.to de CtJ7mllaria N." 4.
o Cirnrg-i5o Ajudante do Regimento
de lnfan teria N" 3, José BrRZ Corujo.
Regim nio de Tnfantcrta N." 1.
Cirurgião Mór, o Cirurgiã"l Mór do Regimento de Cavallatia N."
5, João Henriques l\1orley.
1cm/cria
RCrt'Í111enl(l'
de ln';I'
N. o 11.
M
Ci,rurgino
ór , o ('ir It,!ião Mór do Regimento
de Infanteria
N."
1, Jouv L ptista Il.il.c .ro,
s. a Secfrío do Eeercito,
Cirurgiiio l\liÍr, O Cir\lr~ião 1\ 61' do )ll'gimento
de Fnfanteria N.11, Luis .:)ino (7, ;al'iI>S; 1 vendo continuar
no exercício de
Director do Iospital provisional do Funchal.

Cirurgião

Ajnc1antc,

--~~:v...
_SUA MAGT' TA DE EL HPI,

Determina
que 08 OfftdR'e8
teu am os \..t ir
QU
lhes 'vtlO designado ••
L" R.,ril1u·'do
d 4rll'f,é,.ia.
Coronel,
I) CorOI1 ,I d,.. A 11:h'
ia , B lf~O ( VIla Novn d'Ourem ;
devendo tornar o COU'1lI81lf
ti) I'l "lI't nto Iozo que Sl'J'U dis.:1_
C
'~
'"
o
penso d o uns
ommlS;;oes
tlt'
.' LI ha fJ..eTC ndo,
Rcgimcl1h. de (al:<lblnrw N.· 7.
Tenente Coronel,
o 'I'eucut- U, ronvl o Ut>ziml'nto de Cevnllaria
:N •• 6, Antonio Ferreira Sarmento.
.•
Bate I/I,ío de CaçatÍc!7'('s N. o l.
Capllao da La CompnnJlia
O C:qJi'i'rCl
dn lkwlhào de Caçadores
N .. 8, Joaquim J~nac;o M('llzinÍ! ) d" Silvei a Gouvéa.

nbaixe,

mencim

03

Bo1tctL!Ul()

():I

de Ca~:adorcs K. 2.
Q

Te,wnte,
o Tenl'lIte,
J\1 lloel f ynucio dt, Brito, fH'I.\n o exonerado
do exercícIo dr' Ajllrla rte d Botall ~.o d Tol lOtarias da Cal' a •
.Alferes, o Alrcre no Rl'lTllncnto
de Infnnlerin N!7,
DamiãoFraire
de Bllttencourt P' go. o

( Q
,Alfercs,

Vanêz.

1

Rafallu10 de Carador('.~ N.6 4.
o Alferes do Regimento de Infantcria N.· 9, José- Manoel

Rcrrímento de.lnfante"ia

N.

o

2.

AHeres, o Alferes do"hegimento
de I nfanteria N." 7 , Joaquim ~hria Reynaud Sampayo.
Regimento de: [nfanieri« N.·. 4.
Capitão da Q •• Companhia,
o Capitâo do Regimento de Infantaria
N." 7, Francisco José l'\f')rlteiro.
Tenentc,
o Tenente. do dito Regimento,
Francisco Custodio Freire.
Regimento de [nfanleria N.· 14·•
.Alferes,
o Alferes do Regimeoto
de Infantería
N." 7, Francisco
• Bernardino
de Sá)\t ugalhliPs.

Uegimcnto de l nfanteria

N.· 15.

Tenente Coron el , o Tenente Coronel do- Regimento
N." 7, Manoel Antonio de Barros e Vasconcellos.

de Infanteria

Praça de Valença.
Temporariamente.
arldidoá ref,!rida P.raçn, o TenenLe do Hcgimrnto de Infanteria
N," 8, José Antonio de Mattos , Pro atlNlção a,
achar-se aleijado d(' um braço, por effcito de' .ferlrnento de. baila
recebido na acção de Torres V edras,
S.· Secçâo do. Exercito.
Tenente Coronel,
oTenente
Coronel do Regim~nto de Cavallaria
N." 7, David Simões de Carvalho,
em consequencia do seu irregular comportamento.
Major,
o Mojor de Infanteria
garantido,
Francisco Antonio Caldas, por lhe aproveitar o beneficio do Decreto de 1!8 -de Setembro ultimo, que solicitou.
•
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Caçadores N." 4, Thomas Ber·
nardino de Mello,
para continuar
no, seu tractamento
a fim de
poder restabelecer-se
do ferimento de baila que recebêo na acção
de Torres Vedras, que o impossibilita por agora, de fazer serviço
activo.

Batalhão de Foluntnrios
Para ter o exercicio de Ajudante,
dores N.· 8, Joaquim Antonio

da Carta.

o Alferes do Batalhão
Severo de Oliveira.

de Caça-

-.~*'SU A MAGESTA DE EL-REI,
Conformando-Se
com a Proposta do respectivo Commandante
, Houve por bem promovê r ao
Posto de Porta Bandeira do Regimento de Infanteria
o Primeiro Sargento Aspirante a Official , João Filippe de Gouvêa.

N"~,

[3

i

-.~~.SUA MAGESTADE
EL-llEI,
1.. () Tc>ne'lte do D_tlalhb
de

Manda
d-eclarar ~ seguinte:C,lçaUorl>s N" 1 , Antonio
José
d?I Cun ha Salg-ado, se acha servindo CÓOlo Addido á Repartição
do
Quartel
Mestre Gener al , desd e o 1.. do corrente,
2, o O A I feres elo Batal hão de Caçadores
N, 03, João Pinto Chrisostorno , fez serviço no dilo Batalhão,
desde 28 de Outubro de
18,:1.6, IIté que no nJl'smo fOI collocads.
3." O Alferes do Regimento
de Infanteria
N.- 15, João José
de Almeida.
desistio de parte da licenea registada qlle, lhe foi co nceJida
na Ordem
do Exereito
N" 58 de 13 de Agosto do anuo
prox imo passado,
apresentando-se
)1:)
Corpo no dia 26 de- Novem ..bro ultimo.,

Licent;IJs concedidas por motino-de m.olestia aos 0fficiaes
rodos , e Confirmadas por SUA ,11AGESTAlJB
Etr. Sessão de 7 do- mel' proximo

abaixo decld"l.;,
EL-RJU.

passado.

Alferes do Batalhão
de Cuçadores N: 8" AU8stacio dosSantos,
trinta dias para se tractar,
Ao Capitão
do Regimento de Infanleria
N" 2, Fcliciâno
da Fojisêca de Castro e Solfa,
quarenta
dias para se restabelecer.
Ão Capitâo do Hegimento
de Infantcria
N.· 3, Manoel José Viei.ra , quarenta
dias para se restabelecer.
~

Em

Sess20 de 10 do dito mel.
de Infanteria
~"13,
Custodio

Ão Tenente doUegimento
Teixeira
de Vasconcellbs,

Em

trinta

dias

para

Antonio,

se tractar,

Scs« ío de 20 do dito me$.

Ao Capitão
do Batalhào
de Caçad ores N." 2, José de Freitas Pin- .
to, noven la d ia. para se tr act ar
Ao Coronel
de Infanteria,
José -Antonio
Tavares,
sessenta
dias.
para se tractar •
.Ao Tenente
do Exercito , Court , nOVenta
dias para. uso de ares.

pátrios.

-*~*-Licenças regutada« concedidas ao! Officiaes abaixo indicado ••
Ao Capel1ào
do Regimento
de Oavallaria N. o 3,
de Carvalho
Ramos,
trinta dias,
Ao Cirurg-ião Mór do Regimento
de CavallariaN.·
fiques Morley,
um mez.

Caetano

õ1

Joaquim-.
João

lIen •.

( 4: j
Ao Tenente do Batalh[!O de Caçadores N.o.!2, Joaquim Anton-io de
Araujo Pessoa, trez rnezes.
Ao Capitão do Rog-imellllo
de Infanteria
N,'· 6, Antonio José da
Si.lva Vieira, Irez mez es ,
Ao 'fenente do Regimento
de Infanteria N." 14., Custodio Alvaro
Nuno da Fonsêca,
noventa dine.
Ao Capitão do 2. o Batalbão Nacion91 do Commorcio , Francisco de
,CllrvaUlo Da.an, cinco rneses para ír residir ~m Coimbra •

....._.~*'.....-:-Foram Conftrmadas
por SUA MAGESTADE 'EL~REI,
as li..
cenças que o Commanda nte da 4." DivisrLO MUitar,
participou ter
concedido
aos Officiaes abaixo mencionados,
na conformidade
do
Artigo ~ ." das Instrucções
in&crtas na Ordem do Exercito N. 13
de 6 de Março de 1837.
Ao Capitão do Rogimento de Infanteria
N." ]2, José Joaquim dos
Santos, trinta dias para se tractar;
contados de H do mez proxirno passado.
Ao Alferes do Regimento de Irrfanteria N" '1~, Antonio José !laymundo, quinze dias pura continuar a traotar ..se desde l!t de JAneiro ulti mo •
Q

.Ajudante

GeneMl:::;;;

N.O 7.
Quarkl

General ". PtJfo das Nece.sidade.,
de 1818.

eM 10

de Fevere.ro

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
.AlAGESTADE EL.REI,coDto
do Exercito,
Manda publicar o seguinte:

Cotnmandante

em

Chefe

.

Por Decreto do LOdo corrente me9l.
1.o Batalliáo Movel de A titatiorc.~
Capi~ão aggregado,
o Tenente aggregmlo,
Antonio Corrêe Cal.
deir a,
Tenente Quartel Mestre,
o Sargento
Quartel Mestre,
Jeronymo
José da Silva.
Tenente,
o Alferes aggregado,
Honorato José de Mendonça.
Para passarem a aggregados,
o Capitão graduado em Major,
com
exercício de Quartel Mestre , Joaquim Pedro da Silva; o Tenente,
Luiz Francisco Pessoa;
e o Alferes, EJizia rio A ugusto Lofort ,
2.· Balalhá" Movel de Atiradores.
Demittido,
conservando as honras do Pósto , o Tenente Francisco
José de Almeida;
por haver sido julgado incapaz de todo o serviço pela Junta Militar de saude,
lJatallHío de Foluntorios da Carta.
Demittidos,
conservando
as honras dos- respectivos P6stos,
o Tenente,
JoS{Í .Maria Pinto i e o Alferes,
Francisco Ludovino dê
Souba Freitas e Sampayo;
o primeiro pelo requerer allf'l;oudo motivos attendiveis,
e o segundo por haver Sido julgado incapaz de
todo o serviço, pela Junta Militar de Sande,
Q. o Batalhâo
Nacional do Commercio,
Dernittido por haver sido julgado incapaz de todo o sorviço , pela
J unta Militar de Saude, o Alferes, Luiz de Va~c('lnécllos e Sousa.
Batalhâo de Sapadores de segunda Linha.
Demittido por haver sido julgado incapaz de todo o serviço,
pela
Junta M.llitar de Saude , o Tenente,
João dos Santos e Silva.

-*~*-_.PORTAIUA.

=

Ministerio
da Guerra.
= Direcção,
3." fit>f)ar ;(;ão. =
Em additamento
á Portaria de 27 de Setembro ultimo, Monda A
RA [NUA pela Secretaria de Estado dos Negoci(l~ di G~rra,
que
o augmento de QO réis no pret , e a quantia de .1$800. rers , de premio, que foi concedido ás praças BP esentudas cm Virtude dI) DecretQ de 12 de Outubro d~ 1016, sej m alheios nos ven1l.menlos 11

•

que os individuos CI11~UC3 circurJstancias,lccl'Q
direite , ~omo as de.
mais praças do Exercito;
devendo por IS~O, quando forem desperli d as do sorviço , e se lhes ajustarem ns suas contas, compreenderse a importnncie
do vencimento de massas para vestuario , desde o.
dia em que de novo se alistaram;
c quando haja saldo contra nlgumn das ditas praças,
se amnrlisará pelo pret em divida. Paço das
NecC's3idad.!s, em 3 de Fevereiro de,llB 13. = Ba?'áo de Francos.

SUA MAGESTADE
EL.UEl,
Determina
que os Officiaes
abaixo meucionados
tenham os destinos que lhes vão designados.
Regimento
de Tnfanteria
N.· 11 .
Alfercs , o Alferes, Manoel José Gomes,
qur- tem estado fazendo
serviço no Regimento de IofanteriaN."
li> desde que foi promo:,
vido ao referido pôsto,

Publica-se ao gre1'cito a Rcfa:çáo que abaia» se segtte, dos,O[f!ciaes
que tendo as collooaçôes que se declaram,
deeeni ser considerados
Secçôe« que lhes vâo designadas, 7JOrse adiarem,
segundO- a.
partecrpaçôe« recebidas , cOlnprehendidos nas disp()sirôea dos DI'.()f'etos de Ç28 de Abril,
e 11 'de Julho,
ultimes,
3.· Seeçâo do Exercito.
CnpittlO do 12.0 Regimento
de Artilheria, José Thimoteo ,Moreira.
Tenente de Cavallaria
que se achava servindo nu Guarda Muuicipal do Porto,
N uno Maria de 80 usa Moura.

na.

---.~~*-

SUA lHAGESTADE
EL-,REI, Manda declarar o seguinte,
O Capitão Manoel José Vieira, a quem na Ordem do Exercito N." () do corrente anno foram concedidos
quarenta dias de li
cençn da Junta cm Sessão de 7 de Janeiro ultimo,
paTa Sf1 restabclecer , pertence ao Hegimentn de Infanlcria
N. ° 13, e não ao Rcgimcnto N." 3 como na dila Ordem foi publicado.
2." O Tenente do Regimento
de Cnvallaria N ..~ 6, João Marcelino Carneiro,
servio ás Ordens no Quartel General 'da Divisão
de Operações do Norte,
desde 19 de Novembro
de 184(;, até lU
de Julho de 1.347.
3,0 O Segundo Tenente
do 2: Regimento
de Artilherka , José
Maria Pereira deAlmada,
se acho desde 01.° de Novembro prox imo passado, exercendo as funcções de Ajudante no dito Regimento.
],0

rSj
o

4.'
Alferes do Regimento de Lnfanter ia N.' 9, Joaquim Maria do Conto Zagallo,
exercêo as fuocções de Ajudante do Batalhão de Voluntarios
Cartistas de Lamego,
desde o 1.. de Setembro
até 30 cie Outubro do armo proxirno passado.
6.· (~ue pela Junta de Saude , congregada
no Hospital Militar'
de Faro,
cm 16 de Setembro proximo passado,
foram concedidos
noventa dias de licença para sc tractar , ao Major do Corpo de Engr-nhciros , .José Pedro de Barros Laborào,
a qual foi confirmada
por SUA MAGESTADE
EL-REI.

-*~.LiCCllf(U

concedidas

rados,

por motivo de molesiia

e Confirmadas por SUA

aos Officiaes obaizo decla-

ft1AGES1'AJJE

EL-REI.

Em Sessâo de 20 do me~ proximo passado,
Ao Capitã'l do Regimento de Cavallaria N.· 3, Antonio Crillpiniâ.
no do Amnro l , sessenta dias para se lractar.
Ao Capitã" dI) Regimento
de Infanteria
N.· 10, Joaquim José
Jaques .Mascarenhas,
sessenta dias para se tr actnr,
Em Sessão de 95 do dito me".
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N: 6, Luiz Torquato de
Faria Sautos , trinta dias para continuar o seu tractamento,

-.~.-

Licenças ,·e/{utadas concedidas aos Of./iciacll abaixo indicado •.
do Regimento de Cnvallarin
N.· 1, Pedro José Ma-.
chado , 11m mez ,
Ao Fucullntivo Veterinario
do mesmo Corpo,
Joaquim Gonçalves
Vieira, vinte e cinco dias.
a
Ao Tenente ria B. Secção do Exercito
Thomnz Bernardino
de
Mello, trinta dias.
'

Ao Tenente

---.~.-

Foram Confirmadas
por SU A M,\GESTA DE EL-REI,
as li.
cenças .CJlIC o C'"mm.andnntp• da 6 .. 1.)ivisi\O Milirar , participou ter
concedIdo aos Officiaes abaixo menclo1lados,
na conformidade
do
Artig'o Q.. das Iustrucçôos
insertas na Ordem do Exercito N. ~ 13
de 6 d .Mnrço ,~ 1837.
Ao Capitão do ,) gimento de Jnfanteria
N." 9, Francisco
José
BarLoza,
trinta dias para se tractar.

Ajudante

General

=

N.O B.
em 16 de FetJereiro

Quartel General no Poço da, Necessidade.,
de 18"18.

ORDEM DO EXERCITO.
~'TA

MAGESTADE

ü) E~~rcito,

Manda

EL.REI,
pubhcar

cOOJO

Commandante

em Chefe

o seguinte:

DECltETOS.
Bd por bem Conformando-Me
cem o Parecer de EL.REl
n0M FERN ANDO, Marc'Chill General,
Convma nd aute cm Cb~te do Exercito , Promovêr o Tenente
do Hl'''i nento de Lnfanteria
nlÍmero quatorze,
João Jose da ruz , ao l)u~t~ do Capitão do Exercito de Portugal para ír servir por seis a n n os no Ultramar , na con:
f.rrnidade
do Artigo terceiro do Derreto de dez de Setembro dt: mil
oitocentos quarenta
e seis, ficnndo nulln e de nenhum cffeito esta
Minha Soberana ({esolllçtlO, se o mesmo Official por el'w)qll.er ~o11VO nâo seguir viagem para o seu d(·,tino, ou df:'i.x[~rde SI'TVlr all.o
tempo que he obrigado.
O Barào de Frar.cos , Mlnl~tro -e Secretario
de Estado dos Nf'gocios da Guerra,
lbsi'n) o te nha mtcndido , e f?ça
'executur. Paço das Necessidades,
em nove di Fovereiro de mil OItocentos quarenta e oito.
RAIN II t\.
Burâo de Francos .

=

=

•o\ttendenclo a que João Evanll"elista fie t"nula Lobo, quando por
O.
Decreto
de quatro de Dezembro de mil oitocentos quarenta e sets ,
foi promovido a Secundo Tenente de l\rti1!Jeria,
ficando pertencendo ao Exercito
deo Portuaal com a condi âo de ír servir por seis
anno.s no (-ltr?lI1ar, se ncllava em circuustnncins
de preferir a out~.os
Offi~,.n s ~rnfer~ res da Arma de Arlilheria,
que SrO) as necessnrras
llabllllaçocs
sc':"tJlicas,
foram cont<'nJplados
na Promoção
de de'?enove de Abril do (limo pTox.imo passado:
Hei por bern Conformando.Me
com a Proposta de,EL.[lEI DOM FEl{NANDO, Ma ..
reclial 'General,
Cotnmandante
em Chefe do Exeréito,
Determinar
qlle o mesmo OOitial seja dispensado
de preencher
a clausula com
que enttto obteve ser df>spachado Segntldo 'J'enente,
e que se lhe cont~ a antig,~id~de
de.dE' a dnla d!l Tt>fp(ida Prc,rnoção;
ficando poTem se?1 direito a accésso em quanto
~e nào habilitar cóm o curso
Tt:Spt'clIVO, (~onforme se otdc-noll a respeito dos mais Officíap.s acima
cllad"s, 'O Bi1r:lo' de l"rancos,
.Milllstro f' 8ec'Tetnrio de }~s(ndo dO:i
NrgoC'ios
d'l Guerra~ a',iro ottllhll entendido cfaçáexecula'r.
Paço
das. Neccssid,lócs,
p.m lo'V~ de Peve:dro d(' mil itocenlos quarenta
e OIto. ::::::;f AI f
.
'Ba,.ão de }'}an~o~.

==

..

Attcndendo
no bom oomportarnento
com que se houve nas Ac.
çôes que tiveram Ioga r na Provincia
de Traz·os·Montes
n05 dias
trinta de Abril,
e primeiro de Maio do anno proximo passado,
o
Alferes de Cnvallar ia da Provincia
de Angóla,
José de Aguiar,
o
bem assim nos mais serviços que praticou durante toda a passada
Iuctn como Official: Hei por bem Conformando-Me
com o Pare er
de E.L.REI
DOM.FEH.N
ANDO,
Marechal
General,
Comrnandante em Chefe do Exercito,
Determinar que o mesmo Alferes passe
ao Exercito- de Portugal,
com a ela u5111a porém de ír servir por
seis annos no Ultramar,
na conformidade
do Artigo terceiro do Decreto de dez de Setembro de mil oitocentos quarenta e seis, ficando
nulla e' de nenhum
effcito esta Minha Soberana, Resolução,
se por
qualquer motivo o agraciado não seguir viagem para o seu destino,
ou deixar de alli servir todo o tempo 11 que hc obrigado.
O Barâo
de Francos,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do GI1N.,
Ta, assim o tenha entcndido , e faça executar, Paço das Nccessidades,
em nove de Fevereiro de mil oitocentos quarenta e oito. -,

ItAIN [lA. \" Baráo ,de Francos.

-*~.p'or, Decreto de 9 do corrente met •
.Regimento de Infanteria

N.' 7.

Tenente Quartel Mestre,
o Alferes do Batalhão de Caçadores
8., Anastácio dos Santos,
por assim lhe convir. ,"

N ... ·

--*~*___,..
SUA MAGEf;!TADE
abaixo

mencionadoa

EL.REI,

tenham

Determina
que os Officiaet.
os destinos que lhes .vâo designadoe,

Corpo de Engenheiros.
Capitão,
o Capitão
de Engenharia
Antonio de Sousa MeQt'les.
Tenente,
o Tenente
de Engenharia
A,ntonio de Moraes.

Regimento

na 3." Secção
na referida

de ln/antena

Alferes, o Alferes do Regimento
tonio Cabral.

N.'

o Alferes do ltegimento
de Infantaria
Pereira Oíva.
3. a Secçáo do Eeercito,

o Tenente

Exercito

9uartel

~

Rofmo,

N.· ~..
N.· 14" Pedro

Alferes,

Tenente Quartel Mestre,

Secção,

de Infanteria

Re.gimento de Infanteria

do

An~

l~.

N.· 14, Alexandre,
Mestre do &talh,ão,

[3 j
dfl Caçadores

N." 7, V.ic~nte Alexandrino
Delbon ; ficando sem
por as rrn o haver requerido.
CapemlO,
o Capellào do Regimento
de Infanteria
N.o 9" Domi.n.
g03 Antonio
di> S,í Fcrreira
; ficando
sem vencimento
por asstm
o haver requerido.
vencimento

alzum

-.~.-

SUAMAGESTADE
EL-REI,
Manda dêclarar o seguinte:
Por Avizo do Ministerio
da Guerra de 10 de Janeiro proxirno
passado, Mandou SUA MAGESTADE
A RAINHA
contar como
tempo de serviço ao Alferes do RegImento
de Infanteria
N.· 2,
Pedro Antonio Cabral,
aquelIe que esteve com baixa de posto de
Offieial Inferior que então exercia,
por motivo dos acontecimentos
políticos de Maio de 18i6; sem que esta disposição lhe dê direito,
a quasquer vencirnedtos preteri tos ..

-'''''~~SUA l\fAGESTADE
EL-REI',
Orinformando-Se
com a p'roposta do respectivo Cornmandantc
, Houve por bem promovêr ao
Posto de Porta Bandeira do Rerrimento de Iufauteria
N." 14, o Primeiro Sargento Graduado
Aspi~anle a Official , Alumno do Colle ..
g_io Militar,
Joronimo Ozorio de Castro Cabral 'e Albuquerque,

p.,_,blica.se ao E.l:twciln a Ralar;áo que abaixo se segue 1 dos Officiae.
que tendo as collocaçõe» que se declartun, decem. ser considerados
tia. Secçúcs que lhes vâo designadas,
por se acharem,
st'!gundo a.
partee'paç<íes recebidas, comJlrehcndiJo~ nas disposifôe.
tos de 23 de Ab"il,' e 17 de Julho,
ultimos;
3.· Secção

dos Decre ..

do IJ'xercito.

Capitães,
do Estado Maior de A rti lhe ria , José Ribeiro Torres; e
do Batalhão de Caçadores N.·~" Anlonto Bonifocio Julio Guerra, Joaquim Mnria da Roza e Sousa, José de Beuencourt
Alhaide, c Urhano Antonio da Bonsêcu.
Primeiros Tenentos , do Est{ldo Maior d~ Artilheria,
José Joaquim
da Costa; e da 2.· Bateria Destacada,
Jeronymo
Maria de Fi.
gueirêdo Coutin ho Vasconcellos.
Tenente •• do Batalhão de Caçadores N. 04, Francisco Pereira Lopes de Bettencourt,
João Palayo,
Francisco A Iberto MachAdo,
e J~sé de Medeiros Bettencourt ; .de Cavnllaria,
Antonio Lopes
. Soelco8 de Amorim,
e Domingos Monteiro Torres; e de Infante ..

t ~]
ria, ,1oaquim Antonio
Peixoto,
e Vicente José Borges de Mt:,..
deiros •
.Alferes Ajlld(lntc
d<>Batalhão deCa-çndoresN.".t,
José Soares Noy •
.AIIerei elo J.~ol'oBatalhão,
Jacintbo Rapoao , e José Mano ol Soares.
Quartel
Mestre do mesmo Batalhão,
João José di.'! Freitas,
Capellão
do referido Batalhão , Alvaro Celestino Serpa.
4.· Secçâo do Eaercit«.
Mujor Governador do Oastcllo de S. Brnz' da Ilha de S. Mignel,
V4SCO [ticardo
Llljz de Sequeira.
Tenentes addidos ú CompalJhia
Provisorià de Veteranos dos Açõr St
Ant<>nio Francisco
de Almeida,
e José de Soma Cauuvarro,
Alfp.res reformado addido Ú referic a Companhia,
Antonio Au;{ustQ
ola Silveira,
.

-""~.-

Licenças 1'egtstadas concedidas aos Offlciaes aõaiáo indicado ••
.Ao Capitão
do Regimento
de Cavallaria
N" 3, Francisco
José
Urbuno de Carval io , dois mezes.
.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N" 16, Jorge AlIgu.to
Altavilla,
trinta dias.
Ao Alferes da4.'" Secção do Exercito,
José Venancio da Solva Rogado, ~uim~Q dias,

-

..>é-~*-

Foram Confirmadas
por SUA l\fAGESTADE
.EL.REI,
as li.
cenças que os Commnndantes
da 4.\ c 7." Divisões Militares,
participaram ter concedido aos Officiacs abaixo mencionados,
no conIormid de do A rtigo Q •• elas Instrucçdes insertas na Ordem do Exercito N." 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Coronel,
Chefe do Estado Maior da 7. a Divisão .Militar, Luis
Godinho Valdea , pro rogação por mais quarenta
dias para seu
completo restabelecimento.
.
Ao C~rurgião l\jlldante
d Batalhão de Caçadores ~ ••. S, Joaquim
Manoel
Rodrigues
do Valle,
vinte dias para. con tm uar a traetar-se,
Ao Alferes do Regimento
de Iufarrteria N: 9, José dos Santos
Brazona , trinta dias para continuar
a truetar-se •

.Ajudante Genc1'al

=

-Qflortel General no Paço -das Necessidade.,

em 23 de Peverel'ro

de l848.

ORDEM DO ~XERCITO.

SUAExercito,
MAGESTADE
Manda

do

EL.REl,
publicar

como Com mandante
o seguinte:

em Chefe

DIiCnETO~.
Em conformidade
d<;> Artigo uuzenlos e vinte do Regulamento
'para a Organisação
da Fazenda Militar:
Ild por 'bem reformar o
Terceiro Officia I addido á Inspecção :Fiscol do Exercito,
com exer..ido lia Repartição
de Contabilidade
do .Mini!ilerio da Guerra,'
• ntonio Gomes,
por ter sido julgado incopaz de serviço activo pela
Junta Militar de Saude que o inspeccionou
C:n1 Sessâo
de trez do
corrente -no Hospital da Estrella. O Barão de Fre ncos , Ministro e
Socretario de Estado dos Nego cios da Gúerra,
assim o ten ha en teudido , e faça executar. Paço dus Neccssiuudes,
em nove de Fevereiro de mil oitocentos quarenta
e oito. = 1tAt~UA.
Barãa d•
.Francos,
.

=

Hei por bem Conceder
a "Quintino Anacleto Gramaeho , a de.
missão que Me pediu do Emprego de Terceiro ORIcial da Inspecção
Fiscal do Exercito.
O Barão de Francos , Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra , assim o te nha entendido efaçaexe ..
cutar, Paço das Necessidades,
em nove de Fevereiro de 'mil oitocen ..
j,"1bs quarenta e oito. = RAINHA.
= .}jmúo de Francos,
que o Coronel,
João Antonio de AIde sei. de. Junho do all~o pro"
na conformidade
da LeI, fíqua
addido
Praça de Monção.
O Barão de Fruncos , Ministro e Seoret ario de Estado dos N egocios da G ue n o, assim o tenha entendido, e faça -executar, Paço das Nccessidad-s , em quinze de Fe ..
vereiro de mil oitocentos quarenta e oito.
RAINHA.
Bardo
de Ji'nlncos.
Hei por bem Determinar

~eida Cibl'ão,
a quem por Decreto
ximo passado Fui Ser vid n Reformar
á

=

=

Ampliando o Decreto de doze de Janeiro ultimo:
Hei por bem
marcar o prazo de um rnez contado da data da publicação do pre ..
sente Decreto em Ordem cio Exercito,
pala fi apresentaçâo
dos Offi-,
cines am nistiados pela COl1ces;üo de Evora Monte,
e separados da
q~a~ro do Exercito residentes n a pr imeiru Divisâo Militar , naC?mmlssao creada por Decrelo
de vinte de Outubro
do anno proxtmo

•

passado,
ficando os mesmcs Officiecs sujeitos ás di8posiç&~s do Arti.
go sexto das Instrucçêcs
que acom pan huram o referido Decret () de
doze de Janeiro;
devendo outro sim no fim daquelle pra;r,o a Com-.
missão enviar os seus trabalhos no conformid ade do dispôsto no Decreto da sua creaçâo , e slIcct'ssil'amentc
os das Cornmissôes Filiaes
logo que estejam eoncluidos segundo, se acha deterrnmado,
O Barão de Francos,
Ministro e Secretario
de, Estado dos Negocios da
Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executor.
Paço das Necessldades,
em dezoito de Fevereiro
ele rm I oitocentos
quarenta e
oito.
RAINHA. = Borâo de Francos-

=

__.~Jt.-

Por Decreto de 8 do corrente mo_.
i, o JJatalhâo li/ovei de Atiradores.
Tenente Coronel aggr.êgado,
o M?jor Grudundo
dos Reis, cm nttençâo aos seus bons serviços,
telll de Omeial nos OMPQS N acion aos.

Batalluio

, André A..,ellino
e antiguidade
ql~e,

Nocional de Caç.adores de Campo Maior.

DemiUido
· Rodrigo

pele requerer,
ollegondo motives auendiveis , o Alferes h
Antonio de Figucirêdo.
.
Por Decreto de 15.,M d,:lo me:..
Corpo de BngenlJ,ciros.
Tenente,
o Alferesc do Regimento
·de Infantcrin
N." 11, Migut'l
· Baptiste M~cicl,
por se achar em cir eunstaucias dp. I JC ser appli-,
cavel o dispôsto no Decreto de 12 de Juneiro de 18J1..
Regimento de Infattt-fJri(J N. o 10.
Demittido pelo requerer,
o Ca p(''lIão, J osé Migucl Roaado,

-.,~clt-

Por Decreto de 21 de .laneiro proximo passado,
expedido pelo,
14inistcrio da Marinha e Ultramar , foi despachado
Alferes para a '
Província
de Moçumbique,
o Primeiro
Sargento
do &talbão
de
Caçadores N." 7, Francisco de Paula ; o qual deve ser mandado,
âpr~entar
ao referido Minie.teriQ, munido da competente. guia.

- ..~.,......_

·

SUA MAGEST Al}E EL.IUH, Determina qlle os Officinp8,
âbaixo men'ClOnado, tenham os destinos qUft Ih • 'vão designado •• _
Balallu70 de Caçadores N.· á.
Major, o Major do Batalhão de Caçadores N" 6, Nuno Bl'u'lldão
de Castro~

Batall,áo de Caçadorer -N.· 6.
de Caçadores ,N.· á, Jaques

-'''';ar,
o Major do Batalhão
· N<>gl'1eira Mimozo.

Regimento
Alteres,

de. Granadeiro. da RAINHA.,
de Infanteria. N. "2, José Carrl)iCO

o AU~r.e$do Regim.cnto

,G'ltel'la.

Filippc

[ 3

j

Regimento de .Trifilllhma N:
Mlljor 1 o i\I:ljor do Regimento
dro Bróa Condestável,
'

de lnfllnteria

7.
N." l~,

llegimenla de lnfa1llet'ia N.· n.
C )it;'lo da 2," Companhia,
o Capil:io do Regimento
l\· 7, Jezuino Augusto Ferreira Bastos.
Regimento de Infanteria N. o 12•

Antonio

Pe.

de Infanteria

.1\ajor

o M'ajor da 3'~"Secção do Exercito,
José Joaquim de Brito,
3," Secção do I<':a:ercito.
Mnjor,
() Major do Regirueuto de l'nfallteria
N.Q 7, Pedro Anlo-nio Pdc;ra de Campos.
Capitã·~
os Capitâes;
do dito Hegimento,
Cnelann Magno Botelho de\rnscnllcellos,
e José Machado;
e do Hegimento de ln.'
tanteria N,· 2, Feliciano da Fon.ôca
de Castro e Sol Ia.
Capittto,
o Capitão do Batalhão de Caçadores
N.· 8, José Filippe
de Almeida,
a fim de se restabelecer
do ferimento de baila, que
temporariamente
o impossibilita
de serviço activo.

-.>.-~8;.SUA ~IAGESTADE

EL.REL,
Dt·termina
que o Capitão dI!!.
do Exercito,
Feliciaue
da F'onbêca de Caslro e Solta ,
Sl'j!;l provisorirmente
encarregado
do GO\'eH10 do .Forte de S. Thiago
na "Ilha da Màueira.
:l," Secção

- ..
~*-

SUA N!AGESTADE BL.HEl,
MIlIl.dà declarar o seguinte:
1.. O Tenente da 3.... Secçfio do Exerci to , JObé Moria de Sousa
Pi'mentel,
acha-se servindo I\S Ordens do Tenente General,
COlide
do Cuz a l , Commandanle
da :L" Divisâo .Militar, desde 1:> do corrente, e Il'uquelle exerci cio continúu.
2." O Capitão do Rrgimcnto de IlIfunt<-ria N."l<t, Antonio de
Alllorim e Silva, esteve ser vmdo no Hegillleoto
de lnfanleria
N,"
2, desde 13 de J uJ,ho até 9 de N ovem Lro proximo passado.,
a.- Por Aviso do Ministerio da Guerra de l(i) de Janeiro pm.~
ximo passado, Mandou SUA MAGtiSI'ADE
A RAINHA contar
como tempo de serviço ao Alferes Ajudante
do Reglmellto
de Cuvallaria N" 3, Manoel. Dias da Rocha,
'aquelie que esteve com
baixa de posto de Official Inferior que então ('xercia, por ruotivo
,dos acon,tec:menlos
politicos de Maio de 1846.
que esta dis.
ppsição lhe dê direito a quasquer vencimentos preteritos.
4.· O Major de Infanteria,
José,Maria
Leal, e~leVe servindo
na Pr~a de Elvas desde 16.de Maio, até 10 de Novembro do nono
proximo passado.
U
Õ.
O Alferes do Regimento de [nfanterin N.o 6, Antonio Ferreira de Brito, tem servido no Regimen to de Infantcl'ia
N. ° 1, desde
SU de Abril ultimo, até 11 do corrente.

,em

l4]
6.°. O Cirnrgiflo .Mór do Regimento
de .Infanterin N.· 1, João
Hcnriq ues Morley apresen teu-se no Corpo no dia 8 do corrente-,
prescindindo
do resto da licença registada que estava gosando e lhe
foi concedida na Ordem do Exercito N" 6 do corrente an no,
,7." QneSUA
1\L.\G'ESTADE
A RAINHA,
perrnitte que oAI~
fores d0~.· Batnlhiio Movei de Atiradores,
José AnlonioSala~arG<)·
p1CS Freire,
'use daqui por diante do nome de José Antonio Troiteiro,

-.>:$(..(*-Licença» arbitradas por motivos de moles/ia aos O(ficiacs abaixo dtoelorados , e Conflrmodas por STJA JlI AG HS 'l'AD E EL-R.b'I~
E'm Sessáo de

QH

de Dezembro dn anno proximo passado,

Ao Cornnel da 3.· Secção do Exercito , AgosL:nho da Costa 1\Ionteiro, sessenta dias para cOllvalescer.
Em Sessão do 27 do mel:. p'l'oximo passodo,
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N.· 18, Antonio de Amorim e Silva , quarenta dias parn continuar u tractar-se,
Em Sess.lo dr. 3 do corrente me'::..
Ao Alferes do Regimento
de Infan'teria N." 7, José Edi ardo da
Costa Moura,
quarenta dias para se tractor.

I

_.~*--

Ucet'flJs ,'egutadas concedidas aos OfficiaeJ a6ai.vo indicados.
Ao Alferes do Re!jimento deCavalbria
N: ':/, J05é Maria Vf'fl~t'~
~ trez meaes ; visto nâo ter podido I!'ozar, por circunstancias
occ- I'
.rentes, .da que lhe foi concedida na Ordt:1ll do Exercito 1 • t;4
de 6 de Setembro ultimo.
Ao A Iferes do Batalhâo de Caçadores
N.· 1, Manoel Xavier Lou
reiro , sessenta dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N: 3, José Joaquim Alv» )
trin t a dias.
Ao Alferes do Regimento
de IlIfanteria
N: G, Jolio José Cordci •.
ro , sessenta dias.

-,,~.-

Foram Confirmadas
por SUA .MAGESTi\DE
BL-HEI,
(IS il.
eenças que os Co()mmandnntf!s da 4..", e 7." Divisões Militares,
I·:}·ti.
ciparam ter concedido aos Oflkiacs abaixo menciolládos,
no ('on ..
f~rmida:L.l do Artigo
das Instrucções
in~ertas na Ordem do ExerCIto N. 13 de 6 de Mnrco de 1837.
Ao Capitão d.o Rel;imen~o ele Infllnterin N.· lQ, José Joaquim dOIi
Santos,
mais trinta dio3 rara continuar
o traclar-se;
con.tados
de 10 do corrente.

g:

Ajudante

General

=

N.O 10.
Q,ua,.tel General

flQ

PO!'O das Nec-rsidades , em o 1.' de. lJ.~ar,Ço
de 18<18.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE

do Exercito,

Manda

l~L.R.EI,
publicar

COJllI)

CO(Jl'" ndante

Chefe

ftIQ

o seguinte;

DECRETQS.
Qnel'endp dar Bt) Balalhil..O Naciounl do Caçadores
d~ Rainha
na Villa de Estremoz,
um testimunho
publico do singular apreço
e honrosa consideração
em que Tenho os relevantes serviços por elle
prestados em defesa do Throno,
e da Carta Ooneritneional , durante a ultima lucta , e galardoar
de uma maneira digna.
e perduravel a lealdade,
valôr , e dedicação
com que os Officiaes , e mais
praças que o cnmpoe, se houveram. na defeza daquella Praça,
re-'
pe llindo heroicamente
a aggressão que contra alia tentaram
os rebeldes no dia vinte e cinco de Fevereiro do anno proximo passado 1
11ei por bem pAra perpetuar
a memoria de tão avultados sorviços
Conceder
ao referido Batalhão
lima Bandeira,
formada das côres
nacionaes , lendo no centro de um Indo,
sta legendo = Ao valôr
e fidelidade do Batalhão Nacional de Caçadores da Rainha na Vil.
la de Estremoz = e do outro = Vint~ e cinco de Fevereiro de mil
oitocentos quarenta c sete. o Barão de Francos,
Minislro e Sccre.
tnrio de Estado dos. -cgoclos da Guerra,
o ten lia assim entendido,
e faça executar.
Puçn das 1 ece sidades , em quinze de Fevereiro de
mil oitocentos quarenta
oi o.
RAINHA.
Barão de Francos;

=

=

Em conformidade
do J\rtlg-o duzentos
e -vinte do Regulamento
para a Orgo.nisa.ção da Fazondn Militar:
Bci por bem reformar o
lnspe~tor de ncvUa~,
Milllorl Ferreira Quiq\les,
por ter sido julgado Incapaz de serviço aClivo ~t'la JI!nta Militar de Saude , qll~
o inspeccionou
em Sessão de ,dcz do corrent.e mez no Hospital dI>
Corpo de Sapadores.
O Barão de FTnncC)s, Minislrp e Secretario
dI.! Estado dos Negocios da Gucrrn , Q.s~im o tenha entendido
e
1
faça executar.
Pp.ço das Necessidades,
e m deaeseis de Fevereiro de
n1iloitocentos
quarenta e oito,
RAI:srL\. ~ Barao d.eP,·alJ"co, •

=

...,..,.....~'1i'4.-

Po,. Decreto de 14 do mel proximo passado.
Companhia Nacional de Cf1çadores de Monforté.
DemiUido,

por niio se haver nlln(!a apresentado

l'cneote_, JD.ié da CUllh1l e ~It a.

•

para

"

o serviço,

o

.I

, [2]
Tenente
Alferes,

o Alferes,
Joâo Maria do Sll ea Sardinha.
o Soldado JO<lqUiOl Antonio de Oliveira.

t

Por Decreto de 18, do dito me'.,
Batalhâo Nacional de Rlnpt'egado~ Públicos.
Dernittido,
pelo requerer allegando motivos attcndiveis , oTenente.,
Euzebio de Freitas Rêg o ; conservando
as honras do dito Posto
em aueuçâo aos seus bons serviços.

Batolhâo de Foluntarioe da Carta.
Demi ttido , pelo ha ver pedido allegando rnoti vos a uend iveis , o Te, nen te , A n ton io l\falloeI da Fousêcu ; conservando
as Louras do,
mesmo Posto,
,
Regimento de Artilhc,-i.a da Corto,
Demijtido.,
por tersido.julgndo
incapaz d e tnd« o serviço pela Junta Militar dc Saudc,
o Primeiro Tenente,
José Manoel Leitâo,

Por Decreto de '2f3 do dito me'--.
Batalhão de Ca,çador(',~.N.· 1.
o Cirurgião Ajllda.1te dn :t.• Secçâo do Exer-,
da Silvo.
Regimento dr: JI~fanferill
N.· 4·.
Cirurgião Ajudante,
o Cirnrgilw Ajudante da :J,~ Seoção do Exer ....
, cito, José Dl?hrte Pedroso.
Cirurgião
Ajudante,
cito, José Coelho

.

Regimento

de Infanieria

Cirurgião Ajudante,
o Cirur giâo Ajudnnte
, dores N." 1, Manoel Duarte da Fonseca.

N.

o

) Q.

do Batnlbâo

de Caça ....

----*:t5~*_........
PORTARIA.
Ministerio da Guerr a •. = Repariiçâo
do Oouselho de ~hlldl!.1\o1anda A RAINHA,
pela Secrelnria
de Estado dos NI'goclOS da
Guerra,
que os Cirurgiões Delegud,)s do Conselho de SUlldt! do Exercito começem no dia 15 do Março proximo futuro as J nspecçô-s ele
$aude
e dos Hospitaes
dos Corpos II.lIS T()SpeClivRi Divisões Mrlit.ares, e cm referencia ao I. e ~. o sernc.tre do an no proxirno passn ..
do, deveodo os Cornrnillldnnt('s
da 1..., 3,", b,a, e 7.-' Divisõe~
Militares
darem parte por c,Le Minhterio do dia en. qu> s'lhirem do
quartel permanente,
c do dia el1l que a clle rect)lherel!l,
Paço dasNecessidude$,
cm 2f> de Fevddro
de 1848. = BaráQ de Prancos.
I

U

-.~.-

SUA MAGESTADE EL.llEL,

Determin.8 que

01

Oft'lciaee.

[ 3 j
abaixo

mencionados

tenham os destinos que lhes vão designados.
1.· Regimento de .ArttlherilJ.
CommflOdallte
da 7." Bateria,
o Cnpiltlo
graduado
ern Major de
. At tilheria lia 3. a Secção do Ex~rcitll, Can dido Gonçalves UOla.
.
3.· Regimento de A1'lilhe1"ia.
Primeiro Tenente , o Primeiro 'I'encn to de Artilheria
na 3.a Secção
do Exercito,
José Auzusto da Terra.
llc(J'ime~ll(} ele 1 nt'a.nlc"ia lV. o 7.
Coroncl , o Coronet do Exercito,
Luiz Antonio de Oliveira Mir a nd a ,
Alferes,
o Alferc~ do Exercito , Antonio José Botelho da 'Cunha.
3." Se.cçilu do Exercito.
Coronel,
o Coronel do Regimento
de Infnnteriu N" 7, Joaquim
de Soma Pmto Cardozo ;, a fim de ser empregado em outra Commissão de serviço.
Hatalhâo Nacionai de Caradot'es de Bfja.
Exonerado do exercício de Ajudante,.
pelo requerer allegando motivos attendiveis,
o Tenente doH.eglmento
dclnfalJtcria
N.~11,
João José Rodrigues
de Moraes;
devendo recolher ao COIEo a
q'ue pertence.

-#~~~*-

SlJA MAGEST,\DE
EL--ItEl,
Determina
que os Srs. Commandantes
das Divisões Mllitill't'6 rcmet tum com toda n regularidade, nos dias 1.. (" 15 de elida 1lIl'1., um rnnppa gel'ld em duplicado ela força dos Batalhões l lacionucs , e COI'pOS Ue Segurança,
qUI!
existirem nas suas respectivas Divisões; declarando
qual a força que
em coada um dos dilas COq.105 se acha eru serviço effcctivo j e a que
cs.tá licenciada.

-.~'i'~r__
o

SUA MAGESTAOE
EL-l{El,
~janda declaro r o seguinte:
Iv" . O Tllnf!nte
Ajudallte
do H('gimcnto
de Lnfauteria N: 2',
Autonio Gonles Pinto Guimarães,
serviu no Reaimento
de Iof"uutNil\,N:8,
desde o 1.0 a la de Julho , e Ilolte~imerllo
fi que pertence I. desde H do dito .mez até 14 de Agosto fudo do anilo pro"imo passado em que no mesmo foi definitivamente
colJocado.
21° A licença de vinte dias que pela Ordem do Exercito N.· 80
do anno. proximo passado foi COIl(',>Jida ao Cnpitâo do Hegimento
de Cnvallaria N. o .j., Guilhrrmc
Franci,cn
de Almeida da Silva,
deve ser contada de 20 de Outubro
do Ulto anilO, e IIno do dia 9
COlUo se Pllblicou.
3:
O Major addido á Compaohia
d~ Veleranos
do Foz do Douro, Caetuno José da Costa, foi di:;pensndo do exerci cio Oe Major
<10 Batalhão Nacional de Caçado rei de Aveiro; lHHu'l'ecolhcr ~ suo.
~nlerior posição.

I

4: O CirlírgiQo: Ajudante de Infanteria N. o 15, Franciscn de
Sousa Castcllo Branco,
despachado
para Infanterin N. o 12 na Ordern ao Exercito N: 6f> do an no proximo passado , continuou servindo no dito Regimento
N, o li), até que passou áelTectividad(! deste Corpo , pela Ordem do Exercito N," 78 do referido armo.

-.~!I--

Licença» arbitrado., por motivos de molcetia aos Officiaes abaixo rl8clarados , e Confirmadas por .s'(JA MAG l!;S'I'ADE EL-REI.
Em Sessâo do 9 do rne9'.TJro;úmo pnssado,
Ao Primeiro Tenente do Regimento
de A rtilheria da Curta,
José
Caetano da Silva Junior , sessenta dias par a se tractar.
Em Sesâo de 17 do dito me'l!o.
•
Âo Tenente Coronel do llegímcnto
de Infantcria
N ." 15, Manoel
Antonio de Barros Vàsconcellos,
quinze dias para se restabelcscer,
Ao Tenente Coronel da 3.& Secção do Exercito,
Albino Pimenta
de Aguiar,
sessenta dias parjl se fractar em ares de campo.

-:--.~
...

'.

-

Licenças "egtstadG4 concedidas aos Officiaes aõaixo indicado".
Ao Capitão do 2.' Regilllento
de Artilheria,
Alexandre
José de
Barros , sessenta dias; contàdos de ~ do corrente mex,
Ao Tenente Quartel
MeJtre do Regimento
-dc Cava llaria N.' 8,
Antonio José de Car valuo , prorogação
por quarenta e cinco dias.
Ao Alferes dó Regimento de I'nfanter.a N.· 10, Joaquim da Cu.
Ilha Pinto, quinze dias.
Ao Tenente Coronel do Regimento de infanteria
N" lá, Ma)lpe}
Antonio de Barros e Vascoucellos , 11m mca,
.
Ao Capitão da 3. a Secção do Ex-ercito,
Joaquim Mendes Ncutel t
seis filetes.
Ao Tenente da referida S"cção I Alberto Antonio de Sousa Pinheiro , trez meses,
o

_.~ ...

Foi Confirmada por SUA M:\GESTA'DE EL.nEI,
a licença
que o Comm.llDdante da 4. aO Divisâo Militar,
participou
ter concedido ao Oflicial abaixo mencjo nado , na conformidade
do Artigo
2: das Instruoçôes insertas nu Ordem do Exercito N." 13 de 6 de
.Março de 1837.
Ao Capitão do Regimento dl~InfanteriaoN"]3,
Ml3noel José Viei.
rn , trinta dias ;oolltados
de 16 do corrente moa,
.
o

Ajudante

General

=

N.· J I.
··Quartel

Gentral tio 'Paro das Ncc.seidades , em 9 de Março
d« lSHl.

ORDEM DO .EXERCITO.

'SUA

MAGESTADE
do Exercito,
Manda

EL.llET,
publicar

Q

como-Command
seguinte:

..nte em Chefe

.
Camara dos Deputarlos. = Secrctarla 'Geral. = 1.. Repartição.
Tilustrissímo e 'Ellcellentí~~:mo Senhor. = Havendo
esta Oamara
em Sessão de hontem,
SpbTC' proposta do Snr, Deputado José Bernardo da Silva Cabtal , asslgnada
por -mllitos outros', 'deliberado
9ue a mesma Damara preste um testemunho
de r,ratidão 80 Nobre
Marechal Duque-de Sãldànha,
aos Ge uer aes , 'Officiees e Soldados
do Exercito,
que com tanto valor e fidclldade defenderam na preterita lucta a Cauza da RAINHA,
da Carta. Constitucional
da Monarchia e da independencia
Nacional;
-e que igual testemunho
se
dê a todos ~.IS Officiaes e praças dos :Balalhões Necionaes do Reino.
e em particular ao b ·nemcrito CommaodantcGcral,
Olitciaes epra.ças dos Bátalhões Nacionaes de Lisboa pelos relevantes serviços que
prestar arn á mesma Cauzu , e pelo especial que fizeram livrando esta
Capital dos horrores da anarchia:
tenho a honra de assim o cemmuniear a V. Ex.·, e de enviar-lhe uma cópia autheutica da parte
da A ela da mencionada
Se«çào 'que tracta deste objecto, por certo
inuito satisfatorio para 'lodos os qlle' se interessam pela conservação
d' aq uelles tâo im porta ntes pl:'nhorr-s da te licidade e prosperidade
pu·
blica , bem certo de que V. Ex," terá muita satisfação cm fazercbegar pelo modo mais solemne ao'conheciml)'nto
do invicto Marec·hal,
Generaes,
Commandaótes,
Officiaes , e 'Corpos Militares,
a tão
Justa quanto bem mer ecida dsmonstraçâô
dos sont imentos da 'Csmara, = Deos Guarde a V. Ex.". Palncio das Côrtcs em 18 de
Fevereiro de 1848.
Illm," '~l~xDj.· Soro Barào de Francos , Ministro e Secretario de nslado dos N f'go'cios -da·G t:{.'Tra. = Jo.é M(W--celtino de Sá ""af'gas, Deputado
Secretario.

=

'Extracto
da Acta da Scssâo da Camara dos Srtr,. ])rputa.d'Os da
Nação Portugue'Aa de 17 do corrente,
1-especti'va ao telitimunlzo
de gratidâo que a mesma Camara prc.~t 01t do E:x:crcit()" BatalluJes
Naciouaes, e Guarda ,JJunicipal de Lisboa.
.'
Sobre PropC'ila do Snr. Df'putnrlfl Jo~é Bernar'do
da Silva Ca ..
b ...aJ, denberoll a Ca.Rlara dosSnrs. Dl'lJlIlfldo!S -da Nação rortugue •

•

[2 ]
20, que ellc preste um testimunho
de gratidào ao nobre MareehaT
Duque de Saldanha,
aos Generaes,
Ollklaes 7 e Soldados do Exer-.
cito, que defenderam
tão ii.el e v'alorosamente,
lia proxima l ucta ,
a Causa da ltainha,
da Carta Constituci()nal
da Monarchia ,. e da
indepeudencia
Na.cional; que igual tcstill1unho se dê a todos os Of.
íiciaes , e praças dos Batalh0es Naçionaes do Reino, e em partir-u,
lar ao bencmerito Commandante
Geral,
Officiacs e praças dos Ba •.
talhões Nacionaes. de Lisboa , pelo" relevantes serviços que todos
~re5taram. á me~rna Causa e a estes, pelo serviço esp~clal ?om que
livraram a Capital dos horrores da. annrchia;
e que I~elltlco testimunho se preste ao bravo Cornmandanle,
Offrciaes , e mais praças
da Guard-a Municipn! de Lisboa, pelo valôr com que uns se houveram uo campo da honrn , e outros- na manutenção
da segurança.
pública da Capital,
Está conforme.
Secretaria da Carnara dos
Deputados,
('III
18 de Fevereiro de 1~.-J,8. =,)~1iguet 'Pcf1'cira da,~
Costa, Official .Maior e Director.
.

=

=

-*~,J--DECRETOS.
Attendendo no que Me represelltou,
o Alferes amnistiado pela,
concessão de Evora Monte,
Francisco
Manoel ue Sá: .Hei por,.
bem Conceder-lhe
a demissão do referido pôsto ; a 'fim de poder
tractar dos. seus Negocios dqmr sticos, O Barão de Fran cos , MinL._
tro e Secretario
de EStado dó" Negocioo da G uerra , assim o tenha
entendido e faça executar. Paço das Necessidades,
em viole e trez
de Fevereiro de mil oitocentos quarenta
e oito. = RAINHA.
~ .
.Baráo de J/1'GltCOi.
-

~
Attendendo
ao que Me representou o IQspector de Revistas do,
Exercito,
Francisco Mal'ia Monteiro,
e á opínião da Junta Mili.
tar de Sande que o inspeccionou ('01 Sessão de dezesete do corrente
mea , e que o jlll,\{ou incapaz de serviço activo elD consequencía
de
suas rnolestins : Hei por bem Conceder ao mesmo Inspector de Re- ..
vistas a refórma que direilamente
lhe possa competir em conformi.
dade do Artigo duzentos a vi.nta do Regulamento
de dezoito de Se- .
tembro de mil oitocentos quamnta e quatro, O Barão'de
Francos,
Ministro e Secretario de Estauo· dos N r.gocios da Guerra,
o.sim o
tenha entendido,
e faça ex..ecutar, Paçr das Nec(>~idades, em vinle ,
e trez de Fevereiro de mil oitoeentos \j uarellla e oilo.
RAIN liA •
..... bardo de Ft'arlcos.
- ..

--.~~~

Capellão,

=

PO'I· Decreto do I.· do corrente fIles.
Bata/Mo de Caç(Jdorq N. o ~.
o Egresso do extincto ConventQ do C,rmo

' Antonio Joaqllim Pereira Vianna.

de LiIDOl\ L

[ 3 j

-*~SUA MAGESTADE
abaixo

meucronad

3

EL.REI,

Det.ermina

ter bem os destill<)li que lhes

Que

0&

Ofticiaes

vão deeignadoe,

Regimento
de ln:fa?de'f"a'a N. 7.
.
da 5.' C.lIupRllhia
, o Cupilao do Regimento
de lnfanleria
N.· n , Ayres Gabriel Aflalo,
Regllllt:nto de [nfantcria N. o 9.•
'1 en cnte ~ o Tenente do Regimento de Infanteria
N" 10, Antonio
Augusto de L.:~Lü.
3. a Secçâo do I!:zercito.
'l\'nl'llle
de CavaUaria,
O Tenente
garantido,
Joaquim Manoc}'
Callado , por U!I' requerido,
e lhe aproveitar
o diepesto no De.creio de <:lU de Setembro
ultimo,
.
u

CapitilO

-.~*-

PU!JUNI-se 110 Eftercito a Relação que abaixo se 8e{Jue, elos Officiaea·
q.ue tendi> as collocaçôes qw:, se declaram,
devem ser considerados
nas .S'ccçues que til e« oâo dt:sig nadas, pnr se acharem, segundo o.
lXirtcc1paçôes rccebidas ; coniprehendidos nrrs ãispoBiçôe. dos Dl:cretos de :48 de Abril,
e 17.de Julho, ultim os,
'
3.· Secç(ío do t-:xercito.
(zifurgitto Ajndagte do Batalhão de Caçadores N.· [), Joaquim Sa·
véro Brandeiro
de Eigueirêdo.
Tenente de Caçadores,
José Autorric de Oli'l!eim G,ütrJ&I'net.

--.~.--

SUA MAGESTADF.
EL ..J1El, l\1antla declarar o seguinte:
1.0 O Capitão José Paulino de Sá Carueiro , deve ser considerado Adctido ao Estado Maior da 3.~ Divisâo .MHillar, desde 13 de
Julho do anilo proxirno passado,
em que foi nomeado pura este
ser viço pelo Exm," .l\1arechal do Exercito,
Duque de Sa ldanha ,
até 3~ de Dezembro do mesmo an no em que foi dispensado d~aquel.
la Com missão pelo requerer;
devendo..depois
deste dia, ser considerado 11a 3. a Secção, como se achava antes de ser empregado
em
serviço activo na ultima erize,
-

__.~~II_

Licenças arbitradas ror motioo« de mnlcstia aos Ofji:eiac. abaixo dedarq.dol, e Confirmad{f' por SUA JHAGEST
ADE
EL-REI.
b'm Sessâo do 14 do me", proximo passado.
1\0 Capitão do Batalhão de Caçadores N. o 4, J o rIO Pçdro Schwalb,ack, sessenta dias para se tractar.

L

4 ]

Em SCl8âo de 17 do dito meto.
Ao Capitão do Regif!1ento de Cavallarla
N.··i,
']hanci&co Joaquim Cerqueira,
quarenta Rias para SI' tractar.
Ao Aspirante da Repartição
de Contabilidade
do Miniiterioda
Guerra,
José Maria de Sequeira :Pinto,
quarente
dias para se
-tractar,

-.>-~",.-

Licmças ,·cf(utada. concedida, aos Officiae« abaixo indicodo •.
Ao Tenente Quartel MeHre do 2.· Regimento
de i\rliliJeria,
Sil...
vestre Peixoto de Meirelles,
trinta dias.
Ao CirÍlrJ{ião Ajudante do 3.· Regimento
de Artilheria,
Francisco
:Luiz Moreira,
trez mezes.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria N.· 11, José Bonifacio,
dois mezes.

-.~.-

Foram Confumadas por SUA .l\iAGESTADE EL.REI,
as li"
eenças que o Commandantp.
da 4.· Divisão Militai,
participou ter
concedido
nos Officiaes abaixo mencionados,
na conlorolidade
do
Artigo 2: das Tnstrucçôea, insertas na Drdem do Exercito N.~ 13
de 6 de Março de 183?,.
Ao Cirurgião Ajudar~te do Regimento
-de Cavallaria
N.· 4. t José
Braz Corujo, trinta dias para se t ractur ~ contados de 19 de Fevereiro ultimo •
.Ao Alferes do Regimento
do lnfanleria
N." 15, Ladisláo Benevenuto de Sousa e Oastro , trinta dias para se tractar;
-contados
de -9 de Fevereiro proximo passado.

AjudaNte General =

N.~ 12.
·Quc},.tâ General no Paço das Xecasidarkt,

.tm 16 de Março

de 15~'3.

ORDEl\1 DO EXERCITO.

SUA
MAGESTADE
EL.H.El,
corno
do Exercito,
Manda publicar o seguinte:

Commandante

em Coefe

DECRETO.
Em con'Fotmidade (lo A:rli~o -duzentos e cincoanta e úm do Re:'
gulamcnto para a Organisaçâo
da Fnxen da Militar;
Hei por Lem
r-formar o Commissario da extincta H.epartlçã0 do Commissariado ,
classificado em sf'gundo OIlÍ<·ial da r oSl:ECçào Fiscal do Exercito,
Francisco -José Moreira,
por ter sido jiJlgado iucnpaz de todo o ser·
viço pela Junta Militar de Saud e C]UC (I ir.spe ecionou em Sessâo de
dOIS do corrente mez. O Barão de FfH1H'OS, Ministro e Secretario
de
Estado dos Negocies da Guerra,
lI~sim o u-nha entendido,
e faça
executar. Paço das Necessidades , em seis de Março de mil oitocentos
quarenta e oito. = RAINHA.
= ilnrâo de Francos.

-.~..._-

Por Decretos

dr.

Q9

do me'!:. proximo

passd1Jo.

tJatalltâo' de ('açfldnres N. o ~.
Tenentc , o Alferes, Rica. ...do Cwrlos -Clancl,y, por se achar compre·
bendido no Ar't. 36 do Decreto de j~ de Janeiro ile 1837 e na
Carta de Lei de 23 de Ab...il de 1fl4á, visto t r·s~ hp,bilitado com
o curso do Corpo do Estado M aier , c haver c mplctndo dois annos
de Serviço no Pôtlo de Alferes.
Rcgsmcnto de Lnfaraerio N. o 1.3.
Capellâo , o Egresso da oxtincta Congregação
de S. Be n to" JO$6 •
da Natividade Caldas Sobral.
4. - Secçij()' do- Hxercít.o.
Comnanhia de f7e{(Tff1IOS de Mott oxinho«,
Reformado
na conformidade do t\h'ará ~ JGdeDezernbro
ode 17'90,
ficando addirlo ú "~!rerida Cornp<Jllhia,
o Capitão
do Regimento
de Infantcria
N: :3, Lourenço. Jore 'llcnd~·s; {'m conscquencill
til.' t r ?tdo jl 19ado 110llpOZ 'dl!.ôl·rviço 'Il('trvo ~ r orna JooLa Milita ... d 8àlad.e, tef·';)7 UIlIl'IOi'dc'~"'lde,
e'<J1lasi:8.9 d~·lwm·Sor ..
'-viço.

•

[ ~J
j

.J!iquadráo de Caoallaria de Foiuniarios
da Carta e R ./f:lNT-J .ti.
Graduado
cm Major,
o Capí+âo , Marcellino Rodrigup.s da Silva;
em attençâo aos longos e bons Serviços que tem prestado.
, ~ .• Batalhão
Nacional do CMm71~rcin.
Derniuido pelo requerer,
cOllservando as honras do mesmo Pôsto ,
em a ttf!nção aos seu, bons Serviços,
o Capitão,
Francisco
José
Gonçalves
de Oliveira.
Por

Decreto

do 1.· do corrente

rnez..

2.· Batalliâo Nacional do Commercio,
Alferes,
o Sc~unc!o Sargento,
Sam u«l Santer ; e, o Forriel , Caaimiro de Sousa, ATIl bos do mesmo Batal lrâo,
.
2. o Botalãâo Movei de ANmdorcB.
, Capitão da 5.a Companhia,
o Tenente,
Guilherme Stuart,
Tenentes,
os Alferes ~ do mesmo Bat.alhão, José Gabriel de Sousa
e Silva; e do ~ ." Batalhão
Nacional
do Comrnercío , I~. Joâo

Carcome Lobo.

"

. Batalhão de Caçadores da RAINHÁ
na Villa ,de Eetremo».
Alferes,
o Sargento Quartel Mestre,
José. Rebêllo, ,
Para conservar as, honras do Pô. to de Alferes,
de que foi dernittido por Decreto de 10' de Novembro
do anno proximo passado, .
o ex-Alferes do 1.0 Batalhão Nacional do Commercio,
Joaquim ....
Luiz Junior;
em auenção ás boas informações havidas a seu res~ .
peito.
Por .Decrelos de 8 do dito me5.
Batalhão
de,Caçadore,
N." 7.·
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgiàn Ajudante
do Regimento
de lnfanteria N.· 4, José Duarte Pedroso,
Regimento .d« Jnfantel'ia N.· 3 •.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião CivíJ, José A IIgusto Gomes.
R'egimcnto de Jnfa.nlel'la N. o 6•
• CapeUãot
o Padre,
José Jo~quim_Ma,.qlles
de <;?Iiveira •
Batalhâo Cartistà de Caçadores de Gaste/lo Branco,
Dernittido por assim o haver requerido
allegando
motivos atrendixeis , o Alferes, Luciano da Fonsêca Junior.

---*:~*-.
POn:rARIAS.
Guerra. = Repar~ição do Conselho

Ministerio da
Tendo-se determinado
no dia 15 do corrente

=_

de Saude.
por Portaria de 25 de Fevereiro ultimo, que
mez, marchem os Delegados do Çouselho ,pe

•

[ 3 j
SOlide do Exercito,
a fim- dlt corneçaN'm as inspecções dos hcspltaes .
do Exercito,
e d~ Saude ; Manua A RAINHA
pela Secrclari~l. de
Estado dos Ne~ocios da Guerra~,recotn mandur , por esta occasmo ,
80S Generaes
das Divisões,
Commandantes
de Cr.rpos , e Chefes de
Repartições,
a restricta e litLeral robservancia dos Artigos 5.° e fI.o
das Instrucçôes sobre o serviço de Saude do Exercito , isto cm referencia tis Inspecções pelas Juntas de Facultativos
Militares " O~..
dcm do Exercito N.· 13 de 1837, devendo cessar as inspecções fettas por Faeult mivos incompetentes.
Paço dasNt:ce~sjdades
em 14.
de Março de 18.L8. = Barão de Franco s, ,
'
.Ministerio da Guerra. = Repartição
do Consellro de Saúde. =
.Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Nezocios da
Guerra,
que o Cirurgião Mór de Cuv&llaria N.- 1, JOt!(> Pires I a
l\1atta Pacheco,
marche ás Inspecções -do Sande e dos Hospitaes
d,a 7.& c 8," Divisõe.i Milita.res,
por 'Se achar im.pcssihrlitad»
por
motivo de molcstia o Oirurgiilo do Exercito e Delegado do Cor-seHlO' de Saudo , Fruncisco
Damazo da CosIa,
sendn-Ihe
abnua da a
gratificação diaria de 800 reis como deter mina li Ordem elo Exer ....
cito N." 3á de 1837, Paço das Necessidades,
cm 14 de Março, de.
1818.
l1arâo de. Francos. __

--*)....59(.- ,
SUA MAGEST ADE EL,H,El','
Determina
Que
os Officiaes
abaixo meacionados tenham os destinos quI" lhes -vão designados.
Regimwto de .Infaoüerio N.· ~.
Capitão da ~ .• Companhia,
o Capitão do Régimento de Infanteria
N.- 12, Antonio de Amorim e Silva.
Alferes,
o Alferes. do Regimento qe Jnfanteria _N.· 11, Antonio
Jgnacio GusmrlO .•
RegImento de lnfanteria N.· 6.
Capitão da ~.a Companhin " o Capitâo do Rczimento de Lnfanteria
N." 14, Jqão, Galvã<l.
.
o
Regimento de TnJantcria N.· 7.
Alferes, o ~Alferes do Regimento de- Infantetia
N.· 1" José da CllIlha Andrade.
~
!2,. Sl!crâo do B,i:f'1'c{(.()., .
Praça da S(')I'nt do Pflm·.
Capitão ('om exercício de Ajudante
da referida Praça,
o Cnpilão
do R('gimento.de
Infanteria N.· H~, João de S(HX!JS Pinto.
3.· SecfiÍo do Exercito.
Capitão,
o Capitão 61.0 Regimento
de lraranteria N. o 6, Man(l('}
Joaquim ,de Oliveira,
por haver, sido j"'gado
incapaz de servi!;o
temporar,!unente
pela Junta Militar de Saude.

[ ,1· ]

..
SUA MAGESl'ADE

-*~~~
erAlEI,

Mlll1dn d~('IF1rar'o s('O"uinle:
0 Tencuta Coronel do CO!PO do Estado Maior do Exercito,
Carlos Mariil de Ca"la j deve deixar de ser considerado aààido ao
Estado .Maior General,
desde qlW na Ordem do Exercito N.· õ do
'Corrente anno;
foi nomead" parn o'lIlrfl Commissua
de serviço ..
,~.o
Qo4 'o ve...daeeiro n ortle do Capitão do R-egitnento dr. Tnfauteria N.· li, II. q uc III na Ordem
Ijo Hxer:cito
~. o II do corrun I~
II n n,) foram
concedidos
doi - mezes de -! icença
f{'gi"tadn,
he José
Pacifico.

1.o

-~<.,;-

Licenço« ar·Mt,.adas í'''r n olivo!l de molcstia no« o,(!icifles abaixo declarados , e CmJ{irmadftll rwr .\:.'U/I J.I.J./1GHS7'ADE
EL.REI.
Em 8(;8910 do 17 '(.tome~ prosnnu; pàssad«,
Ao. Capitão d-a 3,' S"!c;.io do Exerõiro , Felecial10 du l"onsêca de
Castro e Solla , trinla dias para se trnctar,
'B'm Sr:sscÍo de 24 do dito me".
Ao GapitZLO do~"
Batelhâo
Nocional
do Commercio,
José Eugsnio ll'll'ges de Sousa, sossonta dias para se .tracLlV.

.

_"..~*---

Laccnçns registada« concedidas aos OfficiacA aôaixo itulioodoll •
.Ao Ten ..nte Coronel do Hcgimento
de Cnvallaria N.· 5, Luiz da
8il\'a Maldonado d ' Eça, prorogaçn.o
por dois mezus.
Ao O':'11itão dI) Hegirne nto de Infanter ia N.· 16, Jorge AuguSLo
AltaviHa, prorogação por Sessenla Jjas.
,
Ao Capitão
da
Sccçfw do Exercito.,
Gov('flJadnr interino do
CasteHo de S. Fi1ippe, Manoel Sevc.roCorrAa de Britó Guedes,
dois meze3.
. .
~(I
Alferes .oh 3.- Secção do Exercito,
José Joaquim
Rodrigues
Teixeira MOUlão, proro;;açãn
por t.rinta dias.
.

".a

-*~~ ..
-

/

F.oralll ConflTmadll~ por SU1\ Mó.GGSTADE EL-REI,
adi ..
cenças que os Commandantes
da 3. _ ,- e 8." .Divisõ~8 Mj'1it.ates, par.
ticiparam ter conéedido n08 Offid~es abatxo mencIonados,
na conf.ormidade do Arligo ~•• das Instrucções Íluertas na Ordi!tn do Exercito N. ~ 13 de 6 de Março de 18:-17.
Ao Capitão dó Regimento de Infunler!a N.·, 1~, Antonio de Amorim e Silva, trinta diaS para continuaI' '0 traclar-sc;
contados
de 7 do cOllren'te
.
.Ao Cirur.giiio Aju·(j nte ,do BillalhZlo de. (JaçGdOfleS N" 6,. Francisco de Assi7. BaIE!izão,
trinta
iu pllJ.'Íl. sé traclar;
contados de
!:! do concute.
I
Ajudollk

Gimrrnl

=

CJ71artel Gmerllll

no Paço ela. Necessidade.,

cm 28 de lJIlarf(j

de 1848.

'ORDEM DO EXERCITO.

SUA
1\lAGESTADE
do Exercito,
Ma'flda

EL-REI,
COD1o'Úommaod'mle
publicar o seguinte:

em Chefe

,DECRETOS.
Hei por bem 'Promover M Pôsto de Brigadeiro,
a um de ir exer ..
ce,r o Lognr de Governador Geral da Provincia de Ang6la, para que
fOI nomeado por ~ecreto
de ~ezoito ~~ mez pro_ximo passado, o Co1'\'oel de ] nfanteria do Exercito,
Adnao Accacio da Silveira Pinto,
f';cando pertencendo ao Exercito de Portugal,
sem prejuizo dos OIfI('I!les mais antigos da respectiva Classe: 'C oulro sim SOl! Servida Ordenar que esta Minlla Soberana Resolução fique nulla c de nenhum
cffeito, quando o referido Official por qualquer motivo não seguir
viagem para o seu destino, 011 deixar de servir por tres annos no referido Governo,
em conscquencia
de circunslancia
que só delle provenha, O Batâo de Francos , Ministro e Seeretario de Estado dos
N E'gocios da Guerra,
o tenha assi rn entr-ndido , e faça executar.
Paço das Neeossrdades , ern o primeiro de Março de mil oitocentos
quarenta e oito.
HAIN HA.
Barâ» de Francos.

=

=

nei por bem Conceder
a demissão que Me pedío , allegando
motivos attendiveis,
o Alferes amnistiado pela Carta de Lei de vinte e quatro de Agosto de mil oitocentos c quarenta,
Frn ncisco de
Paula Monteiro. O Barão de Francos , Ministro e Secretario de Estado dos Negocioa da Guerra,'
o tenha assim entendido,
e faça
executar. Paço das Necessidades,
em quatorse de Março de mil pitocentos quarenta e oito. = RAINHA.
= Barâo de Francos,
Havendo pelo Meu Real Deer~to de oito de Março corrente,
expedido pelo Minislcrio dos NegocIos da Marinha,
Nomeado para
Chefe do Districto da Barra do Brng-o na Provincia
de A ngóla,
o Tenente
do Regimento
de Cavallaria
número quatro , Antonio
Candido Cordeiro Pinheiro Furtudo , para ali servir na conforrnidade do Decreto de dez de Setembro de mil oitocentos quarenta e
s-is : Hei por bem por este motivo Promover, o mesmo Official ao
~ostQ, de Capitão do Exercito de Portugal,
scmpr ojuizo dos Offi-:
ciaes mais antigos da respectiva Cfa~se; ficando porém nulio , e de
nenhum cfTeito este Meu despacho,
quando o llgraciado por qual •

•

[9 ]
qner causa deixar .de.seguir viagem p~r~. 0, seu destino
ou de, ser"ir na q uell a PrOV1nCIB por tempo de seis annos. O Burao de Francos, Mini;;tro e Secretario de J~stado dos Negocios da G uerra ~ assim o tenha 1'1).tenJji,Q.Q eJQç~ C~Qctlt.qr. paç_o das N ecessida rtcs , em
dczcset e de MSIiÇ,O de. milQitoCCJltos ql~l\relltª".e oito. = RAINHA.,
= Baréo de Francos,
~$

Por, Decreto

de 17 do corrente

meto

Regime to de Ca.vallaria N. o 5.
,() 1\ tf~l'eJ, Joaquim de Cacetes,
IJa,tq},h.rJ,o de Ç(1"ç(ldprNl N. o 4-,
':(çneqt.c .4..~\,I.d~nt(h o Tenente
do, JJiJ~l~rlC). de Caçadores
fCll,is.b~f"o.· 4;t}s~ Lopes.
J\UM\'S, AjIH~~t~,

Por:

Decreto d'f

~O

qa «i/q

~.o

5,

~I~e%.

~IIJ,GI,lhiÍo, N,G,c;o)wi, d.e Caçar,1;o.l:e$ (4C 'Leit'iql
1).eWittido
ppr. hayer sido julgado incl'}p,q1-de. f.,oclp o Serviço , pela
JIJI.1llj. MilJtp,r 5it: $~Hc,ic, o Alfqr,es,
Carlos de, Qljvçira.

,........,.~~-.

-."

sn

Por Decretos de 15 do.corrsnte tIl<;,z1,
A 1\1AGEST A O E A RA 1:NBA HO\IVe por bem Determinar
«;l.ue Q Audi,to,r da 6.a Divisâo
:Militar,
Fraucisco de Oliveira PIIlLo;' passe a exercer ~s fun cções do mesmo cargo na 3 -,u Divisâo .MiliLar;
l~ que o Auditol
Q,c~,~nDivisâo , Miguel Ozorto, Cabral , passe ~ exercer as mes.
,mas f41lQÇ,Çles p,~que"íl J;>ivi~~:Qf
.
J .. '

t.

,

*~*~~

l?or rortal1ia
<le 26 de. Janeit,~ \\1timo, fo.i fUflActfldo c,Q.r;l.t~r o telllf,1Q
de serviço d€;Sl!e 2l;l de Maio ~e J.,.8.2l;l" na ,co~formi,d~1;l
90 dls,
posto no Art. I.. § 1.0 da CtI.rta de Lei de 13 de Março de 1845;
, ao Cirurgj~ Mór do 1.• .ij.c.giUlento çle ~r ...iJ~eri~" .t\nlol\io Jo.sé'
W! 4breu.
.

.."._.>--'9<f~A
SUA MAPESTADE
nbai~o

m~pç'flnl\4oB

~

EL·llE{,

~enham
~.a

Dclerrp,ipa

9S destiQns que

qUI!

Q~

.Qm,cim~s

lbes ,~ão .de~igtt(ldq ••

Divisâo Militar.

E/ÇoneJ;l\do do exerci cio de Chefe qe E,stado Ma,iQr ip~(1rinQ d,. [ef~.
rida Dil{i~ão, o Te'1entQ CQr<:>nel do COJ:PQ q9 ):s~\ldo -M.~lorqq

~~çrçi,\o

, ,Ç{lrl,qs .Mar.~a

.d;e

Cf}IlI;»-.

•

...

[ 3 ]

Chefe de Eslodo Maior interino' da referida Diyisão, o CQTOnc\ ctc.
~'1f~nt(}~i~, Luiz Godinho Valdoa ; ficando exonerad« de {j)l~~
l\lninr da 7.& Divisão M:lllar.
Regimenta ds C~Mllarill. N.· 3.
Tenente,
o Tenente
da 0.a Secção do Exercito,
que se acha servícdo
D~púsitq qç Q~to PP-I'pq, Jonqy.im ~an?e,l Ca lado ,
/Jp1al/l4ll fie Caçadores N.? 4.
'
Capit.ilO Qpartel l\11;sJ,re, ,0, ç~pitr,o QI~artç] ~est(e do 3.· nt'gi.
mentq çie, Ar:~iIlJ(~I~a, ,l;fqnçJ~~(l. . .Martlns
de ~enezes.
RC"?,fJ1,en~o c/.tf (nfanteria 1)1. o 7.
Alfer~s,
Q. .i)lfçres
dil Pç~i~~nlO
de l nfantena
N. o 6" JOã9. José
de Estado

r.0

Cor.Jeiro.

Addido á referida
J~~ Â,1l~Ç,9i\.\ çe
t~l}eFt~

~

2. a .Sccçâo do Exercito.
Praça !Í!.l Serra do Pilar.
Praça,
o Tenente addido
á Praça

de Valença ,

~~I,.to~ ..

3,' Secção do Exerci/o.

T~nc.ll·re A.}.w.iq~1I11 do

RegimeDto
d~ Granade.iros
da
Antonio
Haymuudo
Cortes Paim ; em co nseque ncia de
se ;tçh~r. lPl:Jo ~~ll tJ?,á<res) do dqsaude"
pQr em quanto , incapA'
de COIl til) uar em serviço activo.
Q

RAlNH.l,

l\fajQr a.dd)dn,
Pedro

~ S(1(;çqo do f.!,'xcrcito.
Companhia de Feteranos de .$clé"".
o ~ Ilhe G~v.crtQ'iH~or da Praça
de Sines , AntQnJp

da Rocha,

liqt?~lkl19 P.4Ç,~Wlpl cfe fJ1I'Jlf:ll'cgadqs J(t~l>liçn..

.

Exqt)~r~do
d(,l l!xf!~cj jp Jn Aj,IW9.tII.e, () Alfere~ do l~{lgilPcl1t() de
(hana~cir9~
Q,q. U.'U!,~I,.., Jpsé Carrasco Gu~na, pejo feqller,~p
allcgando
motivos ~UCil.~di\í~s,
~i"dan.l<..'" do l'J;l~slJlf1 Q9,fI;W,
Tcnl;!nle do Ba~(I)b~o ~,c C~.çíldQr,Gs"
N.· 2, Luiz José Pereira c Hona.

SUA MAGESTADE

EL-HEI-,

~.lJrttia,

~Q}lbJ.a.r o seguinte-:

O ~rigadeiro
Adrião
Accacio da Silveira Pinto,
fica pxo.
n0rado do Logar de Chefe de Estado Maior da ] .. Diúüo
~-1IIi.
I(lr, em consequelJcia
da CommÍ;sã)
que vai exercer no Ullralnnr.
2 o O Major
da 4." Sf'cçâô dó Exercito,
JOóé Miguf'l Pra!l,
Cómmandou
o Batalhão
Provisorio d~ Caçadores,
que fez parte da
Columna
do Commando
do BrigadeirO
Gradulldo,
J3ernardo
José
de A breu, desde 28 de Março, até 18' de A hril do annó proximo
passado.
.3. o Que o Alferes da 3.' Secção .do Exercito,
Igll8cio .Ferreira
1:

{ ·4 ]
Pinto,
e xerce as funcçõcs de Ajudante do Corpo de Segurança Pública de Agueda,
desde 13 de' M.arço do -anno proximo passado,

Por Avizos do Ministcrio da Guerra de 18 do corrente,
se Determina, que aos Tenvntes , do Regimento, de Infanteria
N.· 4,
José Maria Thiago Santa Olara, e do Regimento N. • li> , Agostinho José Pereira,
se conte como tempo de serviço effectlvo,
aquelle que estiveram com baixa de Ofliciaes }nferiores,
por haverem tomado parte nas occorrencias politicas de ~837 a favor da
CarLa Constitucionul,

--i~.--Licenfas registada« concedidas aos~Officiae8 a6aixo ';tldicado••
Ao Cirurg-ião Mór do Regimento de CavaHaria N" 4, Manoel Antonio Cardozo , trinta dias.
Ao Tenente do mesmo C:HpO, Ricardo Fernando
Vidal,
quinte
dias.
Â.o Cirurgião AjI,dante do Batalhão
de Caçadores
N. o 7, José
Duarte Pcdrozo , mel e meio.
Ao Capitão .co 'Regimento
de Infanteria
N.· 4, Francisco
José
.Monteiro, trinta dias.
.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Infantcria
N," 1~, Joaquim
Antonio de Abreu Ca-tel!o Branco,
prorogaçào por 11m mez,
Ao Cirurgião Ajudantod o Hegimento de Lnfanteria N. o lá, Fraucisco de Sousa Caste!lo Brauco , dois mezes.
Ao Coronel do Batalhão Nacional
de Caçadores de Leiria, José
M!lriu Crespo, trinta dias.

~iudante General

..

=

N.()

14.

.

,

General no Paço da. Necessidades,
1848.

QtA~td

~t1I

aó d.t Mbrço d8.

ORDEM' DO EXERC·ITO.
SOA

MAGESTADR

do Excrcitp,

Manda

nr..nm ,
publicar.

CORloGommandante
o seguil1te:'
,

em Chefe

DECRETO.
AtteJ;v1p,nGG. á, circunsj 3~lcif\S ~ ma'i,ii ~i'tes que- concoll"C'm' na _
pessôa do Mrjpf.,.d; C?vaHofla do Exerclt~ add,ido á Bateria do Bom
Successo, Mlgoel Xavier de Moraes Hez.ehde:
Hei por bem Nomeá-lo
Governador
do Districto de QuilinHlne e Rios de Snna , 118 Proviucia de Moçambique,
na conformidade
do .Decreto de doze. de Setembro de mil oitocentos quarenta
p seis ,
de que tirará Úarta pagando previamente
os direitos dI' Mercê. O Mini6tr() e Secretario
dI:' Estndo dos Negocios ria MeIrinho e Ullrnmar;
assim o tenha
entendido,
e faça executar.
Baço das Neoes&idAde~, em oito de .
M'arço rle mil oitocentos quarenta
e o to.
RAINHA.
= Ag,!s.".

tmho Albano. da Silveira Pinto ..

=

-.~*-.- .
Po» Decreto de. 17 do corrente meto.
I. o Bntalhã» Moee! de Atiradores.
Trnpnt~s.·

os Alferes,
Luiz Antonio Pimentel Novaes,
e Atitonio
Branco Rodrigues.
.
Alf('res,
o Cabo de Esquadra
do 1.0 Batalhão Nàcionnl do Com.
mereio,
José Maria de Figuoirêdo,
2. o Balalltâo 11I01:el de -dlsradores.
Tenente;
o Alfli!res aggrt'gado,
Dencleciâno Antonio- Pédro Freire.
Por Decreto de !212 rio dito m.e!..
Batalhão de Caçadores N. o 8.
Dominido pejo rl:'querer, ollegando. motivos aUeodiveis, o AlfcTl's,
José Joaquim Alves.
Heeimenio de Tnfonteria N. o 10.
Cnpellão,
o Padr:',
José Emilio da Silva Bl1rr1ls.
Rco'imtnlo de Tnfonicre- N. o J2 ..
CapeW'LO, Q Padre: Joaquim do' Pi.l'ln J3~.soura5.
4.' Secçâ» do '·;.re·reiio.
Forte do .11.m.!lIcir().
,M:tior TIcformndo
na cC\nformidudc
elo Alvará d('~16'dnlD(lzl'mbro
c'(' Jl'flO. e Governador do referido Forte, () Cnpitiio do Hcgi.
Tll .. nto de infanteria
N.· 16, João Antonio Pery, em aLLenção a

Romão

•

ter feito a guerra Peninsular,
e con Ira a usurpnção;
gado incap~z de Serviço activ? pela Junta .Militar
contar quast 40 annos de Serviço,

ler sído julde Saude; e

-~~*-

SUA MAGESTADE
EL-RE[ '. Determina
que os O[ficiaE',-,t;
abaixo mencionados
tenham os destinos glle lhes vão de~ignqdos_
Regimento de [nfauteria
N.· 7.
Capitão da 7." Com.pallhi~,
O Capitão
do [{(>s'ini'ento de Infante_.
ria N.· 1~, Cezario Jose Cortez.

-.~""-

SUA MAGESTADE
EL-REI,
Manda publicar , para que te- ..
nham a devida execução,
as seguintes dbposiçõ's,
contidas no Aviso
expedido
pelo Ministerio da Guerra com data de 17 do corrente
mez, em consequencia de Proposta do Mesmo Augusto Senhor.
1.° As praças. que tendo vindo apresentar-se
para o Serviço, em
vir: ude dos Decretos de l~ de Outubro de 1846, e 4 ()e Fcv('reiro
de 18tl·7 , desf'jarcm continuar nas fileiras. serão coo.sideradas volun- .
tarias , e poderão obter as suas baixas nos scmc~lrf's, dirigindo para.
esse fim nas épocas cotnpeten tes , os seus requl"rimp.r1los.
2.~ A's mencionadas praças que rf'querer,.·m se lhes coote o scu .
tempo anterior de Serviço, se concederá essa grllç-n, ainda que nele
las não concorram
os requisitos do 9.1.°. do Art. 1.0 dasdisposiçõ('s
insertas na Ordem do EX<'rcito N." 28 de 3 de Julho de 184,5; po-,
Têm neste caso fIcarão sujeitas ao determinado
no Art. 3.· das mesmas. disposições.
3.· O" assentamentos
de_lodas as sobrcditas praças deverão ser _
transferidos dos cadernos
em que se acham lançados,
para os res •.
pectivos Livros de Registo.

-.~5?--

SUA MAGESTADE
EL-IUH: Manda
O 'Tenente do Uatalhão de Caçadores N. °
Lopes, gozou trinta dias de licença registada
didos por Sua Ex." o Marechal
Duqlle de
do anno proximo passado.

- ..~~---

declarar

oseguinte:

.'

7, Fral c eco de 'Assi~
que lhe foram conce_
Sulda nb e, ell~ Ago;to

l.icenças registadas concedidas aos Offiaiae» abaixo, indicada ••
Ao Teneote do Corpo de Engenheiros,
Nuno Augusto de Brito Ta.
borda, um mez.
Ao Capitão do Regimento de CavallarJa N.· 4, João Couceiro da
Costa, oito dias.
Âo Alferes da 4." Secção do Exerclto , José. Venancio da Silva Rogado, prorogação de quinze dias.
'

.~judant, General

=

'Qua:-tél General

no Pa;q

das 'f\,:ecessjdaácS", 'cm
de lUIS.

'lI> de Abril

ORDEM 1)0 EXERCITO.

Su

A MAG
do lhcrcito,
xo segue;

EST A DE EL-REJ,
corno Commandante
Manda
publicar
a-C~Hta de lei,
'e Decreto
,

CATITA

em Chefe
que abai-

DE LEr.

DO~.A
MARIA,
por Graça
de Dl~OS, e pela Constitniçâo
da
MooarclJla,
H.AINIlA
de Portugnl,
e eles Algarves,
ele. Fnzemos
sa bcr a todos os Nossos Su bdi tos, que -as Côrtes Geraes
Decretáram
,
e Nó, Sanccionámos
a Lei seguinte:
Artigo
1.0 São conservados
provisoriamenn,
até á fixaçâo
'da
}i'ol;ça Armada
na S-.:ssão Legislativa
em 184,9, os Corpos Naclonaes , ora existentes,
ereados
segundo o Hcgulalnento
de 30 de OU"

tubro de 184.6.
Art. 2:
O Govertio poderá supprimir
alguns destes Corpos Nacio n aes ou substitui-los por outros-cm differentes localidades
do Paiz,
se assim o exigir a co iven iencin do Sen'iço público,
com tanto que fi
njio exceda
o actual
número
de vinte e oito.
poderá
modificar
o j-lauo de organisaçâo
de
30 d<! Outubro de 184,6, adoptando
ClS suas disposições
ás diffcrcntcs
c-reu nsta ncias Iocaes ; observa udo COUl. tudo as seguintes
-regras:
L"
Qu<! o-alistamento
a que se reproceder,
comprehenderá
todos os individues
de 18 a 45 annos
de idade , preferirrdo
destes os
que pagarem,
pelo mcnos , ],$000 reis de con trrbuiçâe
nas Cidades
de Lisboa e Porto,
e 400 reis nas danai.
terra. do Beino, E quando com este cenço
IltlO possa 'prcenchN.ôe
o alistamento
de qualquer Corpo Nacional serão admit.tidos gradualmente
os Cidadãos que
o pagarem
rnr ncr , lanto cm L:~lJoa e Porto COIll:> nas demais terras
do Reino .
. Q,a
(~ue este Alistamento
será feito por lima Commissâo , composta do Presidente
da Camara rcspectiva , do Administrador
do 'Concelho,
c do Comrnaudan
te do Corpo,
3." Que úlom das excepçôes
c<t3.belecidasno
Regulamenlo
de
:W de Outubro
de 184,6 ~t'jflm excluídos
deste alistiim.ento
os Alumnos,
que fr<l<]uenlarclD {IS Aulas tll~lto de ipstrucção Superior e se.
cundrHia,
como dos Selfli II ar;"s , e dl.pensados
delle o's n)enibros
da!
duas Cumartls
Legislativas,
os Advogados,
os :Enfermeiros
c Ajudanll~s dos JIo"pilaes.
4,"
Que idem das vantagens
conccdida~
pelo Regulamento
de
30 de Outubro
de 18:1:6, em compcnsa~"iio
deste Serviço,
selão os
totalidade
destes Corpos
Art. 3."
O Governo

•

Officiaes e praças dos Corpos Naclonaes dispensados do encargo de
Deposit arios do Juizo, e de servir COII tra sua von tade , quaesq uer
cargos electivos.,
§. 1.0 Os Cidadãos que voluntariamente
se apresentarem
dentro
do prazo de 20 dias contados desde oq,uelle em que tiver começado
o alistamento do respectivo Corpo Nacional , ficarão isentos do Te ..
-erutamento de. Tropa de Linha,
~. 2,,0
O tempo de Serviço, prestado nos Corpos Nacion aes , por
Cidadãos que lião se alistarem voluntariamente,
será considerado ~
e levado em conta para o Serviço de 'Tropa de Linha.
:Esta dispo-.
61Ção comprehen dc O'S indi vid uos já alistados nos Corpos N acionaes.
existcn teso
Art.4.
O GOV('!IlO dará conta ás Côrtes da execução que tiver
a presente Lei.
A rt , o Ftca n'7oga.da toda a Legislo,;ft') em contrario.
MandâmOi por tanto a todas ns Autboridades , a quem o conhn,
cimento e execução da referida Lei pertcncer , que a cumpram e,
façam cumprir e guarda~ tão inteiramente
corno nella se contem.
O Mini,,~ro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
a faça imprimir,
publicar , c correr. Dada no Paço das Neeessidados ,
aos vinte e trez de, Março de mil oitocentos quarenta' e oito. ~
./t. ftAIN lIA. = Barão de Francos,
Q

õ,

--*~~*llECHETO.

Ilei por hem Determinar que as localidades,
e numero dosBa ...
talhões Nacionaes que devem ser organisados
cm virtude da Carta
de Lei de vinte e traz do corrente mcz ~ sejam os constantes da Tabella que faz parte do presente Decreto,
fi que vai assig nada
pelo Mi.
nistro C Secretario de Estado dos Negocios daGuerra;
eOutro Sim.
Authorisar a SUA MAGESTADEEL.REI
DOM FERNANDO
1'dell Muito Prezado Espozo , Marechal
General,
Commandante
em Chefe do Exercito para dissolver lodos os Corpos N a cion ae s .'
de qualquer deno:ninllção
que sejarn , e que não estiverem comprehendidos na mencionada Tabella.
O Barão de F'raueos , Mini~tro
e Secretario de Estado dos N flgocios da G uerra , o tenha assim en ..
tendido, e faça executar. Paço das Necqsidades,
em vinte e Ilove
de Março de mil oitocentos quarenta e oito,
RAINHA.
Ba«
râo de Francos.

-

=

-=

Tobella da designaçâo das IOcJali,í"des. c dos Corpos Nacionaes que.
Ilâo conservado.,
ou que súb,~/ittLem outros, em vtrtur'ú; da mdho1'is(IÇâo da Lei de 23 de J.l1arço corrente,
a que se refere o Decreto de ~9 do me3mo me~.
_
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Secretaria de E~tildo dos l\'"c.gocios da Guerra,
CUI 29 de .Março
de 18-1·8,
13C!tâQ de Francos.

=

-.~.--

Em cumprimento da Carta de Lei, e do Decreto que Iicam transeriptos , Determina SUA MAGESTADE
EL·RRI
o seguinte :
1.. Cou tinuam a existir os Corpos N acio naes d«!signados na Ta.
bclla que faz parte do Decreto acima irunscripto
, nas mesmas localidades,
e com a mesma organisaçâo
, e denominações
que actual.
mente tem.
2.· Serão logo dissolvidos
t-idos os Corpos N(1cionaes de diversas
denominações.
que existiam ern varias pon tos do Reino , e que não
e...tão compreltend idos na referida 'I'a bel la ; sendo ineluido neste n
mero o Ualalhuo
Nacional das Obras Publicas, org anisado em Lisboa por Decreto de 9 de Outubr , de 1846,
Serão immedl8tamente
organisados
os novos Batalhões Nacion aes nas locnlid.ade~ designadas na Tabella,
c terão as denominaçôcs , e li or.ganlsaçao segUlnl ..,,:
ú-

8:

DENO'MIN AÇÕES.
Batalhão Nacional de
1.. BatalhàCl Nadonal
~ .• Batalhão NAcional
Batalhão Nacional de
Bata Ihão N aciooal de
.. Batalhão Nacional de
l3atalhão Nacional de
:eatalhão Nacional de

Caçadores de
de Caçadores
de Caçadores
Caçadores de
Caçadores de
Caçadores de
Uaçarlores de
Caçadores de

CO\lIJbra ..
do Porto •.
do Porto.
Gaya.
V ian na.
Villa Real.
Bragança.
Fáro.

f

1 ,1 J
ORGANlSAÇÃO
DE CADA BATALHÃO.
L'stl&dO .Maior e menor.
Commandante
Coronel ou Tenente Coronel
•••••••••••
Major .•...•.•....••.•..•••••..•••....••••
', • . . • • • .
Ajudante
••..•...••••.•.•.....•••.....•.
.•.•...•••••.••
Qllàrtel M,>s~re••.•••.•.....•....•.••.•.....•...
". . .
(Jirurgião
CirL-lrgião

:f\,1ór •...••••.•....•.......••
Ajudante .•..••..•.•.

.
~..

•.••
• •• •

, . . • •• . . • • • • • • • •
, •..••....•••.••••.
,....

Sargento Ajudante .•......
, .•....••....••••
';...........
Sargento Quartel f\.lc~lrc .....••••.•
,.....................
Corneteiro 1\] ór .......................•.•
I

••••

l

•

,'.

•

•

•

•

Todos. • • •
Força de "UI/W Companhia. .
Capll-ao ••••• :. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . • • . • . • • • • . •• • •
'I'enellle. • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. ..•.•..•••••.••
Alferes. . . . • . . . . . • . . . . . • •• . • • . • • . . . . • • . • . • • • . . • • • • • • • •
PClmeiro Sar ge n t o . •..• .•.•.•••..•..•...•••••••
•.••••••
S,egu.ndos Sargentos........
•... .•.. .. .•••••••••••••••••
•

1
1
1
1
1
1

1
1
1
9

M

Forriel .••.........•.........

, . . .. . ••...

Cabos de Esguadra....................................
Anspcçadas ..•.. , •........•..
, ••.•..•••••.
Soldndos .......•••..•....•.
; .••••••••.•••
Uometeirc . . .•..•..
1'1

•••••••••••••••••

.. .. •• ..... •• • .

I... .... ....
".• • • • • •• • • • •
"

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Todos....

•

•

1
1
1
1
~

1
6
6
G6
1
a6

Recapitulcçâo,
Estado Maior e menor ..•..•••••.•...•••••••••••••••.••
Oito Compauhiae .•.•.•.•.....••.••.•••..•.•••.....••••
!l7
Os Officines dos referidos Batalhões serão nomcadoe cm virtude
de Proposta que deverá recnbir nas pessôas de mate pr Lida e e
abastadas ; e os Majores e Ajudantes serão Offlciaes de l.s LII,ha.

--1~,,~"-

SUA MAGESTADE
EL-IUU,
Ordena que os Commaudan-,
tes das Divisões Militares,
de acôrdo com os Governadores
ClVÍS
se empreguem cern a maior acti,·jdade na. Orgallisuçâo
dos Bata.
Ihôcs Nacionaes que ficam d<,signu'los,
rem ttendo sem demóra pela Repartiçâo
do Ajudante (leneral
as competentes .Propostas dos
Officiaes para serem sublll!'ttidas ú Approvaçâo de SUA MAGES~

'J.'ADE.
.Ajudante Genel'al

==

N.O ] ô.
'Quartel General no Paço da,

Neoessidader , cm

17

de .AbriZ

de ]84·8.

ORDEM .DO EXERCITO.
SUA

M AGEST ADE EL.REI, como Commandante
Manda pliuJicor o seguinte:
.

em Chefe'

do Exercito,

Por Decreto

de ~8 do me!ó proeimo

passado.

Batalhão de' Caçadores da RÃ I N I-l A na Villa de Estremo'!..
Demiuido pelo requerer , allegando rnotivosattendiveis,
o Tenente s
Crispim José Duarte.
Por Decreto de ~9 do dito me!1..
'C()mpanhia de Veteranos de Matto'ldnhol1.
Reformado na conformidade do A Ivaráde 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido fi referida Companhia,
o Cirurgião Mór do Batalhão de Caçadores N.· 3, Dento Gonçalves dos Santos.
Por Decreto de b do corrente me$.
Batalhão de Caçadores N. o 7.
Oapellão , o Egresso do extincto Convento de S. Bento dos Arco,
de Vai de Vez, José Maria da Rainha dos Anjos.
4. a Stcçâo do Exercito.
.
Companhia de Fetcronos de Belém.
Ref()rmado naconformidadedoAlvnrá
de 16 de Dezembro de1790,
Jicando addido
ti referida Companhia,
o Capitão da 3.& Secção
do Exercit9,
Joaquim Antonio de Freitas;
em attençâo a ter
mais d~ 4.0 annos de Serviço, ler feito a guerra Península!.,
e
havar sido julgado incapaz de Serviço activo pela Junta MIlitar
de Saude,
Proça. de Caminha.
lfajor Governador da referida Praça,
o 'Capitão do Regimento de
lufanterla
N ,o 6, João Pinto de Araujo Corrêa;
em attençâo a
ter quasi 3i> annos de Serviço , haver sido julgado incapaz pela
Junta Militar de Saude , ser na respectiva Arma o Capitão mais
antigo da 1." Secção do Exercito,
e portencer-lbe o referido pôsto na promoção de ]9 de Abril do nnno proximo passado em rEJIII
lação á sua antiguidade.
Por Decreto da mesma data
~. o Batalhâo
Movei de Atiradores.
Tenente,
o Alferes, Raymundo José Quintanilha
de Mendonçlf •
.Alferes, o Segundo Sargento do Q ." Batalhão
Nacional do Cemmercie , João Bruno Marques.

Ul!mittida pelo h~ver req.lle~i?o., ~qostrllnd(l ser subdito hespanhol,
o Alferes, .Jose Antonio I roiteuo ,
Batalhão Ca?·tista de Caçadore« de Caste/to Branco,
Demittido pelo requerer l allegando {notivos ntteudiveis,
e conservando as honras. do mesmo pôs to • em uttcuçâo aos seus bons Serviços, o Capitrto, João José Roballo.
Batalhar) N-acionat de Caça/lares de Ca;mpo Maior.
Tenente,
D. Diogo do Car vaja l e Vascoucellos,
_
Alferes, Joaquim Antonio Canelhas;
e o Segundo Sargento,
Manoel da Roza Pinto.
.

-*~.--

SU1\. Ml\GESTADE

EL.RE[,
Determina
que os Officiaes
mencionados tenham os destinos que lhes vão desianados,
Regimento
de [nfanleria N.~ 1.
o
Tcnente Coronef,
o Tenente Coronel do Hegimento de Infanteria
N.~ 16, Mathe'lIs Maria Padrão.
abaixo

Regimento de Infimteri(! N. o 7.
Tenenle,Coronel,
o Tenente Coronel
N." 1, Bernardo Antonio Ilharco,

do Regimento

de Infanteria

Regimento de Tnfanteria N.· 16.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento de Infanteria
N," 15; Manqel Antonio de Barros e Vasccncellos,
1.o Hatalhâo Jllo'vel de Atimdorcs.
Cornmandante
da 7:a Oompanhia , o Capitào Graduado em Major,
Joaquim Pedro da Silva •.
Governador
Militar da Ilha do Fuya!, o Tenente Coronel do Corpo do Estado.,.Maior do Exercito,
Carlos Bcnevenuto Carimiro,

" Publica-se

oo, EaJercito. a RelaçáQ que abaixo se

que lendo as collocaçôes que. se declaram,

UgtlC.

dC'I;cJn

dOA

Officiaes

ser considerados

tIt,l. Secçôes que lhes váo desiguadas , por 8~ a.c:~(lr~m, ,e{5t~nd,Qas
partec.pa§óes recebidas , convprehendidos nas dzspostçôes dQS lJ.f:cretos de 28 de Ab.rit, e 17 de Julho, ultimes,

3." Secçáo do l!.'xercitQ.
Tenente de Cavallaria,
José Guedes de Carvalho Menezes.
A Iferes, do Batalhão de Caçadores.N.
7, Vasco- Guedes de Carvalho e Menezes;
e do H.eg:menlo de Jnfanteria N. o 9, Sebastião Antonio Pereira Godinho.
Onpellâo da a.a Secção do Exercito , O Padre ~bpo~l de Santa
Q

Tecla.

.

[ 3 ],

SUA MAGESTADE
EL.REI,
Manda declarar o seguintl' l
1.0 O Capitão do Regimento
de Illfantcria
N ." 7, Ayres Gabriel Afllalo , tomou o commando da 5," Companhia do dilo Hegimento , no 1,° de Março proximo passado.
e, o O T(,Ilt>nte do Bat,lLh(w de Caçadores
N.· 3, ;rOflO Alves Cor.
tez, antes de ser na Ordem do Exercito N ." 11 de ]847 nomeado
Ajudante
do Batalhão
Nacional Movei de Valença , exercia já.
aqucllc logar desde ti de Deze mhro antecedente.
3." Qlle o verdndcrro nome do Cmugiào Mór do flegimento de
Lnfunter:a N: 1, Que na Ordem do Exercito N.· 6 de 4. de Feve ..
reiro ultirno , foi coliocado no Itcgimenlo N ,·11 da mesma Arrna , he
Joaquim Baptista Ribeiro, e não como na.dua Ordem foi nomeado •.

~~,._"

LiCf.'I1{'05 arbitradas 110'; motivos de molrslia oos Üfficiae» abaieo decluradoe , e Confirmadas pOr:' SUA MAG.ES1'AlJ]i;
BL •.RBI •.
Em SessiÚJ W, 2 do me% protcisno passado.
Fiel Aggregado fi Repartição
do Trem da 9.· Divisão Milita.r"
Manoel Candido Camacho , sessenta dias para continuar
a traetar-se,
Em Sessâo di! 16 do dito me'll•
.Ao Tenente do Regimento de Infunteria N, o 2, Joaquim de Ascenção e Sá, trinta dias para se restabelecer ,
Em ScssiÍo de Q7 do dito meto
Ao Aspirante
addido á Inspecçâo
Fiscal do Exercito,
servindo pro-·
visoriament.e
na Repartiçào da COlltabilidade
do Ministerio da
Guerra,
João Alexandre de Paiva Rapozo, sessenta dias.
Em Sessâo de Q9 do dilo me'll.
A.o Alferes do 2.· Batalhão
Movel, de Atiradores,
José Monteiro
Carneiro,
quarenta dias para se tractar.
Em Sessâo de G do cor1'ente me%.
Ao Aferes do Batalhão de Caçadores N.· b , Thomaz Antonio da
Guarda Cabreira,
quarenta dias para, se tract.ar.

Ao

Úcenças ,'e{!'1stadas concedidas

aos OJflciae8 abaixo "tldicado ••

Ao Quartel Mestre do '.!•• Regiment? de Artilharia,
xoto Meirellci,
prorogação por trinta dias.

Silvestr.e Pei •.

r41
,,"o Alferei do Regimento
de Infanteria
N." 4, servindo de Aju ..
dante do Batalhão Nacional de Sautarern , Manoel Pedro Roza ,
noventa dias.
Ao Capitão do R~gimenlo de lnfanteria
N.· 11 , Jezuino Augusto
Ferreira Bastos,
um rn ez•
..Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria N.· ]{), Manoel
Antonio de Barros e Vascouccllos , prorogaçrlo por vinte dias.
Ao Alferes da 3.'" Secção do Exercito,
José 19nacio RodriglJCi
Teixeira Mourão,
proroguçiio por trinta dias
.Ao Cirurgião Ajudante da dita Secção, Guilherme José Filippe de
Almeida,
trez mezes.
Ao Alferes aggregado
r\ Companhia de Veteranos de Valença,
Luiz José Coolho , cinco mezes-

--.~-,?:.6"

Foi Confirmada por SUA MAGESTADE
EL-REI,
a licença
que o Commandante
da
Divisão Militar,
participou ter o Go ..
vernador da Praça de Almeida concedido ao Official abaixo mencionado , na conformidade
do A rtigo 2. das Instrucções insertas na
Ordem do Ex-ercito N.- 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N: 9, Francisco -José
Barboza,
mais trinta dias para continuar a -tractar-se •
0

.djudan:je General ::;;::

N.O ] 7.
(.J.lIa,.tel

General

no P(l!'O das Necessidades,

de

cm

18 de Abril

184-8.

ORDEM DO r~XERCITO.
Tendo
sido mandados dissn!ver os Corpos Na~jonnes,
que ntlo
foram comprehendidos
~a Tubr-lla , que faz parle do Decreto de29
de Março ultimo,
publicado n a Ordem do Exercito N.9 ló de 15
do corrente rnez : SUA MAG·ESTADE
EL-REl~'
como Comrnanda n t~ em Chefe do Exer cito , A pproveita com muito gosto esta nccasiâo para dar aos referido, Corpos \101 testemunho
da Sua completa Approl'ação
", reconhecimento
pelas evidentes proTas de lealdade,
que constantemente
patentearnm , em todo o tempo que estiveram
reunidos; c pelo desvélo , effic30ja, edecitlida von tade com
que sempre se promptifrcare m a desempenhar
pi diversos Seniços)\
que lhes fornm destinados Plll todas as circunstancias.
SUA MAGESTADE
Sente, pois. a mais viva satisfaçâo
em.
)\iIandar dirigir por esta Ordem os bem merecidos louvores a todos
os Cornmandantcs , Ofliciaes,
e mais praças de tâo benemeritos
.Corpos , e ossegurar-Ihes que se fizeram digno. da. Sua Real Con •
sideração,

,$judanfe

General.;::::;-

..
•

N.O
QWJrteJ

General

"0

PO$'O

J 8.

da. Necc~$t'dades,
de ]818.

em

~G de Abril

'

ORDEl\1 DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE

.00 Exerci.to,

Manda

RL.HEI,
publicar

como Commandante

em Chefe

o seguinte:

DECRETOS.
Tendo o Major do Exercito,
Antonio Carlos Fialho de Men."
donça , desistido da Cornmissâo de Serviço na Província de Angóla, pnra que Fui Servida Nomeá-lo
por Decreto
de sele de Março
de mil oitocentos quarenta e seis : Hei por bem Determinar
que fique nullo e de nenhum elfeito o Meu Helll Decreto
de dezoito do
referido m ez e anno , que o promoveu
ao Dôsto de Major; devendo
\
cite O fficia I regrossur á posição em que se achava antes de ser nomeado para aquella Comrnissào , O -BurilO de Francos,
Ministro
(> Secretario
de Estado dos N co-ocio9 da Guerra,
o tenha
assim entendido
e faça executar.
Paço'''dus Necessidades
, em dez de Abril de
mil oitocentos quarenta
e orto,
RAINHA.
Buv·áo de Francos.

=

=

Tendo Eu pelo .Meu Real Decreto do primeiro do corrente mez,
expedido pelo J\linisterio dos T egocim; da Marinha e Ultramar,
Mand ado servir em Commissâo na Província de Angóln o Capitão de Cuvallaria
<lo Exr-rcito , Fraueisco
Solano Portr-l ln : Hei por bem na
conformidade
do Decreto
de dez de Setembro de mil oitocentos
quarcnt a l' Pieis, promover o referido Capilão
ao PÔhlo de Major do Exercito de Portugal,
sem prcjuizo dos Offrciar-, muis antigos da respectiva Classe; freando porém nulln , e de.nenhum
effeito esta ,Minha Sohe~n[J~ Resolução,
quando ? agrociud~ por qualquer .causa não seg-ulr viagem
para o seu destiuo , 011 deixar de servir nnq ue lla Província por tempo de nove ao 1I0S, O Barào de Francos,
1\1 iuistro e
Secretario de Estado dos N egocios da G ue rr a , o' teu ha assim entendido e faça executar
Paço das N"c("essldades , em doze de Abril de
llIil oitocentos

quarenta

e oito.

= RAINHA.

-

=

Baráu de Francos.

Tendo Eu pelo Meu Real Decreto de dez do corrente mez, expedido pelo Mini.te.rio
dos Negocios Jo Marillha
e Ultramar.
Nomea.
do para J\judante
de Ordens do Govc.ro"dol' Gt·ra da Provincia
de Angóla,
o Tt'ncntt!
de Caçadores do Ex.ercito addido á HeplIrtição do Quarlcll\1eslf('
Generul.
BcrllanJino
Antonio
Ferreira:
Hei
por bem)
na couforrn:idaue
do Decre,to de dez de S.elclllbro de mil

...

oitocentos quarenta c seis, promover Q referido 'Tenente ao Pô~to
de Capitão do Exercito de Portugal , sem prejuizo dos Officiaes mais
antigos da respectiva Classc ; ücand'!, porém nulla, e de nenhum
effeito esta Minha Soberaaa
H.esoluçao, quando o agraciado
por
qualquer causa não seguir viagem para o seu destino, ou deixar de
servir naquella Provincia
por tempo de seis annos, O Barão de
Francos , Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra J
assim o tenha entendido c façn executa].
Paço das Necesidades ,.
em quinze de Abril de mil oitocentos quarenta e oito. =. RAINHA.
Barâo de Francos.
Tendo Eu pelo Meu Real'Decreto de dez do corrente rnes , cxpe.·
dido pelo .Ministerio dos N egocios da Marinba e Ultramar,
Nomes.·
do para Commandante
do Batalhão de Infanteria de Linha de Loanda, o Capitão do E5tado Maior do Exercito,
Francisco Peixoto:
Hei por bem, na conformidade. do Decreto de dez de Setembro de
mil oitocentos quarenta e seis, pro.mover. o referido Capitão ao Pôs.
to de Major do Exercito de Portugal,
sem prejuízo dos Officiaes
mais; antigos da respectiva Classe;
ficando porém nulla , c de ne-.
nhurn effcito esta Minha Soberana Resolução,
quando o agraciado
por qualquer causa não seguir viagem para o seu destino, ou deixar
de servir naquella Provincia por tempo de nove annos O Barão de>
Francos , Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Guerra,
assim o tenha entendido
e faça executar.
Paço das Necessrdadee ,
CID dezesete d.e Abril de mil oitocentos quarenta
e oito. = RAINHt\-.
= Barâo de Francos
e .

--00"-

Por Decreto de 10. do>corrente mes.
Para goznr das vantagens de Capitão de I." Classe na conformida. de do disposto no Decreto de 4 de Janeiro de- 1837, o CapitãoAdjuncto á Repartição do Q·1I8r·tel Mestre G-eneral do Exercito,
Manocl paes Coelho,
P.lJr Decreto de 11 do. d;lo mel.
Batalhâo
Nacional de EmpreB'ados P1.íblic,JS-.
Cirurg-ião Ajudante,
o CN-urgião Civií, Luiz Maria de Oliveira Si-.
mões.
Por Decreto. de lÇl. do dito me9S..
2',· Batalhão Nacional do Commercio,
Demittido
pelo haver requerido allegando
motivos atlendiveis,
e
oonservando as honras. do. mesmo PÔito, em attençâo ao seu bom
Serviço , o Capitão,
Augusto Frederico Ferreira.
Batalhão Nacialtal de Caçadore« de Leirio:
DemÜLido pelo haver .re_querido allegando
motlros attendivele , o
Capitão,
José Mari!' Henriques d~ Azevê~o.,

-

.

SUA, MAGESTADE
EL.HEI,.
Determina
que os Officiaes
abaixo mencionados tenham os destmos que lhes vão designados,
Corpo de lJ'ngenfteiro!S.
Tenente,
o Tenente de Engenheiros
da 3.a Secção do Exercito,
Antonio Guedes Vilhezas Quillhones de Maltos Cabral.
J(:eI!'irncnto de Caoallaria N. n 4.
.
Alferc.03, o A lferes do Regimeoto de Cavallaria
N.· 7, José Maria
Verné.
Regimento de lnfaniet-ia N. o 1-.
Capellâo , o Oapellâo 00 ReglUwnto de Infanteria
N.· 4, Francisco. Munoel Queimado.
Regimento
de [nfonteria
N. o 4.
Capellâo , o Capcllào. do Regimento. de Infanteria N. ~ 1, .Thomas
Antonio Rosado.
Rcsrimenio de IJ1fanter1'a 1Ç.~ 7.
CàpitrlO da 8." Co~panhia,
o Capitlo
do Regimento de Infanteria N.- 1-, Franoisco J"sé Monteiro.
.
,Regimento
de 'njantena N.· 8.
Tenente,
o- Tenente do Regimento de Infanteria N.· 3~. Jeronyrns
J'osé da SIlva Rêgo.
3'. a Secção do Eeerciii»,
Capitão Quartel Mestre, o Capitão QuarLcI Mestre do Batalhão de
Caçadores N" 3, A ntonio Joaquim Pereira,
por se niio achar
actualmente , pelo seu estado de sau.le , capaz de exercer as res ..
pcctivas funcções.
.
4. a Secçâe do Exercito;
Forte de Almada.
Addido,
o Tenente addido á Companhia
de Veteranos de Beirollas, Francisco de Miranda e MoUa.
F01·tes de Huarcos e F2CJ'ucira.
. Exonerado
de Governa.dor do referido For~~, o Major da 1.' Secçâo
do Exercito,
Antonio Bravo de Sousa CasteJlo Branco;
o qual
desde Janeiro de 1847, se acha fór a daquelle oxer cicio , cm vi .....
tude da dispensa que por effeito da sua impossibilidade
íisica , lhe
fôra concedida
por Sua Ex." o Marechal do Exercito Duque de
Saldanha.

_1I~.-

SUA MAGESTADE
EL-REI,
Determi.!iIo8 que o Alferes do
1.. Batalhão Movei de Atiradores,
Faustino
Pinheiro LCHI, passe
á Classe de aggregado , a fim de poder Ir cxercêr o Logar do V crificado r da Alfandega de Ponta Delgada,
p'ara que foi ulliOlaUlcnte despachado.

-.~,,?:..-

SUA MAGESTADE
EL-IU~[, .Maudo dcc lnrar o sCb"1I1nfe:
1.. O l\lajor do Regimento
ele Infanlerill
N.· 9, José Filippe
Jacome
de Sousa Per.)ira,
esteve [«zendo serviço no Depósito
do
Hcgirnet1lo
de lnfanteria
N.· 13 desde Q] de Abril de 18-1,7, até ao
:tial de AO'03lo
do mesmo a n n .j ,
0
!2." 0 Cllpellão do Rcgiwcllto
de Cavallaria
N.· 5, Antonio
Luis Rozndo,
tendo-se
aJlr(~,cntado aoGeneral
Barrlo de Estremoz
cm o L" de Janeiro de 131,7, f~)imandado
fazer serviço no 2.· Regim<)lllode
i\rlilheria,
o n de vestcve desde o LO de l"cvcrciro até 80
de .Junho do tIIeHUp
:.l.. O verdadeiro

a n no ..

II 011 J(! do Alferes da 3." Secçâo , a quem
na
do Evercito N.· 12 de l f de Março ultimo foi prorogada
a liccuç a reg-istnda que .st avn gozal~do.
he José Ignacio Hodrigues
'I'eixciru
Mourão , c nào CJl1l0 n a ditu Ordem se mencionou,

Ordem

--*~){,,",
..Licenças arbitradas jlM motivos de molestia aos Officiae« abaixo declorados , e Confirmadas 710r sti» 1l1AGESTADE
EL-REI.
f;'Jn Sessão d s '21 de JJ1ar,çn proximo passado .
•.\0 Cirurglào l\.lór da 3.· Secção do Exercito , José Baptista dai
Sau t os , scsseuta dias pnrn se tractar,
Em SCSB!Í() ele fi do corrente me<::-.
Ao Tenente do Regimento
de lnfantcria
N." 10, Luiz Maria dos
Anjos e Silva, quarenta dias pflm eon valecer,
Ao Amanuonce de 3.a Classe do Arsenal do Exercito,
João Maria
de Sena Jcnochio,
vinte dias para se tractar.
Em Sessão de 8 do dito ,/te,...
Ao Major add id o 80 Governo da Barra da Cidade de AVf'iro, Fra nclsco Joaquim
de A lrnetdn , quarenta
dias para banhos sulfureos em S. Pedro do Sul; começando no 1.0 de Julho.

--*>:~*-

Liceu,yos "eguladas cor.ccdid.JS aos Officiae8 abaixo itldicado •.
Ao Capitão do Regimt:nto
de Cavallaria N.· 3, João Ma.ria Va.
lento da Nobrega Botelho,
bes.enta
dias.
Ao Capitão uo Regimeoto de CavaJlaria N" 6, Antonio José de
l\1ncêdo c Vasconcellos,
trinta dias.
Ao Capitão do Batalhflo Nacional d~ Caçadores da Rainl1a na Vil.
la de Estremoz,
Jor\O .Maria Lobo de Castro Pjolcnlel, trinta
dias.

Ajudante

Genc1'al

:r:::

N.O ]9.
Quartel

General no Paço da, Necessidades , em 2 de J.l'Iaio
de 1848.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAG ESTADE

EL.IlEI,
como Commandante em Chefe
.l\Ian-da publicar o seguinte:
DECRETO.
Tendo cessado EIS circunstancias
extraordinarias
que motivaram
o Decreto de dezeseis de Outubro de mil oitocentos quarenta e seis
peJo qua l fui mandado
organisar o Batalhão
de Voluutarios
da
llArNHA:
Hei por bem Mandar
dissolver o referido Batalhão,
louvando o benemerite Coronel, Officiaes , e praças que o compõem
pelos bons Serviços que prestar-am,
e pela dedicação
e patriotismo
que desenvolveram
a favor do Throno,
e da Carta Constitucional,
O Barão de Francos , Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Guerra,
o tenha assim entendido e faça executar. Paço das Neccssidudes , em vinte e sete de Abril de mil oitocentos quarenta e oito.
- RAINHA.
-= Bardo de Francos.
do Exercito,

-*~jfo._-

Decreto de H do me» protcima passado.'
Regimento de Granadeiros da RAINHA.

PM

Alferes Ajudante,

o Alferes,

Regimento

José Maria Pereira

de Infonteria

de Almeida.

N.o 2.

Alferes,
o A!feres Ajudante do .Regimento de Infantcria
N/ S,
.Francisco Cardozo dos Santos.
.
Por Decreto de 18 do dito me;:,.
flatalltáo
Nacional de Caçadores de Campo Maior.
Demittido pelo requerer allegando motivos atteudiveis , o Tenente"
João Antonio Ribeiro.
Para conservar as honras d~ Pôsto de Capitão de que foi dernittido
pelo requerer,
por Portaria de 26 de Julho do au no proximo prrssado , o ex-Capitíio do Batalhão CartilHa de Caçudores de Castello
Branco,
Antonio Nunes da Silva Fever(·il'o, em attençâo aos bons
Serviços que prestou durante a ultima lucta , e
sua provada
delidade ao 1'hrono,
e ás actuaes instiluiçõca.
á

.

ü-

---*~~*---

SUA MAGESTADE
EL.HEl,
Determina
que os Officiacs
abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vão designado ••

Regimento
Coronel,

PcnTo

de Cavallaria N." ~, LanceiH)$ da RAINHA.
de UavalJaria N.o 1, Antonio

o Coronel do Regimento
da Costa Noronha.

[~J
Regimento
de Inf'anterio N: 16.
Capitão da 2.a Companhia,
o Capitâo
de Infanteria
do Exercito,
A ntonio Carlos F'ialho
de Mendonça,
continuando
no exerci cio
em que se acha de Major do ~. o Batalhrl,o Movei de Atiradores.
Batalhão Nacional de Caçadores de Campo Maior.
Exonerado
do exercício de Ajudante,
o Alferes do Batalhão
de.
Caçadores N." 4, José Joaquim Rua.
Batalhão
Nacumal
de Defensores da Carla e R;aiaha da f/illa de
Setuba] .
.t-:xonePRdo do axercieio de Major, o Çapitâo do Ultramar,
J;?ClCUIl,
José dos Santos Pereira.
'

SUA MAGESTADE

_.~~..-

EL-REJ,
Determina o seguinte,:
1.9 O Major da 3.a Secção do Exeroito , Pedro Antonio Pereira
de Campos,
passe a ter exercício de Major do Batalhão N aciou a}.
MoveI de Caçadores de Campo Maior.
2.° QUI) o Batalhão Nacional mandado organisar na Cidade de
Fáro pur Dscreto de 29 de Março nltimo , em lugar da denominaçüo <")ue.pela Ordem do Exorcito N." 15 deste anno lhe foi manda.
da dar, terá a de
Batalhão Nacional de Caçadores. do Algarve.

=

-*>:.t~*-

Relação de um CÍ1'urgiâo Militar que deve ser considerado 'ria Sec ...
çâo que lhe vae designada,
por
achar compreherulido nas disposiçôes dos Decretos de ~8 de Abril,
e 17 de Julho do onuo ,
proximo passado.
R. f Secçáo do Exercito.
CirllrgirLO Mór do Regimento
de Infantena N.· 7, Antonio Joa-.
quim Fernandes.

se

-~>::!Ç~.Eieença« arbitradas. por motivos de molcslia aos Ojficiaes abai:eo de ....
clara dos , e Confirmadas por SUA MAGEST
ADE EL.REI.
Em Sessâo de 17 de Ma1'ço ultimo.
Ao Capitão do Hegimento de Infanteria N.· 2, Antonio Rodrigues,
da Fonsêca , trinta dias para fazer uso de banhos sulfureos de
.Vizelle : começando em li> de Junho.
AD Capitão do mesmo Regimento,
Bento José da Cllnha Vianna,
-quarenta dias para fazer uso de aguss ferreas , e. Caldas internamente;
a começar no 1.. de Junho.
Ao Capitão do dito Regimento,
Agostinho Moreira Lobo, trinta
dias para fazer uso de banhos thermaes em Vízella; começando
Ul 1.~ de Julho.
Em Seseâo de 20 do dito. meti.
Ao Major addido á Companhia de Veteranos do CasteBo de Matto-"
ainhos , Gonçalo José. de Brito, sessenta dias para banhos de Cal ..

l ~J
das em Villclla, e do mar na Fóz : começando
no 1.0 de Agosto.
Ao Major addido á mesma Companhia,
Luiz José Lopes de Sousa,
quarenta dras para banhos do mar ; começando no 1.· de Seternbro,
40 Major addido á referida Compan~ia,
Gaspar Pinto de Mt1gaIhães Caro.ozo Pizarro,
quarenta doias para banhos sulfurosos cm
Molêdo;
começando cm J5 de MUlo.
Ao Alferes addido t\ dita Corhpanhia , Ignacio José J:"<'TTC\ra, qua.
renta dias para banhos de Caldas em Vizella , e banhos do mar
na F'óz ; começando no 1.0 de Agoslo.
.Ao Major da 4. a Secção do Exercito em disponibilidadc,
Luiz Pinto da Fonsêca , setenta dias para banhos de Caldas em Vizella ,
e do mar; começando em 15 de Julho.
Ao Alferes addido tl Companhia
de Veteranos
do Caste llo de S.
João da Fóz, Francisco José Alves,
trinta dias para banhos de
Caldai em Vizella; começando em 15 de Agosto.
Em Sessâo de Q3 do dito me~.
Ao Capitão do Regimento de infanteria
N.· 9, Caaimiro Lopes Moreira Freixo , sessenta dias para fazer uso de banhos de Caldns ,
e do mar; c.om principio em 16, de Maio .
.Ao Capitão do mesmo Regimento,
Joaquim f\nlonio Nunes,
sessenta dias para fazer liSO de banhos de Caldas na sua origem, e
em seglliJa dos do mar
a começar no 1.. de Setembro.
Ao Tenenente
Ajudante do referido Regimento,
João Manoel Martins, sessenta dias para fazer uso de Caldas na sua, origem,
e
ban h09 do mar; a começar no LU de Setem bro,
Ao Tenente do dilo Regimento,
João M anoel Rodrigues , quarenta
dias para fazer uso de banhos de Caldas n a sua origem; a começar no L," de Setembro.
Ao Tenente do mencionado
Regimento,
José Duarte e Silva, quarenta dias para fazer uso de banbos sulfureos; desde o 1.0 de Outubro:
.Ao Alfer('s do sobredito Regimento,
Luiz de Mcllo Pitta, quarcndias para fazer uso de banhos sulfureos na sua origem;
a começar no LU de Agosto.
.
I,-'m Sessâo de 6 de .rlbrii proccimo passado,
Ao Captâo do Regimente de Cavallaria N." 3, Antonio Crispiniano do Amaral,
sessenta dias para f~zeT uso de ares de cnmpo.
Ao Alferei do Regimento
de Infantena
N ." 4, Francisco
de Azevêdo Coutinho,
sessenta dias para fazer uso de ares de campo.
Em Se.wo de 12 do dito '11lez..
Ao Major do ~ .. Regimento
de Artilberia,
José de Figueirêdo do
Tojal Pereira,
sessenta dias para fazer uso de aguas das Caldas
o

o

ç

[4 ]
da Rainha na sua origem internamente,
e cm segnida banhos do
mar, na época propria ; com p~incipio no 1.0 de Agosto.
Ao Coronel do Regimento de I nfantcrin N. 04, José Jeronymo Gomes, sessenta dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rainha na sua origem, devendo começ~r no tempo proprio , e depois
convalecer , devendo principiar a licença no 1.. de Julho.
Ao Capitão do mesmo Regimen to, Manoel da Silva Freire, sessenta <lias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rainha na sua
origem, e banhos do mar depois na época propria ; devendo principiar no 1.0 de Agosto.
Bm Sessâo de ] 3 do dito meto
Ao Capitão
Graduado
em Major do extincto BatalhrlO dI"' Sapadores de segunda Linha , José Lucia da Costa, sessenta dias para
se tractar.

--.~*-

Licenças registadas ooncedidas aos Officiae« abaixo indicados.
Ao Capitão do 2.° Regimento
de Al'lilheria , Alexandre
José de
Barros , prorogação por trez mozes,
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N.0)2, Lanceiros da RAI.
NUA,
.Manoel JO!ié Botelho ria Cunha,
vinte dias.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N," 4, Manoel ;'\yres de
Carvalho,
trinta dias.

--~>:~.",-

.Foi Confirmada por SU A M-;'\GESTA DE EL-REI,
t\ Jicpnça
que o Governador
da Praça de Almeida participou ter concedrdn
ao Offlcial abaixo mencionado , na conformidade
do Artigo 2.· das
Instrucções insertas na Ordem do Exercito N. o 13 de 6 de .Março
de 18137.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N.· 9, Francisco
José
Barboza,
prorogação de trinta dias para continuar o seu tractamento; contados de Q3 .Março ultimo.

Ajudante General

=

N.o
Q1CartcJ

so.

,..,

General no "Pei'o dali Nect.BsicJadc."

'em

9 de Maio

de HI,~8.

ORDEl\i DO ,EX:E:RCITO.

SUA
'!\IAGESTADE
do E;,crcito,
Manda

EL-REI,
como Commandante
publicar o seguinte:

esi Chefe

DECRETOS.
Attendendo
a que José Joaquim Rozado,
quando por Decreto
de quatro de Dezembro de mil oitocentos quarenta e seis, foi .promovid? a Segundo Tenente de A:t~lheria? fJca~do pertencendo ao
Exercito de Portugal com a condlçao de rrservir por seIs annos no
Ultramar,
se achava em circunstancias
de preferir a outros 'Officises
Inferiores
da mesma Arma,
que sem as necessarias habititações
scie o tifrcas foram contemplados
na Promoção de dezenove
de Abril
do ai.no proximo passado:
Hei por bem Conforma
ndo-Me com a
P oposta rlo EL-'REI
DOM FERNANDO, Marechal "General ,
(,.()Hlmanuante
em Chefe do Exercito , 'Deter minar que o mesmo
lI.lida I,· seja dispensado de preencher a ela usula com que 'e IIt rLQ obteve
ser (l"spachudo Segundo Tenente,
e que se lhe conte a antiguidae J\., de u data da referida Promoçno,
ficurrdo porém sem direito ao
sccés,o em quanto se não habilitar com o curso respectivo , conforrre &n ord-riou
a respeito
dos mais Otliei aes aci ma -citu dos, 'O Ba-.
r~tJ de Fr ar cos t Mini8tro e Secretario de -Estndo dos Negocies da.
( ue rr t, assun o tenha ontendído e faça exécutur,
Paço das Ne'Cc'"und"'b,
em vinte e cinco de Abril de mil oitocentos quarenta e
'oit". =----l'Alf\HA.
Barâo'de Francos.

=

-

Alf,,1l lendo ao que Me representou,
Alexandre
de Abrcu 'Custcl lo ......
rauco , Alferes amnistiado
pela COllcessão de Evora-Moute
:
lCI P')!' b.ll Conceder-lhe
a demissão que Me pedio. O Barão do
!<'ruIIco
.M:,lÍ_;tro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,

o tenha ',bsim elitt'ndido e faça executar
Paço das Necessidades,
.em v rn te e cinco de r hril de mil oitocent s quarenta e oito.
RAINHA.
Bardu de ,Francos.

=

-

=

Em cor.forulidacJe do Artigo Gt.:zclltos cincoertta e um do RegulaTi! ~nt, de dl~z()it() de Setembro de mil oitocentos quarenta e quatro:
JJM b,..m H.efurrnur o Terceiro OtT!cial addido A Inspecção ~iscal do Exercito,
Antonio José Gonçalves,
por ter sido julgado In-capaz cieLado o Serviço pelaJHnta
Militül'deSaude
que oinspeccioé

nu

E

7·'-'1

nouérn Sessão de vinte fl seis de Abril ultimo ,
mental de Cavallaria
número um. O Barão de
• Secretario de Estado dos Negociol da Guerra,
tendido e façáexecutarPaço das Necessidades,
mil oitocentos ql1arenla· e oito.
RAIN HA. -=

=

-*~~*--

. no Hospital

RegiFrancos,
Ministro
o tenha assim enem traz de Maio de
Baráo de Francos,

Por: Decreto de 25 de Abril proaiimo passado.
Begzmento
de [ufantcru: N.· 7.
Tenente Ajudante,
o Tenente do Hegilllento de Infanteria N.· 4;
Francisco Custodio Freire.
Alferes Ajudante,
o Alferes José da Cunha Andrade.
, •
.
4,. a Secção do Exercito.
Companhia de Veteranos elo Castcüo de S. João da Fo«,
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,.
ficando addido á referida Compallhia,
o Capitâo do Regimento
de lnfanteria
N.· 7, João Alves; em attenção a contar mais de
Só anuos de Serviço,
ter. feito .a Guerra Peninsular , e contra fi,
uzurpaçâo , havendo emigrado pela Galliza em 1828, e em con-'
~eC]ueJlcia de haver sido julgado incapaz de Serviço activo pela
Junta Militar de Sa udc ,
Por Decreto. do LOdo. corrente meti.
1,a Secção elo Exercüo,
Companhia de Veteranos ela Praça de Peniche.
Reformado na conformidade
do A Ivará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Companhia,
o Capitão Ajudante da
Praça de Peniche,
Manoel de Mattos Ferreira;
em attençâo a
con lar 48 an nos de Serviço, ter feito a Guerra Pen insular,
e ha-,
ver sido julgado incapaz. de o conunuar
activamente
pela Junta
Militar de Saude,
Por Deaetos de CZ do dito me".
Batalhâo ele Caçadores N.· 6.
Cape llâo , o Padre,
Francisco José Borges.
Regimento ele Infanteria
N." lO~
PAra gozar dus vantagens de Capitâo de La Classe poree achar na.
circuusta ncias de lhe a proveitar
o disposto . n~ Decreto
de 4 de
Janeiro de 1837, o Capitão,
Sl!zinando Il.ibelro Arthur,
4." Secçâo do. Exercito.
Pr'/.ICo de Cascaes,
.
Addido á referid~ Praça,
~ Alferes do Regimento
de Infanteria
N.· 2, Joaquim Maria Reynaud de Sumpayo , por assim o haver
requerido,
tendo sido julgado pela Junta MiLitar de Saude inca.
paz de continuar no Serviço activo •
.'
Companhia de Vetcr'auos da PÓ'/, do Douro.
Reformado naccnfcrmidade do Alyar~\ de 16 de Desembro de 1790,

lo

e-nddido á referida eõmpanhia,
o Capitão do Batalhâo
de Ca"
çadores N. o 7, Manoel Sáavedra : por ter sido- j ulgado pela J unta Militar dt: Sande incapaz de continuar
no Serviço activo, ter
feito a Guerra Peninsular aonde foi ferido,
ter emigrado com o
Exercito fiel pela Galiza,
feito a Guerra contra a uzurpaçâo , ~
ter mais de 37 annos de Serviço.

~.-

- ..

,

SUA MAGESTADE
EL-H.EI ~ Determina
que os Officiacs
abaixo mencionados ten harn os destinos q ue lhes vão desjcnados,
Batalhâo de Caçcldores N. o 7.,
o
Capitão da 2." Cornpanhin , o Capitão
do Batalhão de Caçadores
N." 3, Simão Jorge Chaves Pimentel.
a
Capitão da 4. Companhia,
o Capitão da 3,- Secção do Exercito,
Manoei Joaquim Rodrigues.
Regimento de Infanteria
N.n 6.
Capitão da 5." Companhia,
o Cap itâo doRegimento
de lnfanteria
Na"~, José Ribe~ro de Mesquita.
"
Regz'mcnto de Intantersa .N:" 10'.
·.1~nente, o Tenente do Re.gimento de Lufanter ia N.·!i!,
Joaquim
de Ascençâo e Sá.
Regimento- de Artilheria da Cm'la.
Exonerado
do exercicio de Major,
o Capitão do Estado Maior.de
Artilhoria , José .Candido Perdigão.

--II:~.-

SUA MAGESl'ADE
EL-REL,
Determina que o Mareehal de
Campo Euzebio Candido Cordeiro Pinheiro
Furtado"
continue ne
Commando
do Corpo de Engenheiros,
que assurnio no dia 6 de
Abril ultimo, em que fallecêo o Tenente General Pedro Folquc,

-*;")9<*-

Por A visos do Minietcrio da Guerra de ] 8 de M orço, e 19 de
Abril do corrente anuo , se Determina,
que aos Officiaes abaixo
moncionados , se con~e como tempo de Serviço effectivo , aquelle
que c,tlveram com baixa , por haverem tomado parle nas occorrendas r()litic~s de 1837 a favor da Carta Constitucional,
corno
Omciaes Inferiores que entao eralI!.
Ca pitiio despachado para ..este Pósto com destino para o Ultramar,
Bcrua rdino An tonio Ferreira.
Primeiro Tenente do 3. Hegimento
de Artilheria,
José Joaquim
de Oliveira.
Tenente do Regimento de Cavallãria N.· 8; Antonio de Carvalho.
Tenente do dilo Regimento,
Antonio de Abreu Pereira.
Tenente Ajudante do Regimento de Infanteria
Na"
Antonio de
Sirnas Machado.
Tenente do dilo Regimento,
Gaspar Leite.
Q

a,

Tenente
do Regimento
de Infanteriu
N." 6, José 'Domingues <le
Andrade,
"I'enente do Batalhão de Caçadores N." 1, Antonio de Padua Fre.....
tas e Lima.
Alferes do Regimen~o de Cavallaria N.o~, Lanceiros daRA1NIlA,
-Diogo Rober,to Higgs.
.
o''
•
,~
.Alferes do Regimento de Cavallaria N •. 8, Joaquim ManoeI Duarte.

SU A MAGESTADE

-*~~*.-

EL-REI,
Manda declarar o seguinte:
Que o Major de Cavailaria
addido á 'Prnça de Elvas,
Manoel
Henriques Barboza Pitta,
se acha Governando
a Praça de Juromo;
Ilha' desde 26 de Fevereiro proxilllo passado,
e que continua neste
exercício.
'Licenças arbitradas

-*00*de molestia

por motivos

olarados , e Confirmada» '{lar SUA

aos O_(ficiaes abaixo da·

JY1 AG ESTA

D E lJ'L~R.EI.

Bm Sessão de 17 de Abril proximo passado,
Ao Capit1io do Batalhão N acional de Caçadores da Rainha na Vil.
la de Estremoz,
Joaquim ManoelPereira,
noventa dias p.H« continuar a tractar-se,
:Ao Capitilo do mesmo .Batalhâo , Joaquim Maria da Silva, noventa
dias para continuar
a tractnr-se.
Em Sessão de ~~ do dito me'l.
Ao Tenente Coronel do Ilegimento
de Cavallarin
N," 4, José da.
Cunha Sousa c Brito,
trinta dias para bauhos de Alcaçarins .
.Ao Capitão do Batalhão de Caçadores
N. 02, José de freitas "Plil'_
to, .sessenta dias para continuar o seu tractamento,

--.~w--

Licenças registadas concedidas aos Offieiae« abaixo indicados.
Ao Tenente Commatldanle
interino da Companhia
de Vetcrauos de
Abrantes,
Simão de Sousa Sor pa , oito dias.
Ao Primeiro 'l'enenle de Artilhoriu na 4. a Secção do Exercito, Ma ..
noel Soares Zarco, trez mezcs.
Pclo Ministcrio da Guerra foi concedido
ao Primeiro
Tenente de
A rtilheria ua
Secção do Exercito,
Thiago Augusto Vellozo-e
Hortu , pro rogação por mais seis mezes.
•

a.~

Ajudante

G::neral

===

No·• 21.
Q.a,.tel

General

nó

Paço d(lI NeCe6l;z"tladt., em 13 de Maio .
de 1848.

ORDEM 00 EXERCITO.
SUA MAGESTADE
do Exercito;

Manda

EL-REI,
publicar

como Commandante

o seguintl!

em Chefe:

I

PORtARiA.
l\Iinisterio
da Guerra.
= Secretaria Geral. = Repartição da
Contabilidade.
.Existindo nas Pagadorias
Militares das differentes O visões do Continente
dó Remo uma somrna corisideravel de
I fi tori nos
S"ldos e outros vencirnen tos pes~oaes, sem que os Iridivldllo~ a quem os mesmos perten cern , lenham solicitado o seu
rf's~ate pelos respectivos documl'IItd1 !}r('cessados,
o (Pie, além de
dillicultar a liquidação d as contas deste Miniólerio,
augmenta
o
tra onl ho nas dilas Pagadorins,
e ti:. logar a dewaminhos
e prejuisos
á Fuaeuda , q uo cumpre evitarpor lodos os meios e Manda A UAIN H ,\ , pela Secretaria de Estado dos Negócias da Guerra,
que to ..
dos os Olflciaes e .Empregados,
a quem tenham sido satisfeitos os
CIB V.!Ueimclltos por meio de documentos
prm'jsorios,
procedam
immediatnmente
ao cómputentn
résfa.tc nas Pag'nt1orins
por onde
lhes foram p'àgas; ficando 'la intelilgetlcia
de que Ih~ serú descontàdn por inteiro nos primeiro
vencim.entos ti que tiverem direito a
importnncio daquellcs Interinos que ainda eXistirem nos cofres deste
Mini5terio,
um mez depois da p,lblJO:H;i'm desta Porttttiá nas Ordens
do Exercito. Paço das Nécessidades ; em 8 de 1\1aio de 1818. =
Llardo de Francos,
1

=

ue

___,.~~.--

Por Porlaril'
de 10 elo corrente ~1I1;~.
Exonerado
do Serviço da Torre de S. Julião da Barra
voltando
Ú 3. a Secção do Eher~ito em quo se acbava
o Cirur'o'ião Mór
J ue<!da. Sil va Machado.
,<>,

M

(

>

-*~JI<

___

SUA MAGESTADR
.EL·IU:l ~ Dêfefillinll
que os Officians
Ilbuixo Itícnciuuadõt; l" h m () dt'8fl('>0;J qlle .hés· tÀo deslgnadb'!t.
.
Estado lllaior de Artil/uria,
Segundo Tenente,
o SeglTndo Tenelrtc,
João Evancreli5ta d'CPaula
Lubo, contil) Haurio nó ex\?tC'Ício de Aj ú(}anlé d~ RegHitento dli
A ..Ülbetia da C' rta f em qoe se acha.
J. o Rf1gHtUmt"

de ArtitlfiJ1'ta.

Capitr10 da 8." BatI ria , o CapitiLO do E~tado
.Armll) Jo.é Candiúo Perdigão.

Maior

da referida

Rcg?mento de Infonleria N.· 8.
Tenente,
o Tenente do R~gimellto
de Infanteria
N." 6, Antonio
Carlos de M.mdonça Furtado
de Menezes.
3. & S~cçâo do ExercitQ.
Tenente,
o Tenente
do Batalhão
de C.açudares N. o Çl, Joaquim
Antonio de A~auJo; ficando sem ven cimen n, algum,
por assim
o havei' requendo.
Companhia Proeisoria de Veteranos dos Açores.
A] feres, o Alferes addido á Com pau hia de Veteranos
de Belém,
.Antonio Botelho.

--»~--

SUA l\IAGESTADE
EL-REI,
Manda declarar o seguinte:
1.o O CapiLão do Exercito , Bernardo Cabrnl de Gouvêa , Governou legalmente a Praçll de Villa Nova da Cerveira, desde 4 de
Dezembro
de llH6 até Cl7 de J 111110 do an no proximo passado;
e
desde este dia em diante, a Fortaleza
da Lnsua de Caminha e suas
depcndencias.
9:
O Capitão da 4.aSecç~'io do Exereito , Antonio Luiz de Sousa Aranjo de l\fenez('s,
se acha Governando
o Castello da Povoa
de Varzim, desde 16 de Julho do anno proximo passado,

,

---~~)Ç~~--'

Licenças arbitradas '{Ior motivos de molestia aos Officiae« abaixo declaradas, e Confit'madtlspor SUA l.I1AGESTADE
EL.REI.
Em Scssâo de [) de Abril protcimo passado,
.Ao Cirurgião do J.~xercito, Fr auclsco Daruazo da Costn , noventa
dias para fazer uso de ares de campo, agoas ferre as internamente,
banhos mornos, e convalescer.
Ao Major da Praça de Almeida, João Corrêa de Almeida, noventa
dias para se tractar,
e goz ar ares pntrios ,
Ao Ca pitâo de Veteranos
de Almeida,
José Pereira de Amorim,
noventa dias para continuar o seu tractarnento , e goear ares pa~
trios.
Em Sesáo de .Q6 do dito rnelll •
.Ao Tenente do Batalhão Nacional de Empregados
Públicos,
Francisco Antonio Pereira de Magalbrles,
quatro mez es para se tractar,
Em Sessâo de 4 do corrente me~.
Ao Tenente de Infanteria
na 3.aSecção do Exercito , Eugenio José
. Aleixo Court , noventa di as para ares patrios.
Lice~a
.Ao Capitão

--.~.-

regiBtada concedida ao ind~·viduo abaixo indicado •
do Regimento
de Infanteria
N. o 6, Antonio José da .
• ~i1ya Vie~r~ prorogação por cincoenrc dias.

4juclcmtc G~l1cral =

o»
N'• o ,...,...;G.
Quartel

General no Poço

das Ncccssz'dades,'

em

~o de

:flfaifJ

de 1M3,

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

l\IAGESTADE
do Exercito,
l\ianda

EL-REI,
como Commandante
publicar o seguinte:

em Chefe

Por Decretos de 10 do corrente mel.
·3.· Regimento
"Capellâo , o Padre

Francisco

Regimento
Demiltido

.Lavrné,

de Artilheria.

Justiniano

Brandão.

de Infonteria N.· 1.

pelo haver requerido,

o Cirurgião

AjlJdante,

Cjru':giào Ajlldant~,
o Cirurgião
Ajudante
fanteria N." 3, .José Augusto Gomes.

_

Regimento

Cirurgião
Leite

Ajudante,
-

Cirurgião

Ajudante,

Regimento

do Regimento

de. Infanteria

o Clrurgião

N.· 3.,
Civíl , José Maria

de lrifanterilz

Luiz
de

José

ln-

.
Lopes da SII",,,

N.· 4.

o Cirurgião CivÍI, Duarte Ferreira Severino •
. Reeimento de Artilh,,'ia da Carta.
Dt!mittido
pelo requerer allegando
motivos atteudi vois , e conservau do as honras deste Pô~t.o, em attenção
aos seus bons Serviços.,
o Segundo Tenente , Antonio Ferreira Vianna.
Batalhão de Folurüarios da Carta.
Demiltid.
peln req uerer , a fim de regressar
ao Estado da I'ndia ,
anr.dc Le "",pregado,
o Tenente Ilggregado, José Maria Pereila de Puiva ,

-"'~It-

SUA IvfAGESTADE
EL.H.El,
Determina
que os Officiaes
abaixo mencionados Lenham os destinos que lhes vão designados.

Castello de S. Jorge •
Exonerado
dó exercício em que se acha de Governador
interino do
referido Caste llo , para Sf'C em pregad?
em outra Commissão do
Serviço, o Brigadeiro
Graduado,
LUIZ Ignacio
de Gouvêa.
Encarregado
illterinamente
do Governo
do sobredito Castello,
o
.Marcch,al de Campn , Barào de :M~squita.
3, a Secçâo do Ea:ercalo.
Tenente,
o Tenente de Cavallaria ga antido ~ Francisco da Costa,
por haver solicitado o benef'c.o do Decreto de 28 de Setembro ul,
timo, ç-achar.se no caso de lhe approveitar.
".

--.-i!'~~*SU A MAGESTA DE.,E L-RE l , Manda declarar o sezuinte ;
1:
Que cm Portaria
do Ministcrio da G uerra de H/C>
de Abri]"
'ultimo, se ordenou-á Inspecção Fiscal do Exercito a realisaçâo do~
competentes
descontos para as despezas das Patentes
e AposLiIlas
dos, Officiaes Militares de differentes classes, cujos Deepacbcs foram'
insertos nas Ord:ns do Exerc~to do anno, d~ 1846; e que para Q
'mesmo rim sucesstvamen te se vao rernelter a dila Inspecção as relações de semelhantes Despachos publicados
nas Ordens do Exercito,
de lS·f7, e 18-t8.
Q. o
A licença de noventa .dias para uso das Caldas de Monchí-.
que, e han hos do mar, que pela Ordem do Exercito N.· 55 do 1.0
de Agosto do anno prox.imo passado,
foram concedidos ao Tenentedo l3<ltalhão de Caçadores N," 5, Thomaz Bernardino
de Mef lo ,
dcvcm ser contados do dia 1& de Julho,
e nào de Agosto como
foi publicado na dita Ordem.
3.
O Tenente Ajudante do Regimento
de Infantaria
N.· 7,.
Francisco Custodio Freire , exercia já as fun cçôes d Ajudunt-, no
dito Reg-i.nento,
desde .1< de Fevereiro proximo, passado.
4.° O Tenente
do Batalhâo de Caçadores N:' 3! Josl Bo nifacio da Costa, ain d a corno Alferes, começou a fazer serviço no dito
Batalhão cm, ] 3 de Janeiro de 1347, e nâo em 8 como se publicou
na Ordem do Exercito N. o 8 de 4, de Fevereiro do. dito an no,
0

é

-.~.-

'Par A viso do Minieterio da Guerra de 10 de J aneiro proximo passado, mandou SUA MAGESTADE
A RAINHA,
contar corno .
tempo de serviço, ao Seg'undo Tenente do 1.. Rcgilll«;mto de Artilher'ia , Manoef da Rcaa , aquelle que esteve com baixa de posto.
de Oflicial Inferior que entâo axercia , por motivo dos aconteci-,
montas politicos de Maio de 1846.

Publica-,e

-*~~*-

Exercito a Relação que abaixo se segue, do. Officiaes que lendo as collocaçôes qu: se declaram,
dcvem ser considerados
na. Secçôes que lhes. 000 desisrnadas , por se acharem ; segundo li...·
púrlec.paçôe. recebtrJaSl, comp:ehend:idos nas dispo.içâe._dos Decrttos ck ~8 de Abril,
e 17 de Julho , ultimos •.
3. a 'Secçáo do Exercito.
Tenente de Infanteria,
Manoel Lobo de Mesquirà Gáviãor
4....Secçáo do Exercito.
Tenente Coronel add'ido aó; Cá-stetlo da Fóz do Douro,
João' dá,
Cunha Pinto.
00,

Major addido ao referido Castillo,

Joã'o Màl\de~da- Vei'ga~

[ :r]

-*~~\'-

lIicenças arbitradas pOI' motivos de moles/ia aos Officiae» abaixo d;.
claradus, c Confirmadas por SUA MAGBSTADE
EL-REI.
.Ern Sessâo de 18 de .âbrii proxinio passado.
Ao Alfe-res do R.'gimento de Infanleria. N.· !2, Fr ancisco Cardozo
dos Sa n Los, sessenta dias para con tI n uar a tractar-se
e con valesccr
cm ares de campo.
Ao Coronel do Regimento
de Infunteria N.· 8, Antonio Peito de
Carvalho,
quarenta dias pára banhos do mar em Viauna;
começando em 15 de Setembro.
';"0 Major do mesmo Reglmell~o, Jacinto José Pinto, sessenta dias>
para ba nhos thermaes em Vizella , e do m ar em Vianna ; a começar em 15 de Julho,
Ao Capuíio do dito Regimento,
Henrique José Alves, trinta. dias
para banhos de agoft doce; começando em o LO de Setembro •.
Ao Capitáo do referido 1l('gunf'tlI0,
Isidoro Marques da UMkl,
trinta dias para banhos de Caldas em Vizella;
começando no L, o
de Julho.
Ao Tenente do mencionado
Regimento,
José Trburcio da Cunha .
Lima, trinta dras para banhos do mar em Vio nna ; começando
no 1.. de Setembro,
Ao Tenente do mesmo Corpo,
Gaspar Leite, trinta dias para banhos das Taipas I a começar no 1.. de Setembro.
Ao Alferes do dito Corpo ,.D. Luiz de' Azevedo SÚ Coutinho,
sessenta dias para se tractnr,
Ao Capitão daInfanteria
lia 3.a Secção do Exercito,
Joaquim Antonio Medeiros,
noventa dias pf1ra banhos de Caldas eUI Vizdla,
e do mar em VhtnnlI; fi começar
no 1." de Julho.
"
Ao Tenente
de Iufanteria
addido :i Serra do Pilar , José Antonio
de Maltos,
nove n ta dias para continuar
a tractar-se , e tomar
banhos thcrmuea em Vizella.
l!:m Sessáo de 2'2 do' d~'to me!!!.
Ao Tenente do Regimento de Infanterin
N." 10
Joaquim de Asseuçâo e Si, trinta dias para se tractar.
'
.Em Sesâo de 26 do dito me~.
Ao Coronel do Regimento de Cavallaria
N.· 8, Joaquim Trigu(';ros
Mnrtel , sessenta dias para fazer uso de banhos de Alcaçarias , c
depois dos dó mar; começando
no 1. de .Agosto.
Ao Major do dito Regimento,
José de Menezes Pitta c Castro, sefsenta dias para ares patrios ~ e U50 de leites de burra,
e o ruais
tractamento
conveniente.
Ao Capittlo do mesmo Corpo , Joaquim Elenriques.Mcreira,
ses~entn.
d.ias para fazer uso interno de agoa de Caldos da Hainb11. na sua
origem, e depois banhos do mar; começ.ando no 1.. de /ulho.
0

[ 4,

J

.Ao Capitão
do referido Reg'lIncnto,
,João, de Almeida da Cunlra ,
-sessente dias para mo de banhos sulfureos das Caldas de S. Pedro
do 8111, c depois dos do mar na Figueira;
começando no ,1.· de
Julho.
Em Seis la dr. .1, do corrente me~.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
No" 1, Manoel Jeremias
Soromenho , noventa dias para ares de campo.
Licenças
Ao Capitão
Farreirn
Ao Capitã.)
Brl t on ,
Ao Capitão
Altavllla

-·00·-

rt;gistadr1.s concedida« aos Offlciafs -abaiaio indicados.
do Re,.jirnento de Lnfan teria N," 11, Jezuino Augusto
Bastos,
prorogação
por trinta dias.
tio Regimento
de lnfanteria
N." 14, Martinho Maria
trez mezes.
do H.egiment!) de Infanteria
N," 16, Jorge Augusto
, prorogação
de noventa
dias.

-*>--Ã-":;(--

Foram Confirmadas por SUA MAGESTADE EL.RET,
as li.
cenças que 03 Commandantes
d-i 4,", c 3.' Drvisões M lu.ires , C o
Governador
da Praça de ,\ lmeida , pu rticiparam ter concedido aos
Officiaes abaixo mencionados , na couforuuoude
do Artigo 2.° das
Tustrucções
insertas na Ordem do Exercito N," 13 de 6 de MarçJ
de 1837.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.· fi, TL U18Z .\ nLonio da
Guarda Cabreira,
p ro ro zaçào P<"" tr in t a d ius,
Ao Capi.tão do Regimento
de 111f, nteria
9, Francisco ~l(lH;'
Barboza,
trinta dias p3ra continuar
o seu tractarnentc. ; coutados
do dia 2~ de Abril pro, imo pass ado.
Ao Ten=nte do Regimcnto de Infantena N,· 14, Gaspar G ... evêdo Araujo e Gama, tri ..ta dias para se tractar ; COlú..lUOS de ,8
do corrente mes,

1\:

Ajudante Gene1'al

=

.Quartel

General

no P afo

das Neceuidades

, "em 30 de

Maio

de 1818.

ORDEl\l 'DO EXERCITO.
SUA

MAGESTADE EL.REI,

do Exercito

, Manda

publicar
CAR

como Commandante
o seguinte:

em Chefe

TA DE LEI.

DON A M AlUA,
por Graça, de Deos , e pela Constituição da
Nonarchia,
RAINHA de Portugal,
e dos Algarves,
etc. Fazemos
saber a todos 05 Nossos Subdi tos, que as Cortes Geraes Decretárarn ,
e Nós Queremos a Lei seguinte:
0
A força Militar do Exercito de terra será fixada para
Artigo 1.
o anno cconomico de mil oitocentos quarenta e oito a mil oitocentos quarenta e nove, em vinte c quatro mil praças de pret de todas as Armas.
Art. 2.
Desta fôrça será licenciada
toda a que exceder a dezoito mil praças , a não ser que o bem do -Berviç,o exija a sua total
effectividade,
Art. 3.
Fica re rogada toda n Legislação em contrario.
l\fandâmos por tanto a todas as Authol'idades,
.a quem o conhe-cimento .e execução
da referida Lei pertencer , qJJe 'a cumpram e
guardem,
e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como nclla se
co rtern, O Min istro e Secretario de Estado dos N egocios da Guerra,
a faça imprimir,
publicar,
e correr. Dada no Paço das Necessidades, aos vinte e quatro de Abril de mil oitocentos quarenta e oito.
'_ A RAIN HA com Rubrica 6 Guarda.
..J3arilo de F1'anCo3.
0

U

--*~.-DECRETOS.

=

Tendo "Eu pelo Meu Real Decreto de vinte e sete de A hril do
corrente 811110, expedido pelo Ministerio dos Negodos da MarinIJa
e Ultramar,
nomeado para Ajudante da Praça de S. José de Bissau, o Alferes do Exercito de Portugal,
Sebastitto José de Sampaio =
Il.,i pür bem , na conformidade
do D'~creto de dez de Setembro de
mil oitocentos quarenta e sers , Promovêr o referido A lferes ao Pôsto
de Tenente do mesmo Exercito,
sem prejuízo dos Officiaes mais antigos da respectiva 01asse, ficando porém nulla, e de nenhum effeito
esta Minha Soberana Resolução,
quando o agraciado por qualquer
causa não seguir viagem para o seu deslino,
ou deixar de exercer
li ConHníssão
para,que
foi nomeado por tempo de seis -annos. O
Barno de Francos,
Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios
da Guerra,
o tenha assim entendido
e faça executar,
Paço das
-Jf

[ ~.]
N'cces~idades,

RAINllA.

=

em dez de Maio de mil.oilocento~
Barao de Francos,

quarenta

e oito,

='

~,

Ampliando

de Março ultimo que determinou as localidades,
e numero dos Batalhões Nacionaes man-.
dados organisar em virtude da Carta de L('i, de vinte e trcz do refé id\~ h1t'Z: Hei por lYcm Determinar <'tl1efique sem effeito a organisaçâo dos Batalhões de €nimbrtt,
k\'eíro,
e Faro;
e outro sim
Sou Servida Ordenar,
que em eflua uma das Cidades de Lagos e
Tavira,
e n as \Tílias da Regua , Feira, e S', João de Areias, se proceda' á orgar\ql;;aç'ào' de um' Batàlhão Na~ionai(, ficando alterada nest~ pa'rt'e a' Ta'b.rálá que' faZ' parte' do D~érêtó acuna meneionadn.
O
IJa1'3(' de j3'ran'cosi, l\Jin'i!>t-ro e' Secrotarlo- d~ Estado dos Negocios
da G\lerra,
assim o tenha entendido- e fuça e xcoutur, Paço das Necasidades ': em vinte e quatro de ~hio do mil oitocentos quarenta e
oito.
RA1INIi:A\.
Baraó de Francos.

=

,

d

,D'c-crefõ de

=

~irile e nove.

---.~~~
.............

Por Decretos de li> do enTre'.te l1'1C%.
~,. Regúnento' de A;·tilhen'a.
.
~gltndo
Tenente Ajudante',
o S'eg,ulldo Tenente do mesmo Corpo,
José Maria Pereira de Almada.
2; o Bát'alhâo 'Nacional do Commcrcio;
Capitllo da 3',·'Companbia,
o Tenente,
Antonio Ferreira de Passos.
Capitâo
da-B," Companhia,
o Tenonte , 'l'homaz Caetano Borges
• dp.· Sousa.
'Ileuentes, as A'lferé's, João Gregorio-Barboza ~ eEstevão de Sousa.
,
Bátalhâo Nacional de Bmp'regados Públicos.
Dt>mittido por ter sido julgado incapaz de todo o Ser~iço,
pela
Junta MHita-r de Saude em Sessão de !il6 do rnez próxImo passado, o Tt'nente,
Jorge 8'a'tyro da Cruz.
Batalháo de P'olttnta'}'iol' da Carta.
Demittido pelo requerer,
all~gllhdo 'l11otivo5 attendjvej~,
o Tenente,
Joaquim Franco da Silva' Mattos.
,
Balalhâo
Nacional de (Jaçatldres de Av:~~o.
Dcmittido pelo reqller~r, allegando rnot!vosatt~nd-lVets,
ó- Tenen te.
Coronel,
Bernardo Teixeira de A Inle,da' Quelroz~
BatalMo
Nacional Mb'vel'd6 Cá§adÕ1'e& di:. Campo Maior.
Demittido
por ter sido julgado
incapaz de' todo, Q ServiçO', 'pelaJunta Militar de Saude em Se-s!Í1i.ode 8 do mez proximo passado, O' Alferes, "João Roztlndo do~ Santos.
Por Decreto
de 17 do dito tne~.,
Batalh:iio Nacü>nrd w11o-eel de Cafadores de Camp6 .l~faidr.
Demittido pelo 1'equt>rer, ai legandO' motivos a:ttendiveis,' o;r enentel,.
J). Diogo dQ Oarvajal ~ Va~conc~I~O$
...

[3"1'

-.tt_,~.-

Por Decreto de Çl2j, do corrente,
cxpedi(lo pelo Ministerio dos Negocios da Marinha,
foi despachado
Alferes para a Provincia de,
Angola,
o Primeiro Sargento do l1{'gil~letltó de Irrfanteria N:16,
João Marcos de Vascoucellos Serégf'lIo;
o' ~tial deve sd quauto .
antes mandadc apresentar
ao Major General
da Arma'dá muni.
~o da competente guia..
.

-*~~-.

.

SUA. 1\f;\{}ESTADE
El!..R,El!
:Det'eJlmirla: que' o~ Officiaas·
abaixo mencionados tenham os dl'stluoS que 1111's vâd désigmrdos,
. f:fatalhâo cté Caçadores N. o ~.
•
.
Alfl'rrls, o A:lfQres do Regimento
de IIIf<ll1lerlu N: 7, :F't.ú\c:sco
Guedes da Silva,
Bata/Mó d~j C(lçádorcs N.· 4.
.
Tenente,
o Tenente
do Batalhâo .de Caçadores
N,l\Í1ur\dbl
J05é do Valle.

-

7.,

Exonerado
do exercicid de- AjltÜante de Ordens do Comrriandn rito da
3.a Divisão Militar,
pelb r~qllercr, allegando mbtivos altend'ivcis, '
o Tenente da4.a Secção do Exercito,
Joaquim dhCama'rá
Piilto,
devendo regressar á situaçào em q.ue anteriormente
se' achuv'a:.
.
.
SUA MAGESl'~DE
EL.REI,
Manda declarar o seguinte:
].0
O Tenente do Batalhâo de Caçadores N.8 '2, que riaO;'~crn
do Exercito N: ~l de ]3 do corrente,
pati50U.
á 3." Secção sem
vencimento,
he Joaquim' A IIto!lio
Arâujo Pessoa ..

--,,~~.-,de

_";_ifiK~·-

.

Por' Avisos do Ministério da Gue Ta de lU de l\lo'rçq, e 19 de A brll
do corrente anno, se Dete'rrrtina,
que ao Officiáee' nb'aixojne ncionados, se conte corno ternpn da serviço effectivo , a'qut'J1t· que
estiverão com baix.a, pdt have'i-éril tomado pa'rte I)as óccor(!'ncjas
politicas de 1837 a favôr da Carta COllstitucionàl,
c'oo\o,Officincs
Inferiores que então eram.
Tenente
do Regimento
de Cavallaria .N,- 4, Qaepar Joaquim de
Sousa.
Tenente do Regimento de Cavallaria N.o 7, Manoel Alltonio Fernandes.
Tenente Quartel Mestre do Exercito,
Jo~é AVI'Jino dos Santos NetTe.
Alferes do Regimento de Infanteria. N. o 11, Rugcnio de Sequeira.

-'-*~~*-

Licenças arbitrada, por motivos de molestia 00. Of.ficiao auairo·declarados, e Confirmadas por SUA M AG ES1'ADE
BL·REI.
Em Sessâo de 16 de Março ultimo.
Ao Tenente. do RegimeJlto
de Infanteria
N. o 6, Ãntonio Carlos

[ .t ]
de Mendonça Furtado
em ares de campo.

de l\1enez~s,

noventa

dias para se tractar

Em Sessâo de ~3 çlo dito me1l.
Ao Cirurgião Mór do 3. o Regimento
de Artilheria,
José Antonio
de Abreu,
trinta dias para se tractar , devendo ler principio no
1.. de Junho.
'
ltm SelJiâo de 2!i de Abril proximo panado.
Ao Cirurgião Mór do Regimento
de Cavallaria N.· 1, João Pir'es
da Malta Pachêco,
quarenta dias para seu tractamento;
contados do 1.o de Maio. '
Em Seucto dr. .j, do corrente m~ .
.Ao Capitão do Batalhão de Caçadorl's No" 4, , João Pedro Schwal ..
back, trinta dias para convalescer.
Ao Auditor da 6.- Divisào Militar,
Migtlel Ozorio Cabral,
sessenta
dias para se t ractar,
Em Sessdo de IB do dito f'f.'e't..
Ao Tenente
do Regimento
de Grane.deiros
da RAINHA,
Thomaz
de Freitas Rêgo, trio ta dias pnra se tractar.
Ao Major de Cavallaria adoido ao Forte de Caparica,
Thomé lliIari o Sardinha de Gusrnâo , noventa dias para se tractar em ares
de campo.
/!.O Terceiro Official da Inspecção Fiscal do Exorclto , Joaquim Jo-sé CI~ichoTro da Costa, noventa dias para tomar ares de campo,
e mais tractamen to.

-.~~
..--

,

Licenças reristado» concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao Capitão dg Regiment.o de Cavallaria N.o~, Lanceiro, da HuAugusto Sotero de Faria Pereira,
quarenta di'l~.
do Regimento de ln fanteria N.· 15, Joaquim José de
Sarria, dois mezes,
Ao Tenente da 3." Secção do Exercito,
Manoel Lobo da .Me.quita
Gavião,
um me" •
NUA,

Ao Tenente

.Ajudante General
,'.

=

Clu:J,.tel General

S,;

no

Poço

.las N( cctsidadcs
de 1313.

em [) de !unha

ORDEM DO EXEUCITO.

I\. Mi\GESTADE
do Exercito,
Manda

EL.REI,
como Commandnnte
publicar o seguinte:

em Chefe

DECRETO.
Tendo Eu por Decreto de nove do corrente mez , exonerado da Commissâo
para que foi nomeado
na Provincia
d.e Ang6la por Decreto de viute e UIlI de Agosto de -mil oitocentos qua~cllta e seis , o Cnpitâo
hidro Manoel dos Santos:
'Hei por bem
Determinar
que rj'lUe nullo e sem ('ffeito o Decreto de oito de Setembro do refer ido a n no de mil oitocentos quarenta
e seis" que o
Promoveu áquelle Pôsto , devendo regressar {t posição em que se
achavu
antes de ser nomeado para fi aobredita Commiesâo , O Bariio de Francos,
Mini51ro e Spcrelorio de Estndo dos Negocies da
Guerra,
o tenha aS~;IIJ entendido e far,a executar, Paço das Necessidades , e m vinte C quat ro de l\1aiu de mil oitocentos quaeeutn e
oito. = lL\ l 11'\.
Baráo de F1"t"'Ct S.

=

--".~~~x.--

Por Decreto de 1fi do me':. protcimo passado.
Hatalliâo Nacional de Cacadore« de Vilta Real.
'Coronel Cummanduute
, o P.ar do· Reino , Joüo de Almeida Mo>
rncs Pessanbtr.
Capitilo da 1.'" Companhia,
Antonio Ferreira de Carvalho.
Cap~l~lo da 9.A Cornpa o hia , Autonio
Pereira Rodrigues
Pnchêco.
Gnpllao du 3.& Corn pn nb ia , l\bnoel
Antonio
de Oarvalho Seixas
, Penetrn ,
Capitão <ln, ,La Companhia,
L,.i.. Pinlo FllrLndo.
Capitão da õ." Companhia,
José Joaquim, Po rte lla .
Capltào da fi.a Companhia,
Domingos Joaquim Pinto.
G&pit:to da 7.'" Companhia,
Chr istovâo de Mntlos Pinto.
Cnpltão da fi.a Companhia,
Jbsé Carlos Rodrigues Coelho.
-Tencnics , Luiz t\ li tonio FerreiJ:a da MOLta', ,Monoel Gon~'nlves Lanhoz9, Manoel Leite de Carvalho
leul,
Anlollio
AlIgu~to de
SOll~a, Antonio Jou'l',im Cardona,
Cla\ldio Moo teiro da Sil v'a,
::\'Iiguel Soares Cardozo,
e José Maria Marqut's de Almcidll.
Alrere., José Roberto d{) Aroujo 'l'aveirn,
Bernardo dp.-Bc~sa Menezes, José Ferreira Var., Gaspnr ~oHlillho,
José Manoel FIII'.
rejra, Antonio de Almeida e Bnu-a, DomiJlgos Teixeira :\fout-i.
lIbo, e Manoel C:orrêa Teixeira Te)IC$.

[ 2

J

Batalhão Naçional de Caçadores de Brarr(/1'I.ça.
TCllclde Coronel Commandante,
JO,flquim Alvarc~ .Falcão.
Quartel Mrslre,
José Antonio Pimcl1leJ.
Cirurgil!O M0r, o Ciq.lfgião Civil, F.rancisco Antonip de Moraes.
CapilrLO da L." Companhia,
.José Antonio de Miranda.
Cnpit.rlO da ~ ." Companhia,
Manoel Alvarci Falcão.
CnpililO da 3: CoU),panhia,
Agostinho José da :Follsêca Pinto.
a
CllpitilO da 4.. Companhia,
Antonio Jorge Marques Malta.
Capi iào da b," Companhia,
José Beruardino
Ribeiro.
a
Capiiâo dn 6. Companhia,
José Manod
Vorgueiro,
a
<Japilão da 7. QOlnpal)h~a,
Balthazar
Ferreira Sarmento
Pimen,.
tel.
Capitão da 8"~" Companhia,
Antonio~Allib<l1 de Moraes Campilho,
Tc neutes , Alltonio José Ribeiro Junior,
Paulo Candido de Carvalha e Oastro , M(lno~l A ntouio das Neves Yara , Francisco Antonio de Carvalho -Fjglleirê~o,
.Iosé Ar:tonío dns Neves, Cundido Innoccncio
da" Roclla t J05é Mallocl da Rooha Sarmento Pi;:mentel , e LII.iz Catlos ..de GOIlY()ü Macêdo c Vasconcellos ..
:Alferea, Antonio Joaquim Pereira Trancozo,
J<~rallciico Candido
de Carvalho e Castro,
A driano A Ibino Pereira,
Manoel Jgnncio Martins,
Francisco
Maria MarLjues Felgueiras,
José de Mo.
rues , João B.aptista Doutel Almeida,
e M{lrceJlino José Ribeiro.
Pu" Decreto de 18 doe.dito me,..
Re.g~mento de Infanteria N.· 1.
Para gozar das vantã'gens de Capitão de 1." Classe,
por se achar
cornprehendido
nas. disposições do Deereto de 4.de Janeiro de
1337, o Capitão,
Joaquim Vieira Maria.
Po,: Decreto de 20 do, di/li tncz.
Batalhâo de Caçadores N.· 3.
CiHHgião Mór, o Cirurgião Mór regressado tia Provincia de Mo~
,
çatnbique,
Antonio Profirio de Miranda,
sem prejuiso dos mais
antigos,
por assim ter sido declarado no Decreto de ~o de Junho
de ] 84,<2, publicado na Ordem do Exercito N. o 3(). de [) de Julho.
do mesmo anno.
•
Por Decretos de 24 &0 dito me,;..
Relfimento
de Cavallaria
N,o 2, Lanceit·0..,5 da ~ÂINHA.
Capellao,
o Egresso da ex>tincta Ordem de Carmelitas descalt;os,.
. ManoeL de Santa- Anna Noronha.
3. o Recrimento
de Artilheria.
•
15
'renente
Quartel Mestre,
o Sargento Quartel Me~tr-e do. 2. o Regi •.
mento da mesma Arma, MatJOel Vicente.
.
Batalhâo de Caçadores N. o 5.
Tenente
Quartel Mestre J o Sargento Quartel..Mestre,
José Joaquim
de Sous.ft.

Uet7imento de Injcmlef'ia N.· 6.
Ten'ente QU<lrtel Me~tre, o Sargento Quartel Mestre, Simão Ig~a'!·
cio de Carvalho.
2,.0 Batolhão JYI()veJ de Atiradores.,
Demittido pelo requerer,
allegando
motivos attendivsis , o Major
Graduado com exercicio de Qllart~1 MestTe,
Leonardo Gvlll!'S,
, couservaudo as honras dr, mesmo Posto,
em attenção aos bons
serviços
que tl'lfl prestado 1105 C?rpos de segunda linha.
.
Quartel ,Mestre, o Tenente do e xtinco 2. v Batalhão de Voluntarlos
da Ratnha,
Camillo José dos Santos.
Por Decreto da mesma daia .
Graduado Coronel;
o Tenente Coronel do ex tincto Batall.âo 1\10vel de Bragança,
.Manoel Ignacio
Homarim. di: Miranda j em
attençâo aos relevantes serviços que lem prestado em differantes
épacns , e r~a ultima lula como Capitão da 3.· Companhia
do Batalhão de Voluntarios da llai:IÍla.
Graduado Tenentc
Coro~llel, o Major dó extin cto-L, o Bnt.alh~!O Provisorio , Antonio Marcellino
de Carvalho;
cm attençào aos hOIlSe. Ieaes serviços quetem prestado cm d iífer en tes épocas. c lia lula
ultimamente
fiuda , como p[uça ..do BatolJlão de Volunuu ios da
Uainha.
PDr Decreto de' 30 do referid» me~.
Esguad1'áo de Cooalloria de Foluniarios
da Carta e RAllVII /1.
Dernittido pelo requerer al legando motivos attendiveis , o Tenente
Coronel Barão da Junqueira , conservando
as honras deste Pósto,
Batalhão
Nacional \,4fo'l.)el de Caçadores de Campo Maiur.
Demíttido ,. o Alferoi_, João Victorino Serra.
.
Por Decreto

--.~..-

de 9 de Maio proximo p essado , expedido pelo. Ministerio dos Neg.ocios do Reino,
foi exonerado
de Capitão da 2.'
Companh.ia d~ Guarda Municipal do Porto, o Primeiro Tencnte de ArUlhena,
José Domingues de Oliveira.

-~~-.

/

,

SUA MAGESl' ADE· EL.HE 1~ Determina
que 01 omeiaQ&
abaixo mencionados tenham os destInos
que lhes vito designados,
S. o Regzmento
de Artilheria."
. '
.
Primeiro Tenente,
o Primeiro 'Tenente de Artilheria naB:" Secção
do Exer.cito,
José Domingues de Oli,veira,.
Batalhâo de Caçadores ,N.· I.
Tenente,
o Tenente
do Batalhão
de Caçadore~ N.· 2, l\1anoel;
19nacio de Brito.
Regimento
de .]nfanteraa N. o 10.-[
Capitão .da 3,' Companhia,
o C,?pjl~o do Regimento de hfanle ...
na N. 11, .Jezuino Augusto I' errelrí\ Bastos.

r_A-~~«~_
RUA MAG.ESTADE
E L-[~Er, j\hlll~la doclnrnr I) seguinte:
1.. O Capitâo
do Batalhão N neillllul de C\lçadclI'cs (lá Rainhn
na Vilh de Estremoz,
a quem na Ordem do l':xercito N.· 20 deste
anilo,
foram concedidos
noventa dias de liceffça para 'continuar a
lrnclar-.;e,
he Joaqulm
Munoel Pereira ,Lima.

-'''~'"'i.--.-

por motivos de molestia aos 0lficiatJ abaixo d4clurados , e Confirmad(I.~ por SUA MAGES7'ADE
ln.REI.

Lirenças

arbitrc,das

Em Seuáo de

de Abril ultimo.

-F.:l6

Ao Tenente
do Regimento
de Cavollaria
N. ° 8, João Malaquills
do! LP.IUOS, quarenta
dias para fazer U30 de banhos do mar na
li\;lIeira,
com_;:andQ no 1.0 de Setembro.
,
Em 8:8S(10 de 4 de Llfaio 7J1'oxilllo paliado.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N,' 3, ~Jolié Francisco Per eira , sessenta dias para banhos sulfurosos nae Taipas , e de rio.;
começando no 1.0 do A""osto.
J\O Cspitâo
do mesmo Regimento,
José Lourenço Vianna,
trinta
dias para 'banhos thermaes e LISO intc-rno em Monção na sua ori;;"TlJ; começando
no 1." de Julho,
J\o Capitão
do referido Hcgimento,
João Caetano Alexandrino,
sessenta din~ para banhos
sulfurosos elll Vizella na SUR origem,
c do mar em Vianna;
ten-do 'principio no 1.0 de Setembro,
~~o Tenente Ajudante d) dito ltegitnellto,
J\lItonio Barboza doSá
Gutterres , quarenta dias para banhos do mar em Vinnna; começando em 15 de Setembro,
Ao Tenente do mencionado
Regimento,
Joaquim Antonio da Fnnsêcn , sessenta dias pári,l se tractar em ares de campo e uso de
Ieite ; contados do 1.. Jp. Ju n ho,
Ao Tenente do sobredito Regimento,
José Maria TrislfLO, quarenta dias pnr.<.l 11:10 de leite cm ~os de ca mpo,
--'j;~~-

Licença« f'efriStados; concedid(;,ç uos Üfficiae» abaiaio itldicaào.,
Ao Tenente Coronel do Regimento
de CuvaHaria N.·
Luiz ,v'al. danado d'E(,'n, prol'ogação até ao fim do corrente IlJ;Z de J."oho.
Ar) Tenente
do Reg-imcllto. de Cavallaria
N.· 8', Jose de LIlI~l e
Silva, sessnntu dias.
õ

Ar) Alferes do dito Regimcn to,
dias.

'

Anacleto
.

,

da Silva P.;:leijão,

dOZQ

Quartel General

fiG

Poço das Nece.ssiáa,de" em
de 1848.

9

de Junho

I

ORDEM DO EXERCITO,

SUA

MA.GESTADE
EL.REI,
como Commandante
do Exercito,
Manda publicar o seguinte:

eRl Cher.

DECRETO.

lIei por bem Determinar
que a todos os {)fficiaes dos Corpos
Nacionaes creados durante
os ultimes acontecimentos
políticos do
Paiz , que tenham sido dissolvidos, em vil tude de ordens cspeciaes,
ou por effeito da Carta de Lei de vinte -e tres de Março ultimo,
sejam conservadas as honras dos 'Postos que exerciam ao tempo da
dissolução
ou supressão de seus respectivo! Corpos. ,O Barão de
Francos,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha, sim entendido
e faça exeClUtar. Paço 'das Nseessidadee ,
-em vinte e sete de Maio de mil oitocentos quarenta e oito. = RAINHA. = Barão de Franco ••

PORTARIA.

=

Ministerio da Guerra.
Secretaria Geral.
= Repartição da
Contabilidade.
Tt:ndo sido presentes a Sua MagestaJe
A RAI'NBA as representações
de diversos Officiaes, allegando a impossibilidade de effectuarern , no prazo marcado pela Portaria
de 8 de
Maio ultimo,
publicada na Ordem Geral do Exercito N" 21, de
13 do referido m~z, o. resga_te dos r.ecibos provisorios determinado
na mesma Portaria,
Visto nao pos5U1rem ainda , pela maior parte,
os respectivos docuffil'ntos processados : Manda A Mesma Augusta
Senhora,
pela Secretaria de Estado d~s N cgocio~ da Guerra , declarar qlle Ha por bem proroger por mais trinta dias o referido prazo.
Paço das Neceesidades , em 6 de Junho de 1818. = Borâo de

=

Francos.

-.~*-

Por Decret« <ú 30 do tne~ proeimo paliado.
2.· Ba'talháo MoveI de Atiradore!.
Capitão aggregado,
o Capitão
das extinctas Companhias
brica da Polvora , João Thomaz da Silva Lima.
IJI<

da Fa-

[.f.>, J
Alferes, o Alferes das mesmas extin<;tas Companhias,
Filippe TIt~ocloro Pinto Furtado;
e o Segundo Sargento do Esquadrão de Cavallaria da Carta e Rainha,
Manoel Joaquim Barradas Sardinha
l\lcrgulhão.
Demittidos , os Alferes Vicente Caetano
da Maia e Vasconcellos,
e Ricardo da Costa Leiros; conservando o primeiro as honras Q,9
mesmo Pósto , era.attençâo
a05 seus bons Serviços.

--*~~.SUA J\fAGESTADE
abaixo

men cionades

EL-REl,

tenham

Determina
que os Officiaes
os destinos que IlH!S ,yão designados,

1.o Regimento de .Artilheria,
CapeI Ião , o Capellào
Gomes de Ahneida,
,

do Regimento.

de Cavallaria N.· 4, RafaeJ

j

. Regi'1l~nto de Caoailaria N.· 4.
Capellâo , o Oapollâo
Gonçalves Galhardo.

do 1.0 Regimento

de Artilheria,

Caetano

,

Ordena outro sim o Mesmo Augusto Senhor,
que os Comrnandantes dos Corpos declarem nos mappas quinzenaas , qual he' o número de praças- dos seus respectivos Corpos, que- tem completado
o tempo legal de serviço para lerem baixa.

-*~

...
~-

SUA MAGESTADE
EL-REl',
Manda declarar o seguinte:
O Tenente Coronel D. Antonio José de Mello,
se acha
provizoriamente
exercendo as funcçôes
de Chefe de Estado Maior
na 1.& Divisão Militar desde o L" do corrente.
2,·
O Major do Batalhão
de Caçadores- N." 51, Nuno Brandão
de Castro,
se acha Commandando
este Corpo,
desde 7 de Mui.<>
Eroximo passado,
em que lhe foi entregue pelo Capitão do dito
Batalhão,
Luiz Antonio Esteves Alves.
3.· O Cirurgião Mór do Regimento de Infanteria N.· II, Joa.
quim Baptista Ribeiro , tendo sido despechado Cirurgião Mór para
o Regimento de Infanteria
N" U;, pela Ordem do Exercito N.·
37 de ~o de Maio de 1847, foi mandado continuar a fazer Serviço

1.0

no mesmo Regimento N. o 11, por Ç)rdem do Çornmandante da 7,·

Divisác Militar,
mesmo an no ,

desde ~O, de Maio de 184.7,

até 21 de Outubro

do

Por Avisos do Ministerio da Guerra de 18 oe Março,
e 19 de Abril
do corrente anno
se Determina,
que ao.s Officiaes fi baixo. InI'Ilcion ados , se conte como tempo de serviço offectivo , aquelle quo
estiverão com baixa,
por haverem tom-ado parte nas occnren cias
politicas de 1837 a favôr da Carta Constituciollal,
como Offrciaes
inferiores que então eram.
Tenente do 1tf'giment"l de Cava llaria N.· 4., J'osé Maria daCosla.
o
'I'enente do Regim!lnto de Infantcria
N. 2, José Luis HcbcJlo.

Licenças arbitrarlas por moticos de molestia aos cO/jiliaes abaixo declarados, e Corifirm.adlls.por SUA MAGBSTADB
EL-R./!,'L
Em Sl'ss(io de 8 de Maio proaiimo passado. .
Ao. Primeiro Tenente do 3: Regimento de Artilheria,
José Pereira dr, Nascimento,
sessenta dias para fazer uso das agoas de Entre ambos os lUos, c banhos do mar; começando no 1.0 de Setembro.
'O Cirurgião
Ajudante do Batalhão de Caçadores N.· :3, servindo
no 3.· Regimento. de Artilheria,
Joaqu;m Manoe] Hóflrigues Valle , quarenta dias para banhos das Caldas cm Ckaves j- a começar no 1.0 de Julho,
devendo. recolher primeiro. 80. Batalhão.
A,') Capitão. addido li Companhia
de Veteranos de Valença,
Man oe l Antonio. Freire,
noventa dias para se tractar , e couvalescer em ares patrios.
Em SessiÍo dI 18 do dito me~.
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Caval laria N:o b, Luis da "
Silva Maldonado .d'Eça, quaren a dias para uso das Caldas da
Rainha na sua oTlg'ern; devendo
começar
no. 1.0 de Julho..
AD Amanuense de ~.a Cl asse da Sécretaria da Inspecção Geral do
Ars(.'OIILdo Exercito,
João. Luiz da SIlva Leoue , quarenta dias
• para se: tr act ar ,
Ao Amanuense de 3. a Classe da Secretaria Geral do mesmo Arsenal, Francisco José Ferreir a Dias, trinta dias para se tractar,
Em Sessáo de 25 do dito me1\.
Ao Capitão do. Batalh~LO Nacional de Empregados
Publicos , Jorge
Oom , nOVIIJ'lta dias para se traclar.
Em Sessáo dr. G.! do corrente=mes;
Ao, .Alfere9·de C~v~lIana
na 3.;" SeCçtlQ do Exercito,
Joâo Mala-

•

quias de Sepulveda,
nha na sua origem.

-.~-

quarenta dias para uso das Caldas da Rai-

...

Licença registada concedida ao individuo abaixo indieado,
Ao Cirurgião Ajudante do ReO"imento de Infanteria N.· 9, Antonino
José Moreira da Rocha, ~flsfienta dias.

-.!It.t~.-

Foi Confirmada por SU A MAGESTADE
EL.REI,
a licença
que o Com mandante da 6.· Dlvisâo Militar, participou ter concedido ao Official abaixo mencionado,
na confor.rnidade do ArtiO"o
2.· das Instrucções ineertas na Ordem do Exercito N." 13 de 6 de
Março de 1837.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N.· 9, Francisco José
Barboza, trinta dias para continuar a tractar-se,

Ajudante General

::::E

Q1J,Qrlel General

no Poço

dlJl Necessidades
. de 1848.

, em lÇl de Junlio

ORDEM DO EXERCITO~

SUA

MAGESTADE
EL.REl, como Commandante
Manda publicar o seguinte:

em Chd'e

dç Exercito,

Por Portaria do Ministerio da Guerra,
de ~4 de Maio ultimo, Ire
a Inspecção Fiscal do Exercito authorisnda
fi conferir
aos Officiaes que se d(>sli~atam do Monte Pio, em virtude da Lei de 28
de Junho de 184,3, os titulas pelos quaes tem de receber opportunarnente
as trcs restantes pr est açô es das quotas com que contribuíram para o. mesmo Monte Pio,
.

-*~*SUA MAGESTADE
EL REI, Determina Q'lC o Official abaixo menctonado
tenha o destino que lhe vai designado.
3, a Secfâo

do Exercito.

Capitão,
o Capitão do Regimento de Infanteria
N," 13, Joâo Antonio Mendes,
cm eonsequencia
do seu múo estado físico ver ificado pela Junta Militar de Saude.

-.~

... ---.,

Publica-se ao Exercito a Relação que abaixo se segue, d~s Officiaes
que tendo as collocaçôes que se declaram
devem ser considerados
na. Secçôe« que lh~s váo designadas, por' se acharem. st:gundo as
partcapaçôes recebzdas, comprehcndidos nas disposi~ôeB dos Decretos de Q8 de Abril,
e 17 de Julho, ultimos.
3.a Secçâo do Exercito,
Cirurgião Mór do Batalhão
de Caçadores N." 6, Manoel José da
Rocha.
Capellâo do Regimento de Infanteria
N. o 12, Antonio Rodrigues
, Nogneira,
Alferes de Infanteria 1 Antonio de Sousa Faria e Mello-

Licenço« arMtradas por motivo I de molestia aos Officia~, abai.ro cl4-,
clorados, e Confirmadas por SUA MAGESTADE
EL.REI.
Em Seuáo de !l do corrente me••
Ao Segundo Official Graduado
da Repartição da Contabilidade
Ministerio da Guerra,
Antonio Luiz Gentil.
trinta dias.
Ao Terceiro Official da mesma Repartição,
Pedro Antonio
ptista,
sessenta 'dlá •

-.~-

do
Ba-

Licen~as registadas concedidas aos Offlciaes abaixo indicados.
Ao Capitâo
A belsdorff
Ao Cirurgião
Lourenço
Ao Capitão

addido ao Regimento
de Cavallaria
N: 4, CarIos
, trin,ta dias.
,
Ajudante
do Regimento
de fnfanteria N." 8, João
de Almeida Soares , quarenta dias.
de Cavallaria
na 3. a Secção do Exercito,
ManoeI Dou .. ,

tel , tres meses,

Ao Tenente
um rnez.

da referida

Se'eção,

Francisco

Antonio

-.~.-

de Carvalho,

Foi Conürmade
por SU A MAGESTADE
'EL.RE[,
a licença,
que o Commandante
da 4." Divisão, Militar , participou ter concedido ao Official abaixo mencionado,
na conformidade
do Artigo
2. o das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N.· 13 de 6 de
Março de 1837.
Ao Tenente do Regimento de lnfanteria
N.· 14, Gaspar de Azevêdo Araujo e Gama,
quinze 'dias para &Oblíóuar a tractar-se ;
desde 7 do corrente.

Ajudaflte

General

=

Q.u~,.leI Génera( no. Pàfo. dai Necelsida~"

em 16 de Júnho

de 1848.

ORDEM DO EXERCITO ..
SlJA
MAGESTADE
do B~ercito,.
MalJda

EL.REI,
como Commandante
pubhcae-o s~guir'lte:
.

em Chefe

Por Decreto. de 7do corrente mell.
Botalhâo Cortista de Caçado.re,. de Castelto Branco e '
'i'eop.nte Coronel Commandante",
Ag9stinho N unes da Silva Peva •.
reiro ,
Pbr Decreto da mesma dfYta
Dernittido pelo pedir. o Archi vista da 4,· Di visão Militar,
.João·
Pt>reira da Rocha Paris , a f!lll de' exercer O loaar de Correto
Assistente de Yianna do Custelfo,
"
o

-

-.:.--~

..-

SUA MAGESTADR
EL-REf,
Determina que o Tene nte- do
Reg lmentode
I"f4Htena
N.· <2, Justiniano Cezar de Bastos, passe
a ler exerci cio de Ajudante de Ordens do General Oonde do Casal
Commandante
da 3/ Divisãó Mi1ilar.

-*~~*-.

.

SUA MAGESTADE
Et-REi';
Manda recommendar aos Corrrmandantes dos Corpos a maior pont.ualidadé
na remessa das G uias
das Otliciaes e mais praças qU6' passâo de uns li outros Corpos,
bem COlDo de quaesquer outros esc larec irnentos que reciprocamente
se exigirem ; por ser da mais urgen te n ecessidade completa r a esctipturação
dos Livros Mestres para immediatemente
le .procedcr
~s Revistas Fiscae1.
.
~
.._
Por Avisos do Ministerio da Guerra de 18 de Março
e 19 de Abril'
do corrente anno, se, Determinn , que aos Officia;s abaixo men ..
cionados , se conte corno tempo de- serviço .effecrivo , aquelle' que-«
esti vorâo com baixa r po,r haverem tornado parte nas occorencins
politicas de 1837 'a favor da Carta Co'nstitucional,
como Officiaes
Inferiores que então eram.
Tenente do Regimento de Cavallaria N.·) , Eduardo José da Maia.
Tenente, .do Regil.OeJlto de.Cavallaria
N." 6, Luiz José da Cone,
cei~ão~

- ..

.

-.~~.:-_-

P9r Aviso do Millhterio da Guerra de 10 de ·Jlineiro proximo 1'as-sado, Determinou
SUA MAGESTADE
A RAINHA,
que aoAlfe,r,e~ ,do Regimento
de Infanter,ia N. o 3, Victorino .Monteiro .•

de VasconceIlos,
se conte como tempo de serviço, aquelle que
esteve com baixa do posto de Offieial Inferior,
pelo motivo das
occorrencias politicas de Maio de 1846.
.

--*~*-

Licença. arbitrada. por motivos de molestia aos Offi€iàt. abai~o de"
elorado«, e Confirmadas por SUA MAGESTADE
EL-REI.
Em ~es,â() de 2 de Junho corrente.
Ao Alferes do Regimento de Infantria N." 4, Francisco de- Al!evê.
do Coutinho,
quarenta .dias para continuar
o seu tractamento.
Ao Amanuense da 3.a Classe do Arsenal do Exercito,
Bernardino
Luiz Rodrigues,
trinta dias para se tractar.

-

..
~*-

Licenças regIStadas concedidas aos Offioiae« ablJixo indicado ••
Ao Tenente da 3.& Secção do Exercito,
Alberto Antonio de Sousa
Pinheiro,
prorogaçâo
por dois meses.
Ao Tenente Coronel Commandante
interino do Batalhão Nacional
de Caçadores da Rainha na Vílla de Extrelnoz , José Celestino
Cordeiro Vinagre,
quatro mezes para ir ás Caldas da Rainha ,
e outras terras tractar de seus negocioso

-\*~~*--

.

Foram Confirmadas
por SU A MAGESTA DE EL.REI,
as li- -.
cenças que o Commandante
da 4.~ Divisão Militar,
participou ter
concedido aos Officias abaixo mencionados,
na conformidade
do
Artigo 2." das Instrucções
insertas na Ordem do Exercito N. o 13
de 6- de Março de 1837.
Ao Alferes do Regimento
de Iofanteria
N." 3, Antonio José Baptista, trinta dias para se Iractar.
Ao Capitão do Regimento
de fnfanteria N." 13, Manoel José Viei.
ra , trinta dias para se'tractar desde 17 de Março ultimo, e prorogação a esta por mais quinze dias desde 16 de Abril •

.4j1-'dante, General

=_

N.U 28.
Q.u:lrtel

General

no

Poço

doe Nccessidadce

, 6m 21 d6 Junko

de 1818.

ORDEl\1 DO EXERCITO.

'SUA

J\.1~AGESTADE EL.REI,

do Exercito,

.Manda

publicar

como Commandante
o seguinte:

em (%efe

Por Decreto de I~ do eorresü« me'iS.
Batalb ão de Voluntarios
da Carta.
DemiLtido pelo requerer,
o Alferes,
João Evangelista
de Sá Cal ..
deira,
.
.
Balal!uío Nacional de Caçadores de Leiria.
Dcrnittido por lN sido julgado incapaz de todo o Serviço , por uma
Junla de Sande, o Capitão,
José Lopes Vieira da Fonsêca,
Demittirlo pelo requerer,
aUcgando rnotivos attendiveis , o Major
Gr aduado c.un exercido tIS Ordens do Comwandante
Geral dos
BatJlhôes I a cion aes da Capital,
Francisco Antonio de Andrade-,
conservendo as hon ras do mesmo Posto.
'
..'
Por Decreto de rt do dito mn.
'
Bat alhâo Nacional de H1ftpregados Públicos.
Dernittido por ter ~idojtllgildo incapaz de todoo Serviço , pela Junta
Militar de Saude , o Alfcres , A ntonio Maximo Gobeiro de Azevêdo th!1I1il.
Q .• lJalrrlháo Move! de Atiradores.
Derni I tido por ler sido j !lIgado ioca paz de lodo o Serviço, pela J un ta
,Militar de Saude , o Alfercs , José Monteiro Carneiro.
Por Decretos di] mesma data
'
3. o ncg~lilmto de drtiiheria,
Derniuido
pelo rcr}lINcr,
o Cirurg-ião Ajudante,
Fr.a:ncis.co Luiz
Moreira.
fll'glmcnlo de [n{fIIIllt.ria N.· 9.
Para gozar das "antftgclH de Capitão dI' I: Clusse, por se achar
cornprehen
ido nas drsposiçôes
do Opcrelo de 4 de Janeiro de
1837, o Capnâo , ltodngo de Freitas e Mt'lIb.
Dernittido
do Serviço por a~~im o huver requerido,
(I .Alft~res de
ln fanteria nu 3." acção do Exercn o , JuaqujJl.l. Thomaz Lobo

de A.vl,ljl.
nec1"eto rle 1.{) !ln r('f~ri,d(} m.C'lIi
ti", .Commlfrcio.
pelo requerer alleg.ando OlQti.yQS aneodivcis.,
Por

Lo lJata/.hAo Nacillnat

Dernitlido

-III

oOppitüo,

Bento
Posto.

José- Teixeira

Pena,

couserv an d-, as honras

do me~mo

Batalhâo de fTolüntnrios da Carta.
Demiuido , o Copj~ã~ aggreg;Hlo,
(JQltçal'J .laime! Al.lim , p,.r ser
incompatível
o Serviço Militar com o nllJpr<~Jo qu'~ exerce lia
Casa Real.
Bal'Olhâo.Nacional
de Caçadores de Villa Nova de Gaia.
Tenente Coronel COOlmandanle,
Antonio José de Castro c Silva eBatalháo Naoional
de Caçaaoree de Agueda.
Tenente Cor'ollel .Uornmandnnto , o Tenente Coronel da extincta
G uarda de Segurallça~ da mesma ViJla, J050 Ribeiro da Roza
.Magalhães.
.
Batalhâo Nacional de Caçadores de Fianna,
Tene.nte Coronel Conm:wndante,
ManDei Joaquim Fernandes Tho-,
maz,
Capitão da 1." Companhia,
Vicente das Neves Franco ElizCll'.Capitão da 2.- Companhia,
Leonardo Pinheiro da Cunha Carneiro.
a
Capitão da 3. Companhia,
João Loureiro Affonso.
Capitão da 4,. a Cornpanhia , Manoel José Gavinha.
Tenentes,
João da Rocha Pnris , Ffallci;,co José de Sousa Lobâe ,
Antonio Candido
dos Santos Silva e Mello,
e Antonio Manael
llibeiro de Andrade.
Alferes, ManoeI Frarlcisco Cuzcrniro , Joaquim José Caldeira,
João,
Pedro Coelho,
e José Pereira dos Santos.
Batalhão. de Caçadores da R A I N H.A na Villa de Estremoz.
Capitão da 6. a Companhia,
o Capitão da extincta Companhia Nado.
nal de Caçadores de Monforte , Antoulo Juzaru- daSilva e Costa.
Capitão. da 7," Companhia,
Filippe Ner] de Almeida e Sousa.
Tenente-,. o- Tenente da cx tin cta Companhia
Nacional de Caçadores de- Monforte,
João Maria da Silva Sardinha,
Alferes , o Alferes da supradita
cxtiuctu
Companhia,
Joaquim Antonio de Oliveira;
e o Soldado do, mesmo Batalhão,
Antonio.
Pereira Mendes.
Demittidos,
conservando as honras dos respectivos Postos , em attençâo aos seus Serviços, o Oapijâ« ,. José Francisco da Gama Lobo.
Pil1)entel; e O' Tenente,
João Nepornuce no Rebocho,
Demittidos,
o Capitão,
19nacio da SIlveira, Menezes; o Tenente?
Anastacio Falé; e os Alferes,
Miguel João Azambuja,
e Anta.
nio de Maltos Aaarnbaja,
Batalhão Nacional de Caçadores de Tavira.
Coronel,
o Coronel do extíncto Batalhão N acional da mesma Cidade, Manoel Joaquim Tavares Paes de Sousa •.
Quartel Mestre,
o Sargento do extincto Batalhão de Voluntarios do ..~Jgane 2 Francisco de Paula Neves,
,

[ '''J
,}.

OirllrgiilO 1\lór, o CirurgitlO Mór do supr adito cxtincto Bt;talhl'';o,
José Pedro Marquei.
Cirurgião Ajqrlante., o CirurgiâoCivil,
Francisco de Palma Arêz.
Oapitão da 1.& Companhia,
o CapilllO do dito extincto
Batalhão de Voluntarios do Algarvc~ José Ciuintillo de Oliveu a

'na-

va ssos ,

('};rpitão
Capuão
lhjio ,
Capitâo
lhào ,
Cat>itilO
'lliilo,
Capitâo

da 2:& Companhia,
D .: Joaquim Salazar Moscozo.
da 3." Companhia,
o Voluntario
do dito extincLo 'Bata- .
José Caetano de Andrade e CaHro.
da·4,a·Compallhh1,
o Voluntario
do dito extincto nútaAntonio Fernando
Pereira da Silva.
da fj a Companhia,
o l'cnente
do referido extincto Bata-,
Joào Antnnio Berror.:
da 6.a Corupanhio , o Capil~o d'o dito extiucto Batalhâo ,
JO~LO V olloao Pêssanha
Cabral.
Cllpitao da 7."' Oompnnhin , o Voluntario
do mencionado
extincto
Bat alhâo , José de Carvalho de Aacvêdo (~ Silva.
Capitão da B.a Companhia,
Pr imo da Costa .Gu.imarites.
Tenentes,
o Tenente do ex tincto Batalhno
de Voluntarios do AI.
garve, Joaquim Eduardo Manço; e os Alferes do mesmo Batalbâo , Miguel Maria de Cn rvalho , e Francisco- Palermo da Fon-»
sêca Faria; o Volllntario do sobredito Ratnlhão,
Francisco Manoel Clalldino de Gouvôa : Joaquim .José de Andrade c Castro,
José Nicoláo Corrê a de Mel lo , Fr.ancisco Antonio do Ilêgo , e
José Selorico Draga Junior, _
Alferes, .o Alferes do mencionado
e xtincto Batalhão de Voluntarios do Algarve,
Antonio Francisco
de Call1pos; os Sêgundos
Sargentos do mesmo Batalhão,
Jacinto Alexandre Trnvassos Neves ,. José Maria Ribeiro, e Anaslacio José Ramos Faisca Caimota; o Cabo de Esquadru do dilo Batal·!J·âo, José Frnnciscd Travossos Neves; o Voluntario do referido Batalhão,
Manocl Diogo Tavares. , José Joaqull)1 Gomes,
c .MiO'uel José Antllnes.
Addídos ao dito Batalhão,
os Capitrtes, Bel'l~arclino de Sena Mar ...
ques eCnnha,
e Antonio Alexandre
Pereira Pinto; e o TelJente, José Seraüna de AZ'cvêóo e Aboim,
todos do exlincto Batll!!'
lhão de Voluntarios
do' l\l"garve. '

SUA

--.~*-.

MAGESTA DE EL.HEL,.
Determina'
que os Officiaes
ab!l~O mencionados tenham os destll10s que lhes vão designados.
1.. Regimento de-Artilhena.
SegunÇlo Tenente,
o Segundo Tenente de Artilheria na 3. a Secção
do Exercito,
José .Toaquim Rozado.
Batalhão de Caçadore.~N.· 1.'
a
Capitão d.a.4. Companhia,
o Cnpitâo do DaLalhão de'Caçadores

[

4, ]

N: Q, João Theodoro da Silva, continuando
no exerci cio de
Major do 1.. Batalhâo MoveI de A tiradores.
em que se acha.

..

Batal/t&o de

Caçllflores

N. 0_7.

J\'fe~t.r:í!, o Quartel Mestre da 3.a Secção do Exercito,
Vt-.
conte AJe~andrin() Delbon.
Regimento
de Tnfanfft'za N.· 2.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Infanteria
N. o 15, Ladisláo
Bene veuuto de Sousa e Castro.
Regimento
de Infanteria N. o -'1.,
Tenente,
o Tenente do Regimento de Infanteria N.· 12, Bernar ..
do José Ferreira.
Qu'artel

Regime1~t() de Infanteria

N. ~

Í>.

'I'enente , o Tenente de Infnu t eria na 3. a Secção do Exercito , lzidro Manoel dos Sautos,
Regimento
de [nfanteria N. o 15.
Alferes,
o Alferes do Revimento
de 'Lnfanteria N.· 2, Pedro Ano
tunio Cabral.
o

SUA l\~AGESTADE

--*:'t~.-

EL-HEl,
Determina
que os Commandantes das Divisões Mrlitares que nâo cumprem com o que se acha
recoinmendado
nas Ordens do Exercito N.· 19 de ,-8 de J un lio de
12:);), e N" 6.1 de I;Ui de Aé0';!O ultimo,
satisfaçam no que alli :i<!
lhe, rccomrnenda , enviando mensalmente á Rt'purllç5o do Ajudante General do Exercito , re luções d03 Officines 'q ue se achão gozando licenças DUS Drvisões do seu ComlOnndo.

--.~~:;o;.
--

i'or mrtiv()~ de molestin aos Ofjieiaes abaieo d-:cl(,rudos, e Cor,;.firmadrlS por SUA MA 1 ;.1!,'ST ri D E EL-JU'J.

Licença!

arbitradas

Em Sessáo de 6 de JU1Lho corrente
Ao Brigadeiro Qrpdnado,
c' mmnn dante do Hcgirnento de Lnfanteria N. o 2, J('rpnimo Rogôi.dn de Oliveira Leitào , noventa dias
para se tractar ern ares' de cnmpo ,
Au Alferes do dito Corpo , José Rogad,Q de Oliveltn Leilão, quarenta dias para se tractor.
,
Em. S"lI.~âo de 15 do dito me~.
Ao Tenente adJido á Repar'tiçito do Quartd Me~tre General,
Aotonio José da Cunha S3I,,~DrfO, trinta ,dl!ls para fazer uso das CulrliiS da Raitl)l~ na s~a nrí_;el!l,
em consequencia
de ferimento de
ha11a reccbiÇlo erP1 com1;atc; coutados d,o 1,· d~ Julho.

Ajudante

Gtne1'al

=

Quartel

General no Poço das Necessidades
de 1848,

1

em o 1.. d« Julho

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE

do Exercito,

EL.REI,

Manda publicar

corno Commandante
o seguinte:

em Chefe

CARTAS DE LEI~
DONA MARIA, por Graça de
(,65, RAIN111 de Portugal , e
dos Algarvos , etc. Fazemos saber a adas os Nossos Subditos , que
as Côrtes Gemes Decretáram,
e N 6. Q\leremos a Lei seguinte:
Artigo 1." He elevado a trcs contos e seiscentos mil réis , o subsidio anuual de dois contos e quatrocentos
mil réis estabelecido na
Carta de Lei ele n ove de Maio de mil oitocentos quarenta
e tres ,
para o Azilo de Ln validos Militares- em Run a , e será pago pelo
:Ministcrio da (inerre
em prestações men vaes de trezentos mil réis,
A rt,
Fica revogada toda a legislação em contrario.
Mandâmos por tanto a tod as as t\uthoridades,
a quem o cdnhecimento e execução da referida Lei p=rtencer , que a cumpram
c
guardem,
e façam cumprir e guardar tão mtéiramente
como neIla
se contém. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, a faça irn] rirnir , publicare
correr. Dnda no Paço das'Necessidados , aos vin te e trr-s de JUllho Je mil oitoce ntos quarenta e oito.
_ A RAIl; IIi com Rubrica e Guarda. = Bar<Ío de. Francos,

2:

DON A 1\1,\ RIA,
por Graça de Dcos , ll',o!ulA de Portugal
e
dos Alg.arves , etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos , que
as Côrtes Ge'ra('s Oecretúram,
e i\ós Queremos· a Lei seguinte:
Art. 1:
O~ Officiaes reformados n(IS pósros de Brizadeiro
Mn~
rechal de Campo,
Oll T rnenre Geneta'l,
residentes
no ~onti.
nente do Reino,
Oll nas Ilhas Adja ccntes , q uoc'uctm.rlitJl1n te' percobem os seus vencimentos
por Oleio de Titules de r~nd3 vitaiicia ,'
pagos pelo Thesl)uro
Público,
serão i-mmediatnmente
addidos ás •
Praças de GUerra,
a fim de serem por ella~ pagos 'dóS seus soldos.
Art. 2.·
As disposições do Artigo ~lJtecedel'lte,
St'T:tO extensivas
005 o ffieiaes -que , depois da pub'hcaçu?'
da presente Lei, vierem a
ser reformados nos l'eferidos póstos de Brigadeiro,
Marechal de Campo, ou Tenente General.
Art. 3.· O Govéruo desti-nat{1 desde já, a'os Offidaes Ge'neraes
de que tracta o Art.
e declarará no futuro, ,aQS de (l~e !taoto:

1..,

....

[2 ]
o A r to Q. O, IIo próprio Decr e to da sua re fór ma,
as Praças
de G uerra a que devem ficar addidos,
e que serão as mais proxunns
da sua
reside ncia habitual.
Art.4 .. 0 As disposiçôes
da presento
Lei,
S(>1[10 igualmente
ap.
olicavcis
em identicas
circunstancias
, aos OlliçiaC's G I1NUe. reformados da Armada,
que actualmente
ex istorrr , 011 d!' futuro vierem
fi existir,
°os quaes dever ao considerar-se
addltlos
ao (.~uarLel Gene ..
ral da NI arinha •.
Fica revogada
fi Legi-Inçâo
em contrario.
A rt. 5.
J'\1andâmos
por tanto
a todas
as Aut horidades , a quem oco ..
uhecimcnto
da referida
Lei pertencer,
que a cumpram,
e g-lInr.
dem , e façam cumprir
e guardar
tão inteirnulcnte
como nella se
contém.
Os Ministros
e Secretarios
de Estudo dos ~egncio1S da Gller.
TU,
e da Marinha
c Ultramar,
a façam imprimir,
publicar,
c correr. Dada
no Paço das Necessidades,
aos vinte e t rez d ins do IIleZ
de Junho de mil oitoccn tos quarcntn c oito. = A ltA l~ liA , corn
Ilú brica e G uarda. ~ LJarâo ,de Francos. =::;; Bardo de Vztt.l Nu.
0

v.a d' Gurcm,

DECItETO~
a que José Mdfia
de Sá , Alumno
da E.cóta Veterinaria , está nas circunstancias
de poder ser promovido
a Facul~
tativo Veterinario
Militar,
em conscquen ctu de haver satisfeito
a
todos
os requisitos
que para
isto -se exigem
no Artigo treze da Lei
de vinte e oito de .Abril de mil oitocentos
quarenta
e cinco;
e
00nformando-Me
sobre este objecto com o Parecer
de EL-REI
DOM .FE!lN ANDO, Marechal General,
Cornmandante
cm Chefedo Exerc.to
: Hei por bem Nomear
ao sobi edito José Maria de Sá,
para Facultativo
Veterinario
Militar
do Heg-imento
de CavaJlaria.
numero
sete,
com a graduaç;tO
de Alferes , e mais vantagens
que
lhe são conferidas
na conformidade
da citada
Lei.
O Barào de..
Francos , Min islro e Secretariode Estado
dos N e;;focios da G uer.
ra, assim o tenha entendido
c faça executar.
Paço das Neeewlades,
em vinte de Junho
de mil oitocentos.
quarenta
e oito. RAINlli\c .•
AHendendo

Barâo

de Francos.
_»~tPor Decretos de ~O do me%.proximo passadoó
Batalhj,o de Caçadores N.o 3.

Tenente
Quartel
Videira.

Mestre,

o Sargento

Ajudante,

Regrrnento de Infanteria
Tenente

Quartel

Mestre,

nardinQ Queiroz~o o

o Sargento

Francisco

N.

Quartel

o

3.
~estre

de Paula-

.
t FeU~

Ber-.

4..• Secção. do E.xel'ciÜJ;
Companhia de Veteranos de Vianna do C'astellõ.
Reformado na conformidade do Alvar:i de Ui de Dezembro de. 1790,
ficando addido
mesma Companhia 1 o Capitào de Infanteria do
EltNcito,
Antonio Lutz Ribeiro;
por haver sido julgado incapa z
de Serviço activo,
pela Junta Militar üe SOlide, ter mais de 35
an nos de Serviço, haven d o feito fi G uer rn PéninsulaI,
emigrado
pela Galliza no an n o de 18'2B, desemharcado
nas Praias elo Mindêllo , e ler tarnbem Servido durante a G uerra contra a uz urpaçâo,
Col1tpan!tüt d;e f7etemnos de Belém.
Reformado na conform id ade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Companhia , o Tt'nellte de Oavallaria ,
Francisco Antonio de Paula Ramos; em consequellcia
de haver
sido julgado incapaz de S'rviço
activo,
pela Junta Militar de
Sa ude , haver feito a Guerrn Peninsular,
e ter mais de 35 annos
de Serviço,
1.'" Balalluio 1110veZ de Atiradores.
Gradnado em Major, o Caj):lrlO,
JO:lO José de -l\s5umpçfiO e Silva;
em utt!'o<;-ão aos Servico; qfle t!'1O prestado P.0l Corpos Nacionaes
desde 1833, ás prova: que tem dado de lealdado e bons sentirncntos , e á circunstancia.
de qlle sendo Pagador
da Marinha,
goza da Gradua~ão
de Capitão Tenente da Armada.
A Ileres, o SegllHdo Sargen to do 1.. Balalhlio Nacion ai do Com mercio, lbfael Solauo de Almeida,
á

-",~,~-

Por Aviws do Ministerio ela Guerra de 18 de M3.Jço, e 19 de Abril
do corrente anno,
se Determina,
que ao Alferl'S de Cavall,lfia
na 3,- Secção do Exercito,
Augtisto Pinto Ue Moraes Sarmento,
se
conte como tempo de serviço effecti vo i aquellc que esteve com boixu por haver tomado parte nas occoren oia , politicas de 1837 a favor
da Carta Constitucional,
corno Aspiratlte a Official que então era.

--*~){~..
.
Sentença proferido: pelo Supr mo Conselho de Justiço MiUttJ1".
l!Jm Sessâo de 11 de Março proximo passado.
3.~ Secçâo do /!,'xercito.
Jos~ Feliciano da Silva, Alferl's,
lendo sido 9ccusado de cri.
me de ferimento,
foi confirmada
pnr legal, a Sentença do Conselho de Guerra,
qlle o absolvêu por falta de pr6va.

--.:t:)~*Lictmça! arbitradas

por motivos

de molestia

.
aos Offieiaes aqai.ro de-

clarad(ls, e ConfirmadaI po,. SUA MAGESTADB
EL-REI •.
Em Sessâo de 15 de Junho proxz'mo vaslado.
Ao Tenente ,de Infanteria
na 3.& Secçtto do Exército,
de .Me,ndonça,
quarenta dias pnra se tracLar.

'_

João

Pedro

[ 4·

J

Ao Alferes de Cavallarie na dita Secção,
Guilherme
Antonio de
Azevedo,
quarenta. dias para uso de banhos das Calda.
na Sl:G
oripcm•
a
Ao 'I'enente Coronel de Cavallariu na 4. Sccçã.o do Exorcito , JO[(O
de Sá Nogueira,
noventa dias para banhos das Caldas da Rainha na sua origem c depois contalecer.

-*~*-

Ltcenço« 7'e!(lstadas concedidas aos OJficiae. abaixQ indicado
Ao Capuâo
do Regimento
'de Cavallaria N,· 3, João Maria
lente da Nobrega Botelhn,
prorogação por quinze dias.
Ao Cirurgião Ajudante
do Rl'gi.mcnto
de Iufanteria N." 10,
ciano de Amorim e Silva, dois mezes.
Ao. Tenente Addido ii Repartição
do Qua.rtel Mestre General,
quim Arnaldo Pinto da Cnbta Rebello , mez e meio.

--",.~*--

••
Va •.
LuJoa-

Foram Confirmadas
por SU A MAGESTADE
EL.REI,
as licenças que os CommandanLf'!s da b.a,
e 8.& Divisôes Militares,
participaram
ter concedido aos Officiaes abaixo mencionados,
na
conformidade
do, Artigo 9." das Instrucções
insertas na Ordem do
E;tercito N. o 13 de 6 de M orço de 1837.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N"
Tbomaz Antonio da
Guarda Cabreira,
pror('.g:açüo nor trinta dias,
..
Ao Coronel do Exercito,
Joaquim Euaebio de Mornes , trinta dias
para se tractar.
õ

Ajudante

Gene1'al

=

,

N:.o 3.0.
QU:Jrtel

Genct'al

no Poço

das l\'eceu~:dades,
de IIH8.

.e111

8 tk Julh»

".

'ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito 7 Manda

EL-REI,
corno Commandante
publ icar o seguinte:

eID

Chefe

DECRETOS.
Hei por bem Exonerar
o Brigadeiro
D. José.. Miguel de Neron ha , do Governo Geral da Provincia
de Cabo Verde,
para que
fôra nomeado por Decreto de trinta e um de'DezembTo de mil oitocentos quarenta
e quatro. O Ministro e Secretario
de Estado dos
Negocias da Marinha e Ultramar,
assim. o tenha entendido,
e faça
executar.
Paço das Nccessidades , em trmta e um de Maio de mil
oitocentos quarentu c oito.
RAINHA.
Baráo de Villa Nona
ti'Ourem.

=

=

Tendo sid.G inspecciouado
pela Junta Militar de Saude no Hospital de Sapadores em SCSEão dc treze de Maio ultimo,
o Inspector
de Revistas JorLO Pedro No lasco Xavier de Lemos c Brito,
e julgado incapaz de éxorcer as funcções do seu Emprego ém consequenoia das molestias que padece:
Hei por bem Determinar
que este
Empregado
entre na offeotividade
do Logar de Primeiro Oflicial d,a
Inspecção Fiscal do Exercito,
cujo excrcici<:! he compatível com o
seu estudo de saude , ficando com a gruduaçâo de. Inspector de Revistas, O Barão de Francos,
Ministro e Secretario
de Estado dos
.Negocios ?a Guerra,
o tenha assim entendido c faça executar. Paço.
das Necesidades , em vinte e sete de Junho de mil' oitocentos qua.
renta e oito. = RAINHA.
Barão de Francos,

=

Tendo o Alferes 'Emilio Ghi.one '. q~e pertencê o ao extincto Segundo Regimcnto
de Infanteria
Ligeira da 1lA.1N'UA,
e se acha
actualmente
considerado tia terceira Secção do Exercito , desistido
convencion alme n te da sua cal locação , mediante a recepção de uma
ia nma equivalente
a seis annos do respectlvo soldo: Hei, por bem
Dcmiuir
o referido Alferes Emilio Ghione,
ficnndo sem direito a
reclamaçâo
alguma futura,
na conformidade
da Proposta
que fez
subir á Minha Real Presença.
O Barlio de Francos,
.MilJistro c
Secr~turio de Estado dos Ncg'ocio8 da Guerra,
assim o tenha entendido -e faça executar,
Paço das Necci5ldades,
em vinte e sete
de Junho -de mi] oitocentos quarenta Q oito.
RAINHA.
= Ba-

rao ele Francel.

[Q ]

-

..:t!,-Q(«<-

Por Decreto de [) do corrente me'!..
Batalhão
di! Caçado1'cs N.·
8.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurg.ião. Civíl, Joaq~im
de Almeida Si.
mão, devendo contar a antIguIdade
deste posto desde 18 de Janeiro de 181.7, em que prhlcipioll
a servir por comrnissâo , é ter
cumprido o determinado
na Ordem do Exercito N." 7 de 30 do
referido mcz,

SUA
abaixo
Ajudan

-.~~*EL.H"Ei, Determina

que 06 Ofliciaoa
mencionados
tenham os desrinos que lhes vão designados,
JJtlt~lháo Nacional dt C~adf)r(l' de 'l'avi,·a.
te, o Teaente
da 3. a Secção do Exercito , 'l'homaz B,r ...

nardino

MAGESTADE

de Mello,

4. a Secçâo do Ex~c';'to.

Companhia, Prooisoria de Vctcranolt dos .1çôres.
á referida Companhia,
o Major Governador
do Castello dfl
S. Sebastiâo da Cidade de Angra,
Joâo Maria de Araujo;
em
atteuçâo
a ter perdido o accdsso n~ carreira Militar por effeito
de uma explosão de pokvoru que teve IOgA! na Bateria do Serio,
durante o cêrco do Porto , e que quasi o privou da vista.
Praça de Vitla Nova da: Ceroeiro,
Governador
da referida Praça, pelo requerer ; o Capitão da 3.Secção do Exercito,
Tristão de Ar~lljo Abreu;
que se acha no
dilo exercicio desde CJ,7 de J ulho de 1.3t7 , por nomeação de Sua
Ex," o .Marechal do Exercito Duque de Saldanha,
como Logar
Tenente
de SUA l\IAGESl'ADL~
A [tAJNHA
nas Provincias

Addido

do Norte.'

.

,....,._

~.-

..

Avisos do Ministerio da Guerra de 13 ue Março,
e 19 de Abril
00 corrente nnno , se Determiná,
qu.e aos Tenentes do Regimento
de Infanteria
N: 4, Miguel da Costn , e Scrvulo Muria Alves,
se conte corno tempo do serviço effectivo , aquelle ql~e cstiv7r.am
com baixa por haverem tomado parle na. occorrenClas
politicas
de 1837, a favor da Carta Constitucional~.
como Omciaes Infe-,
riOl'es que entilo eram.

POI:

-.~"'-'

.

Por Aviso do Ministerio da Guerra de 10 de Janeiro proximo pas!".
sado, Determinou
SUA J\fAGESTADE
A ft.4\.lNIlA,
que aO$
Ofliciaes aba.ixo mCllcionl\ los, se conte comp tempo de 6erviço,
8'luelle que estiveram com baixa dos p6sLos de Omciaes Inferio-.
Tes, pelo motivo das occorrencio.s politicas de Maio de 181.6.
Alferes Ajunante
do Regimento
de Infanteria
N,- 11, llonri<J..1lD
José da Fonsê<:a,

Alferes do dilo Regimento,
Carneiro de Brito.

-.~.-

João José de Albuquerque,

c Francisco

Não tendo os Commandantee
dos Corp os que abaixo se decln ..
ram remettido
até ao presente á Repartiçâo
do Ajuds nte GCI1eral
do Exercito,
as informações semestres t não obstante o que se recornmendou na Ordem do Exercilo N.· 07 do anno de 1847; Dctcrtnína SUA. MAGESTJ\DE
.EL-REl, que aquella remessa imprcterivclmente se verifique até ao frm do corrente mez.
H.p.,.irne1llo de Infanteria
N: 4.
Batalhão de Caçadores
N." 1.
Batalhiio de Caçadores
N." 'l.
Batalhão de Caçadores
N.u 4.
Batalhao
de Caçadores
l-.· 5.

-.,~.-

SU A M ,\:GEST'\ DE Manda

outro sim recommejidar a quem
compele,
fi e. acta observanêia
do dispo sto no A rt, 3.· do Decreto de
.u de Setembro de 181.6, puulicado na Ordem N"50 do dito anno ,

-11'~~.-

SUA ~fAGUSTADE EL.H.E[,
Manda declarar o scguinte :
1.. O Tenente do Batalhão
de. Caçadores
N.~ 3, Joâo Alves
Cortêz , f i exonerado do ex.ercicio de Ajlldúnte do extincto Batalhjio Nacional
da Praça de Valença,
110 1,0 de Setembro
do
a n no próximo
passado.
~.. O Alferes Ajudanlo do RegimC'nto de Infanteria
N" 6,
Ayr~s AuguslO de Oliveira,
antes de .ser nomeado para o dilo logar
na Ordem do Exercito N: f>9- de 18 de Agosto de 1847 l já se achava
no exercicio dI.' Ajudante,
desde 'l6 de Junho antecedente.
3.: O verdl1d~iro nom do Primeiro Tellent~ que sendo da Q ••
ScCÇ.10 do E'(ercllo
por estar em pr egaJn
no 1Tem do Ouro'
foi
collocado na 3." Secção na Ocdern do Exercito N o 66 de 18.:1,7
he Francisco
Pachêco Pereira,
e nâo Francisco
P~ixOlO Pereira'
corno na dita Ordem se publicou.
'
4.° Que a licença da Junta que nu Ordem do Exercito N." 19
de 2 de Maio ultimo foi c()ncedi~
eOl. Sessão de 12 de Abril, ao
Coronel do Regimento
de lnfanlcTI(I N. 4, José Jeronymo Gomes t
deve t'>T principio no 1.. ele Agosto , e não no 1.0 de Julho como na .
dita Ordem foi declarado.

-.~.-

Licença. arbitrada. ror 71I0lioo. rl~ mole,tia aos OfficiOLB abai.ro declarado., c Confirmada. por SUÁ MAGES7'ADB
.b'L·RBI.
Em Sel$(1.o de 10 lÜ Jan~iro ttltimo.
Ao Tenente .da 3." ecção do Exercito,
José Alvej da Eçcarnação,
noventa doias para se tractor e con valesccr ~

Em Sesui« de li.> de Junho proximo

palll:ad.o.

Ao Tenente do nalalhio
de Cac;adores N," 1, ManoRI Jgnacio ,de
Brito,
quarenta
dias para Ceidae da Rainha
na sua origem;
começando IlQ 1.0 de Julho.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N ,0 ~, Jo!é de Freitas Pinto. sessenta dias pata fazer uso de Caldas na EUIl origem,
e
mais ·lractamenlo.
Ao Coronel Tenente Hey da Praça -de Abmntes,
Antonio Olíva de
Soma Sequeira,
trinta dias para se tr actnr ,
Ao ex-Fiel óos Depositos dos fogos artificiaes do ,Arsenal de Exercito, com exerci cio no mesmo Arscnal , José Ântoúio da Silvà
Lisboa,
sessenta dias P ara se tractar ,
'

Em, ,&I$âo de

19 do dito me".

Ao Capitão do ~,. Re.<rirnento de Artilheria,
-Cirtaco Lopes Moreira Freixo,
qware;ta dias para fazer uso de banhos do ruar;
começando no 1.° de SctemhreAo Coronel Reformado,
add id o áPraça
de Campo Maior,
José
Caetano Vivas, sessenta dias para liSO de banhos sulfurosos,
e
em seguida os de mar; devendo começar em ~O de Julho.

--*~~*-

Licença» registadnlf concedida» aos Ofjiciaes oboiao indicados,
Ao Cirurgiâo Ajudante do lt~~"illlcnto de Lnfunteria N." 4, Duarte
l"erreira Severino,
trinta di~i.
Ao Arnanuense de 3." Classe da Secretaria da Lnspccçâo Geral do
Arsenal do Exercito,
Bernardino
Luiz Rodrigues,
trez meles l\',
, contar do 1.. de Julho corrente •
.Pelo Ministerio da Guerra
foi concedida
.a licença de seis mczes
para ir fóra do Reino,
com .meio vericimento
segundo a Lei ,
ao Alferel de Cavallaria
na 3." Secção do Excrcito,
Alfrêdo
Pereira da Carmo.

No impedimento do Ajudante

o

MiVor Adjunto ;;;:::

Genet"tJl,

N.O 31.
..QfltJrtel

General

nv

Paro das Necenidade.,

ctll

12 de Ju.llw

de 1848.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE

do Exercito,

Manda

EL.REI,
publicar

como Commandante
o seguinte:

DECRETOS

em Chefe

•

•rendo representado
o Brigadeiro Barão de Sarmento,
Ajudante General do Exercito , que em consequcncia
do seu mão estado
de sande precisa d'lIm assiduo , e prolongado
tractumcnto
iucompat ivel com o desempenho das funcções que está exercendo,
e solicitando por isso a sua exonereçâo ó'estaCommibsãn;
Hei porb('m
Conformando-e
com a Proposta de EL.REI
DOM }<'ERNANDO,
Mareçlwl
General,
Commandaate
em Chefe do Exercito,
Determinar
que o mencionado
Brigadeiro
seja exonerado
da leferida Cornmissâo que tem d,'sempruhado
com muito zêlo , e intelligC'ilcia, e muita a Meu contento.
O Bólrão de Francos,
Ministro
c Secretario de Estado dos ,cegocias da GUNra,
o tenha assim entendido e faça oxocut ar. Paçn das Necessidades , em onze de Ju"
lho de mil oitocentos quarenta
e oito.
RAINHA.
Barão

=

=

de Francos,
Conformando-Me
com a Proposta de EL-RE[
DOM PER.
Mart'chal Gencrnl , Commandante
em Chefe do Exer ..
cito ; JI,'i por bom Nomear pllrn Ajudante General do mesmo Exercito o B a r r\ 1 <4(' Villa 1 Tova de Ourc m , Coronel do primeiro ltegi ..
men to de Arlilh('ria,
c Mini~tro c Secretario
de Estado Honorario, por coucor rerr-rn neste 01l!cial as qualidades precisas para bern
desempenhar
est u Commissão,
O Barão de Francos,
Ministro e
Secretario de Estudo tios N egocios da G uorra , o tenha assim entendido , e faça executar.
Paço das Necessidades.
em onze deJulho de mil oitocentos quarenta e oito.
RAINHA. -= Barão de

N ANDO,

Francos,

-

=

Tendo o Major Luiz Cassano , que perterrcêo ao extincto Se·
gundo Ucgi melllodc
ln fan leria Ligeira da H.AINH,\,
e actualmente se acha considerado na terceira Secção do Exercito , desisudo
conver.ci,1Jlnlmente
da sua collocação,
mediante a recepção de uma
I!IOlDlna equivalente
a seis nnnos do rcspecliv'o soldo:
Hci por bem
Dcmittir
o referido Major Luiz Cassutlo,
ficando sem direito a

•

qualquer
re clnmaçâo
futura,
na ('onfol'fllidade
dn Proposta que fez
subir' á Minha Hl~al, Pr esr-uça. O Barào
de Francr.s,
1\lilJi~lro ,~
Secretario de E~ltirlo dos Negl'cios da GIINra,
ass.rn () 1<'1Iha f'11tendido e rar;a l~xl·Ollt3r. Paço da! N('(r'il~l(lad(>s,
cm cinco de J Il_
lho de mil oltoce ntos quarenta
e 01:0. = H.Ali\UA.
Bardo de
Francos,
.

=

----:."'~*'_.
QlJurlc1
Sousa.

Por Deereto» de ·lo do corrente meti.
llca imento de J nfanteri : N, o J 4.•
Mestre , o Sarg_erüo Ajudante,
Sebastiâo José Teixeira

de.

Batr.llluío Nacional de Caçadores de Lagos.
Coronel,
o ~~oron,q tio extincto Batalhão
Nacional
de Lagos, Custodio Pií'és l"Idnti~iro Bandeira.
Tenente t~uartel Mf stre , o Tenente do clttincto Batnlhlio Nacional
Proviêorlo de Lng'\<'s; J' .s.! 1\ n touio de Alr~H'iJa.
Cirurg-ià:o Mór, ii Cirargi:'to Ajndalílr
dh ex t m cto BalalhllO de Voo
luutarios clb Algarv'e, IIerlll~n('~!I'do
José Chúves.
Capitfio da La Cnnpát\llÍa,
O Capitão
do extincto Batalhão
aeional Provisorio 'd'e Lagos, Francisco de Paula Lobo da Veiga.
Capitâo da 2." Cotnpsuhia , o Tenente do referido extin cto fiataIhào , Fran clsco .lud ice 'I'avarcs Biker.
ClIpiliv) da 3,a C .. mpanhia , o Capitão do cxtincto
Batalhâo de VoIun t arios do AIJarve,
José Floreucio
de Sousa Attaide Casl<'lI,)
Brn nco.

CaiJitào da 4. a Companhia,
o 'I'eu cn te do e x l.in c to Bato lhâo Na."
cional Pr<wiwrio de Lugos, Fr,·derico de Bivar Morcirit.
Capitão d'o 5,a COlllpnuhill,
o Alfi'I"rs do extindo Dalalh:lO ele Yolun! arins do "Ig-u rve, .I'úsé A 11 ton io de A lla ide de B ui? da Silveira.
Capitão da 6," Cotnl'al\hía,
() Primeiro Sargento do 11Ie~mo extinclo
BcltallJào,
Domlllgos
.rMé da Cosia.
Capitào
da 7," Companh'lu,
o Tpnente
do referido extillcto Bntalhiio, Grpgnrio .José de Mendonça.
Cap 1M da '8'," CompAnhia,
ó Tenente
QUaltel Mestre do citado
Batalln\o', Seba3tião José d'a Costa.
Tenentps,
os Tenentes;
d·) cxtinl'lO
Batalhão
de Volnntarios
do
Algarve,
Antonio Vicente NeLto; e do extinclo Bat'lbàl'
Nacional de La;;ns, Jnsé Seha.liào
Lpótc Corle Real;
os Alferes do
flxlincto Batalbão de Volnnlllrios do Alf!'arve, Francisco
Furtado
e Guerra,
José Francisco
l\1ira, João da Cruz de Almeida,
Antlinto Marc.âqo
Tcixt'ira Pragana e Castro I Antonio :Fcrreira da
Silva, e JoaqUl111 J(),é Franciseo da CosIa.
Alff'rcs,
o Se~lIl1do SargelltfJ
00 ex'incl" Batalhão
de Voluntarioso
do Algarve,
Joaquim Abd de Azevêdo te Brito; o Cabo de E.s~

[ a 1
quadra do mesmo Batalhão,
Antonio
Alves da Cru? ~ o o Voluntarios
do dito Batalhào , José [gnacio Bustorf, Ansc Imo José
da Cruz, João Pedro Corrêa 'j'.,ll<l, Joaquim Hercnluuo J udice
da Guerra,
e Francisco Verissimo da Fousêca Pereira.
Por Decretos de [) do dito me'L.
Para gozar das vantagens de Capitflo de L" Classe,
por se. achar'
comprehendido
nas disposições do lhcrelo
de 4 de Juuviro de.
]837, o Capitão do Corpo do Estado Maior,
Adjunto (I Hepart'lçào do Quartel Mestre General do Exercito,
Antonio de Mel10 Br.-vnor ,
Batalhão Cartistá de Caçadores de Castello Branco.'
Quartel .\1estre, Francisco de Almeida L1H:as•
Caritão da 2.~ Companhia , Antonio H.ibeiro de Paiva Mourito.
Capitão da 4.a Companlua , Antonio de Padlla Leitão l\1ulrocos.
Capitão
da 5: Compnnuia , .Joaquim José de Brito.
Tenentos , José Gabriel de Paiva, Jonqllim Marques l~ddio, Munoel D uart ... Figueira,
f' .J oi\o dos Sn n tos Vaz H.H pozo.
J\lrer,'~,
Jo"é R<llrl~lIes Car n-lho , José Joaquim Lopes dd Silva ,
e Fr an ci-.co de Mattos.
Dc miurdos , os Alfercs, Antonio Cordeiro Namorado,
('José lUaria da Silva Ribeiro,
Botaliuio Nacional de Caçadores da Rainha e Carta da Cidade da
Guarda,
Capitâo
dR L" Companhia.
Herm en eg ildo Rodrigues.
C.,pilào da 9." Cnmpanhia , Francisco H.l helio tia Costa.
Capitão da 3.& Compa o hia , Antonio Saraiva d« Vilhena.
Capitúo
da 4.a Companhia,
.\lanoel
Antonio
de Andrade (~uciroz.
C"'pltào da 5." Companhio , .Manuel José de Carvalho,
Capit.io da ti.a CotD!,anilia,
Alcxandrc de Mello Silva Sequeira
l'\·rrnz.
'j\ flell t('~. José dos Rei~ Cardoso,
e José Curdozo Fraz:to.
AIt."r.('s, Mallnel de Assumpçào
Oe Almeida Proença.
Olhclae~ que foram ~espa{'hado~ para o Iljesmo Batalhão por POI'taria de 18 de MaIO de HH7, de S lia Ex. o M arcchllJ do Exer- .
cito Duqllt-' dr Saldanha,
qU~Hldo LOpYar Tpllf'nte dt.· SUA MA(jE~:H'l\OE A RH.\rIA
nasPr,.v;ncias
rlo~0fte,
eque nüo liaVI1IIIl ail11'1.\ sido Clltdirmdtlos
t'tII Orrll'Ul
do Exercito.
Cirurgião
Mór ... rulio Ct'zar de A'ldrude.
Tenente (~llarlr.I Mf'~lre,
José JOHquim Ue Andrade Sf'ninr.
'j'('"clltt'S, Antolllo
Maria de Alldrad .. , Malloel .J(1flljuim Duarte
Moutt'iro,
e Antonio oe Anrlrade It.'hello da Costa.
Alfcrr~,
Jo~é Mall.wl FI"Ill'irêd",
Lu('i(, Au·Tus!(,
de Andrade
Francisco lleuello da C~.ta,
e .José A nlo,"o'" L. ur('l'("o.
'
D~mitLidos, 05 Capitât!s,
FrancistO de Paula de Melld~ll!.'a, JOllQ
lA-

r

4. ]

de Mena Hetedio Freire FalcllO, Antonio Freire Celb F~llcào,
e Antonio Coelho de Oliveira;
os Tenrntes,
José .loaquim de
Andrade
Junior , e José de Andrade
Rebello da Costa; e os
Alferes,
Vital José Pereira Franco .., Antonio Ferreira de Abreu,
e Domingos Rodrigues Monteiro.

--titt~*SUA MAGESTADE
EL-REI,.
Determina
que os Officiaes
abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vão desirrnados,
Batalbõo
de Caçadores N.· 8.
o
Alferes , o Alferes do Batalhão de Caçadores
N.· 1, Manoel Pinto de Sousa.
3. ~ Sec,âo do Rxerdto,
Capitão.
o Capitúo do Regim(~rrto de f nfnnteria N.· f3, Manoel
J"O!e Vieíra , em consPÇJucncia do seu máo estado fivico , confirmado pela Junta Militar de'Soude,
BtJtfttfuío Nacional dr Caçadore» de Lagos,
Para ter exercicio de Major,
o Capitàn
do Regimento
de .Infantr-r ia N. v 15, Policarpo
Xavier de Paiva.

--*~*--

Por .Avisos do Ministel'io da Guerra de 18 de Março,
e 1.9 de Abril
do corrente ali 110 , se Determina,
que ao Capitào do~.· n~~imcn.
to de i\rtilheria,
Cor io.co l.opr-s Moreiru Freixo;
c ao 'I'cncnte
do Buta lhào de Caçadores N.o G, José Ramos dn Silva, se conte como tempo de serviço cflect ivo , aquel!e <tue estivera m com
b aix a por hnvero m tomado parte nas occorre ncias politicas de
13:37, a favor da Carla Co nst itucion al , como Offioiucs Ln fer io res
que então eram,

--jf~,,?:*--

Licenças regi,~tadl1s concedidas. aos Offlâaes' abaixo indicado»,
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N" 8, Augusto Cezar da
Cur.ha , noventa dias.
Ao Capitão do Batalbâo
de Caçadores N.o ,j" Bulthazar
Mllrcira
de Brito, qnatro mezcs •
.Ao Alferes do Regimento
d~ lnfanteria
N. 02,
Jose }{.ogado de
Oliveira Leitão, sessenta dias.
Ao Alferes do Regimento
de J nfanteria N,· 14, Antonio Ribeiro
Nogueira Ferrão,
quinze dias.
Ao Capitão
de Cavallaria
na 3,· Secção do Exercito,
Diogo de
Sousa Folque , quinze dias.
.
Ao Capitão da 'J.. a Secção do Exercito ~ Julio do Carvalhal Sousa
'I'elles , um mcz,

Ajúdanle General

,

=

Quartel

Gtmen:d no ,PO!'O das Neceuidarie"

em 17 de Jul!w'

de 1348.

,ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito,
Monda

EL-REI,
publicar

como Commandante
o seguinte:

em Chefe-

PORTARIA.

=

=

=

Ministerio
da G ucrrn.
Direcção.
2." Repartição.
Tendo mostrado a experienciao
quanto se torná prejUdicial a permissâo , que por vezes se tem concedido,
por este Ministerio,
a alguns individues Militares,
para poderem matricular.se
na Escóla
do Exercito,
sem haverem completado
o curso inteiro dos Estudos
preparatorios
a que são obrigados,
não obstante a expressa condição que se lhes tem imposto,
de não serem admittidos
aos exames
frn aes das respectivas Cadeiras,
sena que satisfaçam previamente aos
ditos preparatorios;
e sendo necessarlo prover de rçmedio'para
que
de futuro não appareçnm
mais eltcmplos de semilhante
natureza,
pelos muitos inconvenientes
que disto rezultam:
Manda SUA MAGESTADE
A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocieis
da Guerra,
que cessem de hora em diante todas as licenças que fo<rem solicitadas sobre este objecto;
não se perrnittin'do debaixo de
qualquer pretexto,
que possa matricular-se
de futuro na Escóla do
Exerclto alumno algum, sem que mostre por documento
authentico , estar para isso habilitado
na conformidade
dos l\rtig'ls vi ute ,
,.inte e 11m, (' viote e dois da Lei da cre açâo da mesma Escó!n. Paço das N ecessid ades , em 8 de J ulho de 11348. := 'Baráo de Francos.

--.~~
..-

,SUA M~GESTADE
EL·H.El ~ Determina
q~e os Oí'ficiaos
abaixo mencionados tenham os -d!'strnds que lhes vão designadoa,
HatalhtJ.o de Caçadores N.· ~.
Tenentes , os Tenentes,
do Batalhão de 'Caçadores
N.· I, Anto-

nio de Padua Freitas e Lima i <do Ball:dbrlO de Caçadores
N:
3, José Bonifacio da Costa i e do Batalhão
de Caçadores N."
8, Fernando
de Figueirêdo.
Batalhâo de Caçadores N.· 7.
CapittlO da 7.& Companhia,
o Capitão do Regimento de Infanteria
N.· 6, Cazemiro Ca 'Iano de Oliveira Lança.
2. a Secção do Exercit8.
Praça de Abrantes.
Para ~er ~ exercício de Ajudante da referida Praça,
o Capitão de
ÂrtIlhcna na 3.& Secção do Exercito,
Joaquim Vieira .

•

8alalhrio Nacional de Caçadores de PWa Nova de Gaia.
Parn tcr excrcicio
de M<lj.or, o CapiLão addido
li Cornpan hia de
V clcranos de Ma ttoainhos , Am:llldío José Loho de Avila.
1JalaUuJ,() Nocumal de çaçatlor,;~ de f/illl1 da Feira.
Para ter cxercicie de~l)j()r,
o Major addido li, Companhia
de Ve.
leranos de Mettoaiuhos
, Lourenço
José Mendes.
Batalltiio. N.(l(;,iU1~qJ .de Caçadore« d~ Aglte~.·
Para ter oxercicio de Major ~ o,M..jor addido ao Cusbello de. S. João.
da Fó1. do Douro , Mânoel de Sáavedra.
Batalhâi, Nocional <1« CaçwJores de Bragança.
pa.rn l~r ('x...erd~io
Major,
o C~pil1to do Ul1!t'alh,lQ de.Caçadcrcs
~V 7 ~ S'W,I,ào.JOI:g~ Çhavf'.8 Pimentol.

ie

.

---d"~~.--'que por se ach'merJ1, cor.mprck.endidos
qe
~:3 de, lu..nh.o de 18 ~8, piJssam

O,f/f.qiQfS Ge1w:a,ff8; 8,if,r/1;ma,r.loH,
uo Ar«, l.,•• q.p. Çarlo
l.ei
sei' .<1(Uid_os ás

I~~

(J

a~ai.ro irdi.caLJ$, p,eto r iquererem ;
,
~'O'r,r.,c de S. r{i.c~rlJ.ede, Ytc tJ~l/~
M nroçhacs de Caírmo Rc;frrrpodos"
Barão, da, ]?uflfillla,. e Antonio
de GOII'vên de Vo,sCQrt~(\J1os,
Br;igadt!iro RcforUl<l;dq". ~o~é Vellf'z r:nrJozo- •.

.
Br igadeiro

Pr(I~{/,~

Forte da. M(lia.~.
RcfOf,Q1ado., José Bruno Pereira.

--r-.~*--

S(] A, J\I.AG:.ES:I;A.DF; I<;L.REl, :\f'arl\la.lcmbrar
aos Snre, Com.
tnand~lnle~
Jas 1)ivi.õl'!s. Milit~rt!s do <:clntincntc.,
qlll} ainda não satj"r,r.'~r~m,.á Cjrc,ll.l~r d;l Hepa~tiçãQ Jo ~j\lJllnte
General. de 17 Nde
JunhQ ÜII.JI110, ace.rc~\ de. MIl.wres e AJudant.es
para os Balalltol!s
Nacionl1es."
novame.nt~ rn~ndndqs. Cf!'<lf 011 reorganiSQf,
o cumprimento da qit~. Cifclll~r '. nOlrrAis cm.lo pwzQ poSItiveI.

--",~.-

P<lr í\.visps do)\filli&lArip
da.Guerra, ~i() 18 d~ Marçp.,. e. 19 de,Abril.,
do corre.'1tc anno,
s~. OetE)rnlina,
que ao Alferes do H.egjmento
dd I~fanterin N.· 9, LII\~, d~ M!lIlQ Pilta.,
se conte como tempo
de servi)o. ef}ectivo,
aqil<:JJe,qH', e~teve com baixa por havllT' to·
madop'a~.te nas,Qccorre!lc.iasrPoliljÇ~&
de 1837 'N a fav,or da.. Carta
C.onstituci(>ru~l,
cO~9 ,OfTtçial ln fprlor que· entuo eríl.

_.~~~-

MAGEST
A DE EL.REI, 'IVLAnda declarar o seguinte:
1.· Que foram Clíl~SÁ~C~"os CQ'mo de~erLorcs., em virtude do Con ...
selho de disciplina,
CQl'\vtlllientemnnte.
cqngr~got;lq no QQllrteJ General da l.~ Divisão Mj~itar,
os Tf1nEl'lt~So da 3," Secção do Exercito, Domingos José de Almeiçl(l B' rb02~., e Agostinho Jo.é Fel'·
.leira de,Bri~o.
.
~.. 01Te!\~p,t, OprR~çl dp.t ~tmÇJ}~~.d'hJn{«J1}..~ria,
N.r 1 I
SUA

[ :l.
Jonquím

.\nto.nio

1

de

Ahreu Cust~!lIo ~I'n~co,
Co'mmandru
o D<i ...
de Infnuterin
N.
] 3 desde ~[) de Novemúro
de 18·1,6, até 20 de Outubro
de 1817.
A lleeuça
de trinta
dias CJue p~la Ju'nlll de Saude , ern Sessão
3.
de 18 de Abr i! ultimo , foi concedida ao Capitão do Reglmeuto de
ll\.fanleri"
N" 8, Henrique José Alvcs , déve ser go'za'da NII Âgo~ ..
M e nàe em Setl'rltbro
como foi publlcada
tia Ordem
do Exercito

pósito do Itf'g;mcnto
0

N.~ ~

de ~

.

-.~#-

Ii'é Maib' prmcimo passado,

Licetlf;M Mbill-dda. ~r fKbtito~ de molcetia aOI dffidáts
Clllrlj,jo., e Con!ir'Md ~ p01: SU J1 M AG EST ADE
Em Sessl'Ío .do 1.. dó c'órrl'nte me!..

éf'5ai..xo tk-

1~
L-hEI._

Arnlheria , nu 3.· Secçiio <;16 B'xpr<:Íto,
q1lfirenfa dias pará banhôs de Caldas de
corhcçnfldo
no 1. o de Sf't'eni to.
na râeridó.
Secçâo , tuiz ..
'I(moél Tei. xe.ra Ouimurães,
quarenta dias para banhos de Cúrclns de V,izl'lI:1 rt{l §'ua ongem-: con tad os de 15 de JuHlo'.
Ao Capilão de Lnfanteria , addido 11') Castel lo de M(n!!~~i,rdlOs,
, servi ndd de' Ajtülallte d'rt Pr'a'~tl db Porl6,
l\fa'r',oel Jó.~'> n ibeiro,
trinta JIaS para banhos ç.le Caldas de Vizclla' ria s\J'u' o'figelIl; come~ulldó' ent 1& de Setémbro·.
Em Sesçâo df- 6 do .dito mft'i.,
Ao Major tio Regililefl~ó d<"' advrtlhtria
N.O 2'1' Ea"t!êeWos'da R,HNIH, FrancIsco
Antonin
,le' SOllsa, trinta
dias pára.se
tractar.

Ao Major

J,

ao

GrátlllBdo

de

Mall{wl Pereira ,
Vizella na sua origem;
Ao Tvnente d tnranl~l'id;

.

Ao

Alferes
dias para

do mesmo
Regimento,
Diogo Roberto
IJiggs,
trinla
convalt!ccr.
1\0 Capilão
do RO>f\'imento dê ('...-ranadeiros da lt.UNHA, Antonio
José dOI GlIimariie:;.
quarellta
dias peITa Caldas
da llaillha na
Slll\

origem.

1\0 Capitão
do Ilegimenl'O de Infanteria
N, o 1, Manoel
Rodri(l'ucs.
Bl:ja, quarenta
dias para Caleias da Rainha
na sua oriO'em. o
.Ao Tf'rwnte
Ajudante do Re:;im'~ulo
d(~ lnfanterra
N,.
Frnnci~co Ferreira
Barboza,
quarenta
dias para Caldas da Roínlm
na sua origenr.
.
Âo Cirurgião
.M6r do mesmo R('glm('nlo,
Francisco
Jc)af]uim
da
M,~ral's, novcn ta dias para se tI.nelar em art'~ de cn rn po.
Ao 1enenle
Coronel de lnCantcrt~,
f'tnpreg-ado no Tribunal
do
Supre-mo Conselho de Justiça
Mtlllar,
l~ranci.co
de Pallla Barros e Quadros,
quarenta
dias para
Cuidas
da Rllillha
!la sun
origem,
Ao Capitão
de lnfnnteria,
Comtnandante
do Prp.zidio do CfI!lello
de S, Jorgp, Francisco
de Sousa Pinto,
quarenta dia!> para
nhos de Caldas
da Rainha
na sua origem.

10,

uu- .

Ao CnpittlO de Infante.ri.a na 3." Secção do Exercito , Francisco
d(~ Paula e Silva,
quarenta
dias para Caldas da Raiuha na sua
n!'lge rn ,
~o Cirurgião de Exercito Reformado , Addido it8.a Companhia de
Veteranos da 1.u Di visão Militar,
.AJltoni.o Joaquim Namorado,
quarenta dias para ban h os de Caldas da Rainha na sua origem,
Ao Escripturario
Addido á Contadoria
da exrincta Repartição
das
Obras Militares,
-lo a quim Pedro Thaumaturgo
do Rego, sessenta dias para se tractar.
Ao Escripturario
Addido
tI mesma Contadoria,
Antonio Joaquim
de Morttes, quarenta
dias para se tractor.

--""~*--

Licenças regislarlrll concedidas aos Officiae. abaixo indicado»,
Ao Tenente Ajudante do Regimento de Cavallaría N.o·a, José Joaquim Henriques Moreira,
trinta dias.
Ao Alferes do mesm o Regimento,
Henrique
Caldeira Pedrozo,
quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Infantetia
N.· 2, Antonio de Serpa
Pimentel , dois meses.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria 'N." 4, Francisco de Azevê do Coutinho,
um m es.
Ao Alferes do Regimento
de Infautcria
N." 12, Pedro Guilhermo
Varella , trinta d ins ,
.
Ao Archivista Qll 8.& Divisão Militar,
FranciscoVictoPcreira
da
Sil va, um mez,

Ajudante Gern:ral =

"

,N.O 33.
Quartel General no Paço das Nect:utdada,

~em ~{> d-e lulho

dê 1'848.

ORDEM DO EXE-RCITQ.
SUÁ MAGESTADE
do Exercito

, Manda

EL.REI,
como Commandante
publicar o seguinte:

em Chefe

Decretos de 1~ do corrente me".
Nacional (te Caçadore. de Leiria.
pelo requerer,
alleg audo motivos attendivels , ri Tenente,
POI'

Batathâo

Demittido
Joaquim

Emilio

Lopes.

Para goznr das honras do Pôsto dp. Capitão
de que foi dsmittldo
pela "Ordem do Exercito
N." 67
anno proxim» passado,
o
ex-Capitão do Batalhão Carlista de Caçadores Oe Castello 13ranco , José Antonio Morão, em attençâo aos seus Serviços.

ao

Para goznr das honras do Pôsto de Capitão de que foi dl'lmittido
por Decreto de li) do mez próximo passado , o ex.Capitão
do Batalhão de Voluntariós da Carta, Gonçalo Jaime ,Aldim, emla~tl!h·
ção aos seus bons Serviços.
Pur Decretos 'rie 17 do dito T'tl:t.
Bat'aZhclo de Caçadores N: '8.
'
.
Afreres AjllQallle, o Alferes do Regimento
de Infantéria
N" !2 ~
Francisco Cardoso dos Santos.
Regim.ento de Ínfantcria N.· 1.
Para goznr das va ntagcn- de Capitâo
de 1.& Clnsle,
por se achar
cornprehendido
nas disposições do Decreto de 4 de Janeiro de
]837, o Oapttão , Francisco de Paula do ,Mendonça.
Regimento
de [nfarüeru; N. o 9.
Oapellâo , o Padre , Antonio Garcia da Costa Teixeira.
4." Secçáo do Exercito,

Companhia de Veteranos de Almeida.
Reformado
na conformidade do Alvará de II> de Dezembro de 1790,
...ficando addido á dita Companhia,
o Mujor de Infanteria
na 3,"
Secçào do Exercito , servindo no Regimento
de Infanteria
N"
6, Francisco Duarte de Freitas;
em aUenção a contar mais de
35 annos de Serviço, haver feito a Campanha
Peninsular,
'e ter
sido julgado Ince paz de Serviço activo , pela Junta Militar de
Saude,

-~.-

. ,Bar Decreto de 1~ do cerrénte • expedido
pelo Ministerio do
Remo,
foi cx.onerado do Commantlo Gera I dá Guarda àhniclpa1

•

[ 2 ]
dó Porto,

o Coronel -Graduado de Ca vallaria , Vicente da Coneei~ subbtitll,ido na d,ita Comm!ôsão pelo Major de Al'ti ...
Iheria , Francisco Maria MclqulaIes
da CI'IIZ Sobrul,

ç~w Graça;

--*:t~"'-

SUA MAGESTADE
EL·[{,El,
Determina
que 08 Officiaes
abaixo mencionados
lenham os destinos que lhes vão desiguados,
3.a Divisdo Militar.
Chefe de Estado Maior da referida Dtvisão , o Majol' Aridido ao
Corpo do Estado Maior do Exercito,
Carlos Bralldão de Castro
Ferreri.
Regimento' de Caoalloria
N. o 1.
CoroneL Graduado , o Coronel Graduado
de Cavallariu , Vicen~
da Conceição Graça.
Regimento
de Cavallaria N.· 6.
Alferes,
o Alfer('s de Cllvallaria na 3." Secçâo do Exercito,
AIlgusto Pinto de .Morne, Sarmento.
Butallulo de Caçadores N." 7.
Alferes,
o Alferes do Batalhão de Caçadores
N" 4, Alberto Schwalback,
Regimento de Tnfanterta N.· 2•
.Alferes, o _Alferes do Hegimento. de Infanteria
N: s, Viscondede Samodàes,
Regimento de lnfanteria N." 3.'
.Alferes, o Alferel do Regimento
de Infanteria
N.· 4, Manoel
Pedro Roaa , continuando
no exerci cio em t.jlle te acha.

Regimento de Lnfanterio N.· 8.
AlfN<'S,

o Alfereos do Regimento
de Infantena
N •." 2, Antonio
Ignacio Gusmão.
3." Secçr/fl do Exercito.
:Mnjnr. a nm de ser empregado cm urna Commissâo de Serviço , o
Major do Eiltado Maior de Artilheria,
Francisco Maria MelLJuiades da Cruz Sobral.
ficando exonerado
de Chefe de Estado
Maior da 3.~ Divisào Mllrtur.
Major,
o Major do Corpo de Engen h-iros , José P~dro de Barros ..
Laborão : em cousequen ci a do seu máo estado úsico.
Botalhâo
Nacional de Ca.çmlores de Braglmç(l.
Para ter exercicio de Ajl1"lantc 1 o 'l'cnl'nt_e do Batalhào de Caça- .
dores- N." 3, Manoel Maria de Ma~alhaes.
1.. Batalbâo
Nozionol de Caçadore« do Porto.
Para tor exercicio de MajQr, o Major arididll ao Castello de.S. Joã~
da F6z, Joaquim Viclorinn ele "tm,'ida Jhralha.
2.· Batalhâo
NrJci()1f,o.lde Caçadore~ do Porto.
ara ter exercicio de Maj-lr, n Major nddi({n á Companhia
d~
Veteranos de Maltozinho$, Gonçalo José de Brito..

r

[ 3
Batolkâo
Pora ter exerci cio de
Exercito,
Antonio
lJatuthâo Nacional

1

Nacional de Caçadores de Vianna,
Major, I) Major Graduado
na 3. ~écção (To
de Araujo de J\?cvêdo Pereira Pinto.
de Uej'cn.sores da, Carta e Rainha da f/illa
M

de Sefubot.

Para ter exerci cio de Major,
do E. ercito , José Filippe

o Capit~l:, de Infanteria
de Almeida.

-.~tç~.-

na 3.' Secção

Of./iciaes Generaes Reformarlos, que por se acharem comprehendidos
~LO Art, 1.. do Corlll
de Lei de Q::r de Junho de 18'18, passam (,
ser Ad,tidos ás Praças abaieo indicadas ; pelo r·cquer·ercm.
Torre de S. Vicente de Belém.
Tenente Genere lReforrnndo
, Manoel Ignacio de Sampaio e Pina.
Marechaes de Campo Reforrnndos , Vibco,nde da Ponte da Burca ,
Iznncio Pe dro da Costa Q1lintella , e Joaquim
Pereira Marinho.
Bri:adl'iros
H. -forruados , .roaqll rn Pedro Pinto de Sousn , José Fig~elra de Almeida,
e .lonquim Ignacio de Lima.
Caslclto de Vil1fma.
Marpclaal de Campo Reformado,
.Francisco
de Mello da Gama
Araujo,

SUA MAGESTADE

-.~~.-

EL-H.El, Manda recommendar aos Snrs,
COllllllandantes
dos Corpos do Excrcito , e mais A uthoridados
a
qu'U} competir;
que empreguem
a mais escrupulosa
exaclid:1O e
clur ez a , no preenchimento
das informaç()Ps semestres,
especialmente
no Juizo, no qual II maior parle dos informantes,
não cumprindo
o que se acha uf'terminado
no Arl. f>.o do Der-roro de 14 dr- Seternbro de 181-6, repetem o qUE! jii tem e x pressado ern 011lr05 d izeres ,
c n ad a declaram sobre II o pin iâo que formam
do infcrma.Io , nem
se o julgam
digno
do pôsto
inlmpuiltto;
rr-s ull a ndo dI' similhante
ir.rl',gularidatlc"
SU A l\I.\?ESTA
DR EL rUH não poder tarubem
a.Jlllzar do me.uo do Official , c IH\vpr dú\itla sobre n maneira de o
considerar,
quando por sua anti:('lIidad(.
lhe compl'te [ICCéS50.
Olltro ~imManda RUA ~'L\(jESL,~DE
EL-HEI dl'(:J,HH. que
quando se traete de promoçao.
nunca Incluirá I'ril prn}losta Omcial
algum de que não haja 'no Quartel
General
8 rf';,pecliva
informa.
ção sl'ml'strf',
(,Olhora pf'rlellçam
:\ f'~lallf'lf'cimf'ntos
1)111'nào C'stf'jam imnll'din!amp_nte
~llhorcljnadl'lS AO CI>mmnndo
em Chpffl; por
q1le esta circunstancia
não lhes tira n f1l1alidade de Militar's.

--.~~.-

npparecido sllsp,'itas cip.. ljllP. ha Corpos o.ndf' fOI vir! I1lfo
~o atra7.O de pagam('nt,'\
de prC'lS e massa , $(' cOllC'f'nl m IlIg-ul"'flS
]Icença"
n praçl\~, deixl\ndn E'stas ('5 St'IlS vl'llcimento.
pnrú () fim
de se fazerem com as quantias rl!sultuntes,
alguns anonjos,
e eu.
Tendo

,[

,J.,

JJ

feitp.s nos Ql1orleis, MusicAs, e P{)naU1~;CJUdos dos me-mos Corpos ~
Ordena SUA MAGESTAOE
EL.IUU,
que os Sn rs, Generaos
Commandanteõ
das Divisões Militareti, prestem a mais seria attençâo a este objec~o,
para que semelhante
abuzo se uâo realize em
a lgurn dos 'Corpos que se acham residindo nos Districtos
dos suas
respectivas Divisões; o que muito lhes recommenda sob sua irnmed inta
responsabilidade;
na certeza de que SUA MAGESTADE
punirá
severamente aqllelle Commaudante
, ou Commandantes
de Corpos,
que em contraven.ção
do que tantas wezes -se tem determinado
derem as licenças de que se trncta.

'sn

--"~"--.

Determina
A 'M:AQ-EST ADE Et-UEI,
qlle ao A)reres do
Batnlhâo
de Caçadores
N,· 7, Jose Vicente Ferreira,
se conte
além do temp'o que tem dI' sor viço , ~q\Je'lle que decor rêo desde 17
Oe Agosto de 1833, até '3.) dtO'Junho de 1836, cm que servio como
Soldado no extinto 2 • Bata!hão de Artilheria,
e 2,· Regimento da
mesma Arma, lambem extincto,

-~-

SU A MAGEST ADE E L-REI, Manda declarar o seguinte:
O Cirurgião AJudante do Batalhão de Caçadores N." 3, Joaquim ManoeI Rodrigues Valle.
esteve fi. fazer serviço no 3: Heg imonto de Artilheria,
desde o 1." de Abril ~ -até, 15 de Muio do
corrente armo,

-#00....
-

,

Licença. arbilradàl 1'0" motivos de moleâia aos Offtc.ian abaixo declarados, c ConftrmaclllS por' SUA MAGES1'ADB BL-REI.
b'm Se,sdn de ie de Junho ultimo,
Ar) Aspirante addido á Inspecçâo Fiscal dotExercito,
com exercicio lia, Repartlçâo
de Viveres, Manoel de Jesus Bastos,
quarenta
dias para faaer uso da agua das Caldas na sua origem.
Bm Sessâo do 3 do corrente me~,
Ao Cirurgião Ajudante do Batalhão de Caçadores N.· 6, Francisco de Assiz Baleizão,
trinta dias para convalescer.
Em .se~sâo de 6 do dit-o mez,
Ao Capitão servindo no Regimento
de Cavallaria.
N,· 4,. Carlos
.A belsdorf , quarenta dias para fazer uso de Caldas da !tainha na
o

-.~.-

sua origem.

Licençm registada. ooncedido« ao. Offieiae. abaixo .indicados.
Ao <?apitão do Itegimento de lnfanteria
N.· 15, Jacintho F'ortes,
dOIS

mezes.

'Ao Alferes de 'CávaUal'ia

garantido,

mczes.

Ajudante

General

Joolquim José de Seabra, trez

=

.

N.O 34.
a'lIO,.tel

G~n.,ral no Paço da. Necasidaaa , em ~8 jle Julho
de 18,18.

,ORDEM: DO EXERCITO.
SUA

NIAGESTADE
elo Exercito,
Manda

-EL.REI,
CODJO Commandante
publicar o teguinte:

em ClJete

'CARTA DE LEI.

nONA MARlA, por Graça de Deos, RAINHA de Portugal , -e
do! Algnrves , etc. _Fazl'lnos suber a lodc>s os Nosso-s Subditos,
que
8S Côrtes
Geraes Docrouiram , e Nó. Queremas a Lei seguinte':
Artigo L' ,Os pagamen tos ao Estadn , e por conta do Estado
que se elrectllarem
da publicação desta lei em diante,
no Diario
do Governo,
serâo satisfeitcs tres quartas partes em moeda metu lica , e H quarla
parte restante
e-m Notas cio Banco de Lisboa, 'pelo
seu valor nominal,
alé
I"tal c"lIncç!ir> da 01('511185 Notas.
§. 1.0 Nilo 5<:' corupr. he n d cm nr-st a disposição:
I," Os contraclos unciouaes celebrndos dt>pois cio Decreto de '23
de J ulho de 183 t até ~a de 1\1 aio de 1816, que serão satisfeitos em
moeria metnlicn ,
As ividus activas e passivas do Estade , cujo pragnrncnto
2.
haja sitio r('gulndo por Leis ou r t'cnt:o~, c qlH' -coutm uarú a ser
ff'ilo nos teru.os , e pr-lo modo e~tabl'h~..:ido nus mesmas leis c De ..
U

cretos,

a.

Q

Os pro ts , soldadns

que con-liollorllO

[J

ser pagos

de marinhag em , e 'as ferias de operarios
em moeda

met.ahca,

4:
A venda cio ta ba co , sabão e polvorn (lue será feita ieunlmente em nocdn m.tr-Iica,
o
5.0 Os illlpo;to5 ar re nratn dos comprei en didns nas disposições do
N.· 1.0, lIUC 5('1':10 igualmente pagos em moeda metaiica.
§. 2.0 As dividas ncl1\'US e passivas, do Banco de Portugal, cujo
pAgamento haja sido rt>guladn por LeIS «u Decretos,
continuarão
(J pagar-se
nos (ermos t" pelo modo estabeleCido nas mesmas Leis c
DcnctM.
An. 2: Ue licito nqun'esqllcr éorporações ou i..dividuos estipular com') lhes convier a espccie oe moeda em que hão de ser satis.
feita. as obrigações que entre si conlrahirem.
Quando porém tal cs·
~iplllAçRn
~1'llão faça nos contractos
posteriores n presente Lei, a
lmportnnrla
tolal das obrigaçõ\!1 delles resllltantc~ será paga em
D ocde U1elalica.
'

..

[ ~ "f'
"

.

~. unico.
Ficam exceptuados
O~ cc"dl'nct;}~
q",~ tenham pnr (hjecto o'cuurpriment«
d.1S'di;p,)~i;6ll~ da LtH deQ.i. JllAbril
e 131.:r.
Art.,3.·
Aos direitos que S!lCüh'riHl 1,:13 l\ILude,.;'n5,
bem como
ús cou trtbuiçôes
e ren d as publicas no co u ti ne n te do Ite;llO,
em CUJ() ,
pagamento
he admilti.da
q Ijuarla
partlil cw "1~,L s ; scrú -xtr aordinariameute
aJliie'ÍL> ado durtlntê o annõ eedIIMnic,) dI! 18"~S a 1819
11m imposto de 10 por cento upplicado para 8 o morfisaçúo
das 1 o.'
t.a~ dd Il ncn de Li~ul1o. Ad Côrte! reglllnl'Jo na~ég\l'lIle S"s,:w le""
gi,lati \'8 11proporção em q,IC deverá eouununr o im po:! lo nddrciona l.
§. unico. E~te imposto addicion al será pago em Notas cio Banco de Lisboa pelo seu valor nomiual , as (Iunes serâo trancadas
c
golpeadas no acto do,pagamento.
Art, -1,· Qllando os po-gameht s forem de quantia
tal qn, na
'lia quarta patte nâo admittam
Notas do Banco dt:' Lisbos , scrà
feitos., QU em ,moeda rrratallca , ou pelo modo estube lecido no artigo primeiro desta Lei, cedendo n este onso em beneficio .da Fuae ndu
Puhlica o excesso que houver no valor nominal da parte NlI N.ota'.
Art. ,f>~. O imposto addicional estabdecldo
no artigo tc'ceiro nà
ie cobrará quando oe pagamento's
se effoctllarom na sna totalidado
em moena motalica,
por não haver nas respeotivas localidades
No·~
tas do Banco de Lisboa.
~. unico. Esta disposição he igualmente npplicavel aos pagam~n. ,
tos (~I)e se effcctuarem
em moeda melalica nos termos do artigl>
quarto.
Art. 6." Qllando no pagamento de direitos,
contribuições
Otl
rendas puhlicas entrar a quarta parte em Notas do Banco de Li'.
Doa, e no imposto addicional
estabelecido
no artigo terceiro,
nãQ
couher essa especie,
o pagamento
d<.' dilo imposto dever{1 ser feito
ou em Notas dó referido Banco pe-lo seu valor nominal,
cedendo· se
ocxceR-SO qlle houve, a benclieio da :Fazenda Publica,
ou em moed"
mt\lnlíca reuuzidó
neste cuso o impo:;to 1\ séis por cento sobre
a importaneia
dos re3pecli\'oi>
dircito~,
contribuições
ou rendas
publ icãS.
Art.7.0
As Notas dóBanco de Lisboa, e BlIqunnLias emmopua
llJ(ltaliéa ql~e IiC recebert>ID nas Alfandegas de Liólhoa e Porto,
e lloS ,
cofrei celHraei desses dOlls OiSLrictos auministractivos
provenientes
do iOlpostó addiciónal
nos termos dos artigos terceiro e spxto dR pre-,
sente Lei serão diariamente
entreglles IÍ Junta do Credito Publi.
co, Oll Ú ~ua ordem, p-eló!!Em pregados Fiscaes encarregadofl da sua. <
cobrança.
Art. 8.· As Notas do Banco de Lishoa e asquonties
em moeda
metalica C'Juese receberem nas oult'as ALfandegas,
e Repartições I<'is.. ,
caes do Contiucnte do Reino, provenientes do imposto addicional1o
nOIi termos dos anigos terceiro e sexto da presente L.ti, .elào icmil,,!

..1
[ ..,

I

nalrn!:'nte onlre.lYucs rnns ", frei; 0:!rltro(lS dos TPSP('CÜV,Q9 Distrjeto-& cdmln istr activos , tlem conta de deposito,
e Ú ordem da Junta do CI~·
-dito Publico.
Art, 9:
As qnnntias reccbidae em N<:ta~ do Ban~Q. de Lisbo!,
ou eID mo da metalica,
pro e!1len tes do nu posto addicional , SPHIQ
oscriptumdus
!;cparadumente,
e os Empregados
Fjs(~aes que as roces
berem s6 poderão dispór dellas por ordem emanada
da Junta do
"Credito Publict).
§. unico. Nel~l~uma ord m de qllal~ller outra authoridade salva
da sua respooiabllldade
aos ref -ndos Eu)pregados
Frscaes , que cm
-i:USO
e tl'l1llsgress!lo serào crim in !men te processados,
sem dependencia d-t! authori ação previa do Governo,
e puuidos com as p~nas
que por direito corre spondem aos que maliciosamente
d.esvi<lm c descaminham
os dinheiros publicos.
Art , lO:
A. quautias
que se receberem
em moeda mqtalicQ,
'provenientes
do imposto nd(Jicional 1103 termos do artigo sexto, serão np pli cad as pela Junta
do Credito PI~bJlco li compra de N.ol#5
00 B .ru co de Lis hou para serem amortislIdas e que imadus.
Arl. 11.
A Junta
do Credito Pllb!ic.) enlregará
ao Banco de
Portugal
trancadas e golpe idas as Notas do Banco de Lisboa qliC
por esta, ou por ouí ras Leis são ap!>licndus
pnra amorlisações ex·
traord:nllri:15,
re,;gatando
n(\sse aclo igual i111 portllncia d" lnscripçõcs
uu AI oliccõ dr.s flue constitllem o pCIIIlClr
dos emprcstimos contra·
lJidos pedo Governo com o Banco dI! Li:.ooa em mil oitocentos trinta e cinco.
§. L.0 O Bao{'o dt7 Portllgal encontrará t'lJl concorrente qlltlotia
8 irnportaücia
uns Notas do Bauco de Li.boa nas SOtnOlas qlle o Estauo dev lH) f1H'SIllO UI.II(O, provenientes
do~ referidos Nnpl'(,ilimos,
c as devo!v(!r:í lt J lP)ta do Credito Publico,
PQra 'serem queimadas.
§. 2." As ln~Qripc;()('" 011 Apolices que o Banco de 'Portu~al resti uir, serrto COllSNvadas em deposito na Junta do Credito Publico
pnra terelll n apprc'uçrto marcada por Lei,
Art. lf2: r\o dia tres d<,cada tJPZ, escodo sar.ctiflcado .. oimmetiiato,
a Junta do Credito Publ;co mandará
proceder á queima
d~l. 1\013s
lo 13tlnco de Lisboa, que tenltam sido recebidas,
011
compradas
nu cOlifvrrnldade dos artigos 3. a, 6:,
elO. o da f)resenle
Lei.
§. unica. 'o Di:lfio do Governo do dia immedinlQ setá publicada, pda Junta do Crp.dilo Publico a importallcio
das Notas do
DII co dI! Li,!Joo ,IIIHHli~lldas (' queimndas
no dia precedente,
o rebllOlO
da~ all:orli~acôes e queimas anteriormente
eITeituadas e a impnrtallch
t< tnl dUti . '011\5 que ftl'atn na circ\llaçã
•
,Art: 13.'
No ('lImprilIlt!nto d:tsohrir,a'ões
contrahidas
tlté r pu·
bhcaçao ~1f1presente Lei peJo .E)taJo, Corp()fações,
Companhias
0

~

.

Baneos-, Sllcil'dade~,
E~Llbclecirr.entos
pios ou de caridade se oh.
serverâo os seguinte. PI\!CCiIOS.
1.. Os pagamentos pr,r co nt a da f..ótado, an u unciad-n ou começados aos J uristas, aos ser vidores d ()' ESladQ,
oua pari iculares em
virtude de Contractos,
serão satisfeitos na moed a corrente sezun do
' em vigor nas epoca
'f
"
as Lers
s cm qUt~ ura m annlln\;lado) ou começado
••
2.·
Os p.gamnntos...qu.c,
por nào h avercm.sid-, acceites 1)('lo~r(Oh
pectivos. Credores,
tiverem sido dcpositudos , regulur-bC-hào lpelali
Leis do Reino.
3;u., A()~ devedores .do Bonco Commercial
do Pórto.
e à Cllixa
filial do Banco de Lisboa, daq ualla Cidade que nào satisfizeram
seus
debito.!> tom virtude das disposições
dos Decreros de dez de Juueu o
I}. vinte
e tres de Abril.de mil oitocentos quarenta e sele, he permittido solve-los na moeda em que poderiam ser sati~fcitos nas ép')"
cas dos respectivos vencimentos,
urna vez que essas épocas se coruprehendam no tempo; durante o qual estiveram interrotapidus as corn ,
municaçôes com a .mesrna Cidade,
isto III! '" desde nove de Outuhro
de mil oitocentos quarenta e seis, até trinta de Junho de mil oito ..
centos quarenta e sete, e que eflectuem o pagamento no prazo de
trintu dias depois da, publicação da presente Lei.
A.rt. ]4..
As dividas por cobrar entre particulares , contrnhidaj,
antes e depois do Decreto de 23 Maio de 1846, e cm geral as obrigações resultantes de Contractos entre os mesmos celebrados n aquul-,
las épocas,
serão satisfeilali nas especies de uloeda em que foram
con tractados.
§. 1.0 Na falta de elitipulação serão pagas na ,moeda c.orrente
no tempo em. que foi celel--,rado o Contracto,
§.!2: As obrigações mercantis com vellcime.nto a prazos, oon.
trahidas quando estav,a em vi~or o artlg'o,20." do Decreto de 19 de
~-<)Vembro de 1316-, ou qualquer dos Dêcretos que depois o alterawm, serüo pagas na espcc.ie de moeJa,
qu~.". segunJo as di,.posi.,.
çoes em vigor ao tempo do Contracto,
devia correr lia época do Vl'ncimento,
urna vez que nas mesmas obrigações. não se determine a.
moeda em que devem ser satisfeitas.
'.
§. 3.
As quantiaõ recebidas !-,or conta ~BlCla seruo satisfeitas
srglllldo as LeIS do IleiJIO .applicayeis á cspecle de mqeda ••
§. 4,° F;cam salvos os ('stylos e U50S recebidos nas dilTerentet
Praças Commerciae\,
relativo. a palavras a qualidades de moedas f
nas convenções e Contractos
sobre papeis de credito,
e em toda,
as demais 'Iegnciaçõcs,
e transacções mer~antís de qualquer natureza que sejam.
Art. Já: O Banco de Portugal coll-tiouará a amortisar as Nota,
<lo Ilan~o de Lishoa a Tazão de dezoito contos,de r~i.; por mc~, se"!gundo O artigo. !.'.l•.o dQ Decreto dc 19 de N.o,·cmbro de 1~4Q.,
J

0

0

§. unlco,

A...imp~rtancia ~estas Nolas do Banco.d.e Li?lw.~, a~
1180 podem
ser encontrada
na divida uo, Estado
00 Banco
de P"rtugal.
, Art, 16,0 O Banco de portugal capita lisará a um e fi unis ermos
as Notas d. flanco de Lisboa que para este fun se lhe apresenta ..
rum até ao ultimo o.P, D"Zt'lIlhro do corrente anno de 1843.
§. L.0 Os Titulos de Notas cnpi~alisadas
serão de duzentos e
quarenta mil rets cada um t ou' de quantias mulriplices , e pagos na
m,'~ma 'espí'cie.
§. Q: Q juro se-rá a razão ?e quatro por cento ao anno, pllgO.
aos ~P&1lI·.;tre> na moeda .detcrminada
no ~rtjgo 1: desta Lei.
. Art. 17.0 Ficam deste m odo . d"claradus,
confirrnadas , e ampliuda:; todas as disposições resprctivas,
e revogada
a Lcglslaçâo.,
Oll dt"termillúções
em coutr ar io,
.
Mandârn»
por tanto a todas asAuthoridades
, aqunn o conhecimr-nto e excclI,<ão da refl:riui! Ll:1 pert encer , que ti cumprnm c
guurdem,
c fnc:nm cumprir e gll..lrdar t ào mteirann-ute
r-orno nella
lo" cClotélJl.
O Ml'Oi~tro e Socr eturio de Eb)tldn dos Nf'I!()(·jo" da FIiJl,t!IH.la.
a faça imprimir.
puhlicu r e correr.
Dada no P'oço das NeL.,!;isida,h~~. a os treze de Julho de mil oitocentos quarenta e oito.
= A RA I~ nA com Rubrica .e , G uarda •. =. Logar do Sello, ::=
Joaquim José Falcáo. ,

sim .amolll~adas,

-,.~.--.

Por Decreto ,do 4 do c"T1'erdé me"'.
p,.omovidos com a antigui li Ide de 19 de Abril de 184-7, P(),. terem
.idú indevidamente
pretendos nCJ pro7l1oçâo da rrjc:,.ida d.Jla.
HaflJlhâo de Co!:cldores N. v 2,
Oapitão da 6." Companhin,
o Tenellte,
Joàn l'\f'ànoel Ramos •.
R.;gime'11to de ,ln(anl-e"ia
N.· 11..
Capitr.o da 8. a C.om pan hi,a, O Tt"uen t,~ do Regimento de Inftlllteria
N" 10, 19naclo Joaquim dü Carvalho.
•
Reg-i,mt:nto de fllfanterl.a
N." ]4.
Capitüo da 8" Companhia,
,o Tenente
do H.c"imento de Infantcria"
N: 13, José Ferreira de Carvllll.o. .
o
2." .""evçáu do EXtt'cjto~
Pi'açc; de A lmâd.a.
Graduaoo
em Tenente Corofl(·l, contin'l:llldo
no exerci cio em que
se acha, o Major,
João Cord'a de A l.ulc~da.
Po,' Dec,.r.ÚJ de' 17 do dilo, 911 e".
Balalhôo Nacional de Caçudnres de P-.lla Nova de Gaia.
Quartel Me~tre, Di'll:to José de Mncêdo.
Cirurgião Mór, An.elmo. José da. Cruz.
Cirurgião Ajudante,
JorlO Thiago Branoào.
Capitão ,da 1." Companhia,
João da !tochu Leão.

[ I; )
Capitão da 2." Compalll1ia,
José Agostinho tltl Alrn .idtl.
Cllpit~o da 3." Companhia,
.Manoel Urbano de Lima Barreto.
Capitão da 4.· Companhia,
Manou! Pereira Soares.
Capitão da õ_' Campanhia,
Antonio 'J'holnaz da Silva.
Capitão da 6.· Comj)8nhia,
Francisco
de SOIlS3.
Capitão da 7.· Companhia,
Antonio Dias H.ibciro Gasparinhe.
Ca pitão da 8.· Com pa n hia ; Francisco A lve .. Souto
'
lJ.'é(JenL(·~, A nlonio José Carneiro G uirnarães , Guilherme Pereira
da Silva, José deAlmeida
Cardozo,
..AugustoCezar PNelm Soares , José de Araujo Perelra Pinto,
Malloel AI\'es dos ~alJtost
Antonio Alexandrino
Pereira de Castro,
e Manei Joaquim Borges de C:lstro " Silva.
A I feres , João Coei 0'1 d~ A lmr-idn J li II ic r , TIir-ardo Edllarrlc. de Faria
A Ivarenga, J 050 Fcrn a II do d fi Sil "a Heis, J gnllcio lia ptista L(JpC'~,
lbmarJino
Joaq uim Pereira de Custro, Ag'ostinlao JO.l: da Silva
Heis, Joaquim Pinto do; !teia. e Albino Jot;é Pereira Sonres.
Batalhão Nacionat dr; Caradores de Filta Real.
Domittido relo rcquerer , ali. gnndo motivos lltLenJiveis, o Coronel
Pell' do Reino, João de A lmeida .Moraes Pessanha.
Por De rretos de 20 do dito me!..
Castelto de S. Jo to Baptista da 11"(j Terceira.
Cnpcllüo , o Oapellão do H."t,imcllto
de Infantaria
N," b, Jo é Paim
da Luz.
<1 •• ,I\.. cç.ío do 1~'J'ercito,
Compauli; I de VetcrwlO. «e Lagos.
Reformado
no rocemo Pôsto , íicnn do nddido Ú refcr ida COlnponllia,
o Major da Prcvincia
J() Muçnmlliquc,
Manol'Í de Abrell ~L.
dcirn ; cm atteução a ter feito u G uerra PellinS!llur,
coutar (Ilais
de 40 nnnos de Serviço, c haver adYlIirido moleôtias que o illi.Lililam de voltar no Ultramar.
Forle de S, Bta':. na lJha de S. Mi,o'IleI.
Majnr,
ticando addido ao r. I I ido Forte,
() Mujo'.: do .BatllllJão de
Tllllor,
Duarte Leào CaLff1i! ii; cm nttelll':Ú) fi tl'l" Serrido 20
HlIlIns consecutivos
no UIlrulllur,
e oc!tnr:s-e
illubllitudo
de uli
\'ullur, pelo eSlado arruinado
de sua s3ude.

SUA

--.:t~.--

EL.ltEl ~ Dt,termina que oa Otliciaos
lllenciolJados tellham os destrnos que lhes vão designadoli.
Bal,d/do
de COfiJdor(, No" 3.
AI eres, o Alferes do B.ltallJtio de Caçadores N.o 8, ManocJ Pinto
til! Sousa.
For'te de S. Ped,·o na Cidade do }i'urlclwl.
Govel"llndor,
o Coroll<'!1 Heforrnodo,
Caetano José Peixoto,
que
e.c achava Govcrnl\nd:.>
u llh:. de Porto Santo.
nba:xo

MAGE'S'fADE

l7

]

_.~~.!tSUA MM1-ESTt\OTI
Er.-rtEI, MallJa declarar o srp:uinle:
O Capitão
do Regimento
de Infnuteria
N.· 6, 1\1:1110(" Jn5é
V az , esteve !p'fvindo no R~GiOlCllh
d p 111Fan teria N.· 1i>, desde
3 de Jane iro até !) de de Julho;
e desde 10 deste mcs , até ao. 1.de Sctcrn bro , tudo d 101.7.

--.~~
.. -

I.. icwça. arbi!f'(jrl.a. rol' motieo« .te mole.tia no" Ojfici(Jt!J (!~afifO rI:HL-REI.
darados e COlJfirT1lr...Ia.ç flor SU/l MAGA,ç.,'TADE
,
lún Sc,do de 9,7 de Junho ultimo.
Ao Alfprc>s Ajudnnte
do Regimento de Infnnteria
N.· l l , TIl'nrique José da FOllSCCà, sessenta dias j contados de. li> Je Julho
corren te,
Em Sc"s,ÍJ do I.· do corrente m('l>.
Ao Tenente
do Batalh:'jo dr' Cnçnd ires N.· 3, José r a'1 -:r'Ín (le Oliveira, trinta dias p ara ha nh " de Caldas em Vizelln nu sua or i"em' contados de l6 de .11 lho.
Alf:rp.s do mesmo Batalbâo
, ITenri'llJc
Tr eskow , tI'jnta
dias

A::

para

continuar

a trnctar-

~ e cnn 'n!'·sCC>f.

Ao Capitão
do [ eg im nt» de Lnfan teri a N" !il, Lili? Allt(lnio da
Roan , se senta dias para continuar
a tractar-se , e tomar banhos.
de Caldas de Vi1.ella na sua origem.
Ao Cnpltr\O do dilo Regiruento , Caz. miro Barreto
dos Santos,
quarenta dias para fazer liSO de hauhns dfO Caldas dr. Vizella. na
sua origem, e de mar; com çando no 1.· dt! Setembro •
•\0 Tenente do ohrNlit
rt~~imf'nlo,
José Vicente,
quarC'nta dila
para fazt.r UIO de Calda
dn ViztJlla na ~lla origem f cOOlcçnndl>
em ló de Agosto.
Em SC.•1I,1odr. 3 d~1-ditr} mer..
Ao Majnr do Regiml'nto de Infantcria
N. o 2, Antonio
PtrC'ira do
l\zevêdo,
quarenta dia para fll'lN 11511 de banhoi de CulJud dll
Vi zelia na sua origt>m; cornl'çando em lá de Agoslo •
..\0 Capitr\o de Caçac!ote:õ nn 3.~ Secção do EXt"u·lto, Alllonio Joaqnim Pimentel
Jorge,
Clu.lrellla dias pélra fazeI' Ull(1 pxterno
dos
6'~oas thermaes de MOllchil]tl(~.
<>
Em Se~sáo de 6 do dito 11M~ •
.Ao ThpSOllr('iro
do Arsenal \10 Ex:::rcito,
Francisco
Meircllcs Pinto, s~ssenta dias para se tractor.
Ao AdJido da 2.· llcpartição
da Secret'lTia dn mrsmn Arsenal,
Francisco de Paula lzidoro Alve~, Sl'ssenln dias pMa ~(' trnclar.
Ao Amanuensp.
de La Classe da dila Secretaria,
Mannel Alltonio
Campllo,
se~senta dias para S~ tractor.
Ao AmarPIt'ose de L a Classe da !Il'~srna S(,cletaria,
rJorrncio
J05é
Gonçalves da Silva, noventa dius para se tractur.

f

8J

Em Sr.ssâo de '8 do dito me~ •
.Ao Capitiio de Infanteria
na 3." Secçâo do Exercito , Llliz l'\J~lria
da Silva, sessenta dias para fazer uso de banhos das Caldas da
Rainha,
e em seguida dos de -mar; contados do dia !2á do cor ..
rente.
Em Sessâo de 13 do dito me".
Ao Primeiro Tenente do Regimento
de Artilheria da Carta , Can ...
. dido Ferreira de Sim as , cento e vinte -dias para se tractar.
Ao Primeiro Tenente
do mesmo Corpo,
Francisco
da Silva Carvalho, sessenta dias para se tractar,
·Em Sesâo de 20 do -dit« ''Im!':$.
Ao Secretario do Estado Maior de Artilheria,
José Justino de Pina ,
sessenta dias para se traclar.
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Granadeiro.
da RAINUA,
D. Manoel Jeronymo
da Camara , trinta -dias para fazer uso de
banhos de Alcaçarias.
Ao Alferes do mesmo Corpo.
José Henriques 'de Castro e Sollu ,
.sesseute dias para uso de ares patrios.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N.o 10, Caetano Alberto
:Sory, sesserrta dias para uso de banhos das Caldas da Rainha na
lua origem, e .mais traetamento
,cm consequencia
de ferimento
de bala,
Ao Alferes de Cavàllaria
'nu 3.& Secção
Exercito,
·Pedro José
da Siiva Freire,
sessent a dias para Caldas "da Rainbu na sua
origem,
e mais tractauwnto
preciso,
Af) Aspirante da .Inspccçào
Fiscal do Exercito,
Caetano Xavier de
Bastos,
quarenta dias para uso das Caldas da Rainha na sua
origem.

ao

-.~.-

LiccnçlJl refl'istad,rt, concedidas ao. 'Ofjiciae. abaixo indicados,
Ao Capitão d~ Regimento
de Cavallaria
N.· 1, Francisco Uberato da Silva, quinze dias.
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
Graça,
trinta dias.

Aj'Uda,.t~ General::lC

N"

1,

João

'Pedro da

N.O 35.,
a'Larlel General

.0

Paço da.. Necessida<!e.

1

em ~9 d« Julh".

de .1848.

ORDEM DO EXERCIT·O.

Su A MAGESTA
do Exercito,

Manda
Por

DE E T:,-rr.EI , cu.mo Comll!an~~nte
'plIQllcar o scgumte r
Decreto

do

20

do con'ente

cpl

Chefe

rne~.

Bntalbáo Nacional (ü Caçadores .de Leiria.
:Tenente
Coronel aggrega~lo,
o Tentlllte
Coronel Con:111 ar.da nte da
extincta Guarda ueSegllran'i,a
de Villp,Novad'Our~pl,
Joaquim
Gomes Vieira Gajo.
Capitão da 1.& Companhia,
'0 Tenente
do mesmo.Bqla)}I~{), Ireno
Roberto bias.
Cnpitiio da. 2." Cornpan hia , o Capitâo <ta ,6, &, nqb~rl0. Charters,
Capitão da 5," Companhia,
o Ct,tpitlio da ~xtinda
G.llflrda de S<,gnrança de Villa Nova (fOLHem,
(I'hornaz pe Aquino de Sousn,
CapitilO da 6." Companhia,
o Capilr\O damesma
elfti,nc~a.G,uarda,
Francisco Autonio RoJri;;.ues Puraisos •
.'l'ent'nt~s, os Te ren lcs da dita e~ t iIlcLa, Ç}uarr,la ; •Ahton io Joaq u: m
das Neves Gomes Elize\l, e J,I~é dos r.tl'is.
.I
AIIçrcs, os Alferes dl\ meuciou a.Ia l'xtiQl'ta Ouarou,
DnlIlingils Ftcderico de A uino e Sousa , e Frélr;lciscO 4llgll~to ,de Aquino e

Sousa,

Aggregndo
Guarda,

no mesmo Batnlh~,(), o Te neute da sobreàila
cxtincta
José Severiâno da Rilva c Andrade,
Bat alhâo Nacional de C<lça.:{ores de Tavira.
Demitlido pelo re~l\lerer, allegulldn
Inntjvo$ flttel,ldiveis, o Tenente
adJido ao ref!.'ndo Batalht\,),
JQ.é SCrafll18 de A zevê,lo A boilIl•
Batal~i1o Naci0r:al Je CtJfadores
de Ag_ueda •
.Ag"re"'a.dos ao dilo BiltullH\o,
o .\ln.]o1', Vicente Carlos Corr~a de
Sou~a Brandão;
e o Cari ào, Ricardo Joaquim de Oliveira Coelho: nmhos da extincta GUArda de SClfurança
da mesma Villa.
Paro gor&Rrem das hor.rns dos PÓ3t()~tqlle
IIhll DI " o CapitflO,
Manoel Joaquim Carval11al do~ Rcys; os ',rçllelltçs, V,alent,im ,d' ATêde Tavares,
Antoni0 Nogllcirn,
I: .ToaqllilTll Jost! HenriC]\l~s; e os
Alferes, Antonio Francisco polaco, e Francisco das Neves: to·
dos da ,dita exlincta
Guarda
~e SI!~I)rn.nça <te Agueda.
Batalhâo de {/olUt~tl1.·lo,~
dfJI
çarta.
Demi~tido pelo rt'C]lll!rer, ~llJr$n:Jdq rn()tivo~ a~(endiveis,
o J 1fl!T('s, ' .
Jose Fernandes Dllarte da Cru? Pinto.

ti

SUA

MA.GE,~TA,.oE EL~REr,

Delerminl}qpe
oOmeial abaitenha o destino que lhe vai . .designado.
Regimento
de Lnfanieria
N. v l~.
Capitão da 8.: Companhia,
o Capitão do Batalhâo
de Caçadores
N." ~-, João Manoel Ramos.
.
Offiâal Genern.l Reformado, que 'Por fie achar C() .....prehendide no
Art .. l.° ~fJ Carta
L~i. ~p. 23 de Junho de 18.48, passa a ser
.âddido a Praça nbfJZXo indicada ; pelo reque1'c7',

xo mencionado

--.~.~,

d:

Torre de S" Vicente de lJelém.
Qri,gadeiro

Reformado,

'FfIlnci,co

José da Costa Moya.

-".~.-Mnnda

S.u A MAGESTA DE.EL-REI,

declarar o sezuinte r
Que o Mesmo Augusto Senhor concede li('en.ça~o CApiilio da 3;Secção do Exercito,
Manoel Joaquim de Oliveira,
para Ir: residir.
l),n Província do Minho, . sua naturalsdade , em virtuda do parece,r
da Junta de Saude , dado em Sessão de 6 do corrente,

~lII'~.- .

.4icer.ças orbtirada« ror motivos de molcstia aos Offtciau abai3Jo dl1.
clorad.os, e Confirmadas por SUA MAG/~'STADE
E'L-REI;
Hm Ses.âo do I. o do corrente m~,
Ao Major Governador
da Praça de Ca3tro Marim,
José Tgnaclo
d~ Vascoflce.llos,
sessenta dias para fazer liSO interno e externo
de Banhos salinos em Tavira, e .mineraes .em Monchique;
come.
çando no 1.. de Agosto,
Ap Tenente AjlJdante do Batalhão Nacional de 'I'avira , Thomaz
Bernardino
de Mello, quarenta dias para fazer uso externo de
ag~as thermaos de Monchique;
contados de lf> do corrente mez ,
Em Sessâo de QO do dito me~,
Ao Seglln4o_ Ofâcinl da Repartiçâ»
de Contabilidade
do Ministerio da Guerra,
Joaquim José dn ef)~la, sessentn dias para se tr,acjar , e fazer liSO de.agon das Caldrrs J~ Rainha na sua origem.
Ao Amanuense
de 1.& Classe Grod.uudo
da Secretaria
Geral do
Arsenal do Exercito,
com exerci cio na mesma Repartição,
JÇ)sé
Luciano da Maia Xavier Annes,
cinçoenta d'Í(lS para ares patrios e agoas ferrigoinosns.
Ao Amanunnse de 3." Classe da mesma Secretaria,
Francisco José
.I/erreira Dias, quarenta dias para I~ tractar.
Ao Amanuen:'ie de 3," Classe da refenda Secretaria,
DalIlião Antonio das ~eves Ftanco,
sessenta dias para se tractar.

-.~~.-

Licença re{!'darla concedida. ao individuo abaixo indicado.
Ao Alferes. do Batalhai> Naci"nal
de Volu~tario$
de ,S~ntar~,
'l'hornaz AntonIO da ~ilvejra, noventa. dia,S...

.Ajudante

General

_

N
- ."O 36 .
'Qu,arÚJ

General

no Poço

das Xcccsst'úc.Jc."
de 1848.

C'l'll

13 de Agosto

ORDEM 'DO EXERCITO,
,SUA MAGERTADE
EL.REI,
c(}mo{}ômmaad~nteJlIP
do E~.rcioo,
Manda publiC'ar o seglli'nte:

Chere

DECRETOS.
(Jo.rI'f-OTRJOndo.:\fe com o Parecer de EL.REr DOM: FERNAN.
'DO, ,\(M('chal General Commandante
em Chefe do Exercito ; Hei
por bem Determinar
que ao ,Tenente Cowllel do Estado Maior de
J\rLilheria',
João Carlos éle'Seq,lt!ira,
se conte 11 antiguidade
do
PÓ,lo de Cllpitão, que era do Ullramor,
desde que '~e apresentou
em d"z de Jn nei ro de mil oitocentos
trinta e trez ao Exercito Li.
herta.lor n a Cidade do Porto,
na conformidade
do Decreto de vin'te e "ove de nez".mbro (le mil oitocentos trinta e quatro. O Barüo
.de Fmnc. à, Milli$tro o Secreturi~
de Estado dos Negocio. dn GUNra, a-sim (l t -nhn e-ntendido e faça executar. Paço de Cinlra,
em
vinte de JuJlln d nHI oitocento .. quarenta e oito.
l\AINHA.

=

=

Barâo de Fronccs.
---.-J;<..

'rendo ConaidNt1\üo
aI" ue ,\1e representou o Clqlitão 'de AniIher ia , Sccr etnrio do Oh~ rvator io de .vlnrinha,
Malheus Valente
do Couto Dlllii:,
p(!rií do SH iudomniendo da preterição que soffreu
nu Promoção d(~ vi-ite e seis de Novembrn de mil oitocentos
t' qua ..
'renta,
em ql~e furam despnchados
Cn pitâes outros Officiaes muis
modernos
que o .'upplican!e,
110 Pôsto
de Segundo T'ene n tc , e
.Âltel1'lt'lIdo
Outro ~!In que por Decreto de quatro de Maio de mil
oitocentos fjll~H(!lltn f' dOIS,
foi mandada
contar aoSupplicante
a
antiguidade
deste PÓrlo de vinte e doi; de l\ Cl'osto de mil'o:tocentos
"trinta e trez, ~ a 'I"!' ,," mHi~ cêdo lhe 11nlJ~CSSe sido reconhecido
~sle direito,
teri
obu,lo
~er dl'spadHldo
Capitüo
nu promoção d,)
que se queixa,
cilmo Prinll·iro Tenenle !lIl1is antigo:
Hei por bem,
Conformando·i\le
cem o Paret,!er <Jlle a Minho Real Pri.>sença ftlz
Subir o Supremo COlIst'lho Qe Justiça i\lditar,
Determinar
que no
referido Capitão
.\13th !IS Valente d0<?outo Diniz, seja contada
a
otiguidade deste P~to
de ,inte e ielS de Tovembro
mil oito.
centos e qunrellta.
O Barão de Franeos,
Ministro e SecretlUio Jc
Estado dos N egocios ela b uerra, 8$Sirn o tenbo en telldiJo,
e faça
cc taro Paço de Oiotra,
f'm viote ~ $et9 de llllho tle mil oítocan·
tos (!uorenta e oito.
RAINHA.
8aráo de F,.anco, •

ue

=

..

Havendo
pelo Meu Real Decreto
de dez do presente mer , ex ..
pedido pelo ~Illí.lerío
d05, Neg,)ci?s
da, l\!arinlla,
Nomendo pura
Ir SNVlr no Estado da J..ndla.
na COmnll:;sêlO que lhe for desiznada
pelo respectivo Governador
Geral,
o Tenente
do I{,egimento
111. fi!!lteria número n?VH, A'~toni() I\Ugl~S~O Leào,: Hei por bem promover o dito Officia] no P05t" de Capitào do I:i...xernito de Portug-al,
sorn prejulzo dos Officiaes, mais antigos da re~pcctiva Classe; ficand o porém nulla , e de nenhum eífeito esta Mieha Soberana Ilesolu(;,âo, qua n do o agraciado
por qualquer causa nâo seguir viagem para,
o se u destino,
ou deixar de St>I'VII' naquelle
Estado pelo tempo de
seis a n uos , na confor midade do Decreto de dez de Setembro
de
mil oitocentos quare ntu e seis. O, Bariio do, Francos,
l\1inistro e
:::kcretario
de Estado
dos Negocios da Guerra,
assim o tenha entcndido e faça executar,
Paço de Cintrn , em vinte e sele de Julho
de mil ortccentos
quar cn t a e oito. __ RJ\lNllA.
= Barâo d~

de

Francos.
i\tlt!ndclld()
ao que Mtl representou
o Assistente
Deputado
da
cxtiucto Couuuissariudo , classificado
l nspocror
de Revistas addido
:'L Iuspocçâo Frscal do Exercito,
Vicente Ferreira Maia,
que por
~uas !lloIe.tüu se, acha incupaz de Sel'vi!),o activo, como se verificou
ern Sessà« da Junta de Saude do vinte do corrente no lIospital Regimelltal
de Infnulcl'ia número seis: Ihi p<>rbem Conceder a este
EIDpl'L'gndo a refórma a que tiver direito,
em conformidade
com o
dt:po,;to no artigo duzentos ciucoe n tn ... um rlo l{,q;ularneulo
de dezouo de Setembro de mil oitocentos quar ent a e quatro.
O .Barào de
Vrallcos, Ministro c· S(~creLario ,de E~t;ido aos Nf'gocios da Guerra,
o tellha aSõim enlep.dido,
e faça executar.
Paço JeClIltra,
e[11vinte
e oit., de Julho de Illil oitocclIlo. qllurullta eOlto. ::::;::,H.AL'HA.:::;::
lJ,m1u de FratlCus.

,--..~

..--

SUA MAG-ESTADE
EL.REl,
Determinll
que 06 Omciae.
abaixo mencionados
tUllham Oi destinos que lhes vão de!ignadol.
Batalhri/. de Caçadores N. o 4.
Alferes, o Alferes do B.ltalhão de Caçad()re~ ~.o á, Thomaz Antonio Guarda Cllb.reira.
Bat(lll14fl de Caçadores N.· Õ.
Ten('nte,
o Tenente da 3.a Secçi'w (lo Exercit.o , que se aellll servindo no dito Batalhão,
Diogo José Pereira.
BlJtath 10 de Caçtl,lorcs. N.· 6.
C,c\pitão da 7.- Companhia,
o Capitão úo J3ar.alhão de Ctlçado~et
N" õ, l\1aximilbnú AlIgu~to Cabêdo.

{ 3 ]
Reglmento
de Tnfanleria N.· f>.
eJapitão do I," Companhia,
o Capitão
do dito Corpo,
Domingos
Vieira da Silva.
Capitão da 3.a Companhia,
(l
Capitão
do Batalhão de Caçadores
N.· Õ. Jor re da Cuuhu Riheiro.
Capitão da 4.~ Companhia , o Capitão do dito Batalhão,
Manoel
de Medeiros do Canto,
Capitão da 1). a Com pa nhia , o Capitão do referido Batalhão,
Maecos !\ntollio Fernandes.
Re,-"im<Cllto
de Infanteria
N." 12.
Capitão d J 1.. Co;'panhiu,
o Capitão do Regimento
de Infanteria
N. 9, Francisco José. Barbosa.
Batllllt,io Nacional de Cuçudorell do Rainha e Carta da Cidade da
Guarda.
Para ter exercicio de MAjor, o Capitão
do Regimento
de Infantcriu N: lCl, [frilncl~co \falllH·1 da Fonsêca.
JJutalhâo Nú,;~orj{Lt de IJejerw)f'CS da Carta e Rainha da Villa
di' Setubal,
Exonerado
do exercício. de ~Iljnr,
pplo req uerer , nJlegando moa
tivos au en diveis , o Capitâo da 3. Secção do Exercito,
Jo&.é
Frlippe
de A 11Il()ida.
Hatathllll N"~l.)/~Jt 1IIo1JeJ ele CaçldOf',:1I de Campo .Maior.
Para ter e xerr-icio de AjudclOIC,
o Alferes da 3." Secção do Exercito, Gaspar d a EllcClmação.
Q

-~>--'9<"'-_.

OJfi,:;al Gener i] Reformado , que por se aehor co"'prelundt'tlo
no
.rl rt : l ," da Cartr, de Lei dp. 23 de Junho
de ]848, passa a ser
AJi.i.to á Praça ob ';-':0 iiulicad« uelo requerer.
Torre de S. f'icentc de Uelé",.
Br ig c de iro l~j.;formndo, Francisco Antonio Pumplona ~loniz.

.

--.~.-

SUA MAGEST\DE
_EL.IUn, na revista que passou no dia
I." do corrt~llle ao ~atal.ltaD de Cuçadore:> N ,0 f>, tl've a ~alisrnc~()
de oh;crvar que o (111.0 l/Mp"
se .~prc.:,clJtou em Paradn,
COID bÔa
apparen<:ia,
e arranjo MiI.tar;
nao aronlecendq
porém o mesmo
Tl'ialivUlllente a algtlll1asrlUcl[l()bra. qlle o ref(>rido Balulbi'to
f('z nn
Canrpo,
por que npel1~" rno·dr()1I IPr adquirido &ofrivl'l instrucção;
c por isso SUA Mr\Gl~STADE
EsperA qllC o 'l\~n('llle Corollel
Cabreira logo que reassuma o COUlmando do !Tl('smo Corpo r.mpregani os convenientes
mcios, para a levar ao po~si,d e~t!ldo dc perfeição.

-.>~--<._-

SUA MAGESTADE
EL.REl,
Determino que cada 11m dos
COlJllllalldallteli dos Rcgimcnlo~ de lufalltcl ia que ~c achuUl 1;0 COll-

tlnente , dêem imMediataMeote
gula de pn.sagôm para' o'Regimento
de Graondel"-os da RA.INH". a 10 praçDs de Saldados dos seus respectivo,; Corpos que estejam nas circunstancias
determinadas
na
Ordem do Exercito N.· 66 de lá de Dezembro de Is-ta; isto he,
qlle tenham pelo menos 6c.>,pollegadas de altura,
e conveniente robustez; rrerrhumu nóta no Livro de Hegisto,
e -que pouco excedam
a 11m an no de Serviço;
devendo preferir as que achando-se
nes
referidas circunstnncias
se offerecerem para servir no sobredito Re.,
gimento:
SUA MAGESTA'OE
faz responsaveis , os ç(,mmandantes dos Corpos a q uem com petir , pela prompta e -literal observarrda desta determinaçâo.
,

'--~~.-

SUA MAGESTA DE E L~H.E[, Manda declarar o seguinte:
1.o Que o General Commandante
da 6.& Divisão Militar tem ie'.
petldes vezes ~tticipadb
achar-se o H('.gime~to de Infunteris
N" l~
em muito máu estado de disciplino,
a~elo, e I~~trllcção, não obstante os bons el~tfIehtl)s de que o referido Regimento
1I'e cempol;ttlj
Esperando
o Mesmo Augusto Senhor qne o C0nJlnondante
deste
Regimento nâo dará (Jara o fut Iro motivo a que cheguem mais ao
Seu Conhecimento
participações
de tal natureza.
2.", Qlle está Resolvido a não'~contemplar
em Pr~)moçiio aI:; una
os Officia"s d~ qualquer Grnduaçâo , em quanto estiverem
SeI'''IIIUO
nos Oorpos -eomo suprunumerarios
; e que mesmo depois de ,lassarem a effectivos , 0\1 em virtude do que !oedeterminou
na Ordem -do
Exercito N.· 16 de 10 de Mltrço de 181.7, ou por terem passagem
parn outros~Cbrpos
ontle hajam '"acoLu~8~; terá sempre cm menos
'Consideração ,0 tempo que pN cornmodidude
pessoal, tenham estado na dila qualítíade de sUprantlll'l~'rar:o,.

-.~'1-

LicmçtJ tl1'baYMt1(J fiar ntotitm de rtlo/c,fla (TO Offielal alJáizo decla.
radu, e Confirmada, por SUA M.A G J~'STA J) b' HL-R. EI.
i'Em Senão de 6 de J'I1t1w ultirrl.O.
'
A{) Cnpitli.o do Batalhão de Caçadnres N. o {), Diogo Mário de Mo.
rdes, q uorehta dias para Dan hn~ Tt.erma~s e mais algum li acta.
tne-nto; contados do 1: de ,\!!()sln.

__._*~._._.
'L'ice1tfal regitladn. tltméer.i!c.tu:. UI,II UljiciaN ~ba.~o 'ind;c(1(/" ••
Ao Ottpitãodo
H.êgitnento Je Infallteria
N.o 11; JOiSé Pacifico,
ttoventa dias.
'

A,) Major da 'i.."Seéção do Et.et'~ito, Duart-e Le-üóCdbreira, quin.
ze dias.
'

N.1>
Quartel

37.

General no POfo de Cinlra , em 10 de AgMto
de 18-m.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
do

MAGERTADE

Exercito,

Manda

EL.RE[,

como Commandante

em Cbefe

e
LEr.

p ub ljca r o seg uinte

CARTAS

DE

DO~A

MARIA,
por Graça
de Dpos, RAINHA
dpPortugal,
e
t\lgoT\"('S, etc, Fnz('r~os saber a todos os Nossos SlIbditos,
que
81 CôrlCS Ger aes Decreuirvrn
, e N6. Queremos
a Lei seguinte:
Artig-o 1.. O emprego
de Quartel
M("tre
nos Corpos
do Expr·
cito será d'ora em diante
exercido , por Alferes Oll Tenentes
pro·
postos pelos respectivos
Comfinndantes,
com o vencimento
corresponrlent«
suas Po tentes,
~. unico, Quando
forem promovidos
ao Pôsto immediato
, não
pod"rrto
con n n uar no exorcrcio
do emprego
de Quartel
Mestre.
Ar r, ~..
Os ar-tuaes Quartpis
Mestrl's Subalternos
que não tiverem (:nrnplf'tadn
r inta c cinco an nns de idade,
e estiverem capazes dI'
-rvico activo
nas fileiras,
sl>rào considerados
Alferes, 011
St'gl1ndo~ 'I ( llf'ntC's,
contando
a antiguiclade
deste Pôsto desde
o
dia em flue fOTa'JI promovidos
a Ql1art."i,; Mestres ; mas nâo poderão
prevalecer-v
ci(,~~:I nntig'uidade
pflrn mlla fundar
direito
a qualq ••er
promoção
'lt<, á dut u da presente
Lei, c quando
fi promoção
seeITectue , ser-lhos-hn
ap plicnvel 1\ disposiçã«
do §. nn ico do artigo 1.§. 1.' Os Quartel5 :\11'51r1'5 dos CMproS dI" Sapadores
e Artilheria fi II!' (',llvo>r"II) nas cr c .. u st a uc i n s mellcionadas
neste artigo,
e não
possuir ...m os l,:;t"dn,; pro pr ios da r!'~rer,iva
Arma.
serão promovidos, debaixo
da~ ml',I1I'I:' condicões,
para as Pra~as de Guerra
da
prill1('ira (' nl'rn.
•
Q." OS qllp l"lIc('d<>r<>m a trinta e cinco annos de idade, 011
nào tiverem
a prpcisa di posiç5o P flgilidade
parti n st>rviço nas fi.
leirns,
011 preff'rir m contilluar
no e'l:Ncicin
de Qllartel
l'festre,
conservarão
o direito
que actllnltlll'nt<'
tê('m de ser Capitães
gradllado! com o soldo ele vinte c f\"alro nJlI reis merrsaes qnand(l completarf'm
dez annos d(> bom ~t>rviçn nt'~te pmpr€'g'o; e poderàosN
reforDItinos na conformidade
do Alvora de dt'1.I·s is dt, Dezpmbro
de mil setecl'ntos f' noventa,
qlJando ('~tivl'rem incapa?es
do rpspf'ctivo sprviço.
Arl. :3: Os nctuoes UU8rteis Mf'slres com a g'I'Hduaç:1O de Ca ..
pitão, continllarão
no mesmo t>xercicio com o vpncimento
que actualmente
lpm ; I' podprão,
quando
haj<lm c(l(npll'lado
vinte flnnns de
bom serviço,
ser condecorados
com a OrdelJ1 Militar
de S. BonlQ
dos

as

í

9'

•

de A viz, corno os Capitães effectivos , e como taes , reformadoa segundo as disposições do citada Alvará, quando estiverem totalmente incapazes do serviço.
Art. 4:
Os Sargentos Quarteis Mestre~ entrarão nDS pr')moções
paTa o Posto de Alferes,
ou. de Seg'lIl1do Tenente , em concor re ncia coru 08 Primeiros Sargentos;
obscrvando_se
a respeito dos de
Sapadores e Art;lIleria,
o disposto para os Quarteis Mestres no §.
1.. do artigo
desta Lei.
A ri. 5.· Frca revogada toda a Legislaçâo em contrario.
Mandârnos por tanto a tod as as Authoridudes
, aqueU) o conhecimento e execução
da referida Lei perteucer
, que a cumpram
e
guardem,
e façam cumprir e guardar tão rnte ir amente corno lIello
se contém. OMlllistro
e Secretario de Estudo dos Negodos da Guerr a , a faça imprimir,
publicar e correr. t) •id a 110. Paço de Cinira ,
aos tinte e oito de Julho de mil oik>cenloe 'lllUrf'nta
c oito, = A
H.AlNUA com Rubrica e Guard.ih = Banjo de fl'1·G1IC()Il._
Logar do Sello,

!2:

-.~..-

=

Por Decretos (Ú 4, do corrent« me$..
1.o Regimento ele Adilheria.
Para contar a antiguidade
do Pôsro dr. Pruneiro Tenente de 19 deAbri! do anno pr oximo passado , o Priun-ir» Tenente,
José Ro-.
drigues Lagc •.
'lo o Regsmento de ArtilhuiiJ.
Primeiro Tenente,
com anligllidude
de 19 de Abri] do an no proximo passado,
o Segundo 'I'e neute , João Gregorio de ,Melldonça.
Uegimento de [nt'orüeria N.· 4.
Alferes,
o Alferes Ajudante
do RegHlleuto de lufantcria
N: 11,
Henrique José da Fonsêca,

.

Regl,lnento de Tnfonteria N. o 12.

Capitão da 2.· Cornpauhia , com antiguidade
de 19 de Abril
8l1no· proximo passado,
o Tenente I .Eugenio Vlllas Dôni.

do

2.· Secfáo, do H.cerc.to.
Coronel Graduado,
com antiguidade
de 19 de. Abril do anno proximo passado,
o Tenente Coronel de J rafanteria Lente da EscóIs
do, Exercito, l~rancisco Pedro CeJllstlno Soares.
Praça de Peniche.
Major, com exercicio d(!ste Posto na dita. Praça,
o Major Graduado do Corpo Mslitar do Areenal do Exercito,
AnLooio Xavier de
Aragão.
3.•• Secçâo do E'xercito.

Tenentes Coroneis (hadnados,
com a refertdaantig'uidade,
05 Maj~lre, da referida Secção,
de Enlp~nharill, M igual J,oaq uim Pi ..
rei; e de Cavllllaria, JO:ié Joaquun M.ort:ira do Sá.

L

3]

Capitâo Grndllado 1 com a mesma ontiguid ade , o Tenente de ('avallnria na dita Sl'CÇ~'l(), José Beuoncourt
de Abreu ; continuando
no exercício em q ne se acha de Aj tida n le do Corpo de A rtilheiros Auxiliares da [lha (Ia. Marl~ira.
'l'::HICn'-"" co m a dila untigllidadt',
o Alferes do me ..ma Secçâo ,
servi lido por commissâ» nos E~t:l\dos du India , A lcxandre JUlie
tiniâuo de Sousa Alvim Pereira.

SUA M·\GESTADE

--,,~~,,-

EL.ltEl,.
Determina que 08 Offic;aes
mc!)ciorLsdos teu ham os destinos
q ue lhes vão designado ••
Regimento
de- 11lf'anlcnu, LV.· 7.
Capilú" da L." Cornpanhin , O Capuâo
do HeO'imento de Infanteria N.· 4, Manod l{o.1rigllcs Affonço de C<~mpo••
Regilllc,tto de In/ou/eria
fI.'.o ]2.
Alfl'rl!s, o Alferes do B.llalhi'w de Caçadores
N.· 2, Joao de
Beuencourt
Corrêa Jllninr.
Re~imenlo de Tnfanterio N.· 14.
Cnpitão da Q." Companhia,
o Capitão da 3." Se cçâo do Exercito"
Luiz de Maltol Soeiro,
1.· Batatlsâo Naeionol de Caçadores do Porto.
Para ter exercicio de Ajudante , o Tenente do B'atalhâo de Caça.
dores N." 8, Luiz Maria do Ascenção.

abaixo

2.· BatCltlulo Nacional de (;(Jçador~sdo Porto.
Para ler exercício de Ajudante,
o TCII~'IILe do Regimento de lnfantl'ria N" s , Manoel Bernardo Gumes.
Llat albáo Nacional de Caçudore., de Vil/a Nova de Gaia.
Pum ter exercicio d€' Ajudante , o Alferes do Regimento de Infanteria N .. ~, .loâo H.odrig'll's.
Batathâo
Nacional do Pelot) da Regua.
Para Ler cXPrcicio de AJudante,
o T'lIHlIlto addido a Veteranos de
Avciro, Francisco PlIllo de Almeida.
Bafalhão Nacional de Caç()\tores de Villa Real.
Para ter exercicio de i\jlldallte,
o Teu611te do Hf'!iimclllo de Gra-·
nadt:iros da RAINHA,
J(}UO J();,é Botelho
de Lucena.
Para servir interinaml'ote
de Ajudante de Ordl·ns do Commnndante da 6." Divisào Mililal', o Tenente do H.t>gimento de Ca"allaria N.· 8, José de Lima e Silva.

_.~.-.

Official General' &formado,
qw; por se achar cO'IIf'J'lrehl'1ldido n()
.A rt. 1.' da Carta de Lei dr. l23 de Junh li de 1848, paua U ler
Adáido á P"afa ab(l'ZO inriicada, pelo requertr.
Marechal

Torre de S. f7icwte de Ue/im.
de Campo H.~formudo, Luiz- Fihpl'll Ptlceira ào Carvalhal.

[ 4,]
-~;~~ii<-

Tendo os M('muroS do COlwdlin Administratil'o
do Rerrirnf'ntn
de lflfanl<>ria N.· 15, que funccionarnrn
do L" de Julho a :n do
Outubro de I!Hlj, deixado de satisfazer 11 quantia d" Qn$,:wo réis
provenients
de fornecimento
de pào , e " de 58$000 réis resto de
uma. conta de arti!!os de fardameuto , quando o cofre rpsp"ctJvo
se
achava habilitado
com os meios que pprmiUiam ter-se re a lisado o
pagamento
das mencion adas qunntias , fica nd-, por isso in cursos nas
drsposiçôes do artig-o 18 das Instrucções para o df.'senvohi!npnln
do
Reculamento
da Fazenda
M;litar:
Manda SU A J\1AnE~TA DE
EL:REl,
Cornmun dants cm CIII'f(' do Exercito,
dcclarar , que nos
ditos Membros do Co nselno jú RI' mandou fnzer os (~nrrPSp()nd"1I1ci
descontos , proporcionaes
aos soldos das Patentes
quI' tinham
na
época da sua gereucia;
e que Iodas as vezes que quaesquer Officiaos
incorrerem na responsab ilid ade marcada no dito IHlig(). ou que por
desleixo 011 má fé deixr-m de ~mpr('gar,
co mo lhes f'lIInprir,
os fundos que tiverem ásna resp 'IISIlU brinde,
álern do rI'Sp('cI1VO dpscon_
to e competente castigo , serão os H'Ui nomes publicados na Ordem
do Exercilo.

_.~t(--<*_

SUA MAGESTADE
EL-REI,
Manda declnrnr Aspirantes a
Officiaes por terem as rcspectivus hahilitações
os ino;viliuos
abaixo
mencionados
que completaram
o Curso de Estudos do Uelll Collegio Militar.
Antonio Maria Cnrrnsco Guerra,
Soldado do Hegimento de Granadeiros da RAINHA.
Thomaz José David Henriques,
Soldada
do Regimellto
de lu.
fanteria N." 10.

SUA MAGESTADE

-"","'I~*-

EL-REI, MllndR declnrar o sf"gnillte:
Que os Officiaes nomea los pftl'll os Bnlnlbo"s Naclnnal's da Cidade do Porto, coutmu.un a p.~rfellce'r
aos t;or jlU~ cm que Calão
collucados,
até nova deterrni II l1<:Un.

-.>.:~~.-

l..cençlu "cgutadas concerid 11 aos Ufficiae. a.hai:xn indicado •.
Ao A(leres do Rp.gimento de lflhlll~rlf1 N." 3, /\JlldalllE' do Batalhào :'Ilacional ueSantarl'lll,
l'\Jdnoel Pt'dro H.OZll, noventa dias.
Ao Capitão do Regim"lIto
de lnl'cllltcria N.· 8, Juào Luiz Thomaz Lacuéva,
um OIez.
Ao Alferes do Rqimcnto
de Iufanterill
N.· 10, Illidio Marinho
,Falcão, vinte dIas.

Ajudante

General

=

:N.O 38.
Q;tlartcl

"General no Pato

de 'Cinti'tI,

emalltJ.Ag-05t<J

de 1848.

ORn'El\1 DO EXERCITO.

SUA

Mr\GE~l'ADE

do Exercito

, .Mallda

EL.REl.,
puhJioc8r

CARTA

como Comeiendante
o seguinte:

em Chefe

DE LEI.

D') T \ ).{.\ ru \. pflf Graça de Deos , RA J1IIHA de Portugal e
dr.s Al!!,',lrvl>s, (·te. Fuzeuros saber a lod"s ().S Nossos Snbditos que
a. Cortes (jtlraeõ J)f-CtPlaram,
e Nós '(~lIert'mos
-a Lei sezuinte e
Attígo L o. A~ d isposiçôes do artigo primeiro da'Carta He Lei de
treze de Mnrço de !lHI oi t oce n to s q uaro nf a e cinco,
são ampliadas
a respeito dos Officines e pTlI(.a5 de pret do cxtincto Regimento de
Vc>lulltarins
da Uninha,
para o e!f.·ito de se lhes contar
todo o
tempo de servi o, dl'"de vinte e sete ,1e !\laio dI' mil oitocentos trinta e quut ro até ao dia da pXlincção <ln mesmo Corpo,
ou até áquelIe em que o. referi.los Officiaes,
e praças de pret houverem deixado de lhe pi rt enccr ,
j\ rt, Q: Fica rCI'ngH'1a toda 'a L('~i"lIlÇrlO em contrario.
~LUJdàlDOS por tanto a lndac; as A utuorrdudes
, a quem o conhccimeuto e exccuçâo d.i refI'Tida Lei ~l'rtellcer,
qoe a 'cumpram
e guardelll,
se contém.

façu m cumprir

(,~ilardar

l.lO int eiramento

como

nella

O .\JIlJi.trn e ~ ·'·rpl.ano de F...tl1rl" dos Ne~()ci()s do (}uerrn , fi f'IÇ,\ imprimir,
pl1hlicar.,~
r-orrer. Dada no Paço deCilitra,
8<lS v m t e e oito ne .Jlllho dI' 111 I oitocvntos
{juarcnla
e oito.
A
H r\ 1N II 0\ com ltubrica
e (J uarJa.
LJmáo de Prancos. '= Logür Jo SeJlO.
--,", '(;4;:.--

=

=

p,)y IJe"rrlM ,I,: :1 do corrrn'e wes.
flnll!/hJo
de /r"lll1·t,/rw,
d., C(1rttl.
AggrE'gado em COtt,t'qU(
n\ ia dt~ SI> IJCbHr ('III (·(.mmis·ão
f6ra do
Cnrpo lia thRi~ dI" 11111 1111(11). n C 1'11:10, C"I,dl' cip. S~lrtanha.
CapittlO da 6," CUlllpUIIIIIH,
() f'rltOt',r<l
1 PIl<'lIt.~ do Regimento de
Anilheria ua Carta,
Pr.! pesco da :Jlva Cnl val!'o.
gozar das honra. dI) PÔ·ln, df' II!' fl\i d .. mittido pnl' Decreto
de 1" do m('z pr()XIIO" pa~.odo, (l A I~.. r'·b lJlle fOI do !l:.BaLa ..
lhão Movei ele Atirad(,r\>s,
JII~é M('lllt· lO Cllfllpiro.
lJalallll10 Nnciolt t de ('ilr;/'rlIllCS
de Agucáa.
J
Qun leI l\I~6tre, Autonio ~ nrliuli
t: l 'lIl1o •
Para

•

Cirurgião M6r." o Bacharel em Medicina,
José Ferr-eira da SaNa eCastro.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Civíl , José dos Santos e Sousa ;
Capitão d-i L" Companhia,
i\1annel. PNira
da G'I!lba e Costa.
Capitão da 2" Oompanhia , Munoel T IVIH('S (ia Silva,
Capitâo da 3" Companhia , Antonio Pinheiro E,I..·V:IO.
Capitão da 4.' Companhia,
JoaqulllI do Ml'!llo Píuto,
Capitão da
Companhia,
.f:n~é de M..tlo.
Capitão da 6.- Companhia.
JVJ,lOo~1 .IMtÍ de Slí M"lIo.
·' Cnpitào. da 7 .. Companhia, Loure uç» da"Sdva S. Thiago.
Capitão da 8." Companhia,
l.ulZ de Mello Pinto Leitúo.
'I'enantes , Jacinto Itodriglll's Brcda , J0sé Frallchco dilS lt(·is ~ .Toa.
q IIi lU di' Oii vuira Coelho,
:F r a ncisco E~levr\o Pill heiro de Fi "'I!li,..
r.pdo, Antonio MarC)ut's CnIICf{.io,. Mal'ceilino
Bdh a da (,":()stól
Carvalho,
Francisco
Mendes de A.raujo P1rea., e Jose Pedro
Nolaeco .
.Alferes.,
Antonio da Costa Abr ar.tes t. ThMuaz' Antonio Martins..,
Jt)ào EeHeira Lucsna , Joaquim.Guilheru-e
de.Castro , Joâo Ff'r.
reir a de Almeida e Freitas,
J,osé I{()(f'rigul,'& Baptista,
Dominzos
Tavares da Silva , e Antonio H.odrigucs de Mp.llo,.
o
Batalhâo
Nacional de. Ca~:(I,.tnres.de Héja,.
Graduado
em Mnjor ,
Capitão,
Joâo 'I'elles 'I'inoco de Menezps.;
em atte nçâo aos. bons Serviços. que .lt'Q;I pre.lado 1108 Corpos N a. cion.aes, e. especialmente
duranl~ a ·gutlrra·.ci-vil,_ 110 Corpo elu
que actualmente
se a.cha.
lJat'llhúo Nacumal MoveI de. Ca.ç'7dor.:s .. de Campo Maior •
. ' 'JJenl!ntes,
Domillgos Ferrflira de Araujo e· ::;Ou~a;. e o.Alferes do
nJP.SItIO
Butalhão,
Antonio J.acint.o. ,\isaôo.
Al.feres, o Primeiro
Sar.gt'n lo ,. A n ton.io M a ria Victo.rino; o Segun.e
dfl ..Sargentl),.Rranciseo
G~"Vr\o. de.M()ra.t~S Sarmento;
e o Càbo
de E~'1uadra , Francj~co Henriques Hoza de Aguiur,
todoi do
referit,Jo Batalhão.
_
lJatalhâo_ Naci,onal de. Ca.çfldlll'es do Pe:.o da Reg'lJ,f1..
Tenente Coronel.CQ.(lllltaudallte
~ ~lanoel A'ulouio FrulIl:Í:lco Cer ...
deira.
Tenente CorQnel Aggreg!ldo,
o Tenente Corooel do antigo BàtaIhàu da mesma Villa .' Antonio Ayres LOllrtlnço de eurl'ulhn.
Capitães.,
08 Ca.pilães
Batalbào ~<lcional de Caçadorl:'s de ViltB
Ueol, Antonio Pêreira ltodr'ig'ues Paclt'~C(l. Manoel Antonio de
Carvalho Sl.'ixas. Pt'lullra t e J. sé Curl(.s Rndrlgu('i
Coelhl);' o
Bacharel ~ .José Teixeira de, Meuêdo,. Antollio de.,Almeida Coutinho, e José Teixeira
B"TO't's-SOCico.
Tt'nentes" Oi Tenente" do Baralhã.o Nac.ionnJ de Cllçarlhres de Villa
.ReaJ J Manoel Leit.e W: CarvaJbo, L~I ,. A1alloel GVllçalvetl L~·.
ô.

-

°

rló

"

nhoso , Mir,wl Soares. Cordozo,
e José Coelho Cardozo Junior ;
Alexandre Purto. Itebello,
e José, G u edes M"urão.
J\lferes,
os Alff'Tt's do Batalhão
Nncional
de Caçadnrps
de Vi:la
Henl, José F,!rrpira Vnz-, e B~rnard,1
de B('S5a MC'I1f'zes; José
Maria Martin~, Franci~co da Nat.ividade
~)f'sqlliln
(' Sel1ws, :Bernardo ViclMino de Qlleiroz, e ;\ nlonio Monleiro Car dozo,
Bf1,fa./h(i~ N(lcwnat de Caçadore« de Pitta Real.
Q rartel :\h"lre ,. M.)n'lel GOllçalvHs da .Molla.
Cirurg:(w l\lór, J,>6'; Cnrrêa de Almeidn Juo ior,
Ca')itü"
da 9.· COITlf>ollhia, Alvaro Xavier de Barros.
Cap~luo da 3." Companhia,
Munoel AlIgu:.to de Almeida Maga-·
Jllae,;.

Capitâo da 8.a Companble , Antonio
Joa-quim Borges da Costa
J unior;
Tenentes , José' Antonio
Ribeiro Machado,
José Pereira da Silvo,
e A>lltollio Manot'l' MartjlJe,vNo:;ut'ira.
Alfere~, José de Almeida
Pinto, e Pedro de Araujo .Mansillla.

-.~~.-

SUA

MAGESTADE
BL.HEl,
Ds termina
que oe. Officiaes
abaixo
mencionados
teubam os destinos I.l'lf> IIH's vão designados,
Regimento
di} Infonte1'll1, N.· ó.
€. pitão, da 6.a G!ompanhia,
o Cnpttào
do Regimento
de InfantaTia N. L, Mauoel Rodrigues Beja.
AJtt>rm.,·o
Alferes do mesmo B..eg-imeuto,
Afllonio Juoquim
de
.AlllJcida BéJ,l.
Regiurelltb de ln/antena N.- 13. .
Tenente,
o TellPnte
do Regilllento
de Granadeiros
da l~.uNHA,.
U

Joào.José

ButeJho

ue·

LIICel1(l~

2.·

Scc.çnfl do ExeTclto.

Praça de Penich'C_
Para tl'r ex~rcicio de Ajudallte,
ça, José' Joaquim Buquele>.

o Capitão

addido

á refer~da Pra-

-·>-)C~
...
-

RUA MAO ESTAD.E EL:ftEl,

~lln(la' declarar Aspiran'I~: a
por lerem as re,pect,lV:l:l hahllltaç<Ít's
os individuos
abaixo
nlenC'Íoncldos. que completaram
o Cur:>o de Jhtudoi do Ueal ColI'oOfficiae:>

gi •• ,\1 ditar.
l.ihanio
Northww'
00 VaJle,. e Fra!1ri~c() Maria
dados do H.egimenlo
de lnfalltl'ria
N,o 10.

-~K~""'-

da Cunha,

Sol-

Por Aviso do Mjni~teri()
(l.I (illl"rra
dI! ~f> de JHlho p,ox'mo
PIISs~do, se O"telluina,
qllC' no Alferl's do n('~illlel\to
de Cavnllana N.-~,
LdnCtlfos
<.Ia ItAINIl\,
D,()~o H,'bt·rIO JIi)!gs, SE' I'on-.
te o tempo que iervio no L' Htt.làlbào l\aciouaJ
do.. (,!(Imlllt:( ..

II]
rlps"le 9 dI! AgoSln

cio.
por

lhe aprJ)\'eitar

d~l~Hõ,"

.

de r183,

o disposto

.

.!

dI! /\falo ele l'8H,
de la -de .Mal~o

'nléQ7

CaHd

_ .. J,I;\

,... t. ,
~~ ....
EL-HEl,
Manda

de

Lei
"

.

SUA MAGEST,\DE
declarar o sf'guinfe:
1,<
O Capitfio do Batn lhâo de Oaçadores N," 8, Alvaro til' Sá
Pereira
, se apl'<lSelltoll em 24 de Outubro
de ]8·W ao Ot'n ...r a ] V18conde
de Eltrernoz,
que o mandou
logo orgAnizar
o Btlt;dh~i(l
V"lunlari(H
ele B':jl, cm que esteve
servindo
de Mlljor até ao dia
li> de Setemhro .de 18t7,

oe

~,"" () Tt~h'~nle d,) BJ talh:io
de Caçadores
N." 1, J\ddído
á
Repartição
do (~Ilartel J\{ estre General
do Exercito,
1\nt01l10 Jo,é
da Cunha
Salga lo. só g'O znu fi licençn
da .J UI la ele! Saude que lhe
foi concedirla
tia Ordem
do Etf>rcito
N," QS, de Q4_, de Junho ultimo , até 2G de J 111110 pr o x i mo pnss ado,
3.·
Que foi classificn io como deserlor,
Pro virtude
do Con~e.
lho de discipli 11a, con Vt~ n i(' n u-rnen t c cougrl'luldn
110
QIl:,rt,'1 General da L" Divisào M:t.lar,
o Alferes
de lnfal.telia
na B.a SeC~ão do Exercito , José AI! tonio Pereirá d' .Eça •.
-lí~~-

Licenças rcgi.wans con-;c U"',,~ lIOS inrüvüluos âf,ai:r:o in.rlit:a« IS •
..Ao Pnmeiro
IJ't'oente
do :L" IttgimclIlo
de AI'I,ilherla,
Fral 1:.('0
Brandão
de ]\f.!llo,
q Il,lt ro rnt'Zt~'S,
.Ao 0apit[1
d:G lteg'mellto
de lnfanteria
N.· !), Cnzomiw
LOi'cS
Moreira Fl't~ixl), triJlta rijas.
Âo 'I'cllPnLe Curónel d'e Oavllllaria
na 3." Secção do Lxprcito,
AI.
bin() lPlInlllltll de Ag<Ji 1', tl'i nla dias.
.
Ao Major da refenda 8ecçilo,
Ooofre Lourenço de Andrade,
um
Inez.
.'VJajor de Infantcria

na IlH' mo Secção,
AgoSl.inho
Luiz AIVt's,
<lois mezes.
Ao Cnpitão
de lnfantcria
na dita ScC'!;i\o,
Jo~é Ue P'llIllI Durão
Pllclilha,
trez O1ez'lS.
.
Ao Alfere~ de {'nfunteria
na solm'dita
SllÇào,
A IIg1J~tO Cezar Saraíva da FIl'lsêca,
doi3 mc'1.\·...
,
Ao MJjnr addHln á Ol101p lnhin d\· Vp'l'rol1os
dI' MalloZlllhos,
Gaspar Pinto de Magillhã'~5
C;,rdozo
l',zafrn,
tn'?' Inpzes.
Aú M jor addiuo á mc~ma COIll pall h a, Juaqhlm SutWI'1I10 Ozorio,
Ao

cinco

Ao

Il1I.'1.el.

da C"rnpa n hia de Veteranos ?e Abrantes,
Silrpa, quinze UlIlS.

T':!nelltl;!

Sousa

Ajuda,..te Geneml =

S;mào de

N.G 39.
Q.uari,-l General no Paço lle Ci1rtro,

em 16 de Ago.to

de 18-18.

ORDEl\I DO EXERCITO .

•1

Su

.nEI!

A M AG ESlT Á DE lU ..
do Exercito,
Manda publicar

corno Co.m~aJlda~te
o seguiute:

CARTA

DE

em Chete

LEJ.

DOl'A
M.AnIA,
por Graça dI'! Dcos , RU'NHA. de PQrtugal
c dos Algarves,
etc.
F:lzcrnos
saber II todos os Nossos Subditos ,
que a, Cortes Geracs Decretaram,
e Nós Queremos a Lei 'Fguinte:
Artigo
1.. JIe o Govelno
Ilulhorisado
o proceder
a todas as refórmas t! me lhor a m e ntos illdi.spensaveis no Colleg io Militar,
p::lra Ó
que p rder pôr orn pratica qUHrsquer medidas e proNidenciQ8 que
julgar cnnvenienlCls,
limo vez que não exceda,
alltesdilIJinun,
sendo po~,i vel , U verba de d osp ':l.I\S IJ ue no orçamento do Estado e8\á.
á

o dito Cnllegio.
(Tove rno dará ('CInto ás Côrtes na proxima Sessão,
do U;() '1111' tiver feito de ta Illlthori"oÇ;IO.
Ma ndâmos pM tonto a toel,H n"i\lIthoridades$
a quem o conheoiurento e exocuçào
da rrf('ri:la Lei pNlf'llcer,
que a c\1mpram,
e
guardem,
e fnçalH cumprir e gl ardur t:lo jnteirl;l.Oleljte COOl,? nella
se contém. O Ministro e ~e.crl'tnrio de Estudo dos Negoclos
da
Guerra,
fi faça imprimir,
p uhh car ; o COrI'N. Dada no Puço das
Nocessidadcs
, nos t rin t n (' 11m d,' Julllo de mil oitocentos quarenta

COlHI Tlla'].1

§. unico,

para

O

e oito. = A lL\lNIJA
.Fril/lCo,.

COIll

Rubrica

e Guarda.

~.-

=

Barão de

--......

SUA MAGRSTADE
EL,ltEl,
D. termina
que os Officiaes
.abaixo mCllcionad<ls lenham
os dvst iuos qt"~ lhes vão designados.
Balalltâo d,! Caça.dores l\'. u 2.
Tent>nle,
o Tenente do Batalh~o de UaçnJor~sN.·
4, João Thomaz Toribio de Sousa.

Companhia Promsoria de Veteranos dos .Açôres.

Addido,
o M ljnr Reformado,
.lolio Fernandes Cruz, por ser o poziçtlO em <l"e se achava antes dos Illlimos acontecimeptos
p<)liticos, (' ú qual se faz digno de voltar, pelas 1>01\5 informações q\1e
lia da sua conducta.
RC{!UI1ClltO

dc Arlilhef'ia da Carta.

Pam t.er <,xorcicio de Major,
tevia N.o 16, J<,lrge.Augusto

o Capitllo

Altavilla.

do Regim,ento

de Iofan.

-.--*~.~,

OJftciaes Generae« Reformados , que por se acharem compreliendido«
no Art. 1.. da Cart« de Lei de Q3 de Junho de l8t8,
pr.ma", (,
ser Addidos ás Proçascbai.oo
iruiicadns , pelo rcqttercrCtll.
Torre de S. F'icente ele Bclcm,
Marechal
de Campo Reformado , João Pedro Soares Luna,
Brigadeiro
Reformado , José Athanaaio
de Mirunda.
Forte de Almada.
Brigadeiro
Reformado ,_ Joaquim Gualdino da Roza.,

SUA ~L\GEST.ADE

-.>6("::*--

EL-REf,
l\landa declarar Aspirante a
Officild por ter as respectivas lia bihtaçôes () i nd ivid 110 abaixo m PBcionado que completou o Curso de Estudos do H eal Collegio J\li1irnl'.
Pedro Paule HOIl de Sousa,
Soldado do Regimento
de Infantelia N: '16.

,

--,..~*--

~UA MA:GESTADE EL ...ltEl,

Mandft declarar Aspirante n
Officialpor
ter as circunstanuins exigidas na. Leis de 17 de Novom"bro de 18-1.1, e [) de Abril de 1841>, o-Segundo Sargl'nto do Hagrmeujo de Lnfanter ia N.· 14, Antonio Cazimiro de Figucirêdo.

--*'~*-

ror

Avisos do Mini,sterio do Guerra de 18 de Março, e 19 de Abril
do corrente
anilo,
se Determina , que· aos Tenentes do ttegimento de Inranteria
N ." ~, José Vicente" e Domingos Auto nio Viauna, se conte COll10 tempo de serviço efftlctivo,
aq ue lle que estiver am fóra do meSITlO, por -hnvere m tomadn parte nas occorr e n;
cias politicas de 1337, II favor da Carla COlllilituciofla.l,
como
Olliciaes Inferiores que elltào eram.
, .....__._.;:,~JIo_

POI' Aviso do Mini~terio da (1l1erra, se Determina
que o Major
Graduado
de Artilhcria,
Luiz de Barcellos Mareos Lobo, volte
ao exercício de Director do Trem de Angra, de que havia sido ex onerado na Ordem do Exercuo N" 70 do a u no pruximo passado,

--"~>I!<--

SUA M·\GESTADE
EL.H.El, Manda deelarar o seguinte:
1,° O verdadeiro nome do Cirurgião
Mór do Batalbào Nacion~l de Caçadores
de Tavira,
lIe Jo~~ Ppd.ro M~tqtle5 Bellilll{o, e
UUo ~omo se pllblicou
na Ordelll do ..Ext'~clto N. 28 deste anno.
2'.
O vt'rdadeiro nome 00 Cil'urgmo "Judante do sobredlto Batalhão, lJe MUlloel Francisco da Palma Arez, e uão como .e pubhcou na fiI('smu Ordem,
3," Que he José Nicohío da Conceição Corrêa de Mello, o verdadeiro nome do 'renellte do referido Batalhão qlle na Illl'sma Or- .

dell'l foi declarado com o nome de José Nicoláo Corrêa de MeUo•
.'

----.~.----

,

Lil:enras arbilradãs por motivos de molestia aos 0fficiaes ~b(Jixq~deM
clarados , e Confirmarias por SUA
Nl./lGIJ:STALJE J!,L-R/,U.
b'm Sessão de Q3 de Fevereiro 'ultimo.
Ao Capitão de Artilheria na 3: S cção do Exercito, ~'~~tino Duarte Fnva , noventa dias para fazer uso de Buuhos 1 hormaes J'\!,
511a origem,
ares de Campo,
e mais tr actunieuto }. contados de
1 f> de J ILIbo.
Em Seuúo de. 6 de Julho ttUimo.,
.'
Ao Cirurgião Mór do Batalbâo
de Caç add oros N.· 1), ' JO&Ó ~Jcmente Mendes,
trinta dias para fazer uso de Banhos Thermoes
n a sua origem.
Ao Alfores do mesmo Batalhão,
José Thomaz de Azevêdo Coutitiuho , trinta dias pura fazer uso de Banhos Thermaes na &1H\
origem .
.Ao Tenente
Ajudante do Rcgimento
de Infanter!a
N.· lá, João
Manoel Fernandes,
vinte dias para uso interno de agll3s ferroas
na sua ongem.
Ao Capetlào do dito Regimento,
Malhias
da Luz Ribeiro,
trinta
dias par<l Banhos gemes de ag'lIns sulfurosas.
Ao Segundo 'I'erieute de Artilheria na 3.a S<>CÇtlO do Exercito,
Cus.
todio Manoe l Leite, quarenta dias para. Banhos geraes de aguas
sul furosas,
Ao TeuC)'ltl) de Infauteria
na dita Secçào , Vicente José Borges de
Mcdeircs , noventa dias para fnzer uso de Banhos Thermaes e,
ares de Campo r-co lados de I;, de Julho.
Em :~'essâo de l~ do dito rne~.
Ao Tenente Coronel do Bata lhíio de Cnçudores N." 6, José Mar·,
qlles Salgaeiral,
noventa
dias para fazur uso de aguas das Caldas na sua origem,
interua , e exter uarceute ; coutados do dia
26 de Julho.
Ao Tenente Quartel Mestre do mr-sru o Baialhiio , JOtW da Costa
Guimarães,
noventa dias par .• f:l(.cr uso de azuas das Galdus na
.
!I
d o ena
,I'
V'
di"
sun origem;
cOlltauos
\lo
I).
ullro •
.Ao Capitão de Iufanreria
na 3.& ;:)('C(;[II) do Exercuo , Governll'd0r
illlcl'Illo dv Forte de S. Thia!:o na IllIa da lHadeir,),
Fdiciallo
da Fnlh,êcn de Castro c &<,11., nOVenta din~; para fazer \ISO de
aguns das Caldas na sua orifrelll; contadoS do dia Q6 de Julho.
Bm. St:s.~áó de 20 d,o dd., me'!>.
Ao Capitão ~ Corpo de ~aIJadorcs, U uillll:'rm Ignado DJslo,
qllarellltl dlOS para 1130 das Caldas da Huinhll lia sua prigc·m.
Ao Velerínurio uo Regimento
de Cavallaria
II: :1, tino
j, ..é Da.
uiel de Carvalho,
quarenta
dius para fazer \1&0 de Banhos das
Caldos da l\aiuha lia sua origeUl;,.

Ao Tpnenle - do Hl'girn 'o I'; dI> Ctlvilllaria N, o 4., Gamar .To;'l(l[,:m
de :"lll,a,
fJ"at.>tll
dia! ')lM, fazer uso de nallho~ das O.:ldns
da R~illhR ua S111\ origem.
Ao Cirurgião Ajwlnnte do dito Corpo. José Brar. Oorlljo,' trinta dias
• para fazei uso rie Banhos rio m a r; principia'ndo no rrn-z Je Setembro,
Ao Ct1)jiulo <lu lled'irn~lllo de Jnfauturia
N." 1, Ali ouio Cordeiro
de M'Ittos,
cinc} nta dia. ')lara lisa r dos Dalli os do Estoril,
e
ruais lractan.ento.
Ao Capit:\o dJ HogihTénto de Infnntoria
N: 6, Antonio José da
jlVd Vi-eira, ses enta d ias para ll"nhos,
c nutro lraclalllen!
•
Ao AlIdllor.da
6.' Divisà» l\ldital,
Migup] Ozorio Cabral,
trinta
dia. para fazer uso de Banhos t!q Estnril.
Em St lS!ÍO de Q6 do dito mc\\\.
Ao Oirurgii\n Mór d o HeJimelllo
de lofaolNia
N.· 9, Francisco
Lopes dl! OliveIra VclhJ,
lIoventa dias p arn a rcs patrios ,
É m Sess lo de 3 do corrente me'!:..
Ao Cornmissario
Pagador,
Jeron imo Freire G meiro de Castro,
quarentu dias para uso de ugua das Calulls
da Uaillha Tia sua
origem.
Ao Almoxarifl! das exti nelas Obra
Militares,
addido á Rf'portlção
do Ajudante Gi!neral-do Exercito,
Joaquim MOllteiro 1 trt ua dius
para Banhos do m ar ,

Ucen;ds regiRada. concedidas aos indioiduc« alKl~o ;ndi({ados.
Ao Capitão do Regirn!!lIto de Oavallurru
N." 1, Antolllo Moreira
de Brito, quatro meae s,
Ao Major do H.egirtlentll
Infolllcria
N.e 3, Anlonio de Sá Malheiro, Se.senta dias.
Ao Tenente
do 'Regimento
de Inf nteria N: lQ, Theodol'o José
Rarnaluo,
trinla dias.

ue

-4t~.-

Foi Conlil'mada por SU A 1\1 .\GESTADE
EL.J~~[, a Jicen(,'a
que o COlnlOàndante
da 9: Divisào Militar,
parl!ClpOIl
ter c(?ncedido ao individuo abaixo menl;illllado,
na conforínldade
do ArtIgo
~ .• das Instrucções
insertas na Ordem do Exercito N.· 13 de 6 de
Março de 1837 •
.Ao Cirurgião Aj'ldt)nle
do Hegime,nto d~ Infanteria N." 8, João
Lourenço de Almeida Soar'.!., trmta dias para se tractar;
desde
trinta de Julho ultrmo.

Ajudante

General

=

N.O 40.
(lfl(Jrlel

General

no

Paço de Cintro , cm $21 de Agosto
de 1848.

ORDEl\i DO EXERCITO.

SUA

l\L\GESTADE

do .Exercito

, .Manda

EL-REI,
como Commandante
publicar o seguinte:

em Cbefe

Por Decreto do 9 do corrente me~.
Batalhão
de Caçadores 1V. o 6.
Demillido pelo haver requerido,
o Cirurgião Ajudante,
Francisco
de lI. ssiz Baleizfio,
Companhia de Vete1'anos da Fo«,
Rt'formado,
por ter sido julgado incapaz de Serviço activo por uma
Junta
.Militar de Sande,
e em conformidade
do paragrafo
do Decreto de 13 de Janeiro de 1837, e Alvará de 16 de Dezcuibr« r!<, 17!JO, ficando addido á mesma Companhia,
o Cirurgiào do Exer cito , Jnr\O Llliz ela Cunha.
Por Uecrrto de 10 do dito me'JI.
Ne!!Ímmfo de Jrd(~'nteria N.o 10.
Parn goMar da, vaolngt'ns
de Capitâo dI' L" Classe, per 'Se achar
compn-he udid» IIUS dlspnsi,ot>:i
do D('('rplo
de 4 de Janeiro de
1837, o Cupiti'to Jqào Carlos de Arhués Moreira.
Por l Iervet o de 12 do nfendo
met..
Batalhão de ('açadorrH N. o 5.
Para contar n ::mti~uidHde do Posto de Tcnente Coronel de 6 de
Outubro de 1846, o Tenente Coronel,
Sebastião Francisco Grim
Cabreira.

3:

-*~~"'''_

PORTA, IA.
l\linisterio
da GUNra.
S.'cretaria Geral.
Repartição
da
Contabilioade.
NLLO t cn do sido p ossive l , a pesar de todas as
deligencins empregadas,
conh(>cer-s~ aonde existem todos os interinos pelos qUBes se satibfJzeram venctrncntos á Oflicialidade do Exercito , durante
as ultimas occorrencia~ politicas,
em consequencia.
de serem pagos por diversos Cofres, e lia Verem as con las destes soffrido demóra por differcntes
motivos, e acontecendo
tambem o encontrarem os mesmos Otliciaes algumas difliculdades no procésso dOI
documentos com que devem resgatar esses interinos não devendo por
todas estas cau;,as, para a ex.istencia das q uaes não concorreram,
~?ffrer o desconto de que tracta a Portar!a de 8 de Maio ultimo,
J8 prorogada pela ctP. 6 de Junho seguInte:
Manda A RAINHA,
peta Secretaria
de Estado dos Negocios da Guerra,
prorogar p0t:

=

=

=

•

{ '! ]
mais 60 dias os prazos marcados
pelas citada! Portarias.
Paço
Cintra,
em 11 de Agosto de 1848. = Barão de Francos.

de

-,- ..~~*-

Convindo fixar os assumplos sobre que devem ser p.xnminados os
Capitães das A.r~al de Oavallaria
e InfanlNia.
a tim de se conhecer da sua aptidão para exercerem o Pôsto de Mujor: Manda SU A
MA 1ESTADE
EL.REI,
Commnndante
em Chefe do Exercito t
publicar
as seguintes
Instrucções,
que serão fielmente observadas
pelos Generaes encarregados
de proceder nos referidos exames.
1.. Parte = Instrucção,
Designado o Corpo, e a hora cm que Se dt've começar o exame"
eomparecerú
o Gen eral , e o CapílllO q ue tem de ser examinado,
o
qual sendo de Cavallaria,
principiará rnulldaodo os movimentos da
Instrucção
de EsqlludrrlO, que se c'OrnprehendcOl na 2 ." parte do lt .•
#rui meuto de18t.3 , e xpl.cando l\ maneira de SI) pralicarem,
anIl'!!
da vÓlz de execução ~ do mesmo modo procederá
relati ,'amcnte i
parle que tracta da Eguilaçào Militar,
c no manejo das ditTcrcllles
Armas .em uso na Cav llaria, Sendo de lnfanteria,
igualmente trabalhará com a Escóla de Pelotão t .eguindo a doutrine que faz obje ..
cto da 2,a parte do novissimo n"gulamento.;
explicando
lambem
antes da execução todos os movimentos;
bem como os respectivos a
todo o manejo de Armss. Subsequeutemeute
m:t.:dall~ oexaminado
os mo'Virnchto, da Instrucção
de Hegimenlo ou Escóla do Batalhão
(collformelpertencer
á Arma de Cavallario
ou Infanteria)
que lhe
forem indicados
pelo General,
explicando
antes da execução,
os
deveres iudividuaes , e das classes.
N. D. Como para o accésso concorrem osCtlpítães de rnr_[ uleria de
linha, com os de Infanteria
ligeira, muito con virú , que conforme
IlS circunstancias
do examinado,
() General
o interrogue so bre algumas das especialidades
qlle constituem
a ó." parte do respectivo
Uegnlamento.
2.· Parte
Re.gimen interno do Corpo t e cr ípturoçâo ,

=

<!

contobiiula.ie,

Na Secriltaria do Corpo, o G(~ncl'.I1 examinará .v('f~allllente,
se
o cand ida to 80 Pôsto de l\bjnr,
c,>ohece quan 10, dI pol'l~ os. He 'u- ,
lame-ntos e Oj:den~, {ler.r(~a das differ('nl(':j, e"p"~les de SUV1'0 de
quartel qlle ha a fazer, cm oada um dos dlUs <!H.semana: qllllnlal
paradas de instrucção Itc'irnental;
e <jllfllltas hçoes de theoria aos
Officiaes c Omciae.. Inrt.~7or('s, devem haver por. semana:
em que
fo.maturn o Corpo deve ir íl Missa: o que se <leve praticar com os
Recrutas
ao alistarem·se:
quanLlls horas de I'nsino devem ter por
dia; e Serviço em que pod('11l Sl'f empregados.
Metlwdo com q e
se devem fazer 86 pronJoÇOCIl dos Olliciaes llllcrioro$:
forrnalida.de
a seguir na applicasão dos castigos; e quaes a. garantia:j QQS,om.

t

3 ]

cises presos: que Serviço as praças de pret podem pagar do que,
lhes pertencei por cscala : com que formalidade
se deve fazer o pagamento
de pret individual:
quaes Sl\O os objectos porque se podem
fazer desceu tos ás praça ; c que q unlidade de licenças se III<:sde.
vem conceder.
O examinado redicirá perante o G,·neraJ uma Ordem Rt'gimf'ntal úcerca do assumpto que lhe fór iudi<:l1do; c bem assim Uni Offi~
cio sobre obj elo que igualrneutc
lhe deve ser designado,
e outro
em resposta fi qualqn 'f !llle tracte de ditftlrcnte materia : fará a conveniente oFcr• çao do detalhe I ara a ~uarda,
s{'Cfllndo fi força de
cada COIllJ)anbia: extrahirá o m ppa diario da es~ala de Serviço de
urna Coinpan hia : tirará d _ respectivos registos, uma conta de qualqller dos effeuos de ormamento , que fazem carga ao Corpo: fará
o calculo do vcncirn nto d uma Companhia,
pelas alterações relativ li a um m-z : inspecci II rú
Ihodicurneote
I se a escrlpturaçâo
,
contahihd rde , e adtnin istr "àCl do ran cho , se aoha conforme ores.
pvctivo r cg'lllamclIlo;
e a escriplurllçii.o do Livro .M{'~tre, tem sido
ft·itR pela fórma pr escript
I AS Instrucç ôos do DU'!mO livro; se na
e cripturaçâo I e procé-so ps r" os saques do prol quinzennl , se oheervam as disposições da 1 l\;{ula~ão d 9 de Abril de ]82f>; se na
administração,
contabilidade,
e escri f turaçâo do Conselho Admi.
ni trativo I SI' tem eguiuo as lnstrucç
es de Q8 de Dezembro de
181,4,; e flnnlm nte, Ile nos demais. ramos de escriptuTação
se C"Ol.
pre a RegulaçN o dt! 2 de
ovembro
de lfi3(i.
Quando o examin ..Jo pertencflr ú Arma de Cavallaria,
álém dos
I'ssumplo' que ficsl I iorlic dOi, c que forl'm communs ílS duoI Ar.
Illn , .crú e;pc('ialUlenlC
~ r l!J ofl..., lia ~arl{' das Instrucções
per.
manente
, m!Hld das oüs rv r por D en'lo de 6 de Março de J616,
e quI' II!tO e)li . ·rem a[teraddS p.r dhpO iç{)t,>s posteriores.
I?indo o c,wme,
I"gull 'I) o prol! '- o quo ficfI dt'lermidndo,
.e
a que a itilão osOtliciacs
Supeliores
C'Cnpil~l:; do Corpo, (lue li•.
Ver s('rvido pora () UJe~Ulo cxume;
o Grlwral
cll\iarLl o resullaóo
pcln RI'f1urtiçit
Ajtldn·lt
Gen ral d) lh'~rcito,
declarando,
se
f) f'xonlinodo
satisfez cvmpldalll
ute, ou nno: ne.te cazo, em que
(I, UIllPl(1b deixou
de re pOIlJer;
(! lia
lIi'lle, se pdo seu elltlHln fi.
;,:;co o cOII~ideTIol nas Cilcullstancia~
dI! Sl'r promov'do
para um C"rpo.

no

_.>1~_

SUA MAGE
nbaixo mencionados

TADE EL· tEl,
lenham

06

Ddt rmill-8

d,!.tinos

qll,'

Ihl"

quI' 06 Ot'Dciues
vão delignados.

J:J.t,talll<ío fk Cttrr.' {,Ift:, 1\'.o Õ.
A lferes, o Alferes do Batalhão de CHf.'lull'l .e 1\ • 7, A Iber! Sdtwlllbalc •..
Re!',nento de fr!ltmlerIQ N.· ó.
Copellão,
o CapelJao do Batnlhllo.
de C"couorcs N,· r>, Antonio.
Ja.cinto Hapozo.

J

[ 1· ]
S·ccSfi·o do 1~'..tY.tC'il(}.
1'1'ara de rlbranlcs,
Addido á referida Praça,
o Capitão do llatalhtlo
de Cncadores N.·
2, José de Freitas Pm to ; em attençiio a fichar-se iu·Jpos~iLilita.
do de servir activn men to , até qll!" se r('sIQll(~1ça do grnvc feri.
monto que recebêo na Acç:o de 2'2 de DCZ\'1l1UI'O de 1816.
lJalalluío Nacional de C(j,;,~adorcsda Rainhu e Garta da Cidade da
Guarda.
'I'e nente Coronel Com mun dante , Antonio Saraiva de Vilhena.
Batalhão
NactOuat de Deteusores da Cada e Rainha da rilla
-de Setulial,
Para ter exercicio de Maj or , o CUjl:lão da 3." Secção do Exercito,
José Rafael Nogueira.
Bat"lll'lo
Nacional dr: Caçadores de Villa Real.
Tenente Coronel Comrnu n d anto , João Botelho PtrllP1I1 I Sarmento.
B"tu.lhâo Nacional dt Caçadnres de S. Jo(ro de rlreias,
Para ter excrcicio de Major,
o Capitão
do Rcg imeuto de l ufanteria N.· 1:1" João Gonçalves dos Santos.
Para ter exercício de Ajud:lllte,
o Tenente da S.aSecçilO do Exercito, Sebnstilo Olíva de Cur valho.
~.'

-'~.-

Ofjieiacs GweraC8 Reform-ulos , 'lu" por se acharem compr liendido«
no Are. 1.. da Cada de LC2 de 23 de Junho de 1818, pnesam a
ser .rlddido« ás Praças abai.ao indicadas , pelo 1·cqllercrcllt.
Torre de S. Vicellle de JJct~m.
Tenente General Reformado,
Marques de Torres Novas.
Csstdio de Fuinna,
Brigadeiro Reformado,
Jo!>ó de S:í Cou iuho Barreto.

--*~~'lI<-

Licenças re!rúado~ concedidas aos iud unduos aboieo indicados,
Ao Segundo Tenente
do !.V H ~gilllellto de Artilh .nu , Bernardo
Antonio de Brito c Abrcu , UIlI UH'Z.
Ao Alferes do Regimcnt., de Cavallar ia N" 1, Antonio 'felles
Castro da Silva, um m~z.
Ao Capitão do Il gimenlo d Ci\\'allaria
N.· 4, José Rodrigues,
doi" mezes em ~ctembro c Ou,ubro.
Ao CnpitlLOdo d;toRe.!irnm'o,
Jolo Cou('f'iro daCo ta, oilo dias.
Ao Capitllo do It(!rilll-nt
Cavallaria
N.· 8, Joaquim Henri·
<JU(~S Moreira,
quinze d.as.
Ao Capitão do Hegiment
de Infanteria.
N" 9, ManoeI Antonio
de Oliveira Bastos,
tl'intn dias.

ue

Ajudante Gentt'al =

N.O
Quartel

General

no

41.

Paço de :lI1afra, em ~4 de .IIgo,to
de 1818.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGES1'ADE

do Ex ercito , 1.landn

EL-ITEI,
publicar

Commandante

COInO

eDI

Cb~re

o seguinte:

DECRETO.
Tendo o Marechal do Exercito
Duque da Terceira,
no tempo
tia lucro contra a usurpação , aflla nçado por agentes mandados conw
ferenciar
com algun - do. Offrciaes daquelle Exercito,
que seriam
conservados
IlOS mesmos
Póstos , os que melhor avisados abandonassem o serviço da rebeldia,
c que empregando
aSila influencia
para trazer a seus deveres Lili tropas do seu com mando 'se unissem
ás fileiras da honra c Iidehdade ; garanlia~ estas que foram confirmada" por Decreto de cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e
trez : Hei por bem Determinar
qUI' ao CnplttlO garantido,
Manoel
Sevéro Corrêa de Brito G uedcs , spja contada a antiguidade
do ret rido dia cinco de OUluhro de mil oitocentos t riuta e trez , por
estar no CilZO de dever npproveitar dI' rodas as drspoaiçôes
do referido Dor-reto , O Barão da Ponte d a Barca , M,nistro e Secretario
de E tudo 00 ~h'goci()s da G IINra, assim () t!'nha entendido e faça
executar.
Paço da t\I'CC~ iOHOC'S,em trez dI' ,\go to de mil oitocentos quarenta e sele.
RA1~llA.
Barão da Ponte da Barca,

=

=

---*>=
~*--POH.'L\ lU A.

l\1illislNio (111 (J uerr a , = Rr-pnrf içâo do Conselho
de Saude. =
Manda A H.:\I\flA.
pela 'Srcrl'loria
Estado dos Negocios da
(1 uer ra , fJue os Cirurgiôes
DI'If'ói,do~ do Conselho de Saude do
Exercito
com-cem nfl dia 1. o do proximo futuro mes de Setembro
8i iospecçôes
de Snude , c do
l lospitn s nos respectivas
Divisôes
,Milit rcs ,
e m rcfercllcia ao J..
mi' I re do corrente anno , devendo os Comrnondanles
da La, 3.", {>," , I! 7." Divi.ões Militarl'! Jarem pnrte por e3te Minislerio dI) dia em que sahirem do quartel permanente,
e do dia cm que a elle reeollierelll. Paço de Cintra,
m 17 Lle A 'osto de 1818. = BarJo de Francos.

u"

_.~Ç(.-

SUA .UGE

TADEEL-HE1,

que oOmeial

Determina

abai.

o m ncionad:,

11'~1a~ o dc"tillo que lhe vai designado.
Ba.talh",(). l'wcIOw11 de Cn_ç~(jo,.~,d(J Pt.'I.O da Begtta.

Porn, tl'r

('Xt>TC1C10

de Mnjnr,

o Capltll()

tena N.· 9, .MIlIlOcl Rodrigue.

do Regimento

de Pinho •

•

úo Infan-

(2 ]

SU A Mr\GEST·ADE
EL.JtEt,
Manda recommendur
Il obsE>r.
vancia do que SI' acha disposto lia Ordelll do Exerciío N." 37 de 3
de Outubro de 1~.f.3, r~llll Vilmente
aos Omci::le~ <lHe VI -re rn C'ITl di.
]igellc~a ,í Capital,
incumbidos da. recepção do soldos , e de IIlligos
fllrnH('ldos pelo Arsenal do Exercito ; t.)rnalldo
os C0ll1l11llnd,lIlltJ8
dos C'orl'os immediatrnnente
respousavois , pelo exacu, cUfJlpriruen.
to da referida disposição.
-.~'W"""_
di)J Altlmrim
da f~',cóliJ do EJ:cf'ctto, que fortim. prC1nif'!4
Jus nas di.f!erentes Cadeirali da "eJcridtl Escól{J, no aw,o lccinx»
de IfH1 a lttf8.
1.'" CADlnl1i.
Caría~o Man'oel ~.?q,1(>, A.lvarl's, ~<"~Ilhdo 'l'eriênte dê ~Itllherln
de Macau. = L l'rerlHo pccolirflrlo,

J!d!lr,io

Q,. C,'lIl~llt,(.

Afbrrto dI' SiJri, A Ifere's do Heginreiitó
l~. = 1:' Prémio pecuniuno,

Cartano

l'r.' CA

~Y!t1Ü,.

dê fnr.lliterill

N,~

•

.foflqllim de Coslro,
Alferes do 1{(Jglntin o de 1nfontcrio N.d
1~. -:- 1.' P'cééllio pccuninr io.
4·,~ C"otIRA,
L" Parte,
Caetano l\lêlrioel R -que Alvores , S.'gllndo 'l\'nenle
de Arlilherin
de MaclIlI, = 1.0 Pré.nio pecuntnrto.
Emi"llio
Jo"é Xnvier Machndo,
St'gundo "tenente- do 1, °llf'O'imclÍ.
to bde Ar tilheri«, = 2: Prémio pecuniario.
o

J01~

=

Cactnno
lO,

Alberto

= ilm

ele Sori , Alferi'9' d( !hgimt~nto

de Iufautcria

N.·

Prérnio honorilj('o.
4," C\DElll~.
2'.• Parte,
OMtnl1() Manoel ftoqll<' Alvares,
Sl'lfhndo Tefl~ te ~ Arlillrerill
d~ M;r('IIII; = l.. Pr~mio pcc\llli rro.
€IYNuuo IHI)t'rln de Sori,
Alff:I(>s do 1 cl§irnenlo de 10r.lnl ri N,"

=

lO. :::::::~
Eui;
t.'('JM

o Prémio
lio .Jn~é Xavier

úe .ArtiHr,·ria.

pf'culliario,
Machl1do, ,t ~I,ndo Te-ni'nle
11m PrélJlio 11I,"oriflco.

=

b:

C.H'~lr.l.

-.~.--:...;

JMé Jooq,lIirn d(~ Cn Iro, Alft'res do Ht'girncnto
1'2, =; 1.0 Prémio pcclllliario.

rroti

do 1.. Rpgin1en ..

de- Infantcrta

N:

Alumllos ti,. 8,cóla Pol!Jtechm'én., que obli""eram pt'émlos tI.) anrL" lecttt10 d'e 18·i7 a 18.J.8.
l:A (jAOEIU\.

Reloç tO nomin,,1

Antonio Anacleto da Silvl1' orftes. =i 1 • Ptémio pecurriario.

2.&
VicEnte

CADEIRA..

Ramos, Seó\lndo Satgento
Aspifat'lt
1\ OfO(ilal
rl~ lnfantcria
. 7. = 1.. Prémio pE'CHn urrff.

Ferrcira

do RêgitrlpntJ

C1

José Vicente Gldinho.
da M arrnha ,
2:

Prestucion ado
}"}j émicl pccuniario.

=

uo

Estado

pela .Rc·pà'rtiqào

-l.•a C \I1Rlll \,
Luiz J05é dE' Mollo , Prt'stacionadll .do I~stad(1 pela Repurtiyã-o da

=

.Mnl'll\hn.
1 • Pl.!rnio ~e IIlliaritl.
Frene scu de ;U 'IlnlJ Appnrici
= 2." Prémlb peclloiMi
6·a (ihDF.IR \.
A ntouro P<lr'eirà MOllzia ho. = LV P rPlllio pecrruiatlo,

•

7.· CAD~lr.A.

Luiz JOõé de 1\1ell o , Prestacionndo
11llrinha. =
Pr"rnil'l pécuntari

I:

Francisco

dI: Menna

da

pela Ilepartiçâo

d r Estado
'.

Apl" 111'1-0. = 2.' Pr~rtJio pecuniario.
9'~. 0A l>lR".

AtI"'lI to 1\Lnia de AltriCT a. _:_ 1: Préulio pecuninrio,
A n71),do l','r"ira MOIlZ' ulro;
2.' Prémio IwcIlt'liano.
Jusé Marill de Almeid8'. = 11M P(~m;o honorifico.

=

lO.· CAD 111 u
Luiz .lOS!! d ~ Mello , Prestacionado
do E,tado
darinha.
= 1,' Prénti.) pecuniario.
P.eJro dI! AI amare Gorrl
F,wlollrá,

que

.AJÚtwtO:l

t~tÀ'ltn

pela Repartição

= ~:Prémio

pe('t1rÚlltl~

.tJt, prtmitl to.;, Mepôclt:$s~m ler

"ados

C(l1/1O

dÁ
.
•

OO'f'dt.te.,.

01'lltl1urios.

1." C!J)lhltA.
Luiz Cu 1'1,)5 Gae-rrns dOi S:nrfu!i. = 1.o Pr~drió pecuni4ticf.
6." CAD.IR.e
.Toi'ro FltipVe daI Cu .•
Prémio peCUn;lItid.

= .'

Pedro de Alcantar..l
Mortinho

Go~

Aogu M drt

7 • CiDEIRA.
(lontOllra.
9.· C\DEllt~.

~In

A IIlon io d· S,lIda" ti" da G
l!. I t'ullo flllllrà' ( róo)' ~

'1\\ ,dr
'Ul

•

11111

ti m

Ptémto

10· GADElltA

.i"~n \tncurin
Luiz Aulonio

dos, :llltns.
de ÂfI'irade

= 2:
JUI)'

.

•

==....._

UltI

}>C'cnniario.
PrJmio honorifico

_...:-~~
. UA M.\G"'~ TADE E~·1tt:I.
I "dn
OlTicincs fi r t 'reltl1 n! r ~ I'r.ti\l
o',iltta ()o'
DIt'l\cionaous
gío Militar.

que cornpl~laralll

llOnoriflco •.

Pr rr!i(1 r,onorilico.
!I'O(lorifrdO.

Pré,uio
•

um Prémio

=== I: Prémio p(~C\miaTio

I.

=

=

o Curo)

ôtCIMnT

Aspirltfd,.s;:

itrdlvidunl\ ,llJsllxo
de .E.ludob do Rl:ol Colte0"

1>;0"'(1 Alexandre de Almeida Sonr<·s,. úhtado
()uvall,H1a !'. •• ~ Lauct!lloS da. HAlNII\..

do Re~ft)ento

de

I

[4 ]
Luiz Maria Teixeira de Figueirêdo,
Soldado do Regimento de ln"
.fanteria N.° 1.
Diogo Lopes da Gama Lobo,
Soldado do Regimento
de Infante.ria N.- 4.
Rodrigo Antonio Coelho,
Soldado elo H.egimento dI' Infanteria N. 6.
Herculano
A ugusto de Barros e Vasconcellos , Soldado do RegImento de Infanteria
N." 16.

-.~.-

SUA MAGESTADE
EL-REI,
Manda declarar o seguinte:
1.0 O Tenente
do Regimento
de Infanteria N.· l~, Joaqllim
de Abreu Castello Branco,
r eassurnio o ex ercicio de Ajudante do
Batalhão Nacional Carlista de Caçadores de Castello Branco,
em
24. de J ulho ultimo.
2:
O Alferes do Batalhão
de Caçadores
N:
B, Henrique
'l'reskw,
não ~Ol:OU a Iiceuça de trinta dias que lhe foi nrbitrnda
pela Junta Militar de Saude , orn S('s550 do 1.. de .lul ho ulnmo ,
publicada
na Ordem do E reito N: 34 de 28 do dito mez ,
3.° O Capitão despachado
}Jara o 8atl1111âo Naciounl de Caça-dores de 8raganç!l,
na Or dem do Exerci to N.· 24 deste UIIIIO, rem
o appellido de ~lalta, e filo de Matta,
como 58 publicou na rnC,1lI8
Ordem.
4.·
Que ftr:ou sem effeito , pnr tnntivo de Serviço , fi licvuçn ela
Junta que lia Ordem do Exercito N." 19 de 2 di' Mai(l ul: mo ,
foi concedida ao Capitão do Regimemo
de Infunteria
1'J •• ~, AgOli"
tlnho Moreira Lobo.
b.- Que foram setenta dias de licença da Junta de Snnde,
que
em Sessão de 20 de J IIlh próximo pnssado , se concederiio ao A I..
feres do Regimento de [uf,.IIIler;a N.· 10, Caetano AIIlt'rto de SI).
ri, e não sessenta como foi publicado
na Ordem do Exercito N.34 de ~8 do dila mez.

-.~.-

Licença arbitrada por motivo (Ie molcstia ao O.fficial ahaizo dcela«
rado , e Confirmada, por SU.l1vIAGlJ'S1'ADI!-'
BL-RBl.
Em Sr:uáo de !.!O de Julho ,dUlI/n.
Ao A Iferes do Batalhâo
de Caçadores
N.· 8, lll'nr~C]lIe Tr('~k w,
noventa dias para ares de cumpo,
do 1.· d-e Agoito correntp.

aonde lhe

--.~.-

conVJ<!r

i contados

L'cenga regidad(J r.ol)cedida an Officia.l ahaixo ;nr!;cndn.

Ao

Tenente

do Batalhüo

N. o ó da mesma Arma,

de Caçadores
N: 4, fazendo St'rvl o cm
Jo~é Joaquim Pimentcl,
UPI Ulez•

.Ajuda,.,~ General

=

N.O 42.
'Quartel General no Paço de All'.I_{I'G, em 30 eh AgfJll()
de 181:8.

01DEM

'Su,\

l\L\GE,

40 Exercito,

T,\DE

DO EXERCITO"
.L-REI,
corno Commandante
o lIegtlill~e :

em Chefe

al'lÜ. publicar

"Por Avisos do .'\finistcrio da G uerra de 13 de Março,
e 19 de Abril
do coneute anuo, se Determina,
que aos OfTIciaes abaixo menci nados, S' coute como tempo de serviço effectivo , aque lle que
c:;tiveralll fóru do mosmo , por haverem tomado parte nas occorrendas P liuc« de IS' 7, a favor da Carta Coustitucional
, como
Officilles lnf(·rior·s
que então eram.
Tenente do ne,{im nto de CavalJaria N.· Ç!, Lanceiros da RAINHA.,
José Joaquim dos antos .
.Alferes de Ca v lIaria na 3.' Secção do Exercito, Migllel Rufino Alves.

-.~~
..-

SUA M.\GESTAOE
EL.1tEf,
Determina
que o Official abaixo mencionado
tenha o destino que lhe vai designado.
~ .• SI'CÇlíll do Kxc1'cito.
Alferes, o Alferes do Hegimento de Covallnria
N" 8, Rafael Pinto
.Montt>iro Baudeir a ; ficando sem vencimento
algum, por assim
o haver requerido.

--*~~.--

SUA M \G ESTADE
EL.HEI,
Mallda declarar
Aspirantes a
Officioe~ ror lerem os re pect.ivus hohilitaçõ,'s os individuos abaixo
menr-io ue dos que comptetararn o Curso de Estudos do Real Cotlegio Mir'nr.
José de l)JI·llo Carduso , e Jo é Ricard» da Silva Antunes,
Soldados uo .BalalhrlO de Caçador 3 N," .
Alli~lblo (it>Toru Telles Ferreira,
SoIJúJ()' do R-()"irnenlo de lnfuu ter ia

N" 16.

o

-- ..."'Ç(.-

8UA.MA.E
TADEEL.n.EL,
ManJa declarar Aspirante a
Offrcinl por ter a, circlIll~lancias
exi~idas na. Leis de 17 de Novembro de 1811 , (' :;, de' A I1Tj) d IS li>, o. «ldado do Regimento de
lllf· nt riu .li': 6, Auóu:.l
Pint de M'I IHJa.

~IAG H. r AD"

_,.~t~-<._

E L·lU:r , Mao:dn declnrnr o seguinte:
por Portdrla do Mini lerio da G \Ierra de Qf> cio corrente
IDf'2, diri"jd
ao ln
lar. 'i~clll do Ex r{'ilo, foi dl'wrminado
410lc ~ Omeio
a, uLio
q , nlarcllem parj1 taS rovincia.;, ou dd ..
SU A

1..

IIC

•

[ ~ ],
las para esta Capital.,
se aproveitem
das carreiras dos Barcos dà
Companhia
dos Vapores do Tejo e Sado, serr.pre que nas rnarclms
que tem a fazer possam seguir este tr anzito ; devendo os COOllIJandantes da~ Di Yiso<;s Militares e ?Iais 1\ 1.ILlwridadt's a q 1I('m COUl P"!Ir ,
passar os ttenerartos
, e respectivas
gUias de rn a rch a , nesta con íor»
midade,
para a veriflcaçrlO e pagameflto
dos C'ornpptentes abo nos,
2.·; () Coronel Chefe do. Estado MaIOr da 6.~ Divisao Militar,
Claudio
Caldeira
Pedrou),
tornou o Commaudo
d a I1H~,lTIa Divisâo , durante
o impedirneuto
do Brigadeiro
Graduado,
Bernardo
José de Abr e u., FIO 'dia QO do corre nte ,
3.· O Capitão
daS." Secção do Exercito,
Manoel iJosé Vieira,.
acha-se interillar.lcute
Culllrnandando
a Companhia
de Veteranos.
de Vianna,
desde o 1.. do corre.nte.
4." Foram setenta dias de licença que oJunta Militar de Suude .
arbitro\l ao Alferes do Reg-imellto
de Granadeiros
da RAINHA, José
Henriques d e Castro e Soll a , em SC.,stlO de 2{) de .l ulho ultimo, e
nâo sessenta como foi publicado
na Ordem do Exercito N.· 34 de.
2g do dito mez ,
5.
O vord adeiro nome do Alff'rPS despachndó para o Batalhão.
Nacional Carlista d.e Caçadores de Castpllo Branco,
na Ordem do"
Exercito
N.· 31 deste anno , he José ltodriguc.
Carrrlho , c nào
Carrelho.
0

-".~.--

..

Licenças. arbitradas por motivo. de molcstia aos Ofjiciaes abaixo de-:
clarados , e Conjinnadas por SUA M /1 G fi-' S TA u 1:.: fi.' L- R IJ'):.
Em Sessrso de II) de Julho ultimo.
Capitão do ftegimeulo
de Infanteria
N." 1~, Francisco
José
Barboza,
sessenta dias para Banhos .de Caldas .em. S. Pedro do
Sul , e do mar na Eigu-iru ,
Em Sessáo de 22 -do dito me'!.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria
N." 1, Joaquim José Múdeir a , quarenta
dias para uso de Banhos do m ar; co ntados da
d iR 128de Julho
.Ao 'Facultativo
Vetcrihari-o
do m,~slJlo Hegirncnto,
Joaquim
Gonçalves Vidra,
quarenta
dias para liSO de lluullOS ,do mar j . con- .
taJoõ do d~il ~3·de Julho.
Em Scss:io de ~6 do dilo rne~.
Ao Major do Regimento
de Cu vallaria N." ó, Pedro Maria de
Brito Taborda,
quarenta dias pura uso de Banhos das Alcaça.
rins; contados de 10 de Ag'lsto.
Em SC~SlO do 1.o do corrente me!..
Ao Cirurgião Ajudante
do 2.° ReguDento
de Artilheria,
Euzebio .

1\0

.vul1criano de Matt\>s,

5ç5senl~

dias p~m, fazer

\I~O

de ag:ua. d"

L

3 ]

Caldas
na sua origem,
externa,
c ir.tertHlmflnte,
e depois
de
Banho"
do mar em Setubal-:
eo nt ad os de 20 de Ag0StO.
Ao Major de Iufanteria
fazendo
ser viço n a Pruca de Elvas,
Jo~é
M:aria Leal,
quarenta
dias para fazer liSO de Buuhcs
do mar em
Setubul ; co ritados de '20 de Ag"stn.
'
L~'m Seôs.ío de ;Y do dt'lo me'il.
A'o Tenente
do Regimento
de Cnvallaria
N: I, Pedro José MaIlhado,
quarenta
dius para f..tzer uso de Banhos
do mar cm Se-

tubul ; cOlltad'ls de 10 d e A~osto,
o
.Ao Capitilll dõ R(·~ilIlf'llto de Cava ll ar ia N. 4, Ma~oel José Por.
h.lln
Sl.,senta dias pura uso dto' lertes , e ares de Cr mpo.
Ao rCl~ente elo mesmo
Itegiruento,
José Maria
da Costa,
trinta.
dias para C..tldas da Rainha na sua ....r igr-m.
Ao Tenente
Coronel
do·l{egimento
de Cavullaria
N: 5', Luiz da
Silva Maldonado
dEça
, vinte dias para
convalescer,
Ao Facultativo
Veterinario
do IIlC5mO Rt'glmE'llto,
José Gomes,
trinta dias para fazer uso de Banhos
sulfurosos
j contados
de 20
de \gmto.
Ao Capellã.o
do Batalhão
de Cáçadorps
N.~ f>, A nf o n io JilCintho
Rapozo,
trinta dias para Ilwda,Caldasdll
Haillhanaslla
orIgem.
Ao Alferes Ajudante
d" referido
Batalhão,
Joaquim
José- de Alacantara,
quaren ta dias paru- se tr actar ,
Ao Capitão
do wenci"nad{)
Batalhào
, Jvrge
da Cunha Ribeiro ,
quarenta
dias para Caldas
da }{ainha
n a sua origem,
Ao Alferes do BatalhllO
de Caçadores
N.· 8, Carlos Augusto
Bon.
de So usa , triut a dias para Culdus da Rai,·ha na sua origl:'m.
Ao TCllellte
d o Ite,-\,irncnto
UI:' lnfantería
N.· 1, Antão José de
F'r c it as e AZPV4~ Io , trinta d ia s para f'a z er liSO de Banhos
do mar.
Ao Capitão
dll Rf'g'ifllelllCl
de lnfullteria
N,· 7, JNlqllim
Manuel
da l'alm3,
quarenta dias- para fazer 1150 de Banhos das Caldas.
da ttaillha
lia sua ()rlg,~lII,
Ao rell~nle
dA dilo lt.·~imento,
M,,:('iano
A I1gllStO de Barros e·
Vasconccllos,
quarenta
d!<1S para
f"zer
uso de Banhos
dai Cnl-·
da~ lia ~lIa orig('III;
Ao Alferes dt! referido Rf'gimento,
Jor\O José da Maia e Vascon-celto:!,
seSif~uta dias para se traclur.
A(> I'''pit''i'\ do H.e;!'itll'~!It<) de Inf~l!l'('ria
N:
16, JOfé Mari:t da
Silva .f';l'ire, trinta dJaspara
f~\zerllso.dl.Banhos
dusAlcnçarias.
Ao Capltao Quartel Mestre do dilO RegllllelJto,
Justino
l~rancisco
de Melto BFHlldüo, qll<t,renta dias para Jazer U80 das Cllldas da..
Rainlw.
Ao Coronel Tf'nf'nle Rey da Praça de Abrantes,
Antonio
de Olíva.·
e Souóa de Sequeira,.
trinta dias para
fazer uso de Banhos
do

muro

:[ ~J,]

Ao

Major da 4." Secção do Exercito,
addid-, ao Forte de Almn~
da, Joâo Manoel P\~rei.ra da Silva , quarenta dias paJa Üaldas
da Rainha na sua origem.
Â.o Ailluuuensc
de 1.a Classe da Secretaria
do A rsenal do Exercito, Antonio Satiro da Silva, trinta dias para se tractu r,
Em Sesstío de 9 do dito me" •
..Ao Capitão de. BatalbtLO Nacional Movel de Campo :Maior, José
JoaqlJim da Silva Pereira,
quarenta dias para fazer uso de leites,
e ares de campo.
Em SeSII(í9 de 10 do dito me~.
Ao Primeiro Tenente do Regimento de Artilhcria da Carta,
José
C,wlqno da Silva Junior , sessenta dias para se tractar •
.Ao Tenente do 9.° Batalhão
Movei de I\tiradores,
Augll,to Cf~zar
Maneôchi, Ijesseul<;l di-as para Caldas da '({ainha, e Banhos do
mar.
Em Sess io de 11 do dito me".
Ao Alferes do Regimento de Infa nterie N," ~,Vis('onde
de Samodàes, trinta dias para Banhos do mar; contados de 18 de Agosto.
Ao Capirão do Regimento de Lnfa n teriu N: 6, José Joaquim Esteves Mo.qllp.ira, quarenta dias para Banho! do mar; começando
em 20 de Setembro.
Ao Teuorrte do referido Regimento,
Eduardo Mathélls de Alnaeida
-Coclho , quarenta
dia para Banhos do mar ; começando elll'l16
de Setembro.

Em Sessão de 14 do dito me:c..

Ao Capitâo do Estado Maior de
da

Çosta , sessenta

Artilheria,

José Frederico

Pereira

dias para ares patrios,

__,..oiilt,,~*Licenfl!.s ,.egisada5 concedidas aos individu()s 'abaieo indicado»,
Ao Capítao Quartel Mestre do Regimento de Cavallaria
N." 1,
Vicente Madeira,
quareu t a d ia
Ao Tenente do Regimento
de Caval laria N" 4 ,Diogo
Mar.ia de
Gouvêa Leite, vinte dias,
:Ao Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria N·.·
Luiz da
Silva Maldonado d'Eça,
vinte dias.
Ão Tenente do Regimento
de Jnfanteria N ,. 1 , João Pedro da
Graça, porogação de trinta dias.
Ao Major da ~. a Secção do Excrcito,
Governador da Praça de
Juromenha,
Manoel Henriques B~rboza P,itta, trinta dias. ,
Ao MAJor da 4.· Secção do Ex.erclto, JaCIIlLho José llypolllo,
trinta dias.
á,

õ

Ajudante

General

=

,

,Quartel General no Paço de Afafra,'
de 1848.

em

31 de Agoüo:

ORDEM DO EXERCI'tO.

SUA

M AGESTA DE EL-REl,

do Exercito,

Manda

publicar

como Commandante
o seguinte.:

em Chefe

DECRETO.
Éstall1indo expressamente
o artigo vinte da -Lei de doze dê Janeiro de mil oitocentos
trinta e sete, pela qual foi creada neste
ReIno a Escóla do Exercito,
gue nenhum Alumno,
cujo destino
for para o Estado Maior , para Engenharia,
ou para Artilheria,
possa matricular-se,
como ordinario,
no primeiro anno da mesma
Escóla , sem que apresente certidão de approvação de Latim,
Historia Portll€{UeZa, e de Geografia,
e sórncnte de Historia Por tugueza e Geografia para os que se destinarem
á Cavallaria,
ou lnfanteria:
E tendo os Alumnos da referida Escóla sido até agora
dispensados provisoriamente
daquelles e!'ludos preparatorios
em virtude da disposição do artigo quarenta e dois da citada Lei, o qual
continuando
sempre em pleno vigor e execu~ão, neutralisaria
indubitavelmente. aquella salutar providencia
da mencionada
Lei quando exige os ditos preparatorios
que Tenho por muito proficuos, e
indispensaveis : Hei por bem Determinar,
que passados trez annos
depois da publicação do presente Decreto não seja mais admittido
á matricula do primeiro anno da Escóis do Exercito,
na qualidade
de ordinario , Alumno a.lgum, sem que mostre previamente
haversatisfeito a todos os esl udos preparatorios
de que tr acta o artigo 'vinte da Lei da mésma Escôla ; de maneira que findo o prazo delempo acima estabelecido,
ficará para o futuro d~ nenhum effeito adis ..
posição do I;Irtigo quarenta e dois da sobredita
Lei. O Barão de
Francos,
Ministro e Sec,rctario de Estado dos Negocios da Guer ..
ra , assim otenba entendIdo,
e faça executar.
Paço de Mafra, em
vinte c quatro de Agosto de mil oitocentos quarenta
e oito.
RAI ..

NHA.

=

=

Borâo de Francos.

-,,~*-

Por Decreto de ~3 do corrente me.·.
Batalhâo Nacional de Caçadores da riu« da Feira.
Quartf'l Mostre , .Joaquim José Teixeira Guimarães.
Cirurgião M6r, Bartholomeu
Pais Moreira,
Cirurgião Ajudante,
Joaquim José de Oliveira •

..

Agóst,inho Joaquim d~ Oliveira Coelho.,
Domingos da Silva Canêdo.,
Domingos José Godinho.
4." CIf':llp8A bis, Joaq uirn de Sá COlltO.
'
5.- Companhia,.
José Ferreira RegaI.
Companhia.,
Manoel José Godinho.
7 .. Companhia,
Joucluim Vaz de Oltveira Junior.
S,a Companhia I Antonio José Teixeira Gnimarães.
Manoel Illidio de Pinho Carneiro,
Francisco Pais de .
~()\I"U,
Manoel Neves d,<:Castro , José Moreira da Costa J urrior
.1oão Gome, dos Santos, João José Teixeira G uimarâes , Bernar:.
do Vicente de SOlHa Pedrosa,
e José d os Santos Castr,o.
~~feres I, }<'&U3tO da V c'iga Campos,
,Jo~é Thomaz Corrêa de Sá,
Manoe) d'a Costa Corrêa de Ahnelda , Custodio Domlns uesda,
Cu:>l.á, Gaspar Joaquim Borges de Castro-, Manoel I;cr~ir4 de
Pin ho Campos,
Bernardino
.J'J:ié da Costa. Hifa , e José LUtE'
J)ia_.
Por Desret» de ~[) do dito me':..
Batathâo de Caçadores N." 8.
Ca.petllo,
o Padre Jiltw Diniz . qne se acha exercendo
o l\liniste-~
rio de' Cura Coadjutor no Ereguoaio de! Nossa, Senhoril da EUo-,.
ria em Aveiro.
.
4.L Secfâo do. E.xe",i'lo.
Companhia
de Trderan08 fie La.g-.os,
Rp.fórnl.ad1) na conformidade do A IvarilÍ de 1-& de ()e1lC'Dl or" de 1'7990'
ficando addido á referida Companhia,
o Capl~o da 3~~ Se~u; .
do 1:hercito, João Diogo da Costa ;em attençuo a conear maís .
de4(J a nnos de Serviço , ter feito a Gl.errQ Pcninsulsr , emigude..
pt'la Gallizf\ em J8~8, e haver sido julgac,lo, incapaz: IUt,Seniç-o
activo peta Junta Militar de SaudeI
'
Companhia de. Veteranos- de SctulJul.
Reformnclo n9 conformid.ade do Ah10m de 16 de Dezembro de 1790" ,
ficando add.do á referid t Complllllúa,
o Capitão do Regimentó
de Infanteria N.· 4, Joiio Gonçalves Rodrigues;
em atten9ã.3
l\ ter mais de aÍ> anno~ de Serv.iço,
ter feito paru> da G uerrw Pe,_
ninsular,
hater &id julóado incapoz de co()fi~ltllt 8 SpI'lÚ' Mti ..
vamente pela Junta Militar de Sau~e,
e sofff\ldu IOa.is de ~ Qnnos de prisão no tempo <:ia us.urpaçao.

Caplt~o
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Caphr\o
Capil.tlO
Tenentes,

da
da
da
da
da.
da
da
da

1.& Compa-A~i,a

t

2~a Companhia.
3.& Companhia,

6:

_.>.-~.___,....

SUA~ AGrnn1AJ)E &L.RE1,
Alferes,
'relles

Determina

queos Officiaesabai.
que Ihel vão deaigoados.
Regimemo dt C(Jvollaria N.· á.
o Alferes do Regiment3. de ~àN"arJ .. N.: 11; Antonio",
Castro da Silv-a.

:xo mencionado&

t"nbam

os desünos

Be O'i'l1lcnl0' de .Tnfanterra N."'!!. -,
•
À'lferes, o Alferes d~ Regilnento
de Iufa ntoria N! 12>, Pedro
Jberme Varella.
.
Rea'bmen&J de Illfanteflia
N.· 4 ..
T(:nente' A}udan1e, ~ '.Fe:nel~te Ajuda-nto da Praça i de E.rv8"iy Joa6

o-m..

Viotonno

Freire.

Reém~n;J,o d« lnfante1'w,fl N.· 5.
Al fcros , o A I r"res
It~gi-tne-rrlo de ln f(1 nteria
N"

a,)

Corrêa

de

iletfE> 11 co-er t-

flegi.rtulltl1i

.

10,

Antonio

cW' rd}inle"ia N.· 9'0'

.A ]fPrI'S, o AtI fNCS do R.·gll11J:.H'lto

de

15l, liilmlilY·'

I,nfl"'-l1tcriw N:

de :3011.5111.

R'~girlteat'o de JI'~fd'ník,.ia lV,O LO.
rl\~n(~ntc, o T'nente do IL"'g'i'1'l m to de Infantcria
N." 2, JOtlO Ro....
gado de Gl '(>':1'.\ Lo;l~n,·
~ a ,~,.\i1() Li."!
Ex,;rcito~
FI~)'te de Lippe,
V"rll I"r o c:\"oieio dI' ,\fud1.tné,'
o üapili'w c~pregodo.n"
P,açlL,
de EII'U5, Ul.ll~to JOdt! d~ O:iveiHi.
PraJG de: Et;;rrs.
S!"gundo Tene'nt
A:ind<~lIle, o 8C'gtHK10 'J'é:lélfte' Ajuàa 0te do-Eortêde Lippe , Jo'Sc}' 19nooio Ferriund ..s.
--«~~~,
O.fflC;I~S. Generoes J1ej'o'Í'llWt<los, q'Uf: por se achlWcfm ('omp1·{!h~'ltlid.o&
no A rt o' 1.. da CÀtt'l11 dt IA, ,(k 23 de J unlti:J de 1848, pas,am a_
ser /ld.f,iJ.os ás Pr(Jça,~ abai.w irt'dicalas, pelo r~quereterJh
1;'()1f'f't de- S. Jl'iccnte de JJdlrrt.
l\1ureahQI Pe Campo L'eF()'rírlado,
Luiz de .M6ura Furtado ••
P"aya de eh H:éII.
Drigadciro
Uetormado,
Vi-sC'onde de Ervedoza.
,
1

.SU A

-""~~*EL-RE[;
Ten'do

pa.ss-ado revis\g-'no di-a."
~ó do corrente ao R~g,mento de III~anterià N.·7,
:Ficou plenamente sat.isfeito da rnt1IlClrd pOT 9.llc o dll(T Regimento se apresentou
em
para.da e lra.~84h(')t1' Wc!'Sua P'rc'Sença, f',~zelldo' () JIlanejo d'arrnas,
o

o

MAGES:r

ÁI~g

me

clcicio
f()-"'O' I nlgwn1&S das mant\!.H'os da' Ol'l!l!en'ança d'e .infa~.
teTla,
I' a- mao'l'h'Ag elO' chnt'ii'eflria
e o conl~n'encia. gerat,' tuclõ
c.o-m a mlli(A' p~rfdçã-t) Pé'S$ivel. SlJ,A M A GESTA 01<: Visitóu' de- .
pois do exercicio o quarlf'1 de,le Regllneilt<1,
'Vin a árr"('Rda~ãCl ge..
ral do Corpo c as, parti-Cllla-rers- dlci3 Conlpnnh'as,
c igualm'el\'te' a e!fcripturaçãOl
&'" livrO' n'llt'l;tre., d& Con,cll'<l d' AdnlinislT!lç(ito, f' do '
rancho,
e Compra7..se
em fazer públieo que AdlOU tudo no m,,-lbor
estado d'aceio,
arranjo,
e regulàridade,
Por tnes motivos,
e pela;

promptidão

com.que

O~

OfTll:iae~ e p~l'f'-Ja~dO.nl'Cfléloml,clo·ltegimen ..

[4]
'to de Infanterie
N."7 acudiram ao fogo eccorrido 'nas Cavalhnricas
Reaes nC?dia 28 do corren te ~ tra.balh~ndo c?da qual á porfia cdm
grande fiSCO pessoal para exunguir o incendio , e sa lvar os effeitos
contidos no Edificio , - Manda SUA MAGESTi\DE
EL-REI
ilogiar O Cororiel, e em geral todos os Officiaes , e praças deste Re';'
gimento,
no qnal tem observado que todos conhecem ~s seus deveres, e se empregam no Serviço -com zêlo e boa vontade.

.

---*~~*---

SUA MAGESTADE
EL.REI,
Manda doclarar o seguinte:
O Tenente do Regimento de Cavatlaria N.- 6, Joâo Marr.pllino
Carnelro , serviu ás Ordens do Tenente General-Conde
do ClI'Zal ,
quando Commandante
da Divisão de Operações do Norte, -desde
19 de Novembro de 1846 , até 10 de.J ilibo de 1847.

--*~""-

Licenças arbitradas por rnativo, de molestia aos Ojfirifles abaixo de.clorados , e Confirmada« par SUA MA GB S TA IJ E li L·/lEI.
Em Sessâo de 10 do corrente mez;
Ao Capitão Quartel Mestre do Hegimellto de Cavallaria N:l, Vi ..
.cente MadeIra,
dez dias para convalescer.
.
Em Sessáo de 1~ do dito me!..
Ao Capitão do Regimento
de Lnfanteria N: 2, Mano~1 JosP Coelho, trinta dias para fazer uso de Banhai
dp, Caldas ern Santo
Antonio das Taipas;
contados de 16 de Agosto.
Ao Tenente Ajudante do mesmo Regimento,
Antonin·(JPllIf'"
Pinto -Guimarâes , quarenta d ias para fazer uso de J3LIIJ lHJS do .mar ;
começando no 1.0 de S()tem bro ,
.
Em Scssiio de 14 do dito 1111:'4.
Ao Tenente
de Cavallaria
n~ 3: Secção do Exerci ln , Rodrigo
Maximo Cardeíra , quarenta dias-para fazer uso de Banhos do mar.

--*~*--

-l.icençll "egtstada concedida (lOS Úfficial abaixo indicado.
Ao Tenente Coronel da 3.& Secção do .Exercito , José Maria Barreto Ramires,
quarenta dias.
--",~{.:.(""-

'Foi Confirmada por SUA MAGESTADE
EL.REI,
I'l licença que o Brigadeiro Governador
da Praça de V alença , pa rticipou
ter concedido no Official abaixo mencion ed o , na conformidade
do
Artigo 2.· das Instrucções
insertas na Ordem do Exercito N" 13
de 6 de Março de 1837.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N." 10, IIIidio Marinho
J<'alcào, trinta dtas para -sc tractar;
desde 21 do corrente.

Ajudante General _

N.O 44.
-Quariel

General no Paço de Iliiüra ; em {) dI} Selembro
de 1848.

-ORDEM DO EXERCITO.
'SUA

MAGESTADE

do Exercito,

Manda

E IAtE 1 , como C~mIJl-an,dl\nte em Chefe
publicar
CARTAS

o seg uinta :
DE

LlH.

PON A 1\1 A TIIA, por Graça de Deos, RUNHA de Portugal,
e
QO~ Algarves, etc. Fazer~os saber a todos os Nossos Subditos , que
as Côrlcs Geraes Decretáro m , e Nó. Queremos a .Lel seguinte:
Artigo 1.. A dispoeiçâo
do artigo segundo da Carta de Lei de
'vinte e quatro de J\O'Oilto de mil oitocenlos e quarenta,
será exteri. sÍla aos Empregí\do~ da extincta
Repartiçtto
do Commissariado,
que, tendo sido promovidos pelo legilimo Governo , serviram no
"Exercito do usurpador até á concessão de Evora Monte,
uma vez.que se mostrem quit s com a Fazenda.
Árt. Çl.' Fica revogada toda a Le;i."laçüo em contrario.
Mandâmos por tanto a todas as Authoridades , a quem. o conhe·.cimento e execução da referida Lei p~rtencer,
que a cumpram e
.,guardem, e façam' cumprir e guardar tão inteiramente
como nelle
se contém. O Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da GUf'rra, a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Paço de Mafra,
aos vinte e um de Agosto de mil oitocentos quarenta e oito.
A
'RAINHA com Rubrica e Guarda. = Barão de Franco», = Logar do Sello,

==

DONA MARIA, por Graça ele Dcos , RAINHA
de Portugal
e dos Algarves,
etc. Fusemos saber a lodos os Nossos Subditos,
que as Côrtes Geraes Docretaram , e Nós .Queremos a Lei seguinte·:
Artigo 1.0 He o Governo authorisndo
a indcmnisar
Antonio
Florencio lleixa,
Coronel reformado addido á Compauhin de Veterano, da Torre de Belém, dos Soldos que deixou de receber d u..
't'3rlte o tempo que esteve demittido do sNviço em resultado da sentença por motivos politicos, realisando a dita indernnisaçâo , depois
de -convenientemente
liquidada,
nas ~species de moedas correntes
na época em que esteve degradado.
.
Art. ~. o Fica revogada toda a Legl81ação em coo trario.
Mandâmos por tanto a todas as Authoridades,
aquem o conhecimento e execução
da referida Lei pertencer,
que a cumpram,
e
.g.uardem, e façam cumprir e guarda, tão inteirament-e como ne lla
~ .contãm. O Ministro e Secretario de Estado dos Negodos dl,\

•

Guerra,
Mafra,

_

=

a fa~a imprimir,
publicar,
~ co.rrer. Dade- no Faço de'
aos VInte e um de Agosto de mil ortocentos quarenta e oito. _
ARAI NHA com Rubrica e Guarda.
Barâo de Francos,
Logar do Sello,

=

-*~*DECRETOS.

Hei por bem exonerar do Logar de Director do Real ColIegio
Militar para que fôra nomeado por Decreto de dez dt\ :Feverl'iro de
mil oitocentos trinta e sele, o Brigadeiro João José da Cunha Fidié ,_
cuja Commissào desempenhou,
em todo o tempo com honra e Pf(l-,
bidad e, O~ Barâo de Francos,
Ministro e Secretario de Estado dos
Neg()cio~ da Gnerr a , assim o tenha entendido e faça executar. Pà~
1]0 de Mafra,
em trinla de A~oSlo de mil oitocentos quarenta e oito,
ltAl NHA. = Barâo de Frartcos.
-

=

-

Altendendo
ás circunstancias
que concorrem na pcssóa de Eva- .
risto José Ferreira,
Coronel Graduado,
e Lente Jubilado
da Escóla do Exercito:
llci por bem Nomeá-lo .Dircctor do Heul Co))e-.,
gio Militar,
devendo regressar <Í. .sit uaçâo em que actualmente
se
acha,
quando por qualquer motivo deixe de continuar
no exer- ,
cicio de Director do referido Collegic. O Barâo de Francos,
.Mi._
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,
o tenha as- sim entendido,
e faça executar. Paço d e Morra, «m trinta de Agosto de mil oitocentos quarenta c. oito, = RAINHA.
Bardo de .

Francos.

-.

=

.

Hei por bem exonerar o Coronel do Exercito,
Manoel Alexan- .
dre Travassos do Lagar de primeiro Commandante
do Reaí Collegio _Militar para o qual havia sido nomeado por Decreto de quatro
de Março de mil oitocentos quarenta e dois, em CUJO exercício se
houve sempre com honra e probidade.
O Barào de Francos,
Mi ...
nistro e Secretario
de Estado dos N egocios da Guerra,
assim o ten lia entcndiJo,
e faça executar. Paço de :Mafra, e rn trinta de Agosto de mil oitocentos quarenta e oito. = RAINHA.
"Ç Bardo i:k
Francos ..

......-«.>:)«~-

POHTARIA.
l\1inisterio da Guerra. = Repartição
do Conselho de Saude.
Manda A RAINHA,
pela Secrcturia
de Estado dos Negocios da
Guerra , que o Cirurgião Mór do Bataluâo
de Caçadores
N.- 4,
Joaquim do Carmo 1\1 alheiros , marche a fazer- as inspecções de Saude, e dos Hospitaes da 7:\ e B." Divisõ.es Militares;
por ser o mais
antigo das duas Provincias,
em consequencia de se achar impedido

=

0-

Cirurgjão do Exercito,

e Delegado do Conselho. de Saude., Eran-.

l3

]

cisco Damazo
da Costa,
sendo.lhe
abonada
a gratifIcação diaria
de 800 réis, como de!t>rl1lina a Ordem d o Exercito N" 35 de 18371.
Paço de Mafra, em 31 de Agosto de 1848.
Barão de Francos.

=

--,,~~.-de 18 do tne~ proxirno

P01' Decreto
passado.
Rafalhllo Nacional de Ca~·(tdot·cs de S. João de Areias.
Quartel Mestre,
Antollio
da Silva Moreira Coelho.
Clrurgiào 1\lól'. José Borges Soares Alb er zaria e Carvalho.
Capltão
da I." Companhia,
Herculano
Francisco Soares de Al-

bergarin.
Capit~1O d a

fl,." Companhia ,. José Alexandrino de Lemos Trigueiros.
e Brito,
Capitão da 3.' Companhia , Francisco
Caetano Neves.
Ca pitào da 4." Campanhia,
Manoel Martins Garcia.
Capitão
da 6.n Companhia,
L\1iz Soares da Fonsêca l\fngalhaes.
CapittlO da 7.a Companhia,
13cnlo Fort unato de Oliveira de CarvallJO.
Capitão da 8:a Companhia,
José Felic ia n o de Mesquita.
Tenentes,
Antonio
Maria.de Almeida,.
Adriano
de Sousa Affonso ,
Leandro Gomes da Fonsêea Ferrão e Carvalho,
Bernardo Sampaio, Francisco AlIgUSLo da Silva Coelho , José Rodrigues Brandão, e José da Cunha Costa Veiga.
.
Alferes,
Antonio
Xavier de Moraes Sarmento,
Fiel Ferrão T'avares, Antonio Castanheira,
Gonçalo
José Neves, Francisco
Augusto Borges (Laude ncio , Serufrrn Garcia
Ribeiro , José Augusto
de Almeida,
e Antonio Joaquim Bótto.
Costa

-.~){;~.-

SUA MAGESTADE
EL.IU~l, Determina que oOffieisl abai .. ·
XQ men cio uado
tenha o destino que lhe vai designado.
Regimento de Caoalloria N;" 4.
Tf'nenLe, n Tenente
do Regimento de Cavallaria
N.· 3, Joaquim.
Manoel Callado,

--~>:~,.-

Quarteis A.festt·cs que passam
jU ira, pelo requererem e por lhes
aproveitat'-o disposto no Art. ~ ." da Carta de LeJ ác,Q8 de JulhtJ
do corrente anno.
Regimento de Cavallnria
N.· 5;
A I f'Nf'S, o Tenente (~lJartf'1 Me:itre do Rceimento
de Cava1Jaria
N ..• fi, A Iltonio José dê Carvalho.
o
Batolháo de Gàçado1'es N~· 7.
Alferes,
o Tenente Quartel
Me,tre
do mesUJo BatalLão,
Vicente'
Alexandrino
Delbon.
Regimento
de InJunlcria
N: 14 •
.Alferes, o Tenente Quartel .Mestre uo me~l1lo Hcgimento,
Sebns ....
lião Jpsé Teixeira de Sousa.
á

--.-~~lf--

l,'or Avi~o do Minis.Lerio da G-ue(ra de 18 de lVIarco, ~ 19 do Abril
90 corr~n~c. ann~, se D~ter~ina
, que ao Ten.e~te do Regill1ellto
de ~nfanterJ~ N. 13, Antonio Urba~o,
se conte como tempo de
.servrço eífectivo , aquelle que esteve 'fóra do mesmo, por haver tomado parte nas occcrre ncins politicos de 1837, a favor da Carta
Constitucional,
corno Omciul Inferior que e utúo era.

SpA

M.\GESTADE

--*~~*-

EL-REI,
Manda declarar Aspitante (l
Ollicial por ter as respectivas hahilitaçôes
o individuo abaixo meneionado que completou o Curso de Estudos do Real Collegio Militar .•
Miguel Cabral Gordilho
de Oliveira Miranda,
Soldado do R\.'g-imonto de Infautcrla
N." 7.
_·lt~~~>!t--

'SUA ~fAGl~STADE

EL-REt,
Manda declarar o seguinte:
~..
O Coronel Graduado
de Infanteria,
Allgllsto Xavi(·r PaI-meirim;
e o Teuente
do Corpo de Engenheifos,
Antonio Mano.
.Foutes Peroiru de Mo!lo, se acham empregados em uma Commissão de Serviço, desde o L o <lo correu te.
~..
O Major dn Estado Maior do Excrcito , Carlos Brandão de
Castro Ferrcri, UI) dia. 29 de Agosto proximo passado, compçoll no
exercicic de Chefe de E:itl:do Maior da 3.· .Divisão Militar,
cujo
logar esteve exercido pelo Capitão do Regimento de Infanteria N."
6. José Ribeiro de Mesquita,
desde 29 de Julho,
até ao dito dia
f29 de Agosto.
.
3:
Que r,li cencedido no Coro nc] Reformado,
addido·á Praçl\
de Campo Mifior, Jos~ Caetano Vivas , principiar a gozar os ses.senta dias de licença, que a Junta Militar de Sande lhe arbitrou
para uso de banlios , no dia LO de Setcmbro , em lugar de ser em
so de Julho c,omo foi publico ~W.Ordem do Exercito N.o 30 de S
deste ultimo mez ,

--It::"~*-'·c,f{da.das concediilis aos O.f.ficiaes qÓIJ';,.xoitldicados.
Ao tJ:ajor eiS! J:)atalbão d,e C<l(;uc!ores N: 4, JOll(.I',Jim José Alvares, cinco mezes; contad()~ do 1.- de Julho do cvrrente anno •
.Ao Tenente Coronel de Infuntcrin ero Com missão na Praça de EI.
v~.s_, .J95Q de Mello de LácNd a C Brederode,
trez mezeJj.
:Ao Major de C:wallaria
na 3. Secção dQ Exercito,
Rodrigo Bil.
la'rio de Brito Fra'~ozo,
vinte e cinco dias.
ipt'lo Ministerio d,} Guern
raram concedidos dois llnt;los de Ucença
sem vencimento,
ao Major do Exercito,
hidro Jl,>stÍ Frngozo,
,para poder continuar a permanecer
na J?rovincia de An$ola.
~.Ç~llf(l$

Ii

~jurJallte General

=

N," 45.
Uuartel

no Paço das J"ece8sid(Jd~s, em 14 de Selem_b1'o
de 1848.

Geneml

01 DEM 0-0 E XE..BCI';fO •.

SuA MAGESr
do Exercito

em Çhefe

AD,E EL·RE1,

, ManJa

como COlTlWJlndp.nttl
o seguinte :

publicar

Por Decreto do 1.· do cor.rlmle
Corpo de Enge.nheiros.

m~'l!.

,

Tencnle,
Q ,Alfer(>s que foi do extincto
Regimento
de Infantaria.
N.· l~, e se achava exercendo
as funcções àe Ahldant~ no Collcgio Militar , José Joaquim de Castro ; por se achar nl\&circuns'lanclall exigidas no Decreto de 12 de Janeiro d~ 18?7.

-~~~.--

SUA M AGESTADR
xo mencionados

E L.HIH,

3.·

Primeiro Tenente,
litar do Arsenal

os destinos que lhes vã9 delliglla<loll.
RcgmJentn lie /jrfi/h('ria.

o Primeiro Tenente
do Exercito , Bruno

Regimento
Alferes,
da

u."

.De,tl'jrrninp que os Officiaes abai-

tenham

de Caeallaria

de Artilharia dp Corpo
Marct1i'lo
de Almeida.

N.· 1.

o Alferes do llegiQ1E'lIto de Cft\lallllria
N:
II"HA,
D. Caetano de Portuza! e Castro.

Regimento, dr- Cava,ltQ1'ú, N:

Çl,

Mia

2,

Lanceiros

I,.ml~ehiQs dr R4INJIA.

Tenente,
o Tenente
da. 3." Secção do Exercito ~ D. M;.o.n,oel de
So ldanhn da Gama.
BatalJ"ilo de Cas'ldorcJI No" 7.
Alferes,
o Alfere~ do Batalhâo
de Caçadozes N" Çl, José Justino
de fina. Vidal.
Regimento de InflJnl:e1~1Q f;l. o ~.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Infanteria
N" 6, 4.n101)1o
Severo, de Carvalho e Sousa.
'

--.~*-

Quar.teis Mestres qu-e passam
jil;ira,
pelo ~eqllcrcrem e ror lhes
qprqvcit(lr o disposto no Art.~.
da Carta áe Lei de ~8 {it( Julho
do Qorrente (Jnno.
Rcgil1'ltento de Cavollari(J N: 2, Lpnceiro, d(l fl4lNH
A.
á

~lfele~,

Alfere.§,

° Tenente

Al1Q-l'l<'lde.

.óJfer&i!,

(~uartel

Mestre,

de Aílc,\êdo.

Caetano Teixeiru

BQ.~C41hJi.o de Caçadore,s N.· 2.
o :rellepte Quprtel Meslr~, João Nep,o.m\lCen,O

-Q

.

Regim.t:nto

T~n;eqt~,Qll8rteJ

q,e

Infant«iq
~. ~ ~.
~e~tre,
Simãp ~'.Iaçip

...

!,lc, ~ol,lsa

,

1!e

çarv<\lI1J>,•

(~1

- ..~.,._

SUA MAGESTADE
EL-I{El~
Mal~da publicar
o seguinte
Accordam
do Supremo Conselho de Justiça Militar,
rel ativo ao
Tenente Coronel de Cavallaria na 3.~ S ...cçào do Exercito,
Davi~
Simões de Carvalho,
ao qual havia permittido justiflcar-se em Conselho de Gueqa da nota de irregular comportamento,
publicado a
'beu re~pelto, na Ordem do Exercito N. o 6 do correnle an no.
Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Mil;tar. etc, Qlre
jlllgam justificado
o J ustifica nte David Simões de Carvalho,
Tenente Coronel da 3.a' Secção do Exercito,
dos capitulos derivados
ela aunonima
de folhas quutorze-,
para objecto deste Procé-so.
Por
quanto aléru da ma leria da sua requerida justificaçiio , a que foi
adrnittido
pelo Aviso de folhas vnte , se achar su{flCienleDlente provada pelo; ducl~mentos e del?oiment~s· das testemuuhns
, que decorrem de folhas cincoenta e quatro ale sessenta e sete, e pelos de folhas oitenta e cinco até noventa e dois, e assim atenuada a materia
da accusaçâo
; as testemunhas,
sohre eHa inquerjda s , além de defeituosas,
por serem d'o número das que no Officio- de folhas dez·,
se iudicam corno inunig as do Jnstificante , respeclil'aOlentll a alguns
dos ar tiges nenhuma razâo de scien c ia declaram.
áccrca de outros
só depõem de ouvida, e sobre outros ,. em referencra a pessoas. que
cm seus depoimentos
não confirmam
aquelles referimf'ntos. Pelo que
segundo a disposiçâo
da Ordenação do Reino" Livro pruneiro , '1'1'tulo oitenta e seis, paragrafo primeiro,
Artigo novecentos quarenta
c sete, e paragrafo unico do Decreto de vinte e um de Maio de mil
oitoeentos quarenta e um, e Portarie de vinte e oito de Março du
mil oitocentos quarenta e quatro, se tornam d« nenhum effeíto sernelhantes depoimentos;
entre os quae3 ha II: notar a de folhas vinte e
dois verso, que arvorando-se em parte, no acto de depõr como testemunha graciosamente
apresentou para se ajuntar· ao procésso o documento de fothas vint-e; que ali su- ajuntou,
sem ser sullado COIl.tra o t'receito da [:.pi de vin te e sele de Outubro de mil oitocentos
vinte e sete: Instrucções de doze de M'aio de mil oitocentos trinta
e oito, Artigo doze, pnragrnfo primeiro, e Ordem do Exercito número quarenta e sele do !tono de mil oitocontos e quarenta;
e que
por isso próva nenhuma legal podia produzir contra o Justificante ,
ainda que não importasse,
corno importa, uma méra declaraçilo lião,
jurad.a,
feita sem c1taçllo do Interes8ado,
c que se-não achasse,
como se acha, plena e l'egilimarneote convencida de falsa, sobre um
dos capitulos principaes da -accllijaç,ão pelos depoimentoi
legaes, de
folhas sessenta e trez, sessenta c Clrteo, seuenta e sete, sl'tenta e
iete, setenta e oito, lIetenta e oito VtH"SO, e setenta e nove. Quanto
á imputação de desleixo n~ serviç(}, e respectiva escriptllração;
clla
labora igualmente na notada deflcienda, d~ pr6va teilemunbal
te-

lg

]

gnl; send'o que sobre a escripturação
só por via de exames he qUe
poderia legitimaur-nte
apurnr-se ; mas não se procedeu a elles; e
o Justificante nllega, e próva,
em sua defe za , motivos , que attenuariam. aque Ha recr~minação,
ainda quando
se encontrasse,
como nâo encontr a , leD'almenlc provada nos a ut os. Pelo que pertence lÍ5 outras- arglliçõ:~
algumas da, quae s importam factos de terceiros, alheios 'ao J usLificante; outra"
cazos não classificados,
como cri mes , lia Legisbçito Portugueza;
e nutras , prohibida.s até de
se processarem pelo Alvará de vinte e seis de Setembro de mil. setecentos. sessenta e nove , tambem carecem de próva Iegal. Por
tanto jlltgamjuslifJcado
o Justificante ; alterando desta Iórma a SentNIÇU proferida
a folhas noventa e nove pelo Conselho de Guerra.
Regimental,
eontradictoria
, e il'rcglllarmt~fl.te. Lisb oa , em Sessão
de vuite e dois de Agosto de mil oit oc e n t os quarenta
E' oito.
1llello. = H. da J4es'l1!i:a. = 8. de Punes.
B. de AlmofalliJ.
= V·a.~concelZ(ls. = Fui prC5ent~ = Siloa , Promolor.=
E.tá conforme = S.:crf>laria do Supremo Consr.lho de' .Ju!ol:çn Militar', 23
de l\gO..,to de lSf.3.
Joâo Lean-lr o f/""lladas, Geuer al Secretario •

=

=

=

SU.\
Q'l"
pliua ,

\lAGEST:\DE
fOI classificado

.-.>-~~,*-EL-l{EI,

Mando

declarar

o seguintr.:

desertor,

cOllvclliell!l>mel1-Ie

el,n vi i l ucle do Conselho de discicongrpg'udo
no Qllrrrt~1
General
da 1.'"

Divi.iio M'ititar, (l Capitão de ArLlIheda
José Estevão Coelho de .\bgidÜt\eS ..

n a 2: Sec~ão do Exercito,

-,t;"~iI<--

nrbi'ralus por motivos dI': molestia nos Offiril1(s. abaixo Jectiua.lvlI, e Confirmi'viasp.,r SU,,.j lIÍJ/IGIiSTElllE
EL-REI.
IJ'm ,';essiío. de. 1~ di; Ago.t"
tdtimo.
,.lo AlfNPS do Regimento de I.nfanteria
N:' 6, Dindceiano
Victor
de Araujo Almeida Rodado,
cincocntil d:io5 pura Banhos de Cal.
das em Vizella na sua origem E' do mar; ('ontud~s de 10 de S.'lrrnbro.
Ao Aspirante de 1.. Cla:l,e d'a P'ugudoria da 7.· Divis~tO Militar
Antonio Joaquim de Sousa (~uilltella , sessenta dias para fazer \IS~
de '<!ile de burras, a~llas ferreas ,. e ares {?otl'ins.
Em Ses.~âo dt 17. do dit() meto.
Ao Coronel do Regimento de Clvallaria
N: 4, Jewnimo ela Silva.
Maldollndo d'.Eça, trinla dias pura fazer uso de Ballhos do mar
na Pederneira.
Ao Capitão do Regimentl1 de lnfanteria
N.· 1, José Ceetano d'*
- Oliveira Lançi1, quarenta dias para se trllctar., e fazer uso de:
Banhos do mar.
Ao TenE'nte do referido ReO'imento ~ Jl,âo Paulo de Lemos Mon.
teiro,
sessenta dia, para °fazer liSO de Banhos do Illar, e mai,
lraclameolo;.
contados do 1.· de S.et~mbro.,

Liuen(IIS

( .j, ]

Ao Tenente
do mesmo Regimento,
Francisc:> l1oll1ào Xavier ela
Veiga,
quarenta dia, pnra se tractar.
'Ao Coronel de Infanteria
na 3 11 Secção do Exercito
Francisco
Jeronimo Cardozo,
quarenta
dias para se tractar,
'
Ao Alferes Add.ido á Torre de Belém,
João Maria Locatelll , quarenta dias para fazer uso de Banhos das Caldas da Rainha na
sua origem.
Ao Contador da Cornrnissâo Liquidataria
do extincto Commissariado, José Maria da Silva Leite, quarenta
dias para fazer \ISO de
, Banhos das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Pfirnetro o fTICi nl da Rrpartição
de Contabilidade
do Ministl'rio
da Guerrll,
.J oâo [3a ptist a de A n dr a do , q uaren ta dias pura fazer
uso do Banhos rias Caid as da Rainha na sua oricem.
_
f;:m Sessâo de 24 do mesmo me~. "
Ao Segundo Tnn ente do 2: Regimento
de Artilhcria ,. J0uqnirn de
Lemos e Napoles,
sessenta dias para mudança de ares, uso de
aguas ferrcas , c o mais trnctntnento
apro pr iadn,
Em Ses~(to de 31 do dito 1I1C%.
Ao Alferes Adclido á Repartição
do Quartel Mestre General,
Luiz
, Arsenio Marques Corrê o Caldeira,
quarenta dias para fazer uso
de Banhos
mar.
Em Sessâo do LOdo corre nte me');.
Ao Capitão do Corpo do Estado Maior do Exercito,
Adjunto á Repartição do Ajudante
Ge ner al , Ant.onio Augusto de Almeida
Corrêa de Luccrda , se sscnta dins para se tr act ar ,

no

--"'~*--

Lice1tra.~ 1'ep~tadas conc(jdidas aos ()fficiael1 abaixo indicados,
Ao Alferes do Rcg-imento de Cavallaria N" 2, Lan(,l~il'os da lLuN[lA, D. Cuetuao
de Porlllgal e Castro,
sessenta di as,
'Ao Capitão
do Batalhão
de Caçadores
N: 7, Manoel Joaquim
Rodrigues,
vinte e cinco dias.
.
Ao Alferes 00. lnfanteria na 3.~ Secção do Exercito,
João Travnssos Valdez , noventa dias ; corundos de 14 de Agos~o.

-*~-

Foi ConClI'mada
por SUA MAGESTAD1<:
EL-~f:[,
a licença
que o Commn nd ante da 3.& Divis...:jo Militar,
part~clpOll
ter conced,ido ao individuo abaixo mencionado,
na conformidade
do ArLigo
~." das Lnstrucc ôcs inscrtas na Ordem do Exercito 'N," 13 de 6 de
Março de 1337..
Ao Cirurgião Mór addi.lo á Compn.Clliu
de 'Veteranos de MattQzinh05, Bent() Gonçalves d()~ San.tos; desde 23 !ité ao·flm do rpell
de NovclIl.bro do UlUlO un,íb.

Ajudante

General -

"Quartel (Jeneral no Pa~D das .>/ecessidade"
de 18!8..

OltDEM

no

em 2'0 tU Setembro

EXERCITO.

Su.\

MAGESTA UE fiL-REi, como Cômmanaante
do Excrciro,
Manda publicar o seg uiute :

Por Decreto de

Ó

em Chefe

do corrente me~.

1.· Botalbão Nocionol de Caçadores do Porto,
Coronel Cnmrnnndante
, o Barão de Alpenuorada ..
Ml'stre, José Pereira de Matto~.
Mór, Ma noel Mil ria Co,ta Leite.
Ajudante,
José Joaquim B()rgf'~ de Castro.
d-i L." Companhia,
Alltonio Luz da Silva.
da ~..a Companhia , Ma noel Jos~ de Soma Ar?lIjo.
.
da 3.& Cnlllpa1lhia,
Antonio José de Castro SIlva Junror.
da 4,· CnITlpanhia,
João Ribeiro de Mesquita Junior,
da ó.a C( mpanhia , Jeroriimo dr- SO\l5a Guimarães.
0,( G." Companhia,
Joaquim José de Figueirêdo,
ela 7: Cnrnpanbia,
José de Arunr im Braga.
l"lpilfto
da 8.a Companbia,
Joaquim Alves de SOlBh.
''l'enl utes , t\l~x:lndre
Soares Pinto de A"drade,
Manoel 'Pereira
(.t1:lIIaràes eSilva,
Loureuço Bor ges de Cn stro eCosta , Joaquim
'Haptl.lfl Pere ira Y'nutinhn,
Fr an cis co Rrlwirn de -Fana.Jilllior,
Jc.é Jllhqlllrn de Fií{ueiredo,
Manocl -joaquirn
Gomes Guimarães, e Manoel ViCl'nte de Araujo I.ima.
Alferes, Llliz Leite rlt> Magalhàes Araujo,
Victorino
José Soares,
AUgll~to Pereira B.Hbêdo, Antonio Julio de Abreu GUImarães
Joa'lllTIIl Lnis de Sousa Junior,
Pedro Wanzeller
·Jolié 'da Sil~
va Monteiro.
(> .José Martins
de Alt'vêuo.
'
Batalhr;o Nacional de Ct.lçadores de Lagos.
D~mittiào 'pl'lo rrqll\!rer,' allegando Ulotivos 'attelldiveis, '0 Alferes,
João Pedro Cllrrêa Tdlo.
Por [)ecrelc s d.c 13 do dito mel.
Rf'g.me'ftto de Jllfanteria N. o 11. '
Capitão da 4.- Compar.llía,
o Tenente do Regimento de Infanteria
N.· 10, Joaqllim ele thcenção e Sá.

Tenente
Q\lartel
-Cirurgiào
Cirurgião
Cnplt~ln
{~apitão
'(iflpitào
Capitão
CapitllO
Cap'tiln
Ç"pitào

Regimento

de lnfante1'ía N. o 12.

Capitão da 4," Campanhia , o 'l'p.nellte, Joaquim Pedro da Cunha.
Ca pit;ln da 6." C0ID pll [1 hin, o Tenente do He"imenlo de lufanttlria

N/ 9, José Duatte e Silva.

I:>

•

[ 2 ]
da 7'." Companhia,
o Tenente do Regimento de Infanterle
N.· 6, Gabriel Pimenta dà sn-«.
Regimento d« Infanteria N.· 1.
Para gozar da.~ vantage?s
d<; 9apitão de La. Clusse , por se achar

C.apitào

comprehendida
nas dlsposiçôes do Decreto de 4 de Janeiro de
1837, o Capitão ,. Diogo Pereira de Andrade,
~. Secçâ» do Eeercüo,
Companhia de Feterano« de Belém.
Reformado
na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,.
pelo _requerer , ficando addido ~ referida Companhia,
o Tenente
Coronel de Infanteria
na 3.a Secção do Exercito,
Diogo Hono.
rato de Brito : ern attençâo ater sido julgado pela Junta Militar
de Squde , não capaz para todo o Servico , em conscquencia
(le·
ferimento de baila recebido na Guerra Peninsular , e contar mai~,
de ·1,0 annos de Serviço.
Castello de S. ,Todo da Fó"".
Reformado na cqnformidqde do Alvará de Hi de pe~el1lhro de 1790,
fí cando addido ao referido Castello , o Coronel de Lnfanterle n,.
3.' Seç$l5(l do Exercito,
José Prdro Cardoxo e Sil~~, pelo re"
querar , haver sido julgado incapas de SGr~içp activo pela JI)!)t!}
MilitlH de Saude , e contar proxiruarnente
40 ann os de Serviços,
.
Praça de Calcaes.
Reformado na conformidade
do AJ vará de J ~ de Dezembro de 1790,.
pelo requerer,
ficando addido
referida. Praga,
o Ten~llt~ d~
C,avflllarill
118 :to t Secção do Exercito,
Sebastião Bcto mio ; r.rp
.attencção a contar mais de 35 an nos de Servij;o, parte ~dle no
Ultramar , e haver sido julgado
incapaz de continuar
a ~.Ilrvir
aetivamente , pela Junta Militar de Saude,
.
Batalhão Nacional de Bmpregpdo.ç públiCt>f.
J\gg;,egndo ao referiílo BatalhtlO, 0_ Cppit&o, J3l)rthQlomeu dos M"r.
tynn Dias e Sousa, ficando dispensado de loclo e quqlque.r Serviço, pela imcQmp,atibilidade
deste F()~Jl o JogPT quc exerce na,
Secretaria de Estado dos Negocios da Jllstiça.
á

J .•

Batalhâo

Nacional do Commrrv;io.

Cílpi.ão da 5.' Companhia,
o Ten:"le Jo~o qquqencio P~reh~.
Tenente, o- Alferes Luiz Izidoro Vla11l13.
Alferes, o Cabo de E~qllach'fl MaQoel dos ~a11los.
Bqtalhâo r;k raturl!nrios 4a Carla.
TencI).tes, os Alferes, Do~ingoi
José dos Santos, e -{\ntoniQ EUat.
Vieira da Silva Costa e MelJo.
A Iferes, o Ca ho pe Esq~ljldra, José Vieira Caldas de Lemos J u- _
'lioc; e o Voluntario,
Ed'Jardo Braklembury.
2.° BalpPI,i1o MoveJ de Atlradorc ••
Demittido pelo requerer,
allegando. Pl0,u.vos ~~~~Il~ifels" 9 Cirur ..

gião Mór,
Doutor,
Luiz MuriíJ. das Neves e Mello j c[)n~crval)do
'
as honras
do mesmo Posto,
Cirurg-ião
Mór,
o Cirurgi] O Mór que foi do extincto
Batalhão
de
Sapadores
de segIHl~$- J_.iQha, Jpi'!,o G regqdo yonçalves
ÇQrrb
Junior.
.
Tenente

Bq,tall~áo Nacional de Caçadore, da V,Ua da Fei-o,
COWQcl Commallctsljl\e,
Bernardo
José Corrêa de Sá.
~.k.,~
..-

PORTARIA.

=

Ministerio
da Guerra,
\lepaçtição
do Cql)selho
de Saude. ::::;
Manda
A RI\~NFlf\.,
p~ll\ Secretarie
de Estado
dos Negociçs
da.
Guerra,
que o Oirurgiã,Q
.Mpr do 1.0 JhgiJPento
de Artilheris
,
Antoni.o José de
marche
ás inspe:qçÇíes de Saude , e dos
Hospltaes
da 3.", e .-t.a Divisões
Militl;lres;
por se achar im,Pe~idq
por rnoli 110 de molostra
o Cirt.t'tgiÕ-o do EXf',rcito,
e Delegado do
Conselho
de Saude , João Píuheito
de Almeida
, sendo-lhe
abon~da·
a gratifJcaç~o
diaria dI' 800 ré is '. corno deter mina a Ordem
do E~er~
ciio N.· 35 de 18:37. Paço de Çintr a , em li de Se tembro de ~f34;~.

t\t,re.ll,

_

Barâo

de Francos.

SUA MAGE~TAQE
xo mencionados
tenham

--,,~ ..--

EL·nt:r,

os destinos

Determina
que lhes

qpe

v&p

QS Officiaes
ab~i",
~e&i()'naqÇl&.·

l~gim..ent{l, 4'1 Art~pwia.
Q
Scgu'1do 'f"'l1~ple,
pl1lp requerer , e por Vl~ qproveitar
o cJispo~tQ
no ,\rt. ~.. da pc rlfl dp Lei de ~8 de JI,l.UIO ultimo
e §. , .. do
mesmo Art.,
o Tenente
Ql1arlp.! Mestre,
Manoel
Vicente.
~g/mt;'IlI(J
4" Ca'l)ollari.a N,· 3.
.

Alferes,
tonio

'~,

o

o Alferes

do Regi~ento

<le UaYl\llnria

N:

6,

Carlos

4n-

Tibert.
BalaJhâo

de CaçlJ(f,ore,ç N.

o

l.

Tl'oen tes , .os Te,nep ie.s, .cip f3allllhü() de Caçadnrfs
N, o 2, Antonio
de fadua
~reltlls
e Ll~a;
e do Batalhão
<.le CaçadMes
N: 4,
JOSd JoaqlllID
de t\ hpt!1!:I~.
.
Rcgirne'Y_!to de lrifanle1'ia N. o 3.
Cllpilão
da 6." CompilOhia,
o Capitão
do RegifPen~Q
de Infuflteria
N" l~, JQl3é Joaquir.1 qos Si;lnlos,

Hegimcnto
Tencllle,
o TeneQte
José Ramalho.

de h~ff}nt(',rt(JN.· ~.

do lte$'imento

,de Iljfaotcrla

N: 1~,

Theodor~

-.-*~p',(-:!IDetermina
SUA MAGESTA OE EL-HEI,
qlle o Alferes doRegimen to de Ca vallaria
N" 8, H I' n riq lIe C;lIG,·irll Pedrozo,
passe·
a exercer as funcçôes
de Ajlldante
dp. Ordens
do Cornmandante
inte{Íno da 6"a DiVisão Militar,
durante
o impcdimcnlo
do Tenente
do

.

(4 ]
me!m'l Regimento,
José de Lima c Silva, que foi nOolf'Rd" pnra.
ayudle exercicio , -e actualmente
se a('ha gozando {iceuca teO'lstada.
o

-.>-..5C.o<-_' -

SUA '\1:AGBSTADE
EL.REl,
Manda dl'clarar () sep.:uinle:
l.. O Capitão do Re~imellto
de IlIfanteria N ,. 4., ManneI da
SJlVi\ Freire.
II~~') gozou
a 1icença de sessenta dias, <jllt' f'm resultudo da Iuspecçúo
de Sande lhe fo'raIn {~OTICedido!l na Orei. ClI do
Ex-rciro N." 19 de G2dr! :\1a10 do ('''rrente anno.
'l.- O Tenenle
d. Balnlbào
de Caçadores N,o'2,
J(lbP Boniracio da Costa , se apresentou
n a Praça de Valerrça cm 1'52Oe De.
If'(fibro da 18 t6 ~ vindo por ('alliza,
das immedtacôes
ri....Braga,
onde se achava dcpor tado pelasRlllhoridades
da Junta
do PGrtn.
3."
'O Tenente
do Batalhão de'Caçadores
N" 4, J'J.e Joaquim
Prmentel , nâo gozou a '1Ict'rJ'ça rf'gisto'daque
lhe foi concedida lia
Ordem do Ex(>tcito N" 4l de ~4 de A gosto ultimo.
4,0
O nome do '-f'enente despfl<'ÍlflOO para (I BatalhãoNacioli,)1
de Caçadores de B ..a~alJça,
na Ünl ..m do Exercuo N.· ~.J. deste
anno , he P:l.Irlo Candido
Ferreira
de Sousa e Castro, 'e n,ao Paulo Candluo de Carvalho e Castro.

__,...~---

Lieenras a.róilra-!'all por rn')fivllS de ;""oleslia no~ 'OJficit7t's abaixo fIe·
clarados,
e Cor'tirmarliu por SU,r) M,;JG~"""T/I[)E
JiL.f<1:'l.
Em. S~sslo de 3i de Ago.t,. 1tltimo.
Ao Brigadi>iro Gradu,!do,
C(l.rnmalldallte
do }{eg:11Iento ele ['Iran ..
,tNia N.'" ~, Jeronimo Rogado de 'Uliveirn
Leitào,
nov.cnta di,\S
para se tradar.
Ao Ten('nte do Batalhão '\acionaI de EmpTegados Puhlicos,
J, ib
Baptista da Co.ta, 'IUilrellta dl3s para se tractar,
Ao Tenente do C2.o Bllt,dhl'l<> Movf'l de Atiradores,
José 'Gabriel de
8ons~ e Silva.
noventa di,ls pura se lraclar,
Em Se~l,ío do 7 do corr,.nfe rnt't..
Coronel Chefe do E.,tadn MaIOr de Anilheria,
João Xavier da
Co~ta \'cllozo,
quarenta diH5 para se Ifactar.

"'0

-~~_:~

..-

'Lice"çll~ 1'e!jl8fo,(ju, cOIlccâid IS (lO, Uf.ticiaell ((bairro itldicados.
1\ I) Capitão rio RC~lm"II')
tle ln fanlena N" 7, Pedro Lopes da
Costa e Silva, qU':Hdllt-i dias,
Ao Telwnte de {Ilfa"terill
na 3.a Secção do 'Exercito., João Pedro
de Mendonçd,
q\linzc dias.

~udantc:

General

;::;;

N.O 47 •
• q,ua,'lel

General

no

-pa;D das oJ·:ecessidades., etU 22 de Setembro
de 1818.

ORnEM DO EXERCITO_

SUA

'I\L\,(;;-RSIl' AE>E rEL-lt'El,

00 Exercito,

~hllJa

publicar

tCemmandante

corno

em Chefe

o seguinte:

DECRETO.
Tendo cm consideração
o que Me representou
José Dias, Priílleiro'SJrgento
do Regimento de Infanteria
número nove : Hei por
bem Nomeá-lo Segundo Tenente para o Batalhão do ArtillHrria da
'Provincia de Cabo Verde. O Par do Reino, Ministro e Sec,etario
de Estado dos Negocios Estrangeiros,
interinamente
encarregado
d.os da Marinha e fUltramar,
assim o tenha entendido,
e faça executar, Paço de A-lilfra, em vinte!e quatro de Agosto de mil oitocentos
quarentá e' oito, = R ,\lNHA. José vQa uim Gomes de Castro,
I

-!l~.-RUA MJ\GESTADE E'L.REI,
Determinaque
oe Officiaee abai""0 mencionados
têilhárn '05 destinos que lhes 'vão designados.
:il," Secçáo do Kxercito.
Praça de Juromenha,
Major Governador
da referida Praça,
o Mfljor de Cavallaria que
p.stavQ sêrvir.dn
na fraça
de Elvas,
Mnll0él 'Henrique
IBarbozQ
Pita; e que já se ac ha no dito exercício de Governador.
4. Secçâo do B'xercito.
"
Praça de rh.avcg.
Addido á referida Praça, o Brigadeiro 'Reformado,
'Barão de Santa
Barbara, que se acha ,addido á Torre de S. Vicente de Belém.
&

--~~~~-

Q)ú'élrlel Mestre que ptlssrJ á jili",a,
pelo r~qtttrc,. e per lhe. ap"oecitar o disposto no Art. ~. o da Carta de Lei de 2U de :T'itlho do
corrente anno.
Re<rimento
de J'nfal~te"'ia N.· 11. '
o
IAIfél'es, 'o Tenente
Quartel Mestre, 'J üliu A uguste 'Córrêa :Hen ..
rique,

.....,.._,.~--<.-

SUA MAGESTADE
EL.HE[, Manda declarar o SEl'guinte:
QliC
onM'ne do Alfer('s dp.spac~ado para o Batalhâo 'Nacional cl~
Caçadores de A!!(If'1rla, na Ordem do .-Exereito N. o 38·Jdeste anno ,
beJ-oil<o Ferré-ira'Sut.'ena,
e não Lueena,

•

-*~.-

Relaçâo de ont.e Candidatos
que SUA MAG[~STADE
ARAIN 1-1 A, Houee po", bem lllandar admittit· no Cotlegio Militar,
na qualtdade de AtUlnnos Estadistas,
por Portaria de 15 do corrente me,..
Antonio 'Pedro da Costa Noronha,
filho do Coronel do Hp~impnt().
de Cilvallnria N.o~,
Lanceiros da RAINHA,
Antonio Pedro da
CosIa Noronha.
João Pereira 'I'rigueiros Pestana Martel,
filho do Coronel do Regimento de Cavallaria N: 8. Joaquim Trigueiros 'Martet,
Antonio Peito de Carvalho,
filbo do Coronel do Regimento de Infanteria N." 8, Antonio Peito de Carvalho.
Joaquim Augusto Mooteiro Gomes. fl.lho d o Major do Batalhão de
Caçadores N" 1, J05é Maria Gomes •
.Manoel de Azevedo Coutiuho , filbo do Tenente Coro ne] nrad·uado
Addido á Praça de Lagos, Simão Manoel de Azevedo Coutinho.
Ricardo
Adolfo Alexandre
Mas.S. Maurice,
filho do Major do
Exercito , Alexannre Mas S. Maurice.
Augusto Maria Camacho , filho do Capitão do Batalhão
de Caça.
dores N: 6, Jacinto Augusto Cam acho.
Antonio Cezilio de Oliveira Sampaio,
filho do Capitão da 3: Sec-.
ção do Exercito,
Antonio Germano. de Oliveira Sampaio.
Theodorico José da Silva Pf'reira,
!ilhodo Tenente do Corpo Te.
legraflco,
Jo~é da Silva Pereira.
José Rufino Moniz da Maia, filho do Tenente
da 3: Secção do
Exercito , Sebastião da Matta Moniz da Main.
.
lIenrique Cezar {{.ollll ,. filho do Capitão amuisti udo, Joâo Hono-.
rato ftolin,.
LÍI'~nrns arbitradas

- ..
~*-

por motivos de molestia aos Officiaes abaixo de·
clarad.oll, e. Confirmari ••s por SUA lJIIAGESTAUE
EL-REI.
Em. Ses» 10 de 7 do corrente rne'r..
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria :\i ." 2, Lanceiros da Rx r-.
NHo\,
João Jul.ãno de So.usa Pimentel , trinta dias parufazes
uso de Banhos do mar.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
João Henrique~ Pereira , trinta
dias para fuzcr uso de Banhos do nlar.
Ao l:apitão do Itegirneuto dl! Cavallaria
N'" 4, Antonio Joaquill:l,
de Avelar, trinta dia~ p'lra c(lnvalcs~er em ares patrios.
Ao Capitão d,) me.mo H."gimentú,
JOUQ Couceiro
da Costa,
trin ..
ta dias para Banhos do -mar.
.
...Ao Tenente do Batalháo (le Caçadores N" 2, Ricardo Carlos CI!ln~
chy, quarenta dias para Caldas da Ra.'uha na sua origem •
.Ao Capitão do :Regimell~o de Granad.eiros
d,a RAIN.HÀ.,
AlltonÍQ-

L

3 ]

José dos Guimarães,
sessenta dias para Banhos,
e mais tractamenta.
Ao Atferes do mesmo Rl'gimento,
D. João Frederico
da Camara
Leme, trinta dias para uso de Banhos do mar.
Ao Atferes do referido Regimento,
José Carrasco Guerra,
sessenta
dias. para \ISO de ares pfltrios.
Ao T~nente Coronc-l do Regimento de In I'anteria N." I, Matheus
Maria Padrão,
quarenta· dias por ferimento de baila, para Caldas da R~inha na sua origem: contados de lá de S~tembro.
Ao Major do dito Regimento ,. Pedro Alexandril10
de Sousa , trinta
d ias pl'lra Banhos do mar; contados de 15 de Setembro,
Ao CirurgirlO Mór do referido llegim~nto,
João Henriques Morlr-y , vinte dias pa,ra Banho
do. mar.
A" Tenente
do mesmo Regimento,
José Pestana Azevedo,
trinta
dias para Banhos do mar; C'anlildos de 15 de 8et. mbro.
Ao l'encnte C')ronel de 1n fllnteria,
em P. regado na I< epartição do
Ajudante
General,
José Maria Torcato
Franco,
quarenta dias
para banhos do mar.
.
Ao Capitão de Caçadores,
ach:lido á Praça de Abrantes,
José de
Freitas Pinto, quarenta dias para 11.0 d e Banhos do Arsenal.
Ao Capiti'v> de lnfanteria,
na 3.a Secção do Exercito.
Paulo Em.[io Lauret , quarenta dias para uso das Caldas da Rainha na. sua
orizern.
Ao Tenente Ajudante
de
CapI)fl, trinta dias para
Ao Tenente
de Infanteria
Aleixo.Court , quarenta

Infant-eria,
na referida Secção,
Carlos
Banhos do Estoril.
, na sobredita
Secçâo , Eugenio José
dias para fa 1. er. uso das Caldas da Haj-

n ha nA- sua. origern~

Ao Tenente Coronel,
Cazerneiro
dos Qunrleis Militares da Praça
de Chaves,
JOR.O Antonio Lopes d'Etró
de Azevedo,
cincoent>a
dias para se tractar , aonde lhe convier.
Ao Alteres da 4.a Secção do Exercito, addido á Praça de Cascaes ,
.Joaquim Maria Reynaud Sampaio,
quarenta dias para uso das
Caldas da Hainha lia sua ongem.
Ao Auditor da á.a Divisâ« M rlit ar , Antonio Ignacio Botelho, trlnlu dias para se tr actar er.l Banhos sulfurios , aonde lhe convier;
contados cI~ 17> dI" SI"!('Olhro.
Ao Terceiro Officlal addido á Inspf>cçüo Fiscal do Exercito, João
M<tria Rodrig'III'S e Castro,
quarenta
dias para uso de Banhos
das Caldas da Rainha na sua ori~em.

_.>-~ ..--

l..ice"çllS "cgula(/'I/II concedid(l,~ ao.~ UfjiciaclI abaixo indicado ••
.Ao Capiluo do Rl'gimellto de Ca.valluna :t>..u 3, João Augu~to deAlincourl Braga, .. doJ~ mezes.

-Ao Alteres'do Reg;menlo de Cavallarín N.·
Autonio Tellcs Castro da Silva, prorcgaçâo por quinze dias.
Ao Alrere~ do Batalhão de Caç'adotes N.·
Joaé 'I'homas de Aitlvedo Coutinho,
um mez.
'
ê

ô

Relaf/lo

s-u«,

...
~*-

dos O.fticiau que foram

de

,

mspeecionado.

(.iulgados

,

peia Junta

Militar

promptos,

Km Seuáo do? 16 de Descmbr» de 1847.
Capitão
do B." RegiltlenlO de Artilheriu , Francisco
de Panln da
Luz Lobo; prompto par a.te.do o Serviço.
I'.';', Sesulo ,ü 6 de Abril do corrente onno,
Ténenfe de Engenharia
na 3,& Secção do Exercito,
Antonio Guedes Vilhegas de Quin hones : prompto pura todo o Serviço,
Um ScssÍLo de 6 de JWlho.
Tenente do]tt'glmento
de Cuvallaria N.o~,
Lanceiros da R AlNtL\ ,
.Manoel de MI'ura Henriques Valdez j prornpto para todo o Ser •
.. iço.
Capitão
do Regimento
de Cavallaria N: 3, Jotlo Maria Valente
da Nobrega Botelbo;
prornp to.
Bm Sessão de II> do dito meti.
Copit\\b addido á Praça de S, Juliâo
Barra,
João Baptista de
AMeu;
a Junta julga este Official nas circunsumcias
de continuar no Serviço em que SI' acha.
Em Se,lscfo de ~O do dito meto.
Tenen te do Regimento de Infanléria
N.· 10, Gregorio de Magalhães Oolaço ; prómptn para lodo o Serviço.
Em SCII.•ÚO de 3 de A(!.óslo.
Capitão do Hcgimento de Iufanteria
N: 11, Ignacio Joaqnim de
Cárvalho;
prornpto.
Capitão
de Attilheria
'\J1ldante da Praça de Abrantes',
Joaquim
Vieira; prompto para o Serviço em que se acha.
Em Sess,1o de 17 do dilo m~ •
.Alferes do U~gimellto de Cavallárin N.· 9, Lanceiro! da RAINH~,
D. Caetano de Portu,~nl e Castro; prompto para o Serviço.
, Em Se,~8âo de 7 de Setemltro.
'Capitão do Rt!gimento I de ln t'oón\erta N.· 1, Manoel Ferreira de
C~~yalhü e Sampaio j prolllptD,
CI1\lltao do iilCHnO Regíment'J,
José Antonio f)iás Molheiros;
prómpto.

ua

)fjudãnle

Ge1f,erál

=
.~

N.o
Quartel General

no

48.

Paço das J\'eceI'idade.,
de 1848.

em 23 tú Setembro

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
MAGESTADE
do Exercito,
.Manda

EI.-REl,
como Commandante
publicar o seguints e

em Chefe

Por Decreto de 19 do corrente meti.
Regimento de Tnjantcria N.· 9.
Dem ittido, pelo requerer, o Cirurgião Ajudante A ntonio José Mo'reira da Rocha.

--.~.-

Sendo o dia 2,(, do corrente dnquelles em que o rito dá IgtcJa
lião permitte a Cele braçâo de Oraçôes funebres , e tendo em cou.equencia SUA MAG.ESTADE
A HAI~HA
Determinado
que se
l'eze no dia 26 do correu te , pelai 11 horas da manhã,
na IgrllJ8.
de S. Vicente de Fóra , 05 Offrcios , e Orações funebres por AI ..
JI1a de SUA MAGESTADE
IMPERIAL
O SENHOR DUQUE
DE BRAGA1'iÇA de g loriosissima e saudou memorra , aos quaes
A Mesma Augusta Senhora T~rn Resolvido Assistir: assim o Manda SU A MAGESTADE
EL.REI,
corno Commandante
em Chefe do Exercito , communicar
a todos os Officiaes Generaes residentes
Desta Côrte, para que concorram no refendo 1. emplo , á hora indicada.

.

Determine

-.~~.-.~.-

SUA MAGESTADE

EL.REI,

Graduado,
Francisco Xavier Ferreira,
Divisão Militar, durante o impedimento

nhaes.

que o Brlgadeiro
tome o Com mando da 4.do General Conde de Vi ..

Ltcenra orbiirodâ por motivo de molestia ao Official abaixo declarado e Confirmada por SUA MAG/!.'S1'AlJE
/!.'L-UEI.
,
Em Sessõo de 1.. do corrente melo.
Ao Capitão de Veteranos de Chaves, Antonio José Marques,
quarenta dias para fazer uso de Banhos do mar em Vianna do Castello; contados do 1.. de Setemhro.

-.~.-

L.aflra regi.tada concedida ao individuo abaixo indicado.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
Sousa CasteJlo Branco,
vinte dias.

Ajudante

General

=

N.· 1,

Pedro

Maria

de

1S

N.O 49.
Q,fUJrlel General no Poço das Necessidades, em 30 de Setembro
de 184-8.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MA.GESl'ADE
do Exercito,
Manda

EL.REI,
como Commandante
publicar o seguinte:
DECRETO.

em Cbefe

Tendo o Capitão considerado na terceira Secção do Exercito,
João Pedro Remy,
desistido convencionalmente
da sua· collocaçâo
no Exercito Portuguez , mediante a recepção de lima sornma equivalente a seis annos do respectivo soldo: Hei por bem Deraitrir o
referido Capitão João Pedro Remy, ficando sem direito a qualqu_er
reclamaçâo futura na conformidade· da proposta que fez subir á Mi.
nha Real Presença.
O Barão de Francos,
Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Guerra,
assim o tenha entendido,
e faça
executar. Paço dai Nccessidades,
em vinte e um de Setembro de mil
o.tocentos quarenta e oito. = RAINHA.
== Borão de Francos,
por

-.~.-.~.-

Decreto

de ~O do corrente

me ••

Batalháo de Voluntarios da Carta.
Aggr€'gado ao mesmo Bat~lhão,
o Capitão '. João Guil~erme
de
Brito,
a fim de ficar dispensado do Serviço por ser mcompativel este com o Emprego que exerce.
SUA MAGEST ADE EL-REI,
Determina '1..lIe os Officiaes abai ..
xo mencionados tenham os destínos que lhes vao designados,
Batalhão de Caçadores N. o 4.
AlFeres, o Alferes do Regimento
de Infanteria N.· lá, João José
de Almeida.
Batalháo de Caçadores N." 6.
Tenente,
o Tenente de Infanteria na 3.~ Secção do Exercito,
'Thomaz Bernardino de Mello, continuando
no exercício em que se
acha de Ajudante do Batalhão N acional de Caçadores de Tavira.

.•

Regime1~to de Jnfa:n..teria N:.1.

Capltao da ~." Companhia.
o Ca~ltao
ria N." 7, Francisco José Monteiro.

.

do Regimento

Regimento de lnfanteria

de Infante-

N.· 4.

Calptão da 8." Companhia-,
o Capitão de Infanteria com exercicio
de Ajudante no Forte de Lippe . Calisto José de Oliveira.
Regimento de lnfanteria
N.· rs.
Alferes, o .Alferes do Batalhão de Caçadores N. 4, José Manoel V, anez •.

•
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Bsquadrâo de Caoallaria de Votuntario» da Carta e RAINHA,"
Pare -te~ o ex:rcicio de ~.iudante,
o Alferes do Regimento de Cavallarta N. 2, Lanceiros da RAINHA,
Manoel José Botelho da
Cunha.
Batalhão Nacional de Caçadores de Tavira.
Para ter exercicio dé M ajor , o Capitão do Batalhão de Caçadores,
N.· 1-, Bento José ManI ues Pereira.

--'It>:.,.~_

Qwutel Mestre que passa á fileira,
pelo rfquerer e 1JOr lhe apro··
ceitar o disposfo 1]fJ .rlr l , 2: da Carta de Lei de ~8de Julho do
, corrente anno.
Regimento de Tnfanteria N.· 14.
'
A'lfures. o 'I'encute Quartel Mestre do Regimento de Infanteria
N"
8 I l?ranciécoJtHlquim
Cerquvire-

-*~

..-

Em virtude da Portaria do Ministerio dos Nl"gocios do Reino d ,
!28 da Agosto nltirno , e Officio do Mlnisterio da Guerra de 2,7 do
corrente mez : l}ctetttilna
SUA MJ\GESTADE
EL.REI,
que os
Cornmandantes
de força Militar estacionada
em qualquer ponto do
litoral, prestem todo o auxilio que, em objecto de serviço. lhe fôr
pedido pelos Guardas Mórcs e Fiscaes,
ou Delegados do Conselho,
de Saude Publica do Reino.

-.~~#'--

Determlna
SU.A MAGESTA DI~ EI..ItE[,
que o Capitão 9
Francisco Damaaio ROllssado Gorjào, ~t\.illdantc de Ordens de Sua
Ex." o .1\farechal do Exercito Duque de Saldanha,
passe a exercer
as fllncçõe$ de Chefe de Estado Maior do Com mando Geral dos,
Batalhões Nacionaes da Capital.

--.~.- =

SUA_MAGESTADE
EL.REI,
Faz constar ao Exercito que
pelo Ministt>rio da Guerra se declara o seguinte:
Sendo reconhecidamente prejudicial aos interesses da 'Fazenda,
a pratica até aqui
seguisla de se passarem recibos com salva , para substituírem outros
processados de iguaes mezes, que por q_ualquer motivo tenham
sido extraviados;
d'ora em diante fica abolida
similhante
pratica,
qualquer que seja o pretexto que para tal pedl~() se alleg~le, salvo
o caso do roubo do correio,
provando terem SIdo remettidos pelo
mesmo correio,

Ft

-*~*-

Candidato gu_e SUA ,MAGEST'";lD E_ ,A RAINHA, Houve porr bem ilIandar admiUi1' no Coltegzo JJ.lzhta1', na qualteJade de Atumno Estadista,
por Portaria, de 520 do cm'rente me!S.
José Maria da. Cunha M,oniz, filho do Capitão do Batalhão de Ca ..,
, çadóres;N.· ~, Domingos Jo~ Venancio da Cunha Mo'nj~
,

[ 3 ]

~UA 1\1 AGESTADE EL~nEl,
Manda declarar
Aspirantes
a.
Officines por terem as circunstancia,
exigidas na Lei de 17 Novembro de 18"1.1, e [) de Abril de 184-5.
Manoel Fe rrelrn de Carvalho,
Primeiro Sargento do Batalhão de
Caçadores N" a,
Jaymo Fr: d- rco Cordeiro,
Segundo Sargento do Batalhão de Caçadores N.· 8.

-*~*-

Li! en{'os arbitradas por motivos ae mole~tia aos Officiae» abaixo declaraüo«, e COllfinnarla8 pI/r SUA JlL1GESTAlJE
EL-REI.
Em Sessâo de 11 do corrente me".
Ao Capitão do Regimento de Lnfauterin N: 9, Bernardo Antonio
C!(' FiglH irêdo , quarenta
dias para tomar Banhos do mar em
Aveiro; com priucipio no 1.0 de Onlnhro.
Ao Capitno do mesmo Regimento,
Rodrig-o de Freitas e Mello,
qunren ta dias para fazer uso de Caldas em S. Pedro do Sul na
sua ori!!I'!1I; contados de 16 deSetelllbro.
Ao Cnpilào do referido Rf'gimeolo,
Manoel Antonio de Oliveira
Bastos , quarenta
dias para fa zer uso de ares patr ios , e mais tl'<\ctamenlo;
contados de 16 de Sel.>mbro.
Ao Tenente do dilo l{egimeolo,
Manoel Bernardo
Camello de
Araujo , sr-ssenta dias para ~e tractar,
e tomar ares patrios ; contados de l~ do corrente me»,
Ao Tenente do meucinnado Regimento,
Antonio Lopes de Sousa,
trinta dias para fazer uso de Banhos das Caldas de S. Pedr do
Sul na sua origem; contados de 112de Setembro.
B'". .ç,'css<Ío
de IQ do dilo me'!:..
Ao Segllndo Tenente do!2. c Regimento de Ar tilher ia , Paulo Edllardo Pacheco, q uaren ta dies para fazer uso de B8 n hos do mar, em
Selubal;
começando em 10 de Outubro.
Em Seflsâo de 1 ~ do dito me!1.
Ao Coronel de Infanteria
na 3.& Secção d~ Exercito, Gualter
J.'\féndes H.ib~iro, noventa dias para se tract ar cm ares patrios.
,
Em, Sesáo de ~ 1 do dito me".
Ao Majot do ltegi~entd
?-e Cavallari~ N"
Pedro l\f nria dd
, Brito 'I'aborda , trinta dias para continuar os Banhos do Estoril,
;Ao Ca pitão do Batalhào da Caçadores N. o i>, Diogo MariJl dá
Morae~, quarenta dias para se tractal'.
!Ao CapitllO do, Regimento
de Granadeiro.
da RA lNHA,
Jóão Jo~
Barreto
da França,
trinta dias para BunlH1s de Ai('fl('urias.
Ao .Capitão do diLo Regimento,
Christovão José de .MeÚo, quinze
dIAS para Banhos
do Arsenal.
Ao Coronel do Regimento de lnfantcria
"N: ,1" José Jel'onimo Go ..
mes, trinta dias para se rcstllbela:c~r'.
õ

,
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Ao Alteres do Corpo Tele3'raflco, Maximo Balbino Martins,
trinta dias para se tractar.
Ao Capitão de Infanteria na 3.a Secção do Exercito , servindo no
Archivo Militar,
João Antonio da Silva Bacellar , trinta dias
para lractamento.
.
Ao Primeiro Official da Repartição
da Contabilidade
do Ministcrio da Guerra,
João Baptista de Andrade,
vinte dias para convalescer.

--*'~.-

Liceu,ças n~g,stadall concedidas aos Officiaes abaixo itldicados.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria
N.· 3, Thorné Simões,
quarenta e cinco dias.
Ao Capitão do H.!'gimento de Caval1aria N. o 4. Joâo Couceiro da
Costa, desde 7 de Ontubro proximo até 31 do mesmo.
Ao Alferes do -dito Regimento,
.Manoel da Silveira Mendonça
Soares Senão,
dois rnezes,
Ao Cirurgião M6r do Batalhão de Caçadores N.·
João Clemente Mende~, tres mezes.
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N. o 9, João Duarte,
um mez.
Ao Tenente Coronel de Infanterla na 3." Secçâo do Exercito , com
exercício no (~uartel General dos Batalhões Nacionaes , João da
Costa Xavier,
trcz mezes,
Ao Capitão de Cavallaria
na referida Secção,
Antonio de Sousa
Sampaio,
dois mezes.
Ao Major Graduado das extinctas Milicias de Trancozo,
servindo
de Cazerneiro na Praça de Almeida,
Francisco Antonio de Andrade,
cinco mezes.
Ao Amaullense .de 3. a Classe da Secretaria da Inspecção Geral do
Auenal do Exercito,
Francisco José Ferreira Dias, trinta dias.
Ao Fiel Aggregado ao Trem da 9.a Divisão Militar,
Manoel Oandido Cam acho , trez meses.
õ

,

-~~.-

Foi ConfIrmada por SUA MAGESTADE
EL-REI,
a licença que o Governador da Praça de Valença,
parti~ipou ter concedido ao individuo abaixo mencIOnado,
na conformidade do Artigo
2•• das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N.· 13 de 6 de
1\1 arço de 1837.
Ao Cirurgião Mór do 3.· Regimento
de Artilheria,
José Antonio
de Abreu, quinze dias para se tractar •

.Ajudante General ::;

N.O
Quartel

General

Paço

tW

50..

das. \lecessiJw}cs,
de 1ntS.

em Q, Lc Outu~ro

()RDEM DO EXEHCITO.

SUA

MAGEST ADE fiL-REl,
corno Commp.ndante
do Exercito,
Mundu publj car o ~egllillle:

em qhefc

DECRETO.
Tendo a experiencia mostrado o quanto convém fazer algumas
alterações nos uniformes do Excrcito,
de que resulta não só a grande vantagem para a conservação da ·di.cipli na , de se differençnretn
entre si os Corpos do Exercito,
corno tarnbem reconhecida
economia nos mesmos uniformes:
Hei por beru , Conformando-Me
com
a Proposta de EL.REI
DOM FEIlNANJ)(),
Marechal Gf'neral,
Commandante
em Chefe do Exercito,
A pprovar o Plano, que com
este baixa assignado pelo Barão de Francos,
M inistro e Secretario
de Estado dos Negocies da Guerra. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Guerra,
otenha assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades,
em vinte e cinco de Setembro de mil
oitocentos quarenta e oite, = RAINHA. Bardo de Francos.

-*00*Plano

dOI

uniformes do Exercito.

Estado Maior General.
AnTIGO
1.
e pequeno uniforme dos OfficiaeaGeneraes
II ser o mesmo,
com a unica differença de que as fardas
reitas com oito botões na frente.

o grande

continúa
serão di ..

Corpo do Estado .Jl(J1·or.

ARTIGO

II.

§. 1.' Farda

direita com oito boiões na frente:
g61a de p!lnno
escarlate,
com uma orla estreita bordada a ouro; e canhão tambem de panno escarlate,
sem carcella , nem bordado,
e com o
distinctivo da patente.
§. 2.· Dragonas como as que vão designadas para os Officlaes
de Infanteria,
com o emblema do Corpo na pala.
§. 3.· Calça de panno de mpscla, com duas Iistas de panno es.farlate nas costuras exteriores (Figurino
N.· 1.).

•

/

~. 4. o No pequeno un iforme usarão de sobrecasar-a , em tndo igual
ás que actualmente
teem , e com as mesmas charf ateiras ; sendo porém substituido
o cordâo dos canhões pelo distinctivo da patente ,
Calça de mescla, com um vivo escarlate
nas costuras exteriores
em,
lugar das listas.
Officiae« em Commissão no serviço do B'stado Maior •

. ARTIUO

IIL

Como este serviço nâo hc permanente,
os Officiaes que não pprteocerem ao Corpo do Estado Maior, e que forem e,npr"gados
cm
Chefes do Estado Maior das DIVisões Militares,
Ajuda"tes de Ore,
dens etc, usarão do mesmo uniforme dos Officiaos do Cnrp!) do Estado l\tf.aior, com a differença de que em lugar do bordado na góIa , terão uma casa de trança de o ur o 11<18 extfemidnJes;
e lias dra-,
gonns o emblt'll1u da arrua
a qne pertencerem;
A, côr, <1,0 penacho.
será a correspondente
á resprctiva
arma.
§, 1.0 Os Ajudantes de Ordens das Pessôas Rcas , os do Com-.
mandante em Chefe do Exercito ; bem como o Ajudant e General,
e Qllartel Mestre General do Exercito trarão cordôes de ouro, CIlOl
agulhetas de metal dourado ~ pend.entes. do hombro direito. Os pri-,
melros terào um uniforme
privativo ,
§. 2.°. Os Officiaes empregados
no Estado Maior Gpneral
te-.
râo o mesmo uniforme
dos do Corpo do Estado Maior, com a ditfa-;
rença do emblema das dragonas,
que será da arrna a que perlen ..-.
cerern;

Corpo de Bngcnheiros e R"tall"âo de Sapadores.
Al1TIGO IV.
§. 1.0 Suprimem.se os b<)rdadns c g~lões de ouro,
9. 2." Farda do feitio designado para a Infanteria , com góla e.
eauhôes de veludo preto para os ÜffJeiaes, c' de panno da dita côr
pnra as outras praças:
forro e vivos de panno encarnado:
nus extr ..midades da góle , e 110 apa.n uado das ahas terão um castelln, de
metal dourado para os Otl\cíaes.
e de metal amarello
para as mais.
praças:
os notões tamhem terão IIm.ca.tpllo ••
§. 3: Dragonas
COTOo as d(· InfantNia;
tendo as das praças de
pr(:'t a pala azul com galã" I" frsllja encaTnacll'l.
§. 4.- Os Officiaes do Cnrpo usarão de chapéo Mmarlo com penacho d*, pE'l'lqa~ preto, e encarnadu;
e o Batalhão ele Sapadores
barretinas
como as de lnfapteria,
com penacho e:;ferico, de lã~L
pr<'ta I' encarnada.
§." 5." Calça. de panno,c!C' m<,scLl: tl"nllo llS do~ Omciaes, no
grande
uniforme, duas li~ta5 de- panno encHrnHdo de cada lado, e
no pequeno uniforml~ 11m vivo tambem ele panno .·ncarnado.
§. 6.° 0" Ofliciues oI:;arào nn peql.leno unífo~me. de sobrecasac.t\.
C(om

góJa

e canho\!s

ColDO

os

da f",rd,.

TABELLA N.· I.
Corpos,

Corpo do Estndo

GÓla.

Maior

Encarnada

---.._---:--------- -

Encarnado

a;l

Encarnado

I~-

E!ltado Maior

Encarnada

1.' Regimento

Encarnada

g_o

Encarnada

A1.ul

Azul

Encarnado

Carmezim

Azul

Encarnado

..o

'z
'«!1

N,' 1 Lanceiros

--~------Regimento

e vivo.

Azul

Preto

--- .:=.. --.. -----------3'- __ _.__-------- -----,

Forro,

--

;--

Preta

Engen hei ros

Canhão.

Encarnado

--

--

Encarnado
Encarnado

---

Encarnado

Carmezim
-----------------Regimento N.· ~ tanceiros
Carmezim
Carmezim
Carmezim
---------------------------------------N,·
Caçadores a Cavallo
Branca
Branco
AmarelIo
------------------.~
----------.. N,"
Brnnca
Encarnado
Amarello
-<ü ._---------------------_--..-N: e
Encarnada
Azul claro
Amarello
_---------_-----------N: 6
Encarnada
Encarnado
Amarello
------------------N." -7
zul clara
Azul claro
Amarello
3

4

111

>
111

Ç)

--

J\

---

N,' 8

-

Azul clara

---

Encarnado

AmareUo

Encarnnd a

Encarnado

Branco

Brlll)(!a

Branco

Branco

N' • o

BT<lllCa

Azul claro

Branco

N,·

Brllnca

Arnarello

Branco

N," '4t

Brancll

i>

Regimento

de Granadeiros

Regimento

de Infanteria

da

H.UNH!

----- _____ ----------------- ------.. ------- --""
- a ----------.._------ N." l

---

_

-------

------------------------- ---

-Branco

-----------------------N." 7

-----Branco
------------Encarnado
Branco
---------Branco
Branco

N,' 6

111

.;::

....c
a;l

~

c

I-(

-

------Branco
Encarnado

-Azul clara
-------------------------------N: 5
;

-

Azul clara

Azul claro

----- -----Az.u] clara

--------N: 8

f-'----N: 9

_....._

Branco

--._--Branco

Amarrllo

Azul clara

--------- -

Amarella

_---------------------------N: 10
Arnarellu

_-

---------~
-t\
-_--- ---------N"l~
----------------------------N•
--- ----- ---.._.-N. 14
--------N.· 11

marellu

13

1 ,

o

N,· 16

-Corpos

-

Estado

Maior

de Praças

Branco

Encarnada

AZIII

Pret~

'n-ndo

f-B-rarrco

Branco

claro

Branco

I-'

Amarello

-----_
Encarnado

--------.___.I

Conservâo
.

-------

Officiaes em disponibilidade

Branco

Encarnada

Enoarnada

-

Amarello
En

Encarnaçla

de Caçadores

Branco

Am ....r Ua

----_

N,· 16

Azul claro

Branco

Branco

o un iforme q ue actual men te tem,
Enc~~_1

Azul

-

O uniforme do Corpo cm que ulti :namen te tiverem servido,
tendo porém a góla tripartida,

I------...._--_ -._----._~-------I
I
Officiaes reformados

Azul
1-Conservão

~--------Companhias
Secretaria

de Veleranos

de Estado

.

dos Negocios

da. Guerra,

em

!li)

Azul
Azul
--_
-o uniforme que actualmente
lemo

de Setembro

de !848, _

Borâo de Francos,

l3

]

§. 7."

As devisas dos Officiaes Infl'riotf'S serão de galão de seda
de ouro, nas fardas; e nas jaquetas de panno encarnado.
§. 8.° Jaquetas com gôla e canhõ?s avivados como os da farda;
sendo as presilhas de panno azul, aVJvad~ de ellcarna?o.
§. !1. Bonet como os nctuaes , tendo lista preta avivada de encarnado e um castello na frente.
Corpus de Artilhcria
ARTIGO
V.
Conservará
o seu actual uniforme,
suprimindo-se
os galões da
'farda e cordões da barretina,
e com as seguintes alterações.
§. 1." Á_ barretina será do feitio indicado para a ln fanteria com
cadêas em Igual' de alhet as : penacho de crina encarnado cm fôrma
de chorão para as praças montadas
e Conduclores do ,1. ° Hegimen ..
to. Para as outras praças do l."Regimento
e para 0$ Regimentos
de Posiçâo , o penacho será de lâa encarnado do mesmo feitio que
vai designado para a Infanteria.
.
~. 2.·
A farda das praças montadas c dos 'Conductores lerá as
-auas curtas e será abotoada
com uma só ordem de oito botões , tendo nestes duas peças cruzadas:
8'; dragonas
dos Officiaes ficam substituidas pelas charJateiras
com o distinctivo
da patentr- ; e tanto
-os A rtilheiros montados como os Conduclores,
usarão de luvas pre:'
tas de canhão (Figurino
N." Q).
§. 3.° A-s fardas das mais praças, -ern todos os Regimentos de
.Arlilheria.,
serâo como as de Infanteria:
dragonas para os Officiaes
'como as de Infanter ia , -e para as praças de pret, conforme vão designadas 'para as Companhias de Fuzileiros,
sendo ·.porém a pala e
frauja encarnada.
§. 4.
Todas as prnçns desta arma terâo nos apnnhados das abas,
-c nas extremidades
das gólas, uma granada de metal arnarello.
§. 5.·' Os Officiaes , Conductores,
e mais praças a cavaJlo do
] .uRegi.rncnto
terão um vivo de panno da côr da góla da farda nas
'costuras exteriores da calça.
§. 6.
Os Officiaes do Estado Maior de Artilheria
usarão do
.mesmo uniforme;
porém em lugar do numero na Barretina,
terão
as iniciaes = E. M.
eôr

U

0

0

Cavallaria

=

Lanceiro ••

AHTIGO
VI.
.§. I." Fa:da. como actualmente tem , st1pr~mindo.se os bordados t
-e sendo subst1tuldos os da gola por um galao conforme o padrão
-dos Mode!los N.030 e 31 a que se refere a Tabella N.o fl: nos ca •
.tlhões devem ter os Officiaes o distinctivo da patente.
§. 2.°. As dragonas do grande uniforme serão substituidas pelas
~harlatClras,
com o distinctivo da patente.
§.' B. ° Barrctina mais baixa e mais estreita no meio, (Tabell~

~

.

N" ÇJ); e as dos Officiaes,
em lugar do bordndo , terr~o na parte
superior trança e galão de 011[0, que sirva de distinctivo das paten ...
tes , iguall ao do canhão da farda. Suprimcm-sa
os cordões a tiracollo ; ficando sómente um cordào para prender a barretina a um
botâo d'a farda.
§. 4,· Os cintos dos Officiaes serão de sêda carmeaim , com
presilhas da mesma sêda: e os das praças de pret , de lâa amareila com duas orlas carrnezins.
~. 5.· Suprimem-se M galGes das calças dos Officiaes; tendo e-tas,
assim corno as das mais praças duas listas de panllo da côr da góln ~
ne grande uniforme,
e um vivo da mesma côr no pequcno uniforme.
§. 6.· Sobrecasaca como as aetuaes com a gola igual á da far ...
da, e lendo o distiuctivo da patente no canhiio ,
§. 7.
Ficam tambem suprimidas as pe lles de que usam nos ca-,
vallos os Officiaes ; se udo substituídas
por xabr aque .. Iguaes aos.
das outras 'praças (Tabella
N.· 13).
'
0

Ca,Ç(ldore,ça Cav(ll!o._
ARTIGO VII.

§. LO Farda abotoada com uma só ordem de oito hotôes na
frente,
supr.mindo-se
na dos Officiaes as bordados
dei. góla,
e ca-,
n1,õe;;, e tendo nestes os. distinctivos, das patcntes . ficam lambem.
substituídas as dragonas pelas chal"lateíras.
~,2.
Barretinn
conforme o Figurino N." :l', com as dimensões
desigoadas na Tnbclla N.· 2: tendo as dos Officiacs os distinctivos.
das patentes,
como so estabelece para os Lan cr-iros.
§. 3,
1\s duas listas das calças serão substituídas
por um vivo
de panno da côr da góla da farda.
§. o 4.0 Os panachos tanto dos Officiaes, como das mais' praçns.
serão de crina preta.
§. 1>." Os cintos dos Officiaes devem ser clp. sêda carrnezim com
presrlhas ela mesma' sêda, e os das outras praças 0(' làa arnarel la 1
com duas orlas azues ferretes, em tudo o rnai~ iguaes aos dos Lunceiros.
0

U

.r

Depo'lto Gco'(ll de Cavalüzria •
ARTIGO VlII.
O mesmo uniforme dos Corpos. a que pertencerem
os 0'!rcia('s e
mais prllças empregadas
no DeposIto;
cm quan to 50 lhes nuo estabelecer 11m uniforme
privativo.
§. unica. As recrutas u~art'to do IIni(ornie pequeno dos Corpo!.
para q ue se destinarem.

Corpn~ de IlIfanteria,

Regimento de GranarLeirOR da RAINIlA.
AH.TlGO
Conservará
o mesmo uniforme
seguinte. aILeraçÕe$.

LX.
que tem

actualmente,

com

a

( b ~

. ~ 1.' Barretma como as oetuttes ~ tendo porém do altura pela
.frente nove decimos de palmo,
e pela retaguarda
sete e meio da.
cimos e sendo mais estreitas na arte superior,
por causa dos movimentos do arma (Tabella
N/ 'l:)
9. 2" Farda direita colU oito botões na frente (Figurino N.' 4).
§. 3." Drag-onas conforme. o Modello 'N." 2; sendo os galões de
ouro para 08 OfflCiae!l; e a franja de canotão liso N.· 6 para os
Officiaes SdpE'riores; I! de canotilbo N.· :j" lambem liso para os Capitães e Suba IterD'o!l~ galões e frrlrtjahdesêda
anca para os Officiaes IIl~riores, e de linha, ou Jllg.odào os galões para a outras
praças com franja do lâa brnnoav
•
§. 4." O lZulào dos canhôes Wts fardas dos OfflctDIlS deve ser
substituido pelos distinctivos que indiq m as patentes, conforme o
estabelecido
para os Officiaes da '€ol;' dores.
Pequeno uniforme.

§. 5:

,. ,

As sobrecasacas dos Officiaes continuarão
a ser-nasortuac3 s tendo DO canhão o dístinctivo das pnteutes ; e nos. bombros em
Illgar das charlnteirn~,
J r~silhas de cordão de fIO de ouro da grossura e fcitio do Modello N.· 6: com a sobrecnsaea todos 011 OtrJeiaes farâo 11<;0 de cordtl'O de retroe carmeúm ~ em Itlgar da banda,
conforme o Fi;:;-urino N: 5; servindo esta s6mente para Q farda.
~. 6.0 A jaquetas devem ser mais compridas,
e mais largas do
que as actllncs, com presj lhas de panno encarnado
avivadas de pan ..
no hrunco tudo conformp. o (Figurino
N." 6~.
§. 7. Bonets como designa o FlglLrino N." 6 t em tudo iguaas
aos quo actllalmente
110m.
O. Qut,.OI rnrrn. di! L ifa'nteria.
ARTIüO
X.
.
§.
Farda abotoado,
com lima só ordl"m de oito botões na
frente,
e com as dimensões marcadas
118 'I':,hella
N.· 2; ficando
o cintllrão por cima do prImeiro botào da frente e dos.ld<iis da cintura (Fig.1rino N.' 4).
~. 2:
Drap:onas = aa dClt 0mciaes Superiort's de canotrlO liso
N. 6; e aS nos CapiltleS ~ Subalternos,
de cnnotilho liso N.· 4:
llUrnas e outras de franja &olla, lt'ndo na pala () elllblt>nHI da arma
que mnrQl11"as patentes.
e em t~ldo () ~ai con~orml" o Mo?rJ)o N.·
3. As dos Omciaes dasCompanlllas
de (,ranadelfos
e de Atiradores,
dev(.m srr conform!' oe; qlle vão f!psignadas para os do Hrg'imento
de Granadeiros
da R! 1 'HA; e as das praças de pret Não i!.\'Iutlmente como as deste H.pctimento, sendo porém encarnaria a frar'ja para
as Compan hiai de d;nundeiro8,
e verde para as de A tiradores ( M 0dcllo
.. ~). AI dragonllj dali praçns das CI)01pnnhio
~e .Fuzileiros deV'm st>r de paflno azul, com franja branca,
desfl3da,
011"
forme o EigUIUlo N.· 4 e Modello N: 4.

1:

r 1
«)

§-•• 3~· Uarredrra
menor
nacho
nhias
ás de

db,feltio
'e6nt!. tmrroade-, com o dilm~tro
para 11 parte superior; Itfllldo.de altura o, 84 do pa!mo ~ pe.
delãa de f6rma esferlca; sendo encarnado para
Compa»
de Granadeiros,
verde pari Ih aI! AliradoFe8. e branco para,
Fuzileiros (Figurirro N o 4<, e Modaltó N.· õ ).

II.

P'el:}Uehn uniforme.
§. 4."

O mesmo que actualmente
tem, com. a góla e canhões
ignaes aOI da farda: aS presillras d.is jaqnetas , conforme o Modello
.N. o 14: as das (JOIPprinhjali der<ihítll1ld~iro del'anllo encarnado;
as dos Fuzileiros dé panno anrl.., e as dos Atiradores dI! panrio Ver_.
de, e umas e outras avivadas de panno brando i a g61a e canhão
da Jaqueta avlvado come o da fdrda,
C01'J1I01 IiiI! e~ad01'd;

.

. 'RTl60

XI.

O uniforme destes Corpos sómente deve ter por ora as &eglJín.~
tes alterações.
. §. 1.· Barretlna; conío me vai det;ignado 'Para os Corpos de In-;
{auteria e penacho verde de fórma esferica.
§. 2·
Jaquetas mais compridas ê rnllis lar*" •
, ~. 3.· As devis8s das fardas dos Officiaes io feriares, serão de
galão de sêda côr de ouro (padroo N.· iro), e ali das jaquetas de
panno verde" de- que tambem usarão de ora em diante "nos capotes,
Eitàdás Mai()r~s dé Praças,
ART1GO XII.
O mesmo uniforme designado para a Enfurrter ia , com 8 ditTe..
rença das côres designada
na Tabellâ N" 1., usando os Ofliciaes
de chapéo armado.
OjJiciaell em dilpnnibilirladu.

ARTIGO XIII.
O unifo'rme
g61a tripartida,.

dos Corpos donde sahirem,
com a differeoça
e não terem numero de Reghbento •.

da

t]orpo ~{~gJ"'dSco.
ARTIGO XlV.
O mesmo IIhiforme que actualmente tem,
deíigna'dàs i;a.ra as Corpos de Infanteria.

com' as modificações

Corpo. de relCfYlno&.
ARTIGO XV.
Consenam
o mesmo uniforme qne aetllahnênte teem,
modificações des;g!,adas para a Infanteria.
.
.
Offic.ae. de E.tabelf'c~,.hM
Scaentiji-eos.

ARTlGO
Os que pertencerem
respectivo Estado Maior,

(10m

a.

XVI.

ás arrbas espel:iaes trarão o unifnrme do..
e ds,tlas duttas atniaa. usatão, do unifox ...

[7 1
me de Infanteria,
tendo a farda góla e canhão br aneo , e forro
azul: chapéo armado com penacho de pennas , da côr distinctiva
da arma a q ue pertencerem.
ÚfficirU's Reformados.

ARTIGO

XVII.

Usarão do uniforme de~ignado para a Infanteria
com g61a e
canhâo dI) mesmo pllnno da farda, e forro da mesma côr; chapéo
a -mado com penacb.o da côr respectiva á arma a que houverem per ...
tencido,
Repartiçân de Saude,

ARTiGO

XV UI.

Conservarâo o mesmo uniforme que lhes está designado,
supri.
mindo.se porém o galào da calça,
e os bordados dos canhões e
góla; sendo desta suhstituido pelo emblema respectivo;
a góla e
can hôcs da sobrccasaca seráo cm tudo iguaes aos da farda •
Empregodo« Civis com graduafâo Militar.
o

ARTIGO

XIX

Conservarào o uniforme qllP lhes está designado,
não podendo
porém usar de bor d.ados nem galões.
Sec1'eim'ios e Arch.ivisttrs dos QUaI'feis Generaes das Divisôeli.
JJ1Jititares, e Cnmlnf)ndo~ Gerae» das Armas.

ARTIGO

XX.

Terâo farda e sobrccasaca como a Infanteria,
tendo a primeira
forro e vivos brancos,
e o mais tudo azul ferrete,
chapéo
armado
sern penacho;
espada com hainba de ferro. Dtstinctivo nas dragonas duas pennas de prata Iigndas a urna espada (Tabella
N. o 2).
Dúpnsiç 'e» {J~'I't1es
AH.T LGO .2~.~01.
§: 1.0 A T abella N.· 1 designa ns côres dos uniformes dos dif-.
ferentes Corpos do Exercito ; e a N. o Çl os Modellos e padrôes , e
marca as dimensões dos diversos Artigns que fazem parte dos mesmos uniformes"
§. ~.o As bandas de todos os Officiaes do Exercito serão de sêda
carmezim,
com borlas da mesma sêdn , de oito pollegadas de comprimento;
devendo ser atadas em nó ao Jado direito.
§. 3.· Nâo haverá I;\lteração algllma nas espadas , tanto dos Officioes Superiores,
como dos olltros Omr.iacs;
continuando
a usar das
mesmas, assim como os tulabarte'l,
tt>lins, 011 palas.
. §. 4." A calça de pun no de tDPscla he geral para os Corpos de
todas as armas excepto os. de Caçadores que 11 continuartlO a usa[
de SRragoça.
~. 6.· T(ldfls os Officiaes do Exercito lI~arão no pequeno unif(lfmc de 'sobrecasac8s do mesmo feitio design rodo p,lra os Corpos de
l.nfaQteria, com a g61a e canhões iguaes aos da farda da arma a q~ .
e ,

.

"

( n ]
)J?rtencere~,
tendo ~esLe~ o distinctivo, da ~atente:
os do Corpo do
Estad? MaJo~, dO 1. Regimento de Artl_lbena, e dos Corpos Ue u..
vallaria conun uarao a mar das charlateiras ; e todos os' mais usarão
de presilhas nos hornbros como os de Infanteria.
§. 6.· Todos os Offlciaes c mais praças do Exercito usarâo de
bonets de panno da côr da farda. com lista da côr da góla : sendo
em tudo o mais corno designa a Tabella N.· ~: só os Officiae~ Sargentos Ajudantes,
Sargentos Quarteis Mestr<!s, e Porta-Batld'clras
usarão de pala; excepto os do 1.. Regimento de Artilhcria,
-e do:
Corpos de Cavallnria.
§.07.0
NenhnmOfficial
poderá andar vestido militarmentc , sem
trazer o sen uni forme com pleto.
.
§. 8.· Os Omciaes, quando estiverem de serviço , usarão o. do
1.' Regimento de Artilheria e dos Corpos de Cavallaria e Caçadores, de canan a ; e todos os OILlrLISde góla de metal dourado,
com
armas de prata, sllspensa por um cordâo de sêda azul ferrete tecido
.corn fIO de ouro.
§. 9.· Os Offlciaes do Corpo de Engenheiros,
do Corpo do Estado Maior, ás Ordens, 05 Cac;adore~ fi Cavallo, e os Ofiiciaes Superiores ... e Ajudantes dos Batalhões de Caçadores,
usarâo de pasta
de polimento
protc , sem distinctivo
algum; (Modello
N, o 18 ).
~. lO. o As cadeas e allietas
da barretina
andarão
prosns
por
baixe da barba: com o pequeno uniforme terão as harretinas capas
de oleado,
com o N.· do Corpo, ou distin.cti vo , pin tado , corno
designa a Tabella N." 2.
.~. 11.
Os Sargentos Ajudantes e Sargentos Quarleis Mestres,
e os Porta-Bandeiras,
usarão no grande uniforme dragonas como
as dos Officiaes , mas sem franja: os primeiros terão por distinctivo
uma corôa de metal no braço direito , e os segundos 110 braço esquerdo. No pequeno uniforme usarão os Porta-Bandeiras
de sobre(asara,
corno a dos Offloiaes , e aq uelles de jaq ueta com a respectiva corôa,
~. I~.· As devisas dos Officiaes inferiores serão na farda,
de
galão de sê da côr de ouro; e lias jaquetas de panno da côr da
góla (excepto
o Batalhão de Sapadores e Corpos d e Caçador es ) :
assim como deverão usar, de ora cm diante, de devisas nos Capow
tes iguaes ás das jaquetas.
Umas e outras devem ser colJocadas no
J •• H.egimento de Artllheria,
c lias Corpos de Cavallarill,
acima
uo canhão;
e nos outros Corpos acima do cotovel1o. O~ Cabos e
Anspeçadas ~Ó usarão de devisas de panno.
~. 13.· As praças de pret, que tiverem mais de dez annos de
s!'fviço, sem nota, trarão por distin ctivo uma lista de pa n no da
côr da gola da farda em diagonal,
da. largura de meia pollegada,
.desde a parle interior do canht\O do braço esquerdo,
até ao coto ..
N

0

vello s e de dez em dez annos de serviço se augmentará
mais uma
lista.
§: li:
As mantas e sabraques para os cava lias , vão designados na Ta bella N." ~.
§. 15,0 Nos Corpos de Iufanterin , o Mestre da Musica usará
do unIforme t:ksignado 110 Figurino N.· 7: a franja das dragonas
será de fIO de ouro: o galiio da góla e canhões, os galões do cinto,
e (\ cordào do acostf'Jlado da farda, tudo de sêda côr de ouro Tabe\la N.·~.
Os Musicas o IDf'SmO que o Mestre,
sendo purém a
franja das dr.lgonas de sêda côr de ouro. Nas costuras das calças
terão de cada lado uma lista de panno da côr da góla da farda.
§. 16." O Tambor
Mór conservará
o peitilho na farda, de panno da côr dos can hôes : as dcvisas , de gaHio de sêda côr de ouro:
os cordões da barrel ina mesclados de sêda encarnada e côr de ouro e
os' canotóes das drazonas tam hcrn de sêda das mesmas côres; e ()-.
ga Ião da gólll e can Iloes de sêda côr de our o , conforme vai designado pa~a 05 .M usicos, Na costura das calças terá uma lista de
panno da côr do peitilho •.
~. 17.· Nos Corpos de Caçadores será igualmente
substituído o.
galão de ouro na g61a e canhões
das fardas,
e nas dragonas do
Mestre da M usica , Musicas e Corneteiro M6r, por iguaes galões
de sêda cor de ouro: assim como os galões do cinto do Mestre da
Musica , os cordões da barretinn,
e as devisas do CorneteIro Mór,
A franja das dragonas do Mestre da Musica será de fio de ouro,
e para os Musicos e Corneteiro
Mór de sêda da mesma côr, As
fardas serrlO acostelladas de cordão ele sAda verde; e. nas calças te-;
râo uma' lista de panno verde: (Figurino
N,,· 8 ).§. 18.· No Batalhão de Sapadores, e nos Corpos de Attilheria·
e Cuvallaria,
os Corneteiros Móres., e Clarins Móres terão o mesmo uniforme designado para os Caçadores;
sendo porém o a costellado de sêda côr de ouro, em Iugar de verde;
e 11 as calças, o
do Batalhão de .Sapadores , uma hsta de fallno encarnado;
e os..
dos ontros Corpos igual lista, da côr da oóla da farda.
~. 19: O Tambor Mór, e os Porta-Machados,
continuarão a
usar de barretinas de pelle de IIrso.
. Secretaria
de Est.ado dos .Negocios da Guerra,
em Qó de Se~t!!mbro de 1848. = Em·elo de F,'ancos.

SUA
Exprc,to,
~r,vancia

MAGERTADE
Rf'COmrnellda

do Plano

EL.REl,
ln ui

Commandante
('m Chefe 0.6
a mais rpstricta obfazendo responsa~t:is os S»r ....

positivamente

acima publicado;

[ 10 ]
Generaes Commandantes
Geraes das Armas,
Inspector Geral de
Infanteria,
e Commandantes
das Divisões Militares,
por qualquer
transO'ressão do mesmo Plano;
assim como todos os Comtnandantes d~ Corpos que a authorisarem , Oll conse:ntirem; Esperando não
ter occasiâo para punir a mais minima falta ~obre este "objecto,
O Mesmo Augusto. Senhor Concede o perI?do de seis meses para os Officiaes consumirem os seus actuaes uniformes •

.djudánte

Gene1'al

=

..

'_

'Quartel

General

no

Paço

das Necessidades , em 9 de Outubro
de lBt~'-t.

ORDEM DO EXl}:RCITO.

RUA

MAGES'fADE

do Exercito"

Manda

ET.-nEl~
publicar

como Commandante
o ô~g-uillle:

em Chefe

CARTA DE LEr.
DONA MARtA,
por Graça de Deos, RAINHA de'Portuzal , é
do! Atgarvps, etc, Fazemos saber a todos os Nossos Sllbdito~, que
as Cortes Geraes Decrelar:>m,
e Nós Queremos'a ,Lei seguinte:
Artigo 1.0 Os ht>rdeiros de pén~ibnistas ou de outros quaesquer
-subaidiados
do E,;tado, cujos credites nào excederem
a duzentos e
quarenta mil réis, poderão ser dispensados,
para; haverem os mesmos
cred itos , de exhíbir sentença de habilitaçâo proferida em J uiso,
Art. çz: No caso de dispensa de habilitação de que tracta o ar·
tigo pT!ceden te, as Hepart:ções por onde houverem de ser liquidados
os sobr~dit.(>s cr.eclitos, farão publicar
relo 'Dia-rio do Governo,
os
Dome" e demais eirCllO$taneias das pessoas q'lIc requererem
o respe'clivo pagamento,
assignando o pr aso de sessenta dias para cornparene-a ,de aigllm terceíro que se diga !lrI'Jlldicado; .e dos requerentes
se exigirá II apresenlaçr\()
dos docum{':IHos justificativos
c legaes que
se julgarem índrspensaveis,
depois de ouvido o Procurador
Geral
.da Fazenda.
Ar}, 3.P Fieare\'oglldn
a Lcgisll'ção em contrario,
e os artigos
,6f>.', 3'3f>.·, e 360 d'a Reformo J••diciariu ,
Mandâmos por tant.o -a todas as Author id ades , a qvem o conhecimento
e exectlç-ão da referida l.R.i pertencer,
que a cumpram e
gUlu.clem, e façam cumprir e guardar tào irn eir amonte como nf'lIa
.se contém. O Ministro o Secretario
de Est ado dos Negocies da Fazenda. a faça imprimir,
publicar e corr-er. Dada BO Paço de Máira,
aos vinte e quatro de Agnslo de mil oitocentos quaronta é
oito.
A RAiNHA
com Rubrica e Guarda.
= Joaquso» José
Falcao
Logar do Sello,

=

=

-*~-

,PM Decreto de. 25 do me'!. pr()ximo' pflSsado.
Batalhão Nacional de Caçadores da Rainha c, Carta da Cidade da
Guarda.
.
Capitão da 3.& Cl)mpanhitt,
Pedre> Pf~gO de ViJla :Fanha.
Capitão .da 7/' Úomoanhill',
A'lltonío Oe Se41a Freire Falcão,
Capitão d~ 8." (i}oOlpMlhia, Antonio Augusto de Alm<llda.

'*

Tenentes,
Francisco B.ernardo de Almeida e Andrade,.- e João Damasceno de Albuquerque.
Alferes, José Maria de Andrade Junior , Bernardo daFonsêcaMo~
niz , e Manoel José Mendes.
Por Decreto. de 27 rio dito me.,..
Regimento
de l nfonterio N.· 7.
CapclJão"
o Padre,
Pedr« Albino da Silva Barros,
que se acha
exercendo o logar de Parocho na Freguezia de S. Ma.ninho do
Villar do Monte.
Regimento de Iufonteria
N. o 14.
Para gozar das vantagens de Capitão de L" Classc , por se achar
comprelrendido,
nas disposições do Decreto de 4 dc Juueiro de
]837, O Capitâo , Antonio Bernardino
~oglleira .•.
Regimento de l nfauteria N.· Hi.
Pum gozar das vantagens. de Capitão
de L." Classe" por se achar
comprobendido
nas disposições do Decreto de 4 de Jallt:iro do
1837, o Capitão,
Joaquim da Costa Fajardo,
4." Secç(Í,fI do. Eoiercüo,
TOI're de S. Vtcente de Belém.
Reformados. na conformidade do mvará de 16 de Dezembro de 1790"
ficando addidos á referida 'I'orre , os Capitães QUfll'teis Mestres
da 3.- Secção do Exercito,
José Maria Bapti.ta,
e Victorino José
Fernandes;
por terem sido julgados totalmente incapazes de Ser ...
viço , pela Junta Mtlitar de Saude , e em auonção 80 longo pe ..
rio do CJ\IC cada um delles If~m servido.
Llat alhâo Nacional de h'mpregados públic,)s.
Detnlttido , o Alferes, A ug ust o Peixoto,
con serva u do as honras do.
mesmo Posto, a fim de ir exercer o Emprego
de Escrivão da
Meza Grande da Alfandega
de Loanda , para que foi ultimamente despachado.
!2. o Botolhão Na eional , de Caçadores do Porto.
Commandante,
o Coronel das extinclas Milicias da mesma Cidade,~
Bernardo
Pinto Monte Negro Pamplona.
Qllartel
Mpstre, J:>s6 Gonçalves de Campos Vianna.
Cirurgião M6r, Bernardo Francisco J"rge.
'
Cirurgião AjlldHllte,
Francisco José de Sousa Lou~eiro.
Capitão da ] .• Companhia,
.Jeronimo Carneiro, Giraldea..
Capitão da 2.· Companhia,
João Luiz Cerqueiro.
Cap~t~o da 3.· Companhia,
Antonio José Teixeira Jo'olbadl'l!a.
Cap~t~o da 4. a Companhia,
Manocl Joaqll~tn de Azevedo Vleira,
Capilao da 5.a Companhia,
Bernardo .Jose Machado.
Capitão da 6.·' Companhia,
Manoel José Moreira Mendon.
CApitão da 7.· CompanÍlia,
Alexandre José Gomes Monteiro.

Capililo da 8.· Companhia,

Antouio AlvCi. de Sousa Guim:u:i.\e~._

L

3

1

1'ent>ntes, Mcnoel José de Oliveira e Costa , Antonio José Gonsalves Bra~a Junior , Fruncisco José de Carvalho,
Rodrigo de
Freitas Pire" Guimarães,
G lIilherme Maria Corrên , Joào R(,bt'fto
de Araujo Taveire • Joaquim Ignacio de ::;0 lisa , e 'I'bomaz Alves
G lIimaràes.
Alfert>s, Antonio
Bailar Junior
tonio Juaquim'
José. Mend.e~ ••
da. Rocha

José da Cruz Magalhãe~ Jun ior , Antonio Ferreira
Francisco Antonio,RibpiJ;o Vieira dr- Castro, AnFr.rrt'ira Coelbo,
Luiz Gomes da Silva, A ntonio
J,~.é Carneiro Giraldes Junior,
e Autonio Coelho

e Silva.

-*~~""--

SUA 1\fAGEST.ADE
E l..ltE I , Determine que os Officiaesabaixo menciunadus ten harn os destinos- que lhes vâo designados.
Balalhâo de Ca,çf1dores NG. 3.
Capitão. da 2." Companhia,
o Capitão d,e Infanteria
na 3-•• Secção
do Excrcito , José Soares de Albergana.
Hafuthâo de Coçadorell
5.
'l'en.ente,
o Tenente, do Hegilllento de Lnfauterie N," 9,. Joào

«:

Duarh~.

Regimento de lnfanterza N.· 5.
CapittlO, da Companhia de Atillldores,
o Capitão do Regimento de
Iufunteria N" 10, João Carlos Ar bués Moreira.
Regimento de lnfanteria
N." 7',.
Capitão da 4.· Companhia,
o Capitrio do Hegim('nto de Infanteria
N .• 16, Jorge AUlZllsto Altavilla,
continuando
no exercício em
que se fIChA de Major do Rt'gimento de Artilheria
da Carla.
T..cflf'nte, o Tenente do Batalhão
de Caçadores N.· 8, Agostiuho
Verissimo de Moura.
Regimento de bifanleria N.
6.
Capitão da 7:· Companhia.
o Capitão do Regimento de Inrilnteria N" 1, FrullciscoJosé
Monteiro.
.
Tenente,
o Tenente do Hegimento de Infanteria
N. G 7, Marciano
A ugusto de Barros e VasconcellceG

]

--.>:'h~.-

SUA MAGESTADE
E L-REI , Manda declnrar o seguinte e:
O Sf'gundo Tenente
de Artilheria,
José Fernandes
Viegas da
Gama Nobre,
foi comprehen.dido
nas disposições dos Dscrctos de
28 de Ahril e 17 de .Julho de1847;
e por is-o deve ser considerado
da 3.~ Secçâo do Exercito,
desde o L" do referido. J.lllbo ...

Por Aviso do \fin:sterio

_.~~*-

da Guerrn dp. 30 de Srl(·mbro proximo pas.liado, lloll'ic.l1UA MAGESTA~E
A RAlr\JIA
por bem 1\1011dU1 c IItnr como lempo de SeT\'lçO efft'ctivo no EX("fcito, ao TellellL.tl do J,l.es'iluenLo de Infanteria, N.· 3, José Joaql1im Nunes. de,

[4 ]
Sonsa, o que decorr êo desde 14 de Julho de 183~, ate 9 de N0vembro de 1840; "p<)f lhe aproveitar a Carta de Lei de ~8 de Julho ultimo , e outras disposições.

-*~.-

Licenças arbitrarIas por motivos de molesiia ao,~ Of!ic~'aes abaixo de"
clarados , e' Confirmadas por SUAM
AGE S TA J.) E E' L- REI.
Ern. SessrJo de 14 de Setemb1'O ultimo.
Ao Capitão do Regimen.to de 'I nfauteria N."
Bernardo Homem da
'Costa N01'oreh a , quarenta dias para fazer uso dos Banhos do mar.
Em Sessão de c.n do mesmo me9l.
Ao Capitão do
RegimE>t1to de Artilheria,
Alexandre José de
Barros,
trinta dias para Banhos do mar.
Ao A'lferes do Regimento de lnfanteria
N.· 2, Antonio Sevéro de
Ca.rvalho e So usa , trinta dias para Banhos do mar.
Ao Capitão do Corpo Militar do A rsenal do Exercito,
Manoel Cardozo das Neves, quarenta dias para se restabelecer.
ô

,

2:

--.~*-

Licença» ,·egutada.ç concedidas aos Officiae« a6aixo itlClicados.
Ao Major do Regimento
de Cavallaria
N"
Pedro Maria de
Brito Taborda,
quinze dias.
Ao Capellào do Batalhão
de Caçadores
N. o 7, José Maria da
Haillha dos Anjos , trinta dias.
Ao Tenente de Infanteria
na 3." Secção do Exercito,
Antonio
Theodoro Ferreiru Taborda , trinta dias.
r}>elo Ministerio da G uer ra foi concedida prorogação
por mais seis
mezes de licença, ao Primeiro Tenente de Artilheria na 3. a Secção do Exercito
, Thiago Augusto
Vellozo e Horta,
a fim de
poder continuar a estar fóra do Reino.
ô

--~~~*--

,

Foram Confirmadas
por SUA MAGESTADE
EL-REI,
as licenças que os CommanJantes
da ~.~, e 3.a Divisões Militares , e
o Governador lnteriso da Praça de Valença,
participaram
ter concedido aos Ofliciaes abaixo menctone dos , na conforrnidude do Artigo 2.· das Instrucçôcs
insertas na Ordem do Exercito N." 13 de
6 de M~rço de 183"7.
Ao Coronel do H.eg~menLo de Infanteria
M: 6, José Maria da
Fonseca Moniz,
trinta dias para se tractar;
contados
de 20 de
Setem oro proximo passado.
Ao 'I'ene nte Coronel servindo de Major da Praça de V alença , Joaquim Pereira d'.Eça,
vinte dias para se traclar.
Â" Major de Iufunteria
na :l.a Secção
do Exe~oito,
JOié Maria
Leal , trinta dias para se tractor;
contados de 30 de Setembro
prUltlmo ,pAssado .
.Aju'dante

General

,=

N." .52.
Quartel

General no PaflJ das JVeéessídades, eu, 1~ de Outubro
de 181,8.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

'MiAOESTADE E Ir-REi , como Cemmandante
-do Exerci o, MálJ!.da póhlicar o seguinte ~
Por Decreto»

de ~

em Chefe

tio corrent« me ••

Re{!)mento de lnfa11,teria N.· 7.
Ciilll"gtãO' Ajll-flatyte, o Cirurgião Ajllcll'lrHe do R('gimento de Infantéfla N: 16, -Alexafidre Gomes de Carvalho Ferreira.
RcO'i~)1ento de [nj'anlcNll
N.· 16.
Cirurgiâo A iuda nte ~ o Cirurgião Ajudante
do Regimento de Infanteria N.· '7, Antonio GOTIçàlv.es dlt Hrlva Ferraz.
Por Decreto de 4 do dito tncs.
B81trtJN~I)- Nocional
de CaçadfJf'es de ViltIJ <Nova de G{U·(J.
Cnpit.t..o da 2.· Companhia,
o Tenente,
Augusto Cer.ar Pereira
Soares,
'Oapi.j.tio da 3.& COlllpllUhià,
o Tenente , jJmé 'de Atatljo .Pereisa
Pin.t"'<

Capitão da 4..- GomplInhtà,
.Jnsé da Rocha Leâo,
Caj1l;"~) da T," COlllpan,I'Jia,
Ant~)n·io Joaquim Borges' de Castro.
Tenentes,
o Alferes, Rica(do Eduardo
de Faria Alvllrenga ~ Joaquim Jo~d Nogueira Guitnarães,
[}(j(ningoi de Freitas
GuimaJlrH~I;, e
u~ti>di() T'a varue -do i\rilorffll.
Alf~I'~,
Ânt{'llio Coelho I~raS'ante J,gniol', José D1i1g Rib!"iro Gasparinho , Manoel Pinto dos Santos,
Antonio da Sil'va f e ltddrigo
Francisco Rios.
Dcmittidos pelo requererem,
alleg~ll(l}o motivos attendive is , os Capitãl'S, José Agostinho de Almeida,
Manoel lhbano
de Lirna
Barreto 1 Manoel Pereir.a Soares, c Antonio Dili. Ribeiro Gasparinho ; oS Tenentes,
Mannel dos Sant0S' Alves, e AI1't'o'~io Alexandrino Pereira de Castre>: 08 Alferes, Albino José Pereira Soares , Bt>rnardino Joaql1iÁ.l Pereira de Cahtro, e Ago's1inho João da
SaI"a Heis; e o Cirurgiào Ajudante,
João Tlüago Brandrlo'
todos do mencionado Batalhão de Caç,ldores de Vílla Nova de ciaia.
BatalhtlO

Alferes,

Jos~ .Maria

Nacianl'1't de

Cflçlt·d-O'l'es de

Vitta

Real.

Alves de Carvalho.

Part\ g'ol:arem das h()nra~ dós r<lsl,erlivos PC'stós, OH C'Opitães que
'foram d\) BlH61hào N>aeional de Óaçádoro~ de A br.a'nt(!!:T, Unt-

...

'

[ 2
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mundo José Soares Mendes, e Antonio lWaria Salzueiro
por lhes aproveitar o Decreto de '27 de Maio Ulliu~oe

Gracío ,

-.~.-.

SUA MAGESTADE
EL-REI,
Commandante
em Chefe-do
Exercito"
Manda declàrar no Tenente General Commandante
da.
1.& Divisão Militar, que ficou milito satisfeito de ver a maneira regular e pro eisa com que manobraram
05 Corpos
de Linha da GuarniçflO de Lisboa no exercicio de Divisão <]ue teve lugar no dia 8
do corrente na Varzea dos Salgados, junto a Bemfica , a que SUA
MAGESTADE
A RAINlJA
se dignou,assistir;
e Ordena
que o
referido
General dê em seu Real Nome ati devidos louvores aos Gt;.neraes que cornmaudaram
as Btigsdas no referido exercício,
e' aos.
Commandantes
elos Corpos, e mais Officiaes,

SUAMAGESTADE
EL.REl,
Determina que osOfficiaes3bai~.
xo mencionados tenham os destinos que lhes vão designados.
-,
Estado Maior d-e A'rtithe.n·a.
Capitâo , o Capitâo do 3,· H.egiulPnto de Artilheria,
Francisco de
Paula da Luz Lobo; continuando
na Comrnissâo
em que se acha.
Regimento de Inf'anteria N.· 10.
Capitão da Companhia
de Granadei-ros,
o Capitão do RegimentQ
de Infanteria
N.· 11, José Paciüco.
3." Secçâo do Exercito.
Capitão,
o Capitão do 3." Regimento de Artilheria , Ivo Celestino
Gomes de Oliveira;
ficando sem vencimento algum por assim o
haver requerido,
4. & SecçiÍo do Exercito.
Companhia de Veteranos de Belém.
Addido , o Majol' Reformado
Governador
do Forte da Ericeira,
Francisco de Paula Cid., ficando exo ne rado do dilo Governo.
Batalliõo Naoional de Caçadores da Raiuha e Carta da Cidade
da Guarda.
Para ter axercicio de Ajudante ~ o 'I'enonte da 3. a Secção do Exer ...
cito, Antonio Joaquim Dias e Almeida.

-*~.SUA MAGESTADE
Regimento
de Infanteria
passe a ~eryi[ como,Ad~ido

EL.REI,
Determina que o Tenente do.
N," 16, Leopoldo Xavier de Miranda"
á Repartição do Quartel Me~tre General;

.....

a

'fendo o Capitão de A rtilheria na 3. Secção do ExercÍto, Franci,co José Mnrio de Azevêdo, apresentado
o Progr onra para a confecção de 11mAlmanak Militar; e sendo este trubalbo de summo inleres~e, principalmente
devendo comprehcndcr
a nato do asse nta=
monto de praça,
e de todos os Postos:
Houve SU A M AG EST ADE EL-RElporbem
ap.rovei~an.d.? aespontan~idaJe
ebons desejos
ma n isfestados pelo refendo Capltao,
que pr-dio ser t'mpregado em
qualquer
serviço. ehcarr.cgá-Iq do dese~penl?o
do dilo Programa.,
ficando desde hOJ~ considerado nesta Commissâo ,
N

-*~*'SUA _1AGESTADE
EL-H.EI,
Manda declarar o seguinte:'
1.o O Capitão do Regimento de I~frinteria N. o 6, José JoaquimEst<,ves M05f!ueira,
nâo gozoU a licença
de quarenta
dias que
lhe foi concedida
na Ordem do Exercito N.· 42 de ~o de Agosto
ultimo.
~.. O Tenente Ajudante do Batalhão Nacional
de Caçadores
de Tavira,
só gozou vinte dias de licença dos quarenta
que em,
Sessão da Junta Mllilar de S:ulde de ~O de Julho ultimo lhe foram
concedidos na Ordrm do Exercito N" :35 de Ç29do dilo moz ,
3.. O Tenente Ajuda~te
do Bat~lh~to de Caçadores
N: 4,
Felisberto José Lopes, uno gozou a licença de quatro mezes que
lhe for am concedidos na Ordem do Exercito N" 8a de ~9 de Novcmbro do a nno proximo passado.
4.. O T'onen te do Hatalhão de Caçadores N" ~ , Jóüo Tbr,maz
Torihio de Sousa , gozo*, dois mezes de licença registada a ccmcçur no 1.0 de Julho do corrente anilo.
5.. O Tenente do Regimento
de Infanteria
N: 1, Francisnn
H.omào Xavier da Veiga,
não gozou II licença
dp quarenta dias
que, lhe aI.bitrou a J~1Tlta Militar de Saud,e em S('CÇtl0 de 17 de
,Agosto ulumo , pubticada na Ordem do Exercito N." 45 de l4 de
Setembro proxlmo passado.
.
6: O CapeHão do Regimento de Infantetia N" Q, José ri" M aria
Santissima,
se apresentou no Porto ao Commandante
da 3: Drvisão Militar em o 1.0 de Julho de. 1847, desde quando
servio no
Deposito
d~s praças apresentadas;
_passando
a servir no Ht'!!!m'I".lo
de ln fant~na N. o ~, desde 13 do dilo J ulho , até que foi de ti 111 ti vamente collocado no mesmo Corpo.
7..
O Alferes addido á Praça de Campo Maior, Jorlo Al,ll'nio
Xavi«~r, se acha Governando
interinamente
li Praça
de Ou··üdla
Q.csde ~n
de Setembro ultimo.
o
,

LictmláS a,,7Ji'/t'atias por motivos de molestia aos 0fficiné~ ohaix() declarados, e Confirrnaxias por SUA JJtIAGEST /iLJE EL.u'EL
Mm SessiÍo rre CJ!7 de Selemb,'o ultimo.
Ao Capitão do Regimen'to
de Infanteria
N.· lÇl, José Maria da
Silva,
vinte di-as- para fazer nso dos Banhos sulftlroso~ ern S.
Pedro do Sul; contados der l.o de Outubro.
Â<'J 1!'enel'lte do dito Regimento,
Domingos
Lopes Xisto,
trônta
dias para se tractar,
e fazer USo dos Ban hos sulfurosos em S. Pedro do Sul; contados do 1.0 de Outubro.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Antonio Vieira,
quarento
dias
para se tractar no seu Quartel;
contados do dia Çl,7de Setembro.
Ao Cirurgiào
MÓr do referido Regimento,
Manael de Almeitlu
Ferreira Maio, trinta dias para se tractar e fazer uso de Buuhos
do mar na Figueira;
contados do 1.0 de Outubro.

l.icenrllB ,·egutada.ç concedidas aos Officiaer aõaieo indicaM s,
Ao Primeiro- Tenente do Estado 'Maior de Artilheria , Antonio .Maria de Sá Magalhà€'s,
Jrer. mezes,
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N," 1, Francisco
Mende3
Barata,
11m mez.
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Caval laria N" 4, José da
Cunha Sousa e Brito, quinze dias.
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N"
J()â:().,Ciria~o Coelho, quinze dias.
•
Ao Cirurgião Ajudante' do Batalhâo
de CifÇàdo.res N: 1, Josd
Coelho da Sil va, quarenta e cinco dias,
Ao Cirurgião Mór do Regimento
de J nfanteria N. ° '8, Domingos
Luiz Gonçalves,
sessenta dias; desde 6 do. oosrente,
õ

,

N.' 53.
Quarlel Gene"al no

pO~{J

das JV~ce!Sidade., tm 20 de Oulubl'o
de 18MI.

OR.DEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
Mande

do Exercito.,

TIL-REI,
como Commandante
publicar o ieguinle:

em Chefe'

DECRETO.
Hei por bem exonerar o Capitão de Artilheria , Innocencio José
de Sousa, do Logar de Offieial da Bibliotheca da Escóla do Exercito,
para que fora nomeado por Decreto de dois de Outubro de mil oitocentos, trinta e oito , a fim de ser convenientemente
empregado n 'outra Comrnissâo de Serviço. O Barão de Fruncos , Ministro e Secretario de E;;lado dos Ne~.()cios da Guerra,
o tenha assim entondido , e faça executar.
Paço das Necessidadl's,
em seis de ('litubro de mil oitocentos quarenta e oito.
RAINHA.
= Borâo

=

de

Franco,.

---*~*POHTAlHA.

. Ministerio da Guerr!\. = Rt'partição do Conselho de Saude. =
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra,
que o Cirurgião Mór da 3.& Secção doExercito,
Antonio
Joaquim Fernandes,
passe a fazer Serviço na Torre de S. Julião da
Barra.
Paço das Necessidades,
em 17 de Outubro de 11348.
Barâo

de Francos.
.

=

~~.-

- ..

P01' Decretos de 11 do corrente me'.
Capitão,

Estado Maio« de
o Primeiro Tenente,
João
1.o Regimento de
da 1.& Bateria,
o Primeiro

Capitão
ria da Cunha.

Artilheria.
Pereira

Homem

Artilheria.
Tenente

Telles,
.
José Ma-

Ajudante,

2.· Regimen(o de Artilheria.

'.

Capitão da 2.& Bateria,
o Primeiro Tenente do Estado Maior da
dila Arma, Antonio Maria de Sá Magalbl\es.
3. o Regimento de A.,tilheria.
Capitão da 4." Bateria,
o pruneiro Tenente,
Antonio .Maria Camolino.
~
Capitão da
& Bateria
t o Primeiro
Tenente,
Francisco Brandão
. de Mcllo.
Capitão da 6.& Bateria,
o Primeiro Tenente
<;1.0 1.. Regimento
õ.

..

[2 )
da dita Arma,
Manoel Claudio de lqgu,eir.êdo Coutinho e Vasconcellos.
•
Regimento de Cavaltm"ia N. o g) Lanceiros da N. AlN 11A.
A I fere~ Ajudante,
o A lferes do Regirneu to de ,Cavallaria
N. o
Antonio 'I'elles Castro da Silvo.
Reeimento de Cooallaria N. o 5•
.Alfores, o Álferps Ajudante
do Hegimento
de. Cavallaria
N"'~ f
La nceiros da RAINH.~, .Io~é Pedro-de Saldanha,
pelo requerer;
Bataih/io de Caçlsd01'es N;' 7.
Tenente,
() Alferes do Batalhão de Caçadores N: 4, Constantino
Joaquim de Brito.
Regimento
de Infonteru»
N.· 4.
Oapitâo da 3." Cornpanhia , o Tenente 'do Regimento
de Infante-c
ria N.· 8, Joaquim de Faria.
Capuâo da 5," Companhia,
o Tenente do Regimento
de Infante-.
ria N" .13, José Manoel Mêna.
Tenentes,
os Alferes, João Miguel Luciano de Miranda,
Servolo .
.Maria Alves, e Jose ria ROul.
"
Regímcl,to
de Infonteria ·N,· 6.
Tenentes,
o Alferes Ajudante
do Butalhiio de Caçadores
N," 6,.
Antonio dos Santos e Almeida Tavares;
e 05 Alferes, do Uegi~
mento de Lnfantetia N.· 3, José Vicenlt~ Consoludo ; e do Regimento de Infan teria N: 13 ~ Manoel Af ves,
Regimento
de Intonierva
N.· 7.
'Tenentes , os Alferes,
Antonio José Botelho da Cunha,
e Agosti-l
nho José de Azevêdo.
.
Regimento de Infanteria N.o IO.
Tenente Ajudante,
o Alferes i\jlldant.~, João da Motta Guimarâes;
Regtmeuto
de Inf'anteria
N. o 11.
Capitão da 2.& Companhia , o Tenente do Regimento de Infanteria N.o9,
Antonio LopesdeSollsa.
Capitão da :'.& Companhia,
o Tenente do Regimento de Infante'!',
ria N.· Lô , Joaquim José de Bri'o.
Ílegirn.e.n-Lo _.de lnfonlena N.· IQ.
Tenente,
o Alferes do Regimento. de Infeutcr ia N: 9, Lulz deMello Pita.
.
Regimento
de. Infanteril~ N" 14 •.
Tenente,
o Alferes, Domingos Antonio Gomes.
õ

-.~.-

,

SUA MAGEST AD E E L-HE r , Determina que os Officine.s abai«
xo mencionados
tenham os .daatiuos que lhes vão designados.
Reparliçáo
do /~iu.dante General do Exercito.
Addido; o Capitão de Allllheria,
Innocencie
J~é de SOUSIl"

í

:J

1

3.· Secçâo do Eaxrcito,
Capitão,
o Capitão do Regimento de Lnfa n ter ia N.· 1:), Fraucisco
Marie Esteves;
por haver sido julg ad» incapaz
de Servi.ço temporariamente,
pela Junta Milita.r de Saude.
, 4.& Secçâo do Exercito.
Praça de Sine«.
Governador,
o Major,
José Miguel Pratts,
ficando exonerado do
Governo da Torre de S. Lourenço da Barra;
e ('ontir~uando .no
exercício em que se acha no Batalhão de Voluntariüj; .da Carta.
Batalhão Nacional de .Caçadores de Eo aos,
Para ter cxercicio de Ajudante,
o Tenente Ido R!'gimento de lnfanteria N " li), Joaq\tllJl José de Sarria.

--~.--:--

SUA MAGESTADE BL-REI,
Manda declarar o seguinte:
1.0 _ O ilrig. deiro Graduado,
Antonio Pinto de Seixas Pereifl~
de Lemos, Com mandante do Regilllento de C à vallaria N. 06; Com ..
mandou a 5" Divisâo Militar,
desde o 1.0 de Sp_tembro, até b do
com'nte;
em que o Brigadeiro Graduado,
Barão de Viuhaes , esteve com licença,
!a,. O Alferes de Cavallària,
Bernardo
da Costa Alves, foi
comprehendldo
nas disposições dos Decretos de 28 de Abril, e 17
de Julho de 1847, e por isso fica pertencendo
á
Secção do
Exercito,
desde 8 de Outubro corrente,
em que se apresentou .ao
Governador
Militar de Coimbra.
O-Capellão do Batalhão de Caçadores N"
Vicente Maior,
do Rozario, foi comprehendido
nas disposições dos Decretos de 23
de Abril, e 17 de Julho de 11:10107,e por isso deve ser considerado
na 3.· Se cçâo do .Exercito,
desde 6 de Agosto ultimo em que fez
8 sua upresentaçâo-

a."

3:

ô

,

-.~~~--

Havendo o Capitão do Regimento de J nfantcria N: lO, Francisco Manoel da ~uoha,
mostrado p,ert(,lI~er:lhe o appellido
OzoTlo=
DeterrnlOa SUA MAGESlAOE
.EL.H.EI, que O dito
Capitãf) seja d'ora em diante nomeado Fr ancisco Manoei da Cu.
nha Ozorio,

=

-jl~.-

Licença» arbitradas por motivos de m()le~tia aos Offidae5 abaixo d6'"
ctarados, e Confi1'Tnadas por SUA .li A G E S TA LJ E E L- R E 1.
Em Sessâo de 16 de Sctenibv«, ult uuo .
Ao Tenente ?o Itf'girnenlO ,de Infaurerra
N" 11" Gaspar de Aze·
vedo AraUJO e Gama,
trrnta e cinco dias para fazer liSO de B<l!'
n hos do filar ena Aveiro; eon lados de 2(j de Sete m bro..
Em, SCUI;O de 18 elo dito 1I1e'7..
Ao Capitào de lnfunteria
n& 3." 8eCÇl\O
Exercito,
Roque

uo

nan.

[4 ]
gel de Azeredo, quarenta dias p,ll' ferimentos de balla , para fazer I1S0 de Banhos de Caldas ern ~. Pedro do Sul; contados do
1.o de Outubro.
Ao Tenente
de Infanteria
na referida Secção,
Martioillno Gallo
Bcttencourt , trinta dias por ferimento de baila,
para fazer 11;;0
d,o Banhos de Caldas em S. Pedro do Sul ; contados do l ." de
Outubro.
Ao Alferes de Infanteria
na dita Secção, Antonio Gerardo de Oliveira, trintu dias para fazer liSO de agoas sulfureas em S. Pedro
do Sul; contados do 1.. de Outubro.
Em Sessân de 30 do, dito me,..
Ao Tenente Coroue l Graduado de Irifanterio , Major da Praça de
Almeida,
JOilO Corrêa
de Almeida,
noventa dias para se tructar , a de lhe convier.
Ao Major Graduado das oxtinctas Milicias de Trnncozo·, servinr!(,
de Cazemeiro da Praça de Almeida,
Francisco Antonio de 1\n.
drade , sessenta dias para se tractar,
e fazer uso de Banhos
moenos,
Em Sess(/'o de I) de Outubro corrente.
Ao Capitão do Regimento de CavalJaria N.· 4, .Manoel José Perlella S. Romão,
sésscn t a dias para se tractar,
Ao Tenente do Regimento
de Granadeiros
da RUNHA, JO"',uim
José Mar tiniano de Mello, quarenta dias para se t ra ct a r ,
Âo Alferes do mesmo Regimento,
D. João Frederico
da Camara
Leme, trinta dias para ultimar os banhos do mar.
Ao Capitão do Uegimento de lnfanteria
N.· 1, José Antonio Dias
Malheiros,
q uareuta dias.

-*00"-

aos Officiaee a()(;i:to in.dicados.
Ao Cape lião do Batalhão
de Caçadores N.· 1, Auto nio Joaquim
.Farto, quatro mezes.
Ao Tenente de Covallaria na 3.& Secção do Exercito,
Porfirio de
Sousa Rodrigues de Oli vorr a , trez mezes.
Ao Capitâo Reformado addid ' ~\ Companhia
de Veteranos de Elvas, Antonio Nogueira de Carvalho,
dois mezes.
Ltcençlu

l·egut(1(j,a.~concedidas

Ajudante

General

=

N.O 54.
Quartel

General no Paço das Necessidade"
de 1848.

em

~s de

Otttubro

ORDEM DO EXERCITO.
SUA

MAGESTADE
do Exercito,
Manda

EL.REI,
como Commandante
publicar o seguinte:

em Chefe

DECRETO.
Conformando-Me
com a Consulta,
que em trez do corrente,
fez subir á Minha :Heal Presença o Supremo Conselho
de Justiça
Militar, expondo a necessidade de se adoptar uma providencia,
que
conciliando e equidade 'com a ju~tiç'a, ponha termo á diversidade,
com que nos Conselhos de Guerra tem sido julgadas
as praças de
pret, que havendo desertado para o serviço da Junta do Porto, ou
MO se apresentaram pam go?ar da Amnistia concedida pelos Decretos de vinte e oito de Abril.
quinze de Julho,
e vinte c sete de
'Setembro
d« mil oitocentos
quarenta
c sete,
ou tem sido considerados desertores,
e como taes processadas
e julgadas,
por se corrservarern
ausentes
dos Corpos sem author isaçâo , que legitíme suas
auscncias:
lIei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Estado,
De ..
cretar o spguintc :
Artigo 1.. Serâo proc ssadas como desertores em tempo de paz
todas as sobrcditas
praças,
que não tendo baixa 011 escusa coriced idn pur A uthor idud e legitima,
se nâo apresentarem
ás Authoridades competentes
dcutro
de trinta dias contados
da publicação
do
presente
Decreto,
Alt. 2.° Ficarn

indultadaa
aquellas das referidas praças,
que
tendo sido presas por falta de apresei taçâo antes de decorrerem
trinta dias depois de únda a luta, se odiarem ainda em prisão, cm
processo , ou a cumpr.r
por isso sentençn,
O Barâo de Frsncos , Ministro e Secrelario de Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha aa.im ente ndid.j , e faça executar.
Paço
das
ccessidades
, em dezoito de 01ltuhro
de mi! oitocentos qua"
renta c oito.
RAINHA.
1J,mlo de F1·aIlCCJs.

=

=

-*;-:"J?1*

SUA .MAGESTA DE J~L.rtEI '. na Uevista que no dia 2!2 do
corrente,
pass0u ern Campo de OUrique a tonos os Corpos Nacio-,
n aes existentes na Uapitnl;
ficou plcnalllente
satisfeito pelo aceio ,
arranjo,
e garbo Mililar,
C~lm que todos ellcs se apresen tarntn em
Parada, e marcharam em conlincncia:
e por 'S'lQ Manda Dinzir no
Commandantc
Geral dos mesmos Corpos,
os bem merecidos lou-

•

[4 J
Cavallaria.
= Espada e Telim , como os Caçadores n
pasta.
.
i\8 luvas de linha branca ou algodão de5ig!)~das na Ta15.
bella I'J.o 2 p'lra os Sapadores , Caçr.dores,
Granadeiros
da RAINHA,
e Infantoriu
de Linha não são fornecidas pelas massas; porém
SiLO 8S unicas admitlida3
como uniforme
em grandes Paradas
e
Guardas de Honra.
'
11:;.0 Fica prohibido
que as fardas sejam enchumaçadas.
17:
As Dragonas de Granadeiros
da HAINIIA)e.C(),mpanhia~ de
flancos da Infunteria
de Linha serão formadas sobre um molde de
lôna forte enchumaçadas
entre a lôu a e o panno na parte ql10 circunda () hombro , a fim de que esta fique superiormente
um tanto
abaulada.
18. o As dragonas das Companhias
de Atiradores terão UIlJa corneta do padrão 6.0 assente cm panno verde, em Iugnr da granada
do padrão 37 assente em panna encarnado
que tem as de Granadeiros.
19.' 0" Porta-Machados
usarão as dragonas das fardas, e as presilhas das jaquetas corno as praças das Companhias
de Granadeiros.
QO: Fica prohibido a uso de granadas
e cornetas 1105 bonels,
e extremidades das gólas das Companhias
de flanco dos Corp<'s de
Lnfanteria
, usando todas <15 pracas nos bonets só o número liso de
metal amarello , como dcsicn a u' Tabella N. o 2.
21.°
AJI di visas dos OniclUcs Inferiores,
Artifices , Cabos,
e
Anspeçadas terão 05 veruces dos angulos volt.lo{)s para o hombro :
os 'I'am bores , Cornetas,
e Olurins-Mórcs ~ os Cabo .. dt! Tnmborcs,
Corneteiros
c Clarins,
u-rão as divisas das respectivas gladuaçõe~
com os vcr tices dos angldos voltados para o can hào,
2C2." 05 Artifices
terúo nas mangas e junto aos hornbros
lima
aspa formada de duas tiras de panno da côr da góla e da largura
das divisas.
23. o Os Ferradores
terão no meio de ante-braço e sobre as folhas de cima das mangas das fardas e jaquetas
uma ferradura de
pnnno da côr do forro, e de O, lá de palmo de comprimento.
21.. o As listas dos xaireis fIcarão um decimo de palmo distan tos
da orla, e as dos xabraques urna pollegada.
na como

8

Ca va IIo;

III

as sern

0
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SU A l\lAGESTADE
EL-IU~[, Manda declarar Aspirante a
Omcial por ter as respectivas hahilitações o individuo abaixo meneio-

nado que completou o Curso de Estudos do Real Collegio Militar •.
J~ \1~llsto Cezar Bon de Sousa,
Soldado do ltcgimento de Infanteria N.· 104

.Ajudante General

=

N.O 55•
.(lfUJtlel

General no Paço das N ecessldad~B, em 31 de Outubro
de 1348.

ORDEM DO EXERCITO.

-SUA

MAG.f<~STAr)EEL.llEI,

.do Exercito , Mandá publiéar

como Coritmandan1:e
o seguinte:

~m Chefe

DECRETO.
Attendendo
ás circunstancias
particulares,
em que se acha o
de Infanteria N. o f>, Guil h-rme
"Seg,mdó Sargen to do R~gimento
Alves Barboz a , de ter assentado praça volnntar iameute , e de desejar continuar
a ~en'ir ao mesmo tempo que precisa tomar conta
de seus bens na Provincia de Moçambique donde he natural,
f' De-sejando EI! conciliar quanto seja possivel o bem do serviço público
com as commodidades
dos Meus Subditos : Hei por bem Promover
o dito Segundo Sargento ao Pôô!o d(' Alferes da Provincia de Moçambique.
Deferindo assim no que Me represcntou
o Coronel do
Estado Maior do Ultramar,
José Francisco Alves Barbosa , Pai do
mesmo Segundo Sargento Gu'llherme Alves Barbosa,
O Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros,
encarregado
interinamente dos da Marinha,
e Ültrnrnar o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das Neces&idade!;, em' quatro de Outubro de
mil oitocentos quarenta e oito.
RAINH'A. = José Joagut71''' Gomes de Castro.
Est::i conforme.
Antonio Jorge de Oliveira
Lima.
Está collf'orme.
José ..lfa,·ia d~ Bar:celloB.

=

=

=

=

=

_.~If<-

Por Decretos de 18 do corrente me'll.
Regimento d~ [nfanieria N: 10.
'Dl'mittido pelo requerer,
o Cirurgião Ajudante"
Luciano de Amo ..
rim e Silva.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Civíl, José Galdino Carvalho da
Silva.

_

-.~.P(,)RT A'RIA.

'

Minlstetio da Guerra. = Repartição do Conselho de Sande. =
Manda A RAI_NHA,
pela ~ecretari~ de Estudb' dtlS'Negocios' da
'Guerra,
que VIstas as boas informacões
do Commandante
do Regitnento de Infaríterij, N: f), e dd Commandante
da lO! Divisão
Militár,
a respeito do Cirtli'<tia Mó" Fràu~i5e{), José Maria de
LeÜlo , e Círúrgião Aj_uthlhtl, l,.ntz Augu6to Pedrij·Sand.é,
devem

•

continuar
no serviço em que se achâo cootado de 31 de Julho. de·
1847, elD que na Ilha Terceira se restabelecêo o Governo de SUA
MAG ESTA DE. Paço das Necessidades,
em ~8 de Outnbro de·
1848.
Barâo de Fran,cos..
.

=

-*~*-

SUA .MAGESTADE
EL.REI,
Tendo passado Revista no dia
30 do corrente ao 'Batalhão de Caçadores N. o ~, pouco antes de
marchar para a Cidade da Guarda,
teve a satisfação de vêr que o
dito Batalhão se achava no melhor estado de arranjo,
e apparencia.
Militar,
por cujo motivo Manda elog~ar o respectivo Commundanre
e Ofâciaes ..
Na mesma occasiâo SUA MAGESTADE
passou igualmente
Revista ao Batalhão
de Voluntarios
da Carta , merecendo
a Bua
. Real A pprovação o aceio , e fumeza com que se apresentou
em
Parada.

--*~.-.

Relaçâo de cinco Ca·ndielato8 que SUA JlfAGES7'ADE
A RAJN Ii A, HOIl ue por bem Mandar admitli?' no Coltegio- Militm'. na
qualsdade {te Atumno» Estadistas,
po.?' Parlarias das datas ahai:JJU declaradas.
Par Portari(~ de' 6 do corrente me;;.
David Augusto de Carvalho Vianna,
filho do Coronel do Batalhão
de Caçadores N." 3, Bernabé de Carvalho Vianna.
Por Portaria de 9 'do mesmo me,".
D. Luis Antonio de Mello, filho do fallecido Tenente do Regímen ...
to de Infanteria N ." 15, 0-. Joaquim Antonio de Mello,
Luciano Pego de Almeida'Cinrão.
{ilho do Brigadeiro- reformado,
João Antonio de Almeida Oihrào,
Por Portaria de 23 do referido me'Z.
Henrique
Guilherme
de Azevêdo, filho do Capitão do Corpo de'
Engenheiros',
Antonio Pedro de Azevêdo,
José Antonio de Araujo Sequei.ra, frlho do Capitão de Artilheria.
na 3.a Secção do Exercito , Joaquim Filippe de Araujo Sequeira.

SUA MAGESTADE

-~~~,.--

EL.REl,
Determina que oOfficial abai- ..
o destino que lhe vai designado.
Reeimento de Infonteria N. o 13.
'l'enente,
o Ten()nt~ da 3." Secção do Exercito,
Antonio Joaquim
Dias de Almeida, continuando
no exercicio de Ajudante do Batalhão Nacional da Guarda.

xo mencionado

tenha

-*~*-condemnados

Sendo certo que os réos Militares,

a degrêdo

para.

fóra do Reino, se demoram nos Presidios atá que são conduzido!
para o seu destino, e q.ue durante este periodo , quasi sempre pro,.,

[ 3 ]
]00 rrado, se devem occupar em trabalhos
pu b 1 icos , (j que muitas
vez~s oã!l p6de ter lugar pelo. estado de nudez em que chegam nos
UleSmQSPresidios ; para obviar este inconveniente,
Determina SUA
MAGESTADE
.. EL.REl,
q\le o disposto no Artigo 7<1,das 'los1rIlCçÕf'S de ~3 de Dezembro de 1844, se observe igualmente
a respeito destes réos.

_.>:~~-

SUA Mr\GESTADE
EL.H.EI,
Manda declarar o seguinte:
}.O
O Bri"adeiro Graduado,
Erancisco Xavier Ferreim,
tomou
o COUlmandno da .J._" Dlvist\o Militar no dia 16 do corrente,
que
desde ~[) Je Setembro ultimo, foi exercioo pelo Brigadeiro,
Fernando da Costa Leal.
2.. O Brigadeiro,
Fernando
da Costa Leal, reassumio no dia
19 do Corrente, o Governo da Praça de Valença,
e"erCldo desde
~~ de Setembro ultimo, pelo Comnel da 3.•a Secção do Exercito,
.Francisco de Alpoim Monteiro Lobato.
.
a.o O Major do Ex.ereito, Joàquim José Maria Ripado, que se
acha fazendo Serviço, na Praça de Et vas , esteve Governando
a
Praça deJuromenba,
desde 19 déAgosto,
até ~6 de Setembro pro:xirno passado.
4: O Capitão do Regimento de Infanteria N." 1, Manoe} Fer-,
,reira Novaes , cessou de ter excrcicio ás Ordens do General encarregado da Inspecção. de ln fa il teria , desde ~4 do corrente,
por assim o solicitar.
, 5." O Capitão do Regimento de In fon teria, N: 6, Manoel José
; Vaz, esteve fazendo Serviço no H.egirnento de lufa n teria N. o ~,
desde 10 de Julho até ao 1.. de Sett'mbro de 1847; ficando assim
esclarecida a uILima parte da declaraçlo
fcita relativamente
ao dito
Capitão,
na Ordem do Exercito N.· 3:t. do corrente anno,
6," O nome do Commaodante
despachado
para o 2,0 Batalhão
N aeionsl de Caçadores do Porto, na Ordem do Exercito N. o I) I
. deste anno , he Bernardo Pinto de Miranda
Monte Negro,
e foi
Coronel das extillctas Milicias da Feira.

.

-.~.--

Licençosarbitradas por motivos de molestia aos 'Ojficiaes abai.ro de- .
clorado., e Confirmadas, por SUA MAGL~STADE .EL-R.EI.
Em Scuâo de 28 de ALosto vltimo.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N: 3, Antonio Chrispiniano do Amaral,
quarenta
dias para fazer uso de Baubos.do
mar em Setubal ; contodos de á de Setembro.
Em Sessâo de ll9 do c1itfJ me'l..
Ao Capitão do Regimento de Cayallaria N.~ õ, João Cir.iaco Coelho; quarenta dias para fazer uso de BanbOl! sulfurosos;
contatados de 6 S~tt:Dlb[o.

>~

••

[4 ]
Em Sessâo de 1.0 de Selcuibro ulriino;
Ao Brig9.dP.iro Graduado,
C-ornllwndanle do Regimento de Cavallaria N.· 6 '. ~Iltonio Pinto de ~eixas P~relru de Lemos, quarenta
dias pura BC1llho3 do mar em Vian n a ; contados de 1 L tio corrente.
Em Sessâo de 18 do dito 11~e'Z.
•
Ao Tenente do Rogim-nto de Infanleria
N." 14, João de Mattos ,
quarenta
dia. parã se tractor.
Em Scss1Ío de 2,7 do dito me<z.
Ao Capitão do Batalhão
Nacional de Caçadores
de Leiria,
José
Adrião Xavier Negreiros,
sessenta dias para continuar a lraClaí'.
se no seu Quartel.
Em Seuâo de 2, de Outubro corrente.
Ao Capitão do Regimen to de ln fan leria N.· 2, Antonio de Amorim e 'Silva ,trinta
dias para Banhos do mar.
Em Sessâo de 4 do dito me'll.
Ao Major Graduado
da Companhia
de Veteranos da Fóz , João
Maria Pereira Bandeira,
trinta dias para Banhos do mar.
Ao Capitão da dila Companhia,
.José Borges Povoas, trinta dias
para Banhos do mar.
.
Em Sr::ssán de 5 do dilo me~.
Ao Cirurgião do Exercito,
Delegado do COI selho de Saúde na 3."
e 4." 'Divisões Militares,
João Pinheiro de Almeida,
noventa.
dias para continuar a trnctar-se , e gosar ares de campo.
Em Seseõo de 6 do dito me,..
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria N.· 7, J05(~ Arttonio de
Oliveira,
trinta dias para fazer uso de :BanllOs sulfureos
na sua
origem, em S. Lourenço.
Em Scs.~âo de7 do dito me",.
Ao Tenente do Regimento de Cavallnriu N. 5, Estevâo da Costa
Pimenta,
quarenta dias por ferimento de baIla em' acçâo , para
fazer uso de Banhos do mar; conHldos de 1'0 do corrente,
Ao Tenente de Infanteria
na 3.- Secção do Êxercito,
Antonio
Theodoro Ferreira 'I'aborda , quarenta dias para 'fazer uso de Banhos do mar na Figueira.
Q

-.~.-

Licença« registadas concedidas aos OfJlcines àbdfa;.o indü;ailos.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria N.· 4, Joao Couceiro da
Costa, prorognção por seis mezes.
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N.o v, João Ccriaco Coelho, prorogação por quinze dias.
Ao Tenente do Regimento de Infanterla N.· 1'0, Gregorio de Magalhâes Collaço,
sessenta dias •

.Ajudante General

=

]Vt'JcessiJlJdes, ~m. g 'de N oVUJtQro
de 1848.

(luarlel Gentl"ql no P I)S'o das

ORDEM DO EXERCITO.

Su~:MAGEST1\DE

IH ...R.EI, corno CQmmandante
.Manda 'puolicar
oseguinte ~

,do Exercito,

em Chefe

DECHETOS.
Hei pô!' bem n~tel'minar
que o Alferes Ahimno,
com praçá no
primeiro Regimento
de Artilheria,
Joaquim Antonio 'Placido da
-Silvn Negrão,
seja demitlido do refel',ido Posto, por se achar incurso
nas disposisôes do Artigo tregessifllo oitn \'0 do Decreto de doze de
Janeito de mil oitocentos trinta e sete, que creou a Eseóla do Exer'cito, sezun do consta das inforlOlIcões que na conformidade
da mesma Lei ~ lhe foram pre5cllteS a seu respeito, O Barão de Francos,
Ministro e Secretario de Estado d(l~ N eg'ocios da Guerra,
assim o
teilha ent<:'lIdidq,
e faça expcutar.
Paço das Necessidades,
em vinte
e cinco de Outubro de mil oitocentos quarenta e oito.
RAINHA.

=

~

Baráo de Fmncos.

Conformando"Me
com a Propostà de EL-[\lH DOM FERNANDO,
Marechal Goneral , Commandanle
em Chefe do Exetcito,
Hei por bem. Promover ao Põsto de Alferes para o Batalhão de Ca-çadores número um, o Alferes Alllmno, J'Osé Maria Salerna fJl\rÇtLO, por lhe ser sppticnvel
o disposto n» Artig<t trinta e seis do Decreto de tl07e de Janeiro de mil oitocentos trinta e sete; devendo
'Contar o tempo de serviço desde vinte e oito de Setembro do corrente
aIlOO,
na cOllformidade
do Artigo trinta e nove do mesmo
Decreto. O Barào de Francos,
Ministro e Secretario
de Estado
dos N l'gocios' da G uerr a , assim o leu lia entendido e faça executar.
Paço da .. NecessiD8?C3, etn v:nte e cinco de Outubro de mil oitocentos qU<lrenta e oito.
RAIN fl A.
Barão de FrancosPor
I'

=
=
-*k)Ç-<*Decreto de 17 do
l)ro:ximo
lIU;$

ptUSado.

Batalháo Nacional de ~'tnp'regados púbtiGlJs.
pelo requerer,
o Capell~w,
José Maria Caeiro Guerra ,

Demittido
Beneficiado

da Santa Sé Pauiarc11al de Lisboa,
Por Uecreto. de ~5 do dito meil.
1.. BatalMo
Nacional de Caçadores do Porta.
Coronel Commandaute,
o Coronel Commandante
do ~: Batall1ão
N ncional de! Caçadores dl1 mesma Cidade,
Bernardo Pinto de
Miranda MOflte Negro.
'

•

Demittido

pelo requerer,

o Tenente,

Manoel

Joaquim

Gomes

G lti..

marâcs,

!i:l. o Batalhão
Nacional de Caçador~s do Porto.
Tenente Coronel Commandante
, o Tenente Coronel Commandante
do 1.0 Batalhão Nacional de Caçadores da mesma Cidade
BéI._
..
rão de Alpeudorada'
Por Decretos de 30 do dito me,..,
IO,a Divisâo ~Militar.
, Archivista , Joaquim Mallo~l Fernandes
Braga.
Tenente de Cavallaria ; na conformidade
do Decreto de 24 de Agosto de 18·1,6, continuando
no exercicin de Addido á Repartição
do Quartel Mestre General do Exercito,
em que se acha, o Tenente do llataihão de Caçadores N.· 1, Antonio José da Cunha
Salgado,
em consequencia de ferimento de bulia, que o impossibílua de servir em Lnfanteria ,
Batailiâo de Caçadores K.· 3.
Tnl)entes,
os Alferes,
Antonio Baptista Cardoao , e João Pinto
Chrisostorno,
Batalh.ão de CafJ'OdOl'CS N, o ~.
Tenente,
o Alferes, Manoel Ignacio da Rocha,
Batathâo de Caçadores N. v 7.
Tenentes,
os Alferes, Jeronimo Candido da Costa, e Antonio Pe-,
reira de Azevêdo,
Bntalhâo de Caj.'adores N. o 8.
'rPnente,
o Alferes do Batalhão
de Caçadores N, o 2, AlexanJre
Magno de Campos.
. _
Regimento de Granadeiros da RAllvl1A.
Tenente , o Alferes ; Jonqu.m Pedro Henriquos Barboza,
Regimento
de lnfoaiteria
N. o B.
Tenente,
o Alferes, Simão Antollio Pedreira.
Regimento
de Infonteria
N.· 8.
Tenente,
o Alferes do Regimento de Lufautcria N." 3) Manoel Pe ....
dro, Rosa,
Regimento de Infonteria
N.· lO.
Tenente,
Q Alferes,
Joaquim José Monteiro Junior.
Demittido
por assim o haver requerido,
o Mlljor, de Cavallaria,
servindo na Escóla Vetcrinaria,
Antonio AgostInho Pereira d.
Lacerda.

-.-.~~.-

SUA MAGESTADEEL.REl,
Determinaque
osOfficil\esaba~_
xo mencionados tenham os destinos que lhes vão design~dos •
.Hatalháo de Ca.,çadores N°. 4,
;fenente"
o Tene,nte do Batalbâo de Ca~~dores N. o 7, Constantino
-Joa'lulw de Bnto.
.

[ 3 )
Alferes., o Alferes do Batalhão de Caçadores N,· :I, Amaro Anto.
nio de Almeida,
Batalhão de Car:adm'es N,· 8.
Tenente,
o Tenente da a,a Secç~o do EXClcito, João Loho Teixeira de Bnrros , ficando exonerado d exercicio de Ajudaute de
a
Ordens do Commandante
da 4. Di visâo Militar.
Rerrimento de lnfanterux N,· l.
Alferes. o ,\lferc~ d~ Hegimcnto de Grauadeiros
da RUNIH" J(\sé
Vaz de Curvai 110 Az cvêdo c Sá.
Regimento de InJantcTia N.· 13.
Capitüo <h 3: Companhia,
o Capitãu
do Ucgimento de Infanteria N,· -4, José Manod de Mena.

-*~~~- .

fJ.uarleis Meetrc» que passam ú jiúira,
pelo requeru'crn e ror lhe«
ClIJroüciíflr o disposto no .ârt: !Z." da Carta de Lei de ~a de J'l4lico 1/.0 (OITente alUto.
Bat allsâo de Caçad( res N.· a.
Alferes, o Tenente (~lIartel i\1c,tre, Fro ncisco de Paula Videira-.
Regimento
de Gnmadeircs
da RA1NHA.
Alf<,re~ ~ o Tcneute Quartel
Mesire , Jeronimo Joaquim José de>
Oliveira.

-- .....
:t~It-

SD A .MA(~ESTA DE EL.RE[,
Determina
que os Cornrnandantes dos Corpos façam pontllalmente
li dcclaraçâo
exigida na
Ordem do Exercito N.· 25 do conente anilo; d(:vclldo, d'ora cm
din nte , a nota das praças que te(l!ll direito a ~aha,
ser especificada por classes
nos mappna q ninze nc es , e dcsignnr-se
lambem,
do
I iesuro modo,
af} uellas que q_lIe: 0111 ser cscusas , c as que perLendcm.
continuar a servir.

-*~\?<*--

Determina
SUA MAGESTAOE
EL-HET,
que o Cirurg·ião
Mór da 3.~ Secção do Exercito,
Antonio José Antunes,
que pela
Ordem do Exercito N." 1 de 4· de Janeiro de Ul47 se acha fazenda
Serviço no Batalhão de Caçadores N. o 3, volte áque lla posição_

-- ..->-~*-

SUA l\IAGESTADE
EL-IU~I,
Conformnnuo-Se
com 8 Proposta do rr-specivo Commandaute,
IlnllV(' por bem
prcmovêr 89
Pósto de Porto Bapdeira do Regimento de l n Iau teria N.·
e Prlmelro Sargento Aspirante a Offlr-inl , Antonio Justino Teixeira.

_.~?:.-

õ

,

SUA MAGESTADE
EL-H.El,
l\-luuda declarar o seguinte:
1. o O Brigadeiro Graduado,
Bernardo Jo&é de 1\ breu. reassU"
Dlio no dia ~2 de OULubro proximo pnssadn, o Commando da 6.·
Divisão M,ilitar, que foi cxr.rciclo pelo Coronel do .H.egimclllo do

Cnvnllllril1 N." 8, Joaquim Triglleiros Martel , desde 4 até QI do
dito mez : havendo-o sido pelo Coron- l Chefe de Bstado Maior da
'referida Divisão, Claudio C~ldeira Pedrozo , até 3 do mesmo mez.
~. o
Que foi classifIcado desertor,
em virtude do Conselho de
disciplina,
convenientemente
congr€'gado no Quartel General da
a
1." Divisão Militar,
o Tenente
de Cavallaria
na 3. Secção do
Exercito,
Guilherme Frederico de Portugal e Vasconcellos.
3.· O Tenente do Batalhão de Caçadores N.· 4, José Joaquim Pi~
mentel, esteve fazendo Serviço no Batalhão de Caçadores N.·
desde 9 de Outubro do anno proximo passado, até 7 de Setembro ultimo.
4:
O Capitão do Regimento
de Infarueria
N.· 12, Augusto
José de Sousa, reassumia o exercicio de Major do Batalháo Nacional Carlista de Caçadores
de Castello Branco,
no dia 18 do mes
proximo passado,
ô

,

-"'~~*-

Licenças arbitradas por motivos de molcslia oos Officiaes abaixo de·
claradol, e Cemfirmada .•, por SUA MAGES1'ADE
BL.REI.
E'm S,çsiÍn de 1'2 de Outubro ultimo.
Ao Corono'! Chefe do Estado Maior de Artilharia,
João Xavier da
Costa V ellozo , trinto, dias para terminar o seu trnetamento,
Ao Tenente do '2 ." Batalhão Movei de Atiradores,
Antonio José
Coutinho J unior , q uaren ta d ias para se tractar.
E'Ifl, Sessiío de 13 do dito me" •
.Ao Ma.ior do Batalhão
de Caçadores N.· 7, José Joaquim Ilhar.
co , tri nta dias para 1150 de San hos do mar, e mais tra ctu III('n to •
..Ao Capitão do mesmo B.ltfllhuo,
Gaspar de Sousa AI [tujo, vi ue
dias para tractamen to.

Em Sl:s.do de 16 do dito me~.
Ao Major do Regimento de Cavallaria N. 04, João José de Mes.
quita, vinte dias para fazer uso das aguas das Caldas dei Hui:dm
internamente
na sua origem.
Em Semlo de 19 do dito mel •
.Ao Coronel,
Tenente Rey d:a Praça de AbrantQs,
Antonio Oliva
e Sousa Sequeira , quinze dias para ultimar o seu tractamcn to.

--*§)*Licenças reuidadfJs concedidas aos Üfficiae« abaIXO indion.d<Js •
.AI) Capili\o
2. H.egimento de Artilheria,
Alexandre José de
ihrros, trinta dias.
Ao,Alferes do Batalhão de Caçadores N.· 1, João Alves da Silva
Lima, sesspnta dias •
.Ao Âmanuense
de 3.· Classe da Inspecção
Geral do AnenaJ do
Exercito,
Bernardino
Luiz Rodrigues. mais tre;,: Wf:&es •

lo

0

.Ajudante General

=

N.O
Q.fUJrlel General

sr.

no Paro das Necessidades , em 13 de Novembro
de 1848.

OnDEl\I DO EXERCITO.

SUA

MAGESTA DE EL.REI,
como Commandante
elo Exercito,
.Manda publicar o seguinte:

cm Cbefe

DECRETOS.
Conformando.Me
com a Consulta que o Supremo Conselho do
Justiça Militar,
fez sabir á Minha Rr-al Presença cm data de sele
do presente mez , sobre a pertençâo
do Capitão de Artilbcrr«
na terceira Secção do Exercito,
Francisco José Maria de Azevedo; Hei
por bem Determinar que ao mesmo Official seja contada a antiguida e do seu actual Pôsto , desde cinco de Setembro de mil oitocentos trinta e sele. O Barão de Frnncos , Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra,
assim o tenha entendido e faça
executar. Paço das Nccossidudcs , cm trinta de Outubro de mil oitocentos quarenta e oito.
RAIN lIA. = Barão de Franco ••

=

Conformando.Me
com a Consulta,
que o Supremo Conselho de
justiça Militar, fez subir á Minha Real Presença,
cm data de sete
do presente rnez , sobre a portcnção
do Capitão do Corpo de Engenheiros,
Manoel Fortunato Meira: Hei por bem Determinar
que
ao referido Ca:pit.ão seja contada a antiguidade
do seu actual Pôsto
desde dezoito de Agosto de mil oitocentos trinta e oito O Balão de
Francos , "Ministro e Secretario de Estado dOI! Negocios da Guerra,
assim o tenho entendido,
e faça executar,
Paço das Necessidades,
orn trinta de Outubro de mil oitocentos quarenta e oito.
RAINHA. -= Bardo de Francos.

=

-*~~*PORTA

(tlA.

Ministerio da Guerra.
= Direcção. =:: ~. & Repartição.
_
SUA MAGESTI\DE
A H.AINH\,
~\ttendendo
ao que Lhe representou o Coronel Graduado,
Evar.,sto José Ferreira , Director
do Real Collcgio Militar,
nos seus dOIS Officios de 31 de Outubro
proximo passado,
sobre a neceuidade
de se adoptarem
desde já
n 'aquelle Estabelecimento
algumas providencias
que julga indispcnsuveis para o seu melhor regímen:
Hei por bem Determinar,
que em qnanto se não estabelece deunit_ivamente a refórma do me.s~

•

[ Q ]
mo Collegio , para a qual se acha o Governo aurhorlsado pela Carta
de Lei de 31 de Julho do corrente anno , se observem alli provisoriamente as seguin tes disposições. Artigo 1. o O exame de Iêr' eserever e conLar a que são obrigados lodos os pt~nsionislas do Estado
para poderem ser admlttidos
no llt'al Collegio Milit,ur, deverá ser
de futuro mais rigoroso,
de maneira que nenhum dos Candidatos
ficará apto P'Rr~ aquejla
udmissáe uma 'vez que no dito exame não
dê prl)vas sufficientes
de-q-ue sabe lêr , e escrever co~relltemente,
e
que pratíca
as quatro operações arimethicas
por numeros inteiros;
devendo
advertir-se que muito ganharà-o no seu futuro adiantamento
todos os Candidatos
que além destes requisitos indisponsaveis
para
n sua admissão es~ivet'em vereados nos primeiros rudimentos da gram.
mariea Por1ngueza e possuir em algumas noções da Franceea.
Arti~!)
2." Ue pr(')hH){da n' licença de snhir: pnru fóra do Collcgie nas
ferias tin PaselJ()l1 a todo equlltquer Almnno, que não tiver frequen»
fnd'o as' A ulas até elllIt épocha com exactidão,
e sufficiente aprovei.
rarn e 11-t(')'. Artigo 3,.Q Nenhum dos AlunHl(j)s deixará d'e f:l"lel' exame'
tia& nrarcrins do I1lmO' Jle.ctiovo a que lrc obrigado,
nos dias que para.
esse fíru file forem deaign ados , e"c-epto no caso de molestia; e quando assim aconteça será veeificado por uma conferencia
dos. Facul-.
tati VCl~ do Üo.Jlegio, 'I\' que- I:\ssi<&tir:i
(')Commandante.
Artigo 4.· Não.
se ndrmttirú mais de futuro uma terceira matricula em qualquer das
J\ olas, c todo 'a' Alumn'o que ficar duas vezes' reprovado na mesma
üi~(.'Íplhl'a , será, ift~allivdmcnte
expulso d(') Collegi'o. Artig('). b."Fi ..
énm prohíbidas at! repetições dos eXdmes, excepto em uma só' Aula
.Je cada a'nn'O, e para ISt'o he- necessar!o que o Alurnno
qu.e ficar
fIcHa rcp'l'ovndo,
léu'La 11U1concl'it"
de frt'<)uendo qlllJ não !tcjl1 in_
frrior
no de S'llJieien~e·. O que tl1t!fl fi Mesma A IJguõta' Senhora
)fullda pela Set"rehrria' doe Estado d_'(lS N~g-Qcios da GllePra p/ateci.
)'lar ao referido I)treclm J,) Cotleg-io Milí~ar, para SPU e(!)I"h(lcilnH~·flIlo·
e dt"v1drr exe~\.lc;ãa'. P'açl1 das Neccs~iJade'S, em 6 d:c Novemhro
de 1848.
Ban/o de F,'ancns.
t

=

--~~~*--

SU A MAGESTA DE·EL-RE1, De-ternüna que os Omciae~ abai.
xo mencionados
tenham
Oõ destillos
quü lhes vào designados.
Regi.ll~nto de Cavallarj,.J N: 1.
.Major, o MaJor da 3'.... S~cção do E:.erciro,
Jo:é XavlQr de Mof'Ul."S Pinto.
Ilegimenf'o de Caootlioria N.· 3 ••
l'tlajor, o Major óa 3."SecçJ.'e dO' Extrcito,
Antorn J.osé A.ntlllesGuerteiru.
.
1J.a~cHhtf.o Ile C'«rad.()'n~ N'''. 7.
AI'il!feS, " Alfe'l'es fio ltegimentO' de InflUI teria N. a 6, Antanio.
Mariit der Ofi~i-ra Qlfei'fOll.

[ 3 ]

-.~1~*--
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sUA MAGESTADE
I~L.H,El, Determina
que' oe A,lferea:do
Batalhão de Caçadores N: 8, Miguel Corrêa de Mesquita Pimentel , .eja ex-onerado. do exercício
de Ajudante
do 2.° Batalhão, NIll
oioll'&1 do Comrnercio-

SUA MAGESTADE

-~*EL·RE1,

su A

-.~.-

Permitte que o Alferes db Re4
1
gimenlO de Ca..val1aria N~· 1, D. Caotnno de Portugal
fl Castl 0
pa5õe a fazer sei'viço no RegiHlcnto de Cavallaria
N." Q, Lallcelro~
da H.A IIHlA,.
ficnndo i>l.l>j:elto ao' que se dispós , no §. Q: das deela.rações ['ditas na. Ordem doo Exercito N. o :.16 do corrente anno ,
.

MAGES'EAD.1l: EL.RE1, :Mnr.da declarar o eeguinfe:'
1.
Que o Coronel José Teixeira Rebe llo , Governador do Forte
de S. Filippe , se acha Go'J.(t~aIldo o Castcllo ade S. Jorl.O Baptista
da Cidade do Fuuchal ; e. que o Capitão da 3. Secção do- Exercito, Felecie no da Fousêcc Ca~ro el, Solla , se acha previsoriamenteencarre""ndo
do Governo &0 dito Forte.
Q."
nome do, Capitâo despachado paTa fi 6." Compnchia
do,
Batalhão
Nacional de (lJaçaMfGS de Lagos, n a Ordem do Exercito
N ." :n de.te anuo , he Domiugos J'Orge da Coeta , e não Domiu "os.
J05é da Costa.
I;)
U

'O

--il>-,~--

SUA M.-\GESTADE
EL-H.EI,
Manda daclnrar Asp:iranltJ a.OOiciid I}ur, tel' as e.irOllastnnC!as
e~igicla~ n ae Lt'is 'de 17 de N ovembro de l~Hl, g b.de i"brtlL de 181.;>1, o tH'gunJo Sargerno do RetTimenlo de Infanteria
N." 3, Frcuellc() A·u;;n,lq de S.lusa.
o

-~~,,-

Licenças a,rbiit"adas 'flor motivos de moles/ia aos Offo.iats abai.ro,decluN,ldas, e ConjiruJa.lasz, '{XI" SrIrA JIrJ A fi l~S,'J'ADE BL.R.EI.
lúw ~
d" 118 dr; Q7tiuórQ ulJimo.
Ao Capitão do Regimento
de Infantelin
N.~· 8: Anlrrnim Vtllloza
Catitel'lo .Branco, qui'BZI1: diiuJ:l.pa.r.a se tnn"ClLarr.
Ao 'l'el'l@llte do Ill.eSllln. B.eSia:reilio, A.lIl~HI'ioCarlos de ~lendon-ça
Furtado de Menezes, d'lis mChe. para s~ tna-t:tar-.
Em S,ssú.ol rie U) do dil,J_,mt..~~"
Ao Cape1\ào
do Batlalhà@ de> Gaça.dore8 N ..o 12,. A.\olou·io J,oaquim
Pt~reira Vianna,
trint"3 diai parn se r,·.t .. \;elecer.
Ao Tenente do ltegimento
d~ Illf,1ntcria
N." 1, Joóé Pestana de
Azevêuo, trinta dias par'l se lraetm"..
'f'
Ao Tenente Coronel de Cavallaria na 3." Secção do Exercito
David Simões de Carvalho,
trinta dias para se troelar.
'
./)0 Capitão de Infanterla
na referida
Secção,
José Teixeira Re.
bello, ~esse.llta dias para se traclar em ares patrios.

[4 ]
Ao Tenente de Lnfuuteria
nu dita Secção,
Manoel Rodrigues AI.
ves, quarenta dias para se tractar.
Em Se.~sâ()de 31 do dito me;:.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N. o 4, Antonio Joaquirrr da
Sil va G'li-marrtes, noven ta dias para continuar o seu trnctamento,
H", Sessiio de !l do corrente mC!6.
Ao Alferes do Regimento de Infantcria
N" 1, Manoel Cypriano
da Costa 'Ribeiro,
sessenta dias para se restabelecer.

--*~.-

Licenças registadas concedidas aos Ofjiciaes abouco indicados,
Ao Tenente do Regimento
de CavaJlaria
N.· 8, Joaquim
Carloa
Anjo Viegas de Oliveira Freire , vinte dias.
Ao Teriente do Regimento
de Infanteria
N,· 10, Candido Xavier
de AbrelJ Vianna,
trinta dias •.

--*~*--

Foram Confirmadas
por SUA='MAGESTADE
EL-RRI,
as u,
eenças que os Commandant.~s
da 2.", 3,", 4.", e 8.& Oivisões
Mililares,
participaram
ter c.mcedido
aos Orticiaes abaixo mencionados,
na conformidade
do Artigo ~ .. das Instrucções insertas
na Ordem do Exercito N." 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Primeiro Tenente do 3.· Regimento de Artitherie , José Pereira
do Nascimento,
prorog açâo por trinta dias para se tractar,
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N" 6, Manoel José Fernandes,
trinta dias para eoolinuar a trautar-se ,
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N" {), José Thomaz de Azc ..
vêdo Coutinho,
trinta dias para se tractar , contados de 27 de
Outubro proximo passado,
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores N" 8, Henrique Treskow ,
pro rogação por trinta dias,
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N." 11, Antonio Lopes
de Sousa, trinta dias para se tractar , contados de 23 de Outubro proximo passado.
Ao Capitão do ltegimento de lnfanteria
N ,0 1Çl, Gabriel Pimenta
da Silva, vinte e dois dias para se tractar;
contados de 13 de
Outubro proxlmo passado.
Ao Major de Infanteria
na 3." Secção do Exercito,
José Maria
Leal, trinta dias; contados de 7 do corrente •

.Ajudante General

=

N.O 58.
,Quartel

Gtneral

no Poço das Necessidades,
de l!H8.

em 2t de Novcmbm

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
l\IAGESTADE
do Exercito,
.Manda

EL.REI,
como Commondante
publicar o seguinte:

em Chefe

DECRETOS.
lIavendo grande necessidade de provê r a Provincia de Moçam.
bique de um Cirurgião Mór habil , c conhecedor das moléstias que
grassâo na mesma Provir.cia , e AUc.'ndcndo a que Antonio Profirio
de Miranda já exerceu aquc!le Emprêgo por espaço de seis annos
com aceitnçâo , e proveito deI la: Hei por bem Nomeá-lo novamente
Cirurgião Mór da dita Provincia,
para o exercer na conformidade
do Decreto de quatorzc de Setembro de mil oitocentos quarenta e
quatro. O Ministro e Secretario de Estado dosNegocios
EstrangcifPS,
encarregado
interinamente
dos da Marinha,
e Ultramar o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades , cm
vinte e cinco de Outubro de mil oitocentos quarenta e oito.
RAI.
NHA.
José Joaquim Gomes de Castro.

=

=

Exigindo
os interesses do Serviço, e da Fazenda
Publica que
Contas da extincta Repartição
das Obros Mililares,
a que se
refere o Artigo segundo do Decreto de quatro de Novembro de mil
oitocentos quarenta e dois, se concluam no menos espaço de tempo
que seja possivol , a fim de que tenham completo effeito em todos
as suas partes,
as disposições constantes
do mesmo Decreto;
Bci
por bem Determinar que a Contadoria da dita extinctn Repartição
passe desde jlí a reunir-se ao Arsenal do Exercito,
para ser alli
terminada
a liquidação das referidas Contos, debaixo das vistas e
direcção do respectivo Inspector Geral,
a quem deverá apresentarse immediatamente
o Contador interino,
e mais Empregados
que
ainda se conservam em exercicio na mencionada Contadoria,
e suas
dependencias.
O Barão de Francos,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido e faça executar. Paço das Nect's.idades,
em treze de Novembro de mil oito·
centos quarenta e oito. = Ri I~ nA. = Barão de Francos.
iii

-*>6Q<*-

Por Decreto de 6 do COfTc1.1e mes.
Batalhão Nacion I de Caçadore. de Agueda.
Demittido pelo requerer , al1ecyondo motivos auendiveis , o Alferes,
'!'homaz Antonio .Martins. o

•

,[ ~ J
Por Decretos de 8 do dito me~.
Regimento de Tnfantel'ia N. o 9.
Para gozar das vantagens
de Capitão
de La Classe, por se achareomprehendjdo
nas disposiçôes do Decreta de 4 de Janeiro de
1837, o Cu'pitão, João Gomes Ramalho.
Companhia. de Veteranos de Belém.
Reformado na conformidade do Alvurá de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Companhia,
o Capitão Quartel Mestre
do Regimento de lnfanteria
N," 10, José Carlos Gomes Pereira,
por ter sido julgado
tothlmente
incapaz de Serviço pela Junta
. Militar de Sàude , e em attençâo
a ter feito a guerra Peninsular,
contra a usurpação,
e a de Hespanha na Divisâo auxiliar.
Praça de Lagos.
'
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezemhro de 1790,.'
fieundo addido IÍ. referida Praça,
o Capitão ç~uartel Mestre do
Regimento
de Infanteria
N," 15, Fermino
José Corrêa;
em
atrençâo
a contar mais de 25 annos de Serviço, e ter sido julga.,
do incapaz de netle continuar,
pela Junta .Militar de Saude ,

Por Decretos de·13. rio dito me:..
Corpo de Bngenfteiros.
Pura gozar das vantagens de Cu pitão de 1." Classe,
por se achar
comprehendido
nas disposições do Decreto de 4 de Janeiro do,
]837, o Capitão, Antonio de Sousa Menezes.
1'orr« de S. Vicente de n-u«.
Reformado
na conformidade
da Carla de Lei de '27 de Janeiro de
IS.H, ficando addido Ít referida Tone, o Brigadeiro Graduado,
Jeronimo Rogado de Oliveira Leitão,
Üomrnandante do Regi.
mento de Lnfantoria
N. o 'l; em nttençào
a ter feito a Guerra da
inde~ndellcia,
na qual foi trez vezes ferido, ter estado perto de
[) annos preso na 'I'orro de S. Juliâo da Barra,
pelo. sua adhesiio.
A SUA MAGES1' ADE A RAINHA,
e achar-se incapaz de
continuar no Serviço activo.
Por Decreto de 15 do dito me?:.
B'Gtalháo. Naciona] ele Caçadores do Peso 1111 ~egua.
Quartel Mestre,
o Alferes do dilo Bntaihâo , José l\lal'ia
tius,

Alferes,

Manoel

Jo3é. de Oliveirn

Lemos.

•
BUA MA GESTA DE gb-REl,
xo tne nciou ados tenhern

DclerfflÍ1Ml

que os Ofúcines abai-

destillos que lhes vão designados.
InfOldcrw N. o ô.
Capitão da 7.a O<"""?Au,hi.a, o üapiti..o do 1~ogí'ment0 de Infunteri~
N: 10, Joaquim Jose Jaques Mascarenhaa,
0S

l&gimcn/'o de

[~ ]
3.& Sccçáo do Excn:ito.

~

'.I.'enente, a I'I[U de continuar a servir úõ Ordens do Cllmmandante'
da 1.. Divisào l\1ilitar, o Tenente
do Regimento
de Cavallaria
N." 3, Salvador de Ol,iverra Pinto da França.
Tenente,
o Tenente do Hégimento de Infanteria N." l~, Joaquim
Cajado Geraldes
de Mello;
ficando sem vencimento algum por
assim o requerp.r, e nâo se ·thé devendo
contar como tempo
de
Serviço,
aquelle em que permanecer
nesta situação,
por haver
annuido a esta clausulá.
\
Companhia de Veteranos de Belém.
AdJido á referida (Àl1\1 P'1l11 iria , o Major Heformado,
José Joaquim
de Salazar.
;,
.
CaltteUo de Villa do Conde.
Rxoiwracto do Go~erno do dito Castel!o,
ficando addido ao mesmo, ém attençrlO ao seu mão estado de Snude,
o .Major, Mauocl Ferreira
Aranha.

_.~~.-

Su.\ ~.L\.GT'::STi\DE EL.RE[,
Manda declarar o seguinte:
1.0 Que o Capitão ndd ido áCompanhia
de Veteranos da Fó;,:'
do Douro, Joào Lopes Guimart'ies, fI~ acha interinamente
encarregado do Governo do Castello de Vllla d-o Conde,
e Commando
da Gornp!1llhia r~e Veteranos do nresnro Caste llo,
~ .• O TCll<'llt'e de Infanterie na ::t" Sec(_;ltO do Exercito,
Antonio Theodoro Ferreira Taborda,
não- gozou' a licença registada de
tr intn dias que pela Ordem
do Exercito N." bl de 9 de Outubro
p r ox i mo passa do lhe foi concedida,
por se achar gozando a de quarenta dias que lhe ~ arbitrada
peta Juntn Militar de Saúde em
Si-ssâo de 7 do mesmo mez, publicada na: Ord(,fiI' do Exercito N,"
bi'> de 31 do dito.
3." Os Tenentes Addidos, ~tComp'anl\in Provisoria dos Açores ,
Autonio de Arr uda Botelho,
e ao I)cslÁcamenlo
de Veteranos na
lllla de S~ Mi~u:l, Severino 6a,p:H 10Ilel",l1'0,. foram comprehendidos lias dlSposlçoes dos' Decretos
de 28 de Abril' e 17 de J,.1"Iho de<
] 317, e por isso devem sÇ'l"-cQ1lsiderados &<'1 4." Secção elo lher ..
cltn,
COI d isponibiJiclade.

__._.~*-

.

SUA M'AGES'FAbE EL·I 1";t, G(Jnformando~Se com 3'S Prop)oslas dos r~specivcrs Con:nlar'ldllnt~.g" H(1)\-e pm'oenl
pn:lIlovêr
8'OS
I (lst.~s dl' P~rtus B!1ndelras, os PrimeIro::; Sargt-'iltotl Aspi~a'nt1'8. a
OffIclUes abaiXO mencionados.
Regimento de Jnfanteria N. u 7.
Jose Mana Falcao '" Carvalho.
,

•

8

Regimento de hifanteriu

Aulonio

Cazl'miro

de Fio-ueirêdo.
o

N.· 14.

[4 ]

-.,>-.')Ç-<~de

Licenças arbitradas pOl' motivos
molestia aos OJflciae'S abai/.to de.
clarado" e Confirmadas, por SUA MAGES'l'ADE
BL.REI.
Em Sc.ÇS!lO de 30 de Uutubro ultimo.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N: 3, João Dias l\{a ..
lheiro , quinze dias para se tractar.
.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N." 6, José Vicente Consolado, trinta dias para se tractor.
Rm Ses$110 de ~ do corrente me~.
Ao Capitão do Bataihão
de Caçadores
N r o f), Dlozo Maria de
Moraes,
vinto dias para ultimar o seu traclamento~
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N" 8, João I"rrnacio Drespiniano Chianca,
trinta. dias -para se tractar ,
o
.
Ao Cirurgião Mó, do Regirueuto de Infanteria
N.u2, Prancisco
Lopes de Oliveira Velho,
sessenta dias para contin uar o SUl!
tractamento.
Em Ses.~âo de 9 do dito me'!..
Ao Coronel de Infanteria,
fazendo serviço na Torre de S. Julião
da Barra,
Gualter Mendes
Ribciro , noventa dias .para continuar o seu tractamento;
começando em 13 de Dezembro,

--«»'?i*-

Licenras registadas concedidos aos Of.ficiaes abauco .indicados.
Ao Capcllão do Batalhão
de Caçadores N.· 2, Antonio Joaquim
Pereira Vianna , trinta dias.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores
N.· 4, João de Vasconcellos , doi~ meles.
Ao Alferes do Regimento
de Lnfanteria N.O 111 Joaquim Antonio
de Carvalho e Vasconcellos , dois mezes.

-*,§*-Foram Confirmadas por SUA MAGESTADE Et.HEI,
as li·
cenças que o Commandante
da 6 • Divisão Militar,
e o Goveruador da Praça de Valença, participaram
ter concedido ~~s .Qmciacs
abaixo menctouados , na conformidade do ,Artibo ~.' das Iustrucções insertas na Ordem do Exercito N:13 de li ele Março de 1837.
Ao Tenente
Coronel,
Major da dita Prnça , Joaquim
Pereira
d' Eça, trinta dias para se tractar:
con.tados de 10 de Novembro.
Ao Tenente do Regimento de Tnfauteria ·N.· l~, Domingos Lopes
Xisto,
trinta dias para se tractar -; contados de 26 de Outubro
proximo passado •

.Ajudante General;;;:

N"

59.

OtUJrl,el GeneraJ nO Poro das Necessidades,
de 1848.

em 9,7 de Nov,embro

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito , M-anda

EL.REI,
como Comman.dante
publicar o seguinte:
Por Decreto de 13 do corrente mel.

em Cbefe

Regtmcnto de Tnfanteria N. o 10.
Alferes Alumnos,
por se ach{lJ'i~m cornprehendidos
nas disposições
do Art. 36 do Decreto d~ 1~ de Janeiro de 1837; os Soldados
do referido Regimento,
Joào Joaquim
de Maltos,
e Francisco
de Menna

Apparicio,

por D&Crr.to de lá do dito f1Ie~.
Reeimenio de Cavallm'úI N.o 2, Lanceiro» da R AINIlA.

A\D.re~ J\lumno.
por lhe aprovl'itar,
Decreto de 1~ de Jall(>iro de 1837,
Carviiluo.

Regimento

a dispozição
o Soldado,

do Art, 30 do
João da Silva

de Jufanter~a N.o 2.

Alferes Alumno , por lhe aprov(>itflr 6 disposto no Art. 36 do Decreto de 1~ de Junelro de 1837, o Soldado,
Duarte Antonio

V cillol.

Com'(luinhia de Velerano» de Lagos.

Ucformndo na conformiuade
da Carta de Lei de 28 de J"lho ul timo, Iicundo addido {\ refl'rida C(/lllpnn hin , o Capitão Qunrtel
:l\Iestre do llatnlhilo
de Caçndores J. '. o 4·, Francisco .Martins de
llenezes;
em conseqtlencia de II'! sido julg-ado inr apaz de serviço
activo, pela J unta l\Ehtar de Saude , e cm attençâo a contar mais
de 40 annos de Serviço.
-Il~~~-

SU A ,MAGESTA DE EL.R~I,

Determina que os Officiaes abaidestwos que lhes vão desiznados.
6," Di1:iMlo Militar.
o
Chefe 'de Estado Maior dá referida Divisão, o Coronel de CovalIsria , Christovão José :Fral co Bravo, que se ncha com exercicio de Chefe de Estado Maior na 8,a Divisâc Militar.

xo mencIOnados

tenham

011

8." Divis10 Militar.
Chefe do Estado Maior da ref('rido. Divisâo , o Coronel
ção do Exercito,
José Quintino Dias.

.

Rcg1mento de I nfa nte"ia N.

da 3,a Sec-

o ~.

Coronel,
o Coronel, Claudio Caldeira Pedrozo,
ficando exoneraa
do do cxercicio de Chefe de Estado Maior àa 6. Dh'i~rlO.Militar.

[ 2

J

Rcgime'nlo de lnfanlería

N. 0.3.

Co.ronel, o. Coronel da 3.& Secçâo <to Exercito.,
dre 'I'ravassos.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Infanteria
Pinto.

Mano.el
N.

o

14,

Mcxtln ...
ManoeI

Regimento de Inf'anieria N.o 4.
Capitão da CompanhIa de Ati1'adóres, o Cap1tão do Re.gimento
Infanteria
N," 7, Manoel Rodrigues Affonso de Campos.
Regimento
Coronel , o Coronel
Silveira.

da

a."

de Infante'i'ia N.

o

de

11.

Secção do. Exercito , Pedro. Paulo da
'
Set:çi!ó dó Ih:ercito
Coronel , a fim de ser empregado em 'lima Commissâe de Serviço. ,
o. Coronel do Regimento
dê lnfante-ria N. 03, Antonio. Aíves de ~
Sá Carneiro.

3.,.

-

...~frr___",.

SUA MAG.ES'VADE EL.REI,
0omlnalrdnn.l:Hem
Chefe do
Exorclto , Manda declarar,
queTrwo a sqisfaç'ão de subt,· por par ...
ticipações offIciaes das Authoridades
Militares e AdministratIvas
das
terras por onde o Regimento
de Infunteria "N." 12 passou no seu
tranzito da Gidade da Guarda para Lisboa , a boa conductn e disciplina observada
nas indicadas
l"rpls por todos- os indivíduos do
mesmo Regimento,
(lo qual nem 11m só Soldado deserton , nern
commetteo a menor falta ut<' en t rar no Q-uarlp) de Belém para onde for aqnartr-Iar-se ; e Quer SU A AI Il. GESTA D g. que o Oororie l
do referido. Reglmento , receba por isso os devido~ ('fogios " c que
etn Seu Real Nome os trunsrnitta
aos' 01 iciaes , Offioiáes Inferiores, e Soldados seus subordinudos,
1

--x~~_
Licenças registadas

concedlda« aos Offioi(les abasao mdicados,

Ao. Major do Regimento
de Gavallarià
N" 1" Jose Xavier dá
Moraes Pio lo, seis rnezes .
.Ao Te-nente do dito Regimpnto,
Pedro José Machado,
dois mezes,
Ao Tenen le COlónel da 4." Secção do" Exetóto,
Luíz de Vasconcellos Lemos Castello Branco,
dois lllezeS.
Ao. Major Governador
da Praça de Castro Marim,
Jo.sé Ignacio.
de Vnsconcefloi,
um mez.
Ao Tenente da 3.a Secção do Exercito.-, Anto.nio. José de Britto
Frago.zo Amado,
um mez .

.Ajudante Gcneml =

N.O 60.
Quartel

G~neral

no Paço

elas Necessidades,
de 1848.

em

6 de Dezembro

ORDEM DO EXERCITO.

RUA

MAGERTADE
Manda

]~L.REI,
como Commandante
publicar o seguinte:

do Exercito,

em Chefe

DECRETOS.
Tendo

Francisco

Michnloll.ki ~ Capitão considerado na terceira
desietido convencionalmente
da sua collocação
)10 Exercito
Portuguea
, mediante a recepção
de uma somma equivalente a seis &IIIIOS do respectivo soldo: Hei por bem Demittir o
refer ido Cupu âo Francisco J.\.fi.::halouski, ficando sem direito a qualqllN reclumação
futura, na conformidade da Proposta que fez Subir
á Minh<~ !t<.'ul Presença. O Barão de Francos, Ministro e Secretario d_e r,tudo
dos Negocias da Guerr a , assim o tenha entendido,
e f; ça c. ecut nr, Paço das Necessidades,
em deseseis de Novern1 TO {e mil oitocentos quarenta e oito.
RAINHA.
Barão de

S"'CS;1O do Exercito,

=

=

Francos,
A I te •.dendo ao filie Afe represen toa Claudino A ntonio de Moura
Co I iuho , Prirn iro Sargento tio Regimento de Infanteria
número
dois : Hei po bt ln. visto achar-se nas circunstancias marcadas pelo
Dl'crl'lo de dez d" Selt,mbro de mil oitocentos quarenta e seis, Promovê-lo ao Povio de i\ Iferes. para o Exercito do Estado da India.
O Mlnl~lro t> Secret ar:o de Estudo dos Negocios Estrangeiros,
encarregado interiuamente
dos da Marinha,
e Ultramar o tenha assim
entendido,
e faça executar
Paço das Necessidades , em dezoito de
Novembro de mil Oitocentos quarenta e oito.
RAiNHA.
= JOiá
Joaquim Gomes de Castro:

=

-i,~~*-

Por Decreto

de 2~ do mc'1. proximo

passado.

Corpo de Engenheiros.
das vantagens de Capitães de 1.' Classe, por se
acharem comprehendidos
nas disposiçõ(~s do Decreto de 4 'de
Janeiro de 1837, os Capitães,
J utonio
José da Silva Costa, e
Francisco Isidoro Lino.
Casiello de Fionna.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,.

Para gozarem

•

[~ ]
ficando addído ao mesmo Castello,
o Capitão da S.&- Secção do
Exercito,
Manoel José Meíra, por assim o haver requerido, e ter
sido julgado incapaz de Serviço activo,
pela Junta Militar de
Saude , em attençào a ter rraça desde 1BU, e ter feito parte da
G uerra Pcninsolar , e contra a usurpação.
P01' Decretos de !J8 do dito meti.
Corpo de Engenheh'os.
Para gozar das vantagens de Capitão de 1.' Classe, por se achar
comprehendido
nas disposições do Decreto de 4 de Janeiro de
1337, o Capitão,
Guilherme Antonio do. Silva Couvreur.
Tenente,
o Alferes do Regimento
de Iufantaria
N.· 1, José de
Barros Leite Velho, por se achar habilitado conforme a disposi-.
ção do Art. 36 do Decreto de tQ Je Jnneiro de 1837.
1.o .lJLttalhâo }JI[ovd de .Lt-radore«.
Alferes effectivo , 10 Alfl'rcs aggregado,
Guilhellne Head Cabral,
Batalhâo
Nacional de Cacad-ires de S. Joáo de .Areias,
Cflpitão da b, a Companhia,
J050 Victor da Silva Brandão,
.
Teneme , Roque Âuguslo da Silva Brandâo ,
'Batalkâo Nacional de Caçadores de Vllla Real,
Derniuido , o Tenente,
José Pereira da Silva.
Por Decreto de ~9 do dito mel.
Dernittidn do Serviço,
por assim o haver requerido,
o Capitão de.
Infon teria na 3." Secção do Exercito,
Luiz Diogo Leite.
Estado Maior de Artiihcria;
Capitão,
o Capitão do 2.· Regimento
de Artilheria,
Alexand're
José de Barnos,

-~~_)~~SUA MAGEST.ADEEL-REl,
Determlna que os Offici es abai ...
x.o mencionados

tenham os destinos que lhes vão desiguados.
Regimt!-l1to de Infanterio
N. o 7.
Tenente,
o Tenente ,do Regimunto de Infanteria
N~ o 19, Luis
Maria dos Anjos e Silva,
Corpo de Veteranos ela La Divisâo Militar
Major,
o Major AddidG á Companhia
de V eterauos de Belém,
Theotonio Claudio de Melloo
Companhia de Veteranos de Belém;
Addido á referida Companhia,
I') Major
do Corpo de V eteranos d~.
1.8. Divisão Militar,
Manoel Pereira de Maltos.
2. o EfataZh(í-(!JNacional ';'0 Cotn'T1lJ('rcio"
Poóllr,ater ,exerci,aj'o ~le Ajncl<1nle, o Tenente .da 3.· ~éçã'0 do Ex~l\.:"
-cito. lIfan;oe-J Rl'ld!J'4/jlles i\ Ives,
Batalliâo Nacional
de Caçad,01''C& de.Béja..
Para ter exereicio de Ajudante,
o Toeuente do Regimento de 111
o

fa.n>l.<H4aN." li!, João JorJé !l,()d,.igue~ clle M,ol1Wli.

.

[ 3

1

-.~~.--

SUA M:\GESTADE
EL-REL,
Determina
que o Ü<}f0nel do
Cavallaria,
D()mingos 'Manoel Pereira de Burros , passe a servir na
Commisoão cnca.rre:;ada
da Cornpilaçflo de um Regulamento
de
Serviço e disciplin·a para os Co'rpos do Exercito,

_.~<:'CIl-

Por Aviso do M,jni!>Lédo-da Guerra de 24 do -correnre mes , Se Determina
que ao Alferes do Batalhâo de Caçadores N," B, Joaquim p:dro Barreto, se conte o tempo quI' sr-rvio no 2' Batalhêo
r: aciooul Mnvd de Lisboa, desde -1, de AgO&t0 de 11333, até §!'7
de Maio de 183],; por lhe <aproveitar o disposto na Carta de Lei.
dc~ 13 de Março de 1841).

------*~~*---

.

SUA MAGESTADE
EL.H.EI,
Mrrrda declarar o seg'uintc:1. o (ille o Major I',efryrmado,
José Joaquim Sa laaar , que na
Ordem do Exercllo N," 1'>3, passou a Addido áOornpallhia
dpVet crnnos de Belém,
se achava no exercicio de Secretario do Oolle»
gio Militar.
.
g,. Qu:! Duarte
Antol'lIo Vlllllot, que na Ordem do ExercitoN. o 59 do corrente
an no , foi despachado
Alferes A lumno Jmrn o
Regimento de Infanteria N,· 2, era Soldado do Regimento 'de II}"
fali leria

N" ] o.

-.~~~--

Licenças arbitradas 'flor motivos de molestia 06S OJficiaes a'báixo. declarados, e Confirmada,;, '{'dr SUAM
AGLSt AD PJ El.-REI.
Ern Sessát> de 17 de A{{osfo ulti'rPo.
Ao Capitão de Infanteria do Corpo I\lilitnr do Arsenal do Exercito, Manocl Cardozo das Neves, quarenta dias para se traotar •
.Em Sessâo de 9 de NOVC7J1br(. ultimo,
Ao Ter,ente do Batalhão Nacional deEmpregados
Pllblicos,
Francisco Antonio Pereira de Magalhãf's,
sessenta dias pura se tractar,
Em Sessáo de 12 do dito me<z,
Âo Alferes do Regimento
de Granadeiros
da RAINHA,
José Carrasco Guerra,
quarenta
dias para continuação
do seu tractamento,
Em Sessâo de 16 do dito me$ •
Ao Tenente do Re,Q"imenlo de Oavallaria N,·
Estevão da Costa
Pimenta,
vinte dias para se restabelecer.
õ

,

_lt~~-.

Licenças registadas

r:onccclidas aos Ofjicirlcs abmxo indicados.

do Estado Maior de Artilheri3,
AJexandrt: José de,
dias.
}.o Major do Regimento' deCavallaria
N.· 1, José Xavier de 1\10"
rae~ Pi 11 to, seis mczes.

Ao Capitão
Barros,

sessp.nta

Ao Facultativo

Veterinario
do Regimento
do Cavallsria N: S,
JOllO Autonio Gonçalves da Cal , quinze dias.
Ao Alferes do Batal hão de Caçadores N.· 1 , José Maria Salema
Garção,
dois meaes,
Ao MUJOr do Batalhão
de Caçadores N.· 4., Joaquim José Alva ..
res , prorogação por vi nte dias,
Ao Alferes do H.egimento de Infanteria N.· 11, André Francisco
Godinho,
quarenta dias,
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N.· 14, Francisco Mendes
de Lima, trinta dias,
Ao Alferes da 3," Secção do Exercito,
José Joaquim Teixeira Bel ..
trâo , sessenta dias.

-«,~*-

Foram Confirmadas por SUA MAGESTADE
EL.REI,
as lia
cenças que osCommandantes
da
5.", e 6. Divisões MilitaJ:c5,
participaram
ter concedido aos Officiaes abaixo mencionados , na
conformidade
do Artigo 2.· das Instrucções insertas na Ordem do
~xercito N," 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Major do Regimento de Cavallaria N.· .1, José Xavier de Moraes Pinto, trinta dias parn se traotar,
Ao Tenente do Regimento
de Lnfantcrln N" 12, Luis de 1\1ello
Pitta , -trinta dias; a cnnta: do dia 20 de Novembro,
Ao Tenente do mesmo Regimento,
Domingos Lopes Xisto, vinte
dias para se tractar;
contados de 25 de Novembro.
Ao Major de Infanteria
na 3.a Secção cio Exercito,
José Maria
Leal, trinta dias; contados do 1.0 de Dezembro •
ê

.Ajudante General

=

";

N.O

61.

~l!(Jrtel General no Poço (las Neces.idades,

em 1~ de Der,emom

de lU4U.

o

RUA

DEl\i DO EXERCITO.

M:\GERTADE
do Exercito,
1 anda

BL.REI,
p ub licar

como

Commandante

em Chefe

o seguinte:

H .L \TOI'10.
SENHOR ,\ ! Quando a COlnl1l: ~llO Arlrniuistrntiva
da Santa Ca ..
• a da Misericordia,
e l lospita] 1:('[\1 de S.. José de Lisboa fez chegar
no 1\1('\1 eonhe('IIIH'lIt:)
o res\lltado
da iII pecçào Medica,
a que se
pro(,f'dêra
1l0~ I~lnl,
lccilll~ntos
da sua Admini,tração,
em cumprimcn to da Portari.1 de II(J\"(' de Outubro
deste anno , julguei
corres}Jondcr
!rL'nernsas inlençô"s
til' VOS
MAGESTADE,
indo
})('ssoalmC'nle
examinar
o estado daquelle
Hospital,
e pude convencer-me por meus p~oprios
olhos de qua nto era urgente
acudir
003
infclizl's
alienad(')~
ali exisrentes , c reduzidos
a lima condição
lão
mlsernvcl , que f,lltnm e)(preb~Ões para descrevê la.
O!'~de logo resolvi .olicitar
da hentgnidnde
de VOSSA
MA.
G ESTA DE providencias
que pOZCSSCIO termo,
com a maior promptidâo,
a tamanha
de5venlllra,
e com este fun cuicld sem demóra
de colher os esclarecimento'
necessllri
3 pnra decidir-me
na esp.olha
031]\ll'lt:l,
Cjue deveria sujeitar Ú Superior
Approvaçêo
de VOSSA
ú

MM1E 'TADE.

Pelos numerosos
documentos,
qu' sobre este nssumpto
encontrei
na Secretaria
de Estado dos • 1l>~ocios do Remo , pude verifrcar que
fi co
deplornvel
dos alif'oudo!> f!xistentes
no Hospital
de S.
ndiçtlO
José tem excitado
p,n diversas vezes em todas as. almas g~nerosas
o
desejo de melhorá-Io
, e inspirado
com este intento
repetidos
esforços, infelizmente
malogrados
até agora.
Ue evidente,
e t rn sido gerallllente
reconhecido,
que o primeiro
pa,so indispenea vel para o desejado melhorAmento
he a transferer.cia dos alienados
para Edificio
e lor-u] apropriado
para o tratamento
da alienação
montal , e já em m-I oitocentos
quarenta
e um a Com ..
mis: ão Admini
trativa
fez para este f1nl lâo louvavei&,
quanlo
in ..
fructiferas
ch·ligencias.
Na Consulta,
que aquella Com missão fez Subir
á Presença
de
VOSSA
l\1AGESTADE,
em vinte e oito de Dezemhro
do dito
anno,
foram lembradas
as vantagens,
que resultariam
de transferir
os alienados
para o Ediflcio
da extincta
Congregação
de Missiona[jos cm Rilhafolles,
j{l então oecupado pelo Collegio Militar •

•

r S! ]
o

Governo
de VOSSA MAGI~STA
DE lendo dado a esta Con ..
sulta toda
a attençâo
que merccta , mnudára
logo ouvir sobre ()
assumpto
ao inspector
Geral das Obras
Publicas,
que t1ul:to era ()
fallecido
Ministro
e .st!cíNar~o
de Estado
lIonorario
Luiz du- Silva
Mouzillho
de Albuquerque
, e que em um parecer
digno
da sua
illustraç:to
e vastos cun hcciment os , mostrou
ser a intentada
trans(erendá
duplicadamente
vantejosa
,assim
para
o estabeleoimento
..
do ncccsrario
Hospital
de aliunados
, como para o aproveitamento.
dos Collegiaes,
que poderiam
em logar mais apropriado
para o estudo encontrar
menos distrações , e mais facil instrucção.
Diversos obstaculos,
que poren tâo formu insuper a veis , malogra-ram este judicioso plano , fila" VO::-iS.\ J\l,\GE~:n'J\DE
sNrrre Com'Pas,; va com osdesgruçudoa
não De; xo u por ib&<l r[,. nt to n dxr do [JJOdo possivel á justa pertençâo
da C{)lllllli,,:1o '~"!;Jilli"lf.)tivn;
orde-,
flcwdo pe!~ Seu RNII Decreto
de vn tc e trcs de Julho de mil oito-ecrrtes quarcn ta e dois, ~llIe o Hospital
de alil'lwdns
50 (,idabe!ecess'J
no EdiÚ{!Ío, 'q'Ue fôra precedentemente
Collegio
;\1!lltar
no sitio

da Lüü.
Novas LhtTICt1IJndo, obstaram
ainda
á dCH'jada fenliHlç.üo desto
sr,gllndo pla:llO; e novos esforços fONl!ll empregados
co rn li maior
solicitude
pelo Govenno , e pela Com missào Administral.iva
no an n o
de rn.l 'dtócentos
quarenta
e cinco , para
vencê las, As obras di)
tlalJsfótmu<}ão
do Ediúcio
da Luz em H,~sl'ilfll de a lien .. dos chegatUIH com etfe~tba
cOUJeç.ar no prillcil'in
do ullno de mil oitocentos
quaJ'rhla
ê$Ú., lIlas alg:urnus dilíiclIlJades
de AJn'l:ni,traç;1Q, .(}
·-os di ~L1,lr081)s ilNinte<li'n1!1lltos,
que sobrevieram,
tornaram
a 111::1.10gra los. No enlanto
foi cre"cellJo
progn'S:iiv:'llllCnle
a dctellinfRçi"tO.
d.iqIl0!ie .Ediri~(J·dc'sfl_b:uJ(),
(~já hoje seria llilli ddfJc:l, scnão impOtislvel appro-v(!ita-I()
para s:m:lhallte
{~I1l.
.
.As di lficdlJades
p.r0pr1as deste :Sf'g-litlÚO ph 11'), ~s oul ra5 cOI1Si-.
'dcrações
qi!~ já mui de pa.5agom tlJenüiof)cí,
c n n(;;c.>~idad:c m·.
gen·te de atrilh.ar'ap'ro.gre:lsivn,
c porairiosfI
accllmll'(!~'à() de doentes no Hospital
de S. José cOIlTcrleram
na,fur.almellte
a minha atlenÇUo par::! o primitivo
plano, q.ue d<.>tll.lc logo .mo p;uo.eoll vr.eferivd,
pOI'
-mais euoncmito,
o màis \·antajC'So. a todos OiO respeitns:
entt1.(}
ajildndo
tia (jfficaZ-'.{'~Ç)pllração do fIleu IQolLlga
na Hepmti&üo
dos
NI"g'<Joios da Guerra,
c rnai. fel'Z?5'que
os HOtSl's'lln~CC(~5õl)reS, po-dêmos, -de c0-Ullflllm acorJf) , con,;,eglOlir ~ qlle SoJre41 .. vnS6~m. Dd obs-.
tnculos,
g\:e,
nos anll()S de mil oitocentüs
qlla~,·.ntn e UIll, .c mil
'oit( G~htns f(1!l..1r(lllla (!. (i"i~ 6.1IIH1\1i:ltn suseflndo:
e por i$50 temos a.
lJilll1 ra de ProPi1r AllV.oSS t\. ~b~G EST 1~ll<>;E C) 'st'gui Ilte J) trcre lo.
S(;cret-ii,ia
de !ü;ta.Ú!.{) d.os N (~rucit» do Ruíno,
em.,,q.\IlÜIII'Ze de.N 0'vecnbro'de
mil.oiLcn~M({]s·qlt-~Fe!lta
c oito.
lJttqaç da Saldatth.a ....

~

mráo ;de [i'rl2ncos.

=

DECRETO.
em cün~!den\(;à,) o i~"LitorÍo
dos Ministros
p Secretarios de Estado dos Nc,_:;ocios do Rf>Í[;o, e dn Guorrn : Hei por bem
Decretar o sp"uilltf'.
Arti;o
1.0 O Collegio M;!'tar actualmente
e5·
ta bclocido
no" Edificio
da extincta
Congregncão
dos Mrssionarios
,
df'nnrninado
do Ililhf'folles,
será immediatamcntc
trnnsfprido
para o
Etliflcio Real de Mafra.
Artigo ~ ." O sohredito Edifioio de Hilhuf"lIe,,; fICllr;'1 de~de lp<jo á dispo:;içã<l do iVlJfli~,lt.rio do Heino para ser
co n 'ertido cm Hospital
rI'A"lar
de alio u ados.
Artigo 3.° Os alien'ld(lS,
uclllalml>nlc exist- I11e5 no IIospit«! Rpul de S. José,
serrlO
desde já tra n ~f\.·i·idn3 pa :l () EdiliclO de Itil lia i'ollps. A rLigo .:t. o I~i·
c,.w revo:{auas as di,!>{.;,;ções do Decreto
dI' vinte e II('s de Julho
de mil oitocen t os quareu ta c dois:
n-Intivas ao Edlfl('jo do antigo
C'Jlkgio
Militar d Luz,
() qual scru imme diatame ntc ell'lt'~lIe
ao
l\1;lIiderio
da Guerra,
a quem pri mu i vumcn tc pertencia.
0:5 referidos Ministros
e Sccrcturios
de Estado , assim o tenham
e-ntendido
e rdçam executar
Paço das N\'cc'Õs;dndes,
cm quatorze
d,' Novem-,
br o I,' 1i1:~ <'Iil,,('( Ií'('~ ]IlUrcntn e oito. = RAINHA.
-- Ehlque de
Tomando

=

Saldanlw.

iJur,lo de Fr{//~'{/s.
_~,*..",.t~,y:.-

POHTARIA.
Millislçrln
eh (J lIerra. = !("pólrllt;.l,) do Consdho
d(·Sau0e.
:.!alldn,
lt.\P,Il:\.
pela S('.;r(;lnr;a
de .E'11d0
tks i'Iel>oei0s da
(,..
.M'or,. I()ao
~ TI·1~I:nqll(,S ~Imns,
..,.
D
qlle o .lrIHO'IaO
C]IIC p(ll""
(' JlI('fra,
Portar!.! d,~ 7 dúi·ov·mbro
de 18::1" Oll!.m do .E-;:'rcito N." 8 de
QO d.) IUnmo ll1ez,
foi mandado unir ti Companhia
de Vett'fanos
de S'·'lIbn~'p:lra
curar os doellle~ :Ylilit!l"t'': I que. dt'r~'rn entrada
110
Ilo'I,:lal
CI\'l1 (]acjllt lia Vdla,
passe a ficar nudldo a Pra~a de Se~
tl.h.d, conlill\liltldn
1''\ C"mmis"i\O em <J1lt' SI" acha.
Paço'" das ·NeCt:;:idade~,
0111 [) de Di.)~tlmbro
d('
= Ban10 de Francos.

lnw.

-ú·)Q\ff'-SUA MAGESTADEEL.H.Et,
nct'~rmipI,1CJII(>
osOITtciacsabai.
xo mencionados
lenham n;; de,t:i105 quc lhes yiio Ucsi<'nados.
JJa.'uJ./ulo de Co.ça,{o1'ts X." 7.
o
,\lleres,
o Alferes dI) Il('gim.>,··to deIllwntp.ria.N.·
10, José Frunci,t'o XaVier de Oliveira Gino.
Rcn'irw' to de htfl7l1fcria
N. n ~.
ti l'• ('.ln~Jpan I"lia, (I (., Hp:.lo
't'
I
I"
.1 Infnnte;-,
01\
fI')
\('gIOlen!n ue
C [1~ ·I,'ln
na i. G, Jl'I'()IlIIllO Alves Gu!'dcs.
nCi;imf.lllo
de lnfrtllie"in N." 10 .
.l\!:-·rd,
o Alf('rc" do 13alalhrlO de U,lçad()rc~ 1\." 7 Viceilte
,\Iel:.!!!drino

Odboll.

'

Companhia
AJJido

á

referida

de Veteranos de Luo·os.
Compunhia,
o Qj.laltel .i\1e~tl~ Reformado,

Cus ...

[4 J
todio Moreira da Silva I que se achava
neiro da Praça de Faro.

no exercicio

de Cazer-

Praça de Chnoes,
Addido á referida Praça,
na conformidade
da Corta
de Junho ultimo,
o Tenente General Reformado,
veira de Lacerda.

-

de Lei de 23
João da Sil.

..
~*-

Por Aviso do Ministerio da Guerra de 4 do corrente mez , foi dispensado do exercicio em que se achava 110 Collegio l\lilitar,
o
Capitrl~ da 4." Secção do Exercito addido ao Forte de Alrnada ,
J'oào Carlos da Silva Leóte ; voltando
a esta ultima snuaçâo
pelo req uerer.

--*~~*--

SU A MAGESTA DE EL.HEI,
Manda declarar o segllinte:
1.· Que o Brigadeiro Reforrnado , addido á Praça de E5trcmoz,
Luiz José Maldonado d'.Eça, foi cornprehelldido
nas disposições dos
Decretos de 28 de Abril e 1'7 de Julho de 184,7, e por isso deve
ser considerado
na 4," Secção do Exercito em disponibilidade,
desde 14 de Julho do referido anilo.
'2. o Que foi classificado desertor,
em virtude do Conselho de
disciplina convenientemente
congregado no Qllarl!'1 General da 1."
Divisão Militar,
e em vista da parte enviada do Ministerio da Marinha e Ultramar,
o Major da 4." Secção do Exercito,
Custodio
José Antonio Teixeira.
--'lf~~~-Licença t'egi~tada concedida, ao individuo abaixo indicado.
Âo Tenente do Regimento de Cavallaria N: 5, Estevão dn Costa
Pimcn la, q uinse dias.

--*~*-

Foi Confirmada por SUA MÃGESTADE
.EL.REI,
a licença
que o Commandante
da
Divisão Militar,
participou ter Cç111Cedido ao individuo abaixo mencionado,
na conformidade
do A rtigo
2.° das Instrucções iusertas na Ordem do Exercito N." 13 de 6 de
Março de 18:37 •
.Ao Cirurgião
Ajudante
do Batalhão
de Caçadores
N" 1, José
Coelho da Silva, trinta dias para se tractar;
com principio no
dia c}'7de Novembro p:oximo passado •

3"

.Ajudante General

=

N.O 62.
auarlel
J'

General

no Paço das Necessidades,
de 1848.

e1'l 16 de Dezembro

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MA.GESTADE
do Exercito,
Manda
por

E,L ..REI,
como Commandante
publicar o seguinte:

Decretos

de 6 do corrente

em CheCe

me!..

Batalliõo de Caçadores No" 8. '
Telll'nte,
o Alferes do Batalhão de Caçadores N: 6, Antonio Fallé
da Silveira Barreto .
.Regimento
de Granodeiro« da RAINHA.
.
Tenentes,
os Alferes, Luiz Bernardo Pereira Chaby,
e José Henriq ues de Castro e Solla.
Re eimento de Infllnteraa N.o 1.
Tenente,
o Alferes ,"Euzebio Mar('ely Pereira.
Regimento
de Lnfanierui N.· 2.
Tenente,
o Alferes, Antonio <.le Serpa Pimentel.
Regimento
de Infomteria
N. 4.
Alferes Ajudante,
o Alfercs , José Nogueira de Sá.
Regimento
de Infonteno
N." 7.
Tenente Ajudante,
o Alferes Ajudante,
José da Cunha Andrade.
Regtmerdo de Inftmtcria N.· 10.
Tcncntes , os Alferes, 1I1idio Marinho Ealcâo , e Fernando da Costa
Leal.
Reeimenõo de Infarüoeia
N.· 11.
Tenente,
o AICcrf's" do Re~imento de Infunterla N: 4" Joaquim
José da Gama Lobo.
.
Regimento
de Tnfanieria
N.· ] 4.
Tenentes Ajndnntes,
os Alferes Ajudantes,
José Maria de Almeida,
e Luiz de Magalhães Ferreira Guião.
Regimento
de Infonterta
N. ~ 16.
Tenente,
o Alferes, D. Fraccisco de A5Siz e Almeida,
4. a Secção do Exercüo,
:
Praça çle f 'hare»,
TI fMH1:1do na confoTlnidade do A1vará de 16
Dezembro de 1790
o Coronel de Cnvallaria na a.a '"'~cçã do Exercito , Leonel Joa:
quirn 1\1acl.ad., C:lrmona,
rdo requer!'!'. e havr r sijo jlllgodo incnpaz de Serviço activo pela Junta Militar de Snnd,',
Iicnudo
ddido á referida
Praça , em llltCIIÇtlO
a contar mais de 40 UIlU.oS
de Serviço, e ter feito a G uerr a Pl'uinsular.
Pt'aço de Palmelt~.
ltcformndo na conformidade do AI vará de 16 de Dezem bro de 1790,
U

oe

..

o Capit~o do Regimento
de Infanteria
N.· '1, Pedro Lopes da
Silva, pelo req~erí.'f, e haver sido julgado in~apaz de Serviço activo
pela Junt'! MIlitar de, Saude , ficando. addld~ á referida Praça,
em attençao a ter, mais de 3á annos de Serviço,
e haver feito a.
Guerra Peninsular.

--,..~.=
=

PORTARIA.
Ministerio
da Guerra.
Direcção.
3.& Repartição.
M.anda A, RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra,
declarar ao Inspector Fiscal do Exercito para os effeitos
devidos, que são applicavels ao abono de cornedorias as disposições
da Portada de 7 .de Dezembro de 1842., inserta na Ordem do Exercito N.~,õ,~ do mesmo anno , p,elas quaes os Officiues deixam de ler',
direito ao fornecimento
de tran'sportes.
Paço das Necessidades,
em,
ó de Dezembro de 1848, = Barõo de Francos.
"

=.

--.~*--

SU A MAGESTADE
EL.REI·, Determina
que os Offlcias ebel-.
xo mencionados tenham os destinos qlle 11H'~ vâo designados,
Regi"11p.nfo de Ctl,vallaria N. o 1.
Tenente,
o Tenente
da 3." Secção do Exercito,
Q. Placido de.
Barboza de Aborim.
.
Batalhão de Caçadores N. o á,.
Alferes,
o ,Alferes da 3.~ Secção do Exercito,
José Soares Noy •.

Regimento de Infanieria N.· 3.
Alferes, o Alferes do Re.~itnen!o
Benevenuto
de Sousa (! Castro,
Tenente,
Maria

de Lufanteria

N." ;;l, Ladjsla u-,

Regimento de Tnfanteria N. o 7.
o Tenente do H,<'t>imento daInfanteria
N. o 4,

Antonio. ..

Teixeira.

Regimenlo de InfànlO'ia N,o 9.
'Tenente,
o Tenente
Mello Pitta,

do lteglmento

Regimento de InjunterilJ N. o
Tenente Quartel Me;tr,~, o Tenente Quartel
do Exercito,
Victor Fort.una Madeira,
-

SUA
Que' o
dinha de
Setembro

N.· IÇ.'" Luiz de '

de Infanleria

---.~.---

)

õ.

Mestre

da-3:

Secção

M:AGESTAOE
EL-REJ,
Manda declarar o seguinte:
Major da 3. a S scçâo do Exerciro , Joaquim Militão Sar-;
Gusmão,
Governou a Praça de Jorumenha,
desde 29 de
até 11 de Outubro ultimo inclusive,
-,

",~~,*--

Licença registada concedido ao Ofjicinl obaueo indicado",
Ao Tenente de Iufanterlc
na 3.& Secçâo
da Mesquita Gavlâo , sessenta dias.

,AjudanJ, General ::::;

do Exercito,

Manoel

Lobo,

N.O QS.
Quartel G,meTal no P'JfO das Necessidades, em ~3 de Der.embrn
de 1848.

ORDEM

SPA

l\lAGESTADE
do Exercito , Manda

no

EXERCITO.

Ef-d.lEI,
como Cçt!,m~qdapte
publicar o seg~illte:

em Cbef1l

Tendo Eu pelo Meu Ueal Decreto de nove pe Novemhro ultimo
expedido
pelo Ministcrio dos Nég-j)ciQS da Marinha' e Ultramar ,
Nomeado n Cnpitâo do Batalhão de Caçadores número cinco, DiOg"O
.Maria de Moraes,
para servir na Prqvincia
de Cabo Verpe a fim
de ser alli empregado como mais convier ao Senviço : Hei por bem
na conformidade
do Decreto de dez de Setembro de mil oitocentos
quarenta e sei s , Promovêr u dito Capitão ao PÔ5to dé Major do
Exercito
de Portugul , sem prf'juizo ~os Offrciaes mais antigos da
respectiva Classe,
ficando porém null a , e de nenhum effcito esta
Minb a Soberana Resolução,
quando Q agracIado por qualquer cansa
não seguir viagem para o seu destino, QII deixar de servir por nove
annos nnquel!a Provincia.
O Barão de Francos , Ministro e Secretario de E~lado dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das [Tccessidadcs, em treze de Dezembro de mil
oitocentos quarenta e oito. = ltAINHA.
= Barão de Francos.
Conformando.Me
com a Pro osta de EL·RRI
DOM F'ER·
NANDO,
Marechal General , Coounandanle
em Chefe do Exercito: Hei por bem Promovêr o A Iferes A Iumno do Regi,mento de lnfanteria número dezcseis , José Mana Latino Coelho, ao Pô. to de Alferes, por se achar habilItado com o Curso de Engenheria
Mil itar ,
freando collocado na segunda Secção do Exercito , por ser Lente
Substituto da se tima Cadeira da Escóla Pol vtechnica.
O Barão de
Francos , Ministro c Secretario de Estado d~s Negocios da Guerra;
assim o tenha entendido,
e faça executar, Paço das Necessidudes ,
em doze de Dpzelllbro de mil oitocentos quarenta -é oito. _:_ RAI·

N lIA.

=

Bardo de Francos,

'

.

,-

Hei por bem Nomear Alferes Alumno , a ~ui~ ~osé de M,e]Jo,
por haver satisfeito aos quisitos marcados no Artigo trinta ,e seis do
Decreto
e doze de Janeiro de mil oitocentos trinta e' sele, que
creou a Escôle do Exercito. O Barão de Francos,
Ministro e Se.eretario de Estado dos N.egocios da Guerra 1 o tenha assim enten-

..

dido , c faça executar.
Paço das Necessidades , em trez~ de ge ..
zembro de mil oitocentos quasenra e oito. = RAINHA.
= Baráo
de Francos.

---*~*,PORTARIA.

=

Ministerio da Guerra. = Rcpurriçâo do Conselho de Saude.
Estando parte dos Batalhõcs Naciouaee licenciados,
e tomando-se
por isso desnecessario , que as praças flue os compõem,
sejam inspeccionadas
pela Junta de Saude tio amiudadas vezes , em quanto
nâo forem chamadas novamente ao Serviço: Manda A RAINHA,
pela .Secretaria
de Estado dos Negocios da Guerra,
que os ditos
Batalhôes
licenciados tenham sórneute dilas inspecções de Sande
an n uaes , sendo nas segundas q uint as feiras de Juueiro e Julho de
cada an no , A Mesma Augusta Senhora Ordena,
que os Facultativos dos Corpos prestem a maior nttunçâo em observarem , durante
o semestre, as. praças dos ditos Corpos, flue houverem de suhmettor
á -;Junl[l, por que as devem acompanhar
pura darem os esclarecimeu tos percisos , quando n Junta -os chame para esse fim. Paço
das Necessidades,
em 18 de Dezembro
de .l813.
Barâo de
Francos -.

--..

=

~".-

Por Decreto de 6 do corrente rnez , expedido pelo Ministcrio
do Reino,
foram promovidos para a G uardu M unicipal do Porto,
os individues abaixo mencionados.
Capitão da 1." Cornpauhia , o Tenente do Regimento de Infanleria.
N.· !2, .Manoel Bernardo Gomes.
Alferos , o Primeiro Sargento do L" Reg:imclllo dcAr+ilhcr in , Antonio da Ressurreição.

--.~~__.,..

SU A MAGESTA DE EL·RE 1, Determina que os 0ff1eiàe. abaixo mencionudos tenham n, destinos que lhes váo designados.
Batoiliâo de Caçadores N.· ;j..
Major,
o Major do Batalhão. de Caçadores N.· 6, Jaques Filippc
Nogueira Mimoso.
Batalhão de Caçadores N: 6~
Major,
o Major do Batalhão
de Caçadores N.· 4, Joaq~ljm José
Alvares.,
a." Secçiío doê',urdt 0-. '
Tenente,
o Tenente
do Regimento
dç Iofanteria N.·~,
Mnnocl.
Bernardo
Gomes,
a fim de ser-empregado
em uma Oommlssâo
do Serviço.
,

_~~f~",,_

SUA MAGESI~ADE
EL·REi,
Manda
1.° OCoroncl·doReglln::-nlodc-Infant~ria

•

declnrar" o seguinte:
N."S·, Antonio Peito

[ 3

1

ele Cnrva lho, não ~OZO\l a licença de q ua ren ta dias que lhe foi arbitrada pela Junta Militar de Saude , em Sessào de 13 de Abril ultimo, publicada na Ordem do Exercito N. o 252 de ~O de Maio proximo passado.
..
2 ." Que o CapitrLO do Regimento
de Infanteriu
N.O 7, Reformado pela Ordem do Exercito N. o 62 de 16 de Dezembro de 1848,
he Pedro Lopes da C;)sta e Silva, e nâo Pedro Lopes da. Silva. -

-.~~.-

por Aviso do Minis1Nio da Guerra de ]8 do corrente rnez , Determinou su» MAGESl'ADE
A HA Ii HA,
que ao Tenente do
Batalhlto
de Caçadores N.· 6, José Lioo Ferreira Valle , se
con te o tpUlI'0 de Serviço desde o dia :n de J ulho de 1833, em
que se alistou no cxtincto 1.0 Batalhão Nacional do Commercío,
por lhe aproveitar a Carta de Lei de 13 de Março de 1845.

---*~~*---

.

profei ida, pelo Supremo Conselho de Fustlça Militar •
Iim Sessâo de Q8 de Novembro ultimo,
3." SecçlÍo do Iieereüo,
José .lonquim Gome. Fontrlura,
Coronel,
tcndo sido accusado
ele n buso de Aumoridade , foi conú-rmada por Ji'gal a Sentença do
Conselho de Guerra,
que o absolveu por falta de próva.
Sentença

-,.)v~jk-

Licenças crúi/.raaas

'{IOI'

motivos de molcsiia

aoe.Officioe»

abaixo de-

clarados, e Confirmadas ,. por SUA 111A G RS 7'./; J) E BL.BEI.
Em Sessão de 11 de Agosto ultimo.
Ao Major do Batalhão de Caçadores N: 8, Llliz l\'laria de Magulhàcs , sossen ta dias por ferimento de ballu parll fazer uso de
Hall hos das Caldas de Vizella na sua origem, e Banhos do mar;
contados de Q4 de Agosto.
Em Sessiio do 1.0 de Srlembl'O ultimo,
Ao Oapitâo elo Regimento de Cnvallurin 1'.· 6, José Elias de Amorim, quarenta
d ia s para fazer uso de Banhos do mar cm Vianna; contados de 6 de Setembro.
Ao Tenentc do mesmo Regimento.
Manoel Jo<P Fernandes ~ sessenta dias para ares' pátrios c U50 de Banhos Jo mar em Vianna j
con lados de 6 de' Setem bro,
AI' AlfNPs do dito Corpo,
Albin« .TMé da Boda e Castro, trinta
dias para continuar o seu tractamento
em ares patrios; contados
de 1·1, de Setembro.
Em Sessáo de !2 do dito mc';,.
Ao Capitâo do Regimento
de Infanteria
N: 13, .João Cnzomiro
Carneiro,
quarenta dias para convalescer
em ares do carnpo ;
contados de QO de Selemhro.
Ao Cirurgião Mór do me,mo Regimento,
Constantino
Alves Pc-

( 4. ]
reira , sessenta dius para se tractar em ares patrlos c fazer uso de
Banhos do mar mornos em Vranna ; contados de lb de Setembro .
Em Sessdo d,e 9 do dito me$.
Ao Cirurgião
Ajudante
do Batalhão
de Caçadores
N.Q 3, Joa• quim Manoel Rodrigues Vali e , cmcoenta dias para se tractar em
ares .patcios ; contados de 16 de Setembro.
·Ao Tenente do mesmo Batalhão,
João Antonio Leão, cincoenta
dias para se tractar em ares patrios ; contados de 12 de Setembro.

Foi Confirmada

,

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

por SUA MAGESTADE

EL.REI,
'que o Commandante
da 2," Divisão Militar,
participou
relido ao Individuo abaixo mencionado,
na conformidade
~. o das Instrucçõcs
iusertas na Ordem do Exercito N.·
Março de 1837.
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N.· 9, Luiz
Pitta , trinta dias piU4 se tractar ; contados de ~O. de
corren te •

..djudante G~neral

=

a licença
ter concedo Artigo
13 de 6 de
de Mello
Dezembro

Quartel Geltcral,

tW),

Paço

cids'

Necessidades,

em 30 de Dezembro-

ds- 184g~-

ORDEl\I·

no' ÊXEltcttt). '

S~A 'M'AGESTAjjEl

EÜUEf,
c61h'Ô"Coffifuandátl'l~:eDt C'ttéf'ê·
do Exerl~iUj', Mnndâvublicár
o séguifl(e~:
PM Dec,'etos de 19 do cor1'enld- mél.c
Brttalhâo de C'lJçadOré~ Na; 6::,
Tenente :Ajhda'nte, O T'~nente do' Regih1cn.to 'de Irlfàlrlfer'iá' N /'6,
Antonio

dos Santos e Almeida Tavares.
4. ~ Secção, do Exê'r'cítIJ.d,
Eortoleso de S. Thiago nlJ. lJh'á dá 'MéMit'ra-f '
1
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezeil'JWhl'dé i'7'90,
ficando com o exercício de Governador
da referida Fortaleza,
o. Capitão de Infanteria
na 3.~ Secção do Exer,cito, Joaquim José
de Faria Santos,
por assim o haver requ'erio'O; 'ter sido julgado
incapaz de Serviço activo pela Junta Militar de Saude , e haver
soffrido pela sua reconhecida fidelidade
mais de 5 annos de priZiLO pelo usurpador.
Por Decreto de 90 do dito me!:.
Corpo de Engenheiros.
Para gozar das vantagens de Capitão de L" Classe,
por se achar
comprehcndido
nas disposições do Decreto de 4 de Janeiro de
]837, o Capitão,
Caetano Alberto Maya.

--*~*-

SUA MAGESTA DE EL.H.EI, Manda declarar o seguinte:
1.0 Que o Primeiro Tenente do 1.0 Regimento
de Ar tilher in ;
José Jacinto da Costa, se acha exercendo as funcções de Ajudante do referido Corpo, desde Qj, de Outubro ultimo ..
Q.o
Que o Alferes do Batalhão de Caçadores N," 5. José 'I'homaz de Azevedo Coutinho,
só pôde começar no dia 26 de Scternhro ultimo a gozar a licença regislada que lhe foi concedida
pela
Ordem do Exercito N. o 47 de Q2 do dito mez. ,

_.~~>If<--

Licenças arbitradas '[lor motivos de moleslia aos P.fficiaes abaixo declarados, e Confirmadas» por SUA MAGESTADE
EL-REI.
Em Sessáo de 7 do corrente me'l..
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N.· 4, Manoel José Portella , noventa dias para se trnctar.
.
.Ao Major Addido á Companhia
de Veteranos de Belem , Manoel;
Pereíra de Maltos,
noventa dias para se tractar. •

..

[ !a )

-.~~*-

t; 'ClmylJ ,.e!(istadrt concedida

ao Officinl abat:zo indicnàl1.

Ao Cirur ião Mór do Batalhão de Caçadores N" õ, João Clemente
Meude~, prorogação por dois mezes.
C7

-*~*-

.

Foram Co~tirmadas por SUA .MA.~~STA?E EL-REI,
as li..
cenças. que ()Com'!l~ndante ~a 5. Divisão MIlitar, participou ter
concedido aos Individues abaixo mencionados, na conformidade do
Artigo 2" das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N.- 13
de 6 de Março de 1837.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N," 6, Albino José da Rochn e Castro, trinta dias para se restabelecer; contados do 1.·
de Outubro ultimo.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N. o 13, João C~zemiro
Carneiro, trinta dias para se restabelecer ; contados de 12 de Ou ...
tubro ultimo •
.dj!,dante Generpl ::;:;

•

r

