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N.O 1.
Quartel General no Paço da,ç Necessidades, em 11 d~e~ii_~?f)
de 1849.

_,.),--

ORDEM DO EXERCITO.

RUA

M-\GESTADE

do Exercito,

Mallda

EL.REI,
publicar

como Commandanta
o seguinte:

Por Decreto de 19 do

mC91

~(
em 'Clie e

Batalh,(lo Nacional de Empregados públicolI.
os J\lf<'fes, Nuno José Gonçalves , Eduardo MesfJllita
de Almeida, João Baptista da Silva Lopes, e FelJx Antomo Xayil·r.
Alfi~res, 0& Seg'ttlJdos Sargentos,
Franclsoo R ufino de Carvalho
Prostes,
e Antonio de Barros e Vascollcellos;
e os Soldados ,
Manoel Maria Mascarpnbas Xavier de Brto , il Luiz José Lopes
de Andrade.
Demittido,
o Alfe es , Francisco de Salles Carvalho.
~.' Batattui« Nacional do Co rnmercio.
Alferes,
o Primeiro
Sorg-l'lIto,
Pedro José Gaspar ; o Cabo de Esquadra,
Jm,~ Anastacio
Verde; e o Soldado,
Carlos Augll~to
da Cruz.
,
Tenenlps,
Cabral

1.· T1atalhi~oNacional de Caçadores do Porto,
Demittic:lo pc!o requorcr , allegQndo motivos atteudivels , o Capitão,
Joaquim José de Flgue~rê.dô. , ..,
.~ ......
,. ,.
Ba!(,thrio Nacional de Caçadores de B1'aganfa.
Demittid-, pelo req uerp.r. allegando. m(}UV05 attehd] vids, o Capitâo ,
Balthazar F ..rraira Sarmento Pimentel.
Batalhâo ,Vacional de Caçadores de Vala Iiea],
,
Canhão,
o Capitão que foi do éXtincto Batalhão Nacional da dila
Villa,
A ntollio de Sá e Mello.
JJa.l'Jtlulo Nacmn,.t de Caçador ..·, da ViUa da Feira.
DNnitticlo pelo reguerer, allegando motivos uttendlveis,
o Capitão t
Jo&é l<'errcira Regal.
meIG.

Regimento de lnfanterta N. o 7.
o Alferes, JH,é Eduardo da Costa Moura.
Regnnento de lnfanteria N.· 10.
'l'enel,tes,
os A Jtt>f<'S , do Ulesmo Regimen to, Caetano A lhertei de
Sori; e do Regimento de lnfanteriu N.· 2, José Rogado de Oli.
veira Leilão.

Tenente,

•

'~f!;'

'>~~,;:-=~~#~\(.)

l'r( :rimo passado.

Por Decretos de <t7 do dito

r-:

'~',

[9 ]
.Regimento de lnfantc+-ict N.· 1:6.
Tenente,
o Alferes do ItegimE'nto de. Lnfanter ia N: 7, Pedro Augusto de Barros e Vasc,)lleellos.
4." Secção do Exercito.
C"mpanhict de Veteranos de Uellm.
Reformndo
na cOllformidade da Carta de Lei de 'lU de Julho do
a nuo- pwximo pas.ado, o Q-uartel Mestre da 3. a Secção do Exer __
cito, Francisco Antonio da Silva, por assiro o haver n·quertd<>,
c ler sido julgado totalmente incapuz de Serviço , fieando addrdo
:\ referida Companhia,
em auençào
a ser vir ú 40 an nos , c ter
feito a Guerra Pl'Tlinsular, e contra a usurpação.
Reeimento de rtrtilhcri. 'dr], Cari a,
Coronel effecí ivo , be Com ma IId I; 11.t<. do dite> R~>?-"nl(wlo, o- Tenente
Coron e l Uraduado cm Coronel do mesmo CIHpO, Francisco José
Rcbêllo.
T .. ue n te Coronel,
o Tenente
Coronel Aggreg-ado,
Thomaz 0010..
Capi(flO, ficando servindo ás Ordens do CPIllIDfllJ,danl(' Geral dos
llata.lhõ(.s Nacionaes da ..Cnpitul., o Primeiro Tenente addido ao
mesmo Regimento,
Agostinho José Perfira.
Balalhâo Nacional da /lainha e Caril) da Cidade da GWJ'I'da.
Capilão da 6.'" Com,panhia,
José Gala Figueiró.
Demiuido pelo requerer, llllegando motivos at..tendiveis., o CapitãoFrancisco Rêbello da Oosta,
Bot alluio Nacional de Caçadore» de .A:uueda.
Demiuido pelo f{'qllerer, o Capitão. Joaqu'lII de Mcllo Pinto Leilão.
Btlt(J,thâo Nacional. de Caçadorl;s de S. Joâo de Areias.
Tenente Coronel Commandnnle,
o Tenente Coronel Commandant e
que foi do extincto Batalhào Nacional do.Carregal , Autouio Sonres de Albergaria.
Demit.t.ido pelo requereI',
o A Heres , Francisco. A 11gustO Borges
Gaudencio.
Por Decreto de 2.8 do dilo me!,.
Esquadrâo de Cavallari'J dr. Fotuntorio» da Cada e R/1I.NllA
Alferes, o Volunlario,
Francisco Jaime Quinte:!u.
Alferes Aggregado,
o Voluntarío,
Cllnde de lltlllll.onle.
Por Decreto de 3 do corrente rIIe'Xo..
Batalhão NaciolU1l de ltmp,regados Públicos.
Capitão da 8." Companhia .. o Tellenti·, A nlollio Fermino Martins.
1.o Batalhâo Naciona,l de· Caçadore$ do Porlo.
Demittido pelo requerer,
ai legando motivos a~endiveis,
o Tenen.l,
te, Manoel Pereira GUImarães e Silva.
BatfJlhâo Nacional de Volun,tarios de Santarem..
Capitão da 4. a Companhia,
o Tenenle ,. Francisco Xavier Cardot
~o de Almeida.
.

r
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Tenente.
o Alferes., Augusto IIonorio da Costa.
Alferes" 'o VoluMario,
Julião Uazrmiro Ferreira.

--*~.SUA MAG"':RTADEEL.REl,
Deter mina que mOfficiat'.ahai.
xo mencionados
tenham os dC3tilJOS que IIIPs vào desrguados,
Balalhúo de Caçadores N.· t>.
')',ent'nte, o Tenente do Bata lhâo de Ccçadores
N.·!l,
Manoel
Mana.
AlfN<'S I o. Alferes do Batalhão
de CaçatlfHea N.· 3, Henrique
'I'resknw,

Reeimcnto de Infanteria

N.· 4,

N· 11 ,oaq.uim
J
T,ene nto , o Tenente " do ltegnnento,v: de. I nfantcria' N,
Joséda Gamo Lobo.
Regimento
de Tnfrmteria, N.· 6.,
CapittlO da 4,· Companhia,
o CaVilho do Heg1mento de Infanteria N: 12, Gabriel Pimenta da Silva"
Regimeuro de Jnf'arücrsa N. o 16,
'Fcllf>n"e,,: o ~:cner.te do. Regimento
de Lnfanterin N.· 4, Bernardo
José

Ferreira,

COIn:e_anhia de V'etemno!t de' A Irhe7lJd.
Companhia,
o Tenente
Coro» ...I, Braz A nt0n;o
CanlOlino,
ficando, exonerado doOGoveruo da Praça d~ Monsanto,
pelo rcqurrer,
e ern. attenção ao S·.'U máo estado fiz ico,

Atldiqo

11 referida

Torre, do S. Vicente dr. Belém
Addid.o, .o Brigadeiro .líeformado + Luiz l\lulloel de temos,
no cnnform~lade da Curta de ,L,ei de ~3 de J,llllho do auno .proxrmo
pa~sa:ilo"

..

<

,"

',:.,

P~fP()~tiÚ.ja·
do Mfnisterio:'dn .~:;:;;

20

de Dezf'mbrn ultimo,.
que o Tenente do Regunento
d- Infu nreria N," 7,
Antonio
Jo~é, Botelho da Cuuhu , passe a exercer as fuucçôcs
de Ajudante
do Collegio J\'1ílalar.
se determina

SUA MAGES'fADE-

--.~~'*-

EL._H.E.t, I. onfolmondr.Se
com a'Prodo respecivo
Commandante
, Hruve
por bPIJI prr rnovêr no
Posto dI! Porta Bandeira do R" .. irppnto de Infal!tl'rio, i\,". 16, o.
Primeiro Sargento Aspirante a Omeial,
Malloel DUilrtc Leilão.

posta

-.~~.-

SUA MAGESTADE
EL·REI, Ma'lfla dl,clarar Aspir:lIItl' a,
()fficinl por ter as respí'ctivas hahililações o individul> llhi1ixp III' IIC;()nado que completou o Curso de H"ludos do Hefll lolll'gio MJI,lllr.
Theotonio Lope:; de Macêdo,
Soldado .do Hegimcllttl Ut: lufallt..:.
ria

N..' l.

--*~;::t(*'--

SU A MAGESTA DE EL-HEI,
Manda declarar o seguinte:
Que o Capitão do Regimento
df' Infanteria
N.· 6, Jo.é Hibt'iró
dc MesrJlli,ta, se acha desde o 1.. do corrente exercendo a fUllcções
de Chefe de E5tado Maior da 3. a Divisão Militar.
durante o impedimento do Maj()r, Carlos Brandão de Castro Ferreri,
Deputado'
da Nação.

-*~

..
--

Licença» registadr18 eoncedldas aos Ofliciaes abaueo indicados,
Ao Tenente Coronel do Regimento de lnfanteria
N. 11, Antonio
Maria da Veiga, dois rnezes •
.Ao Tenente de Infanteria
na 3.& Sccçâo do Exercito,
Antonio Augusto deÜarvalho
Salazar,
dois OieZI'S,
Ao Capitão Addido ao Corpo de Vderanos
da L," Divisão Mili. tar , Fr ancisco XavIer j\ hei ho , seis m ezes,
Q

-*,~;t--

Foram Confirmadas por SUA MAGESl'A DE EL-HFI,
I1S licenças que os Comman.{ftnl.es da ~, .. , e 5· f);Vl.oes ;\1ilitares~
pnrticiparam
ter concedido aos Officraos abaixo mencrona dos , na
conformidade
do Artigo ~•• das Instrucções
insertas na Ordem do
Exercito N" 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Tenente Coronel Gr.lduado,
Major da Praça de Almf'ida,
João Corrêa de Almei.ta , trinta dias para ~e tractar ; contados
de 31 de Dezembro ultimo.
'
Ao Major de Infanteria
na 3," Secção do Exerr-ito • .José Maria
Leal, trinta dias pl,1ra se restabelecer ; contados de 31 de Deaem bro ultimo.

Ajudante General-~
"

.

N.O 2.
(J,u:J,.tel General

no Paço

das Necessidades,
de 181-9.

em 19 de Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.

SuA M !GESTADE
do Exercito,

Manda

EL.REI,
publicar

Por Decretos

como Commandante
o seguinte:
,0 do corrente

em Chefe

meto

Batatlião
de Caçadores N," 6.
.
Para ter as honras e Soldo de Capitâo , o Tenente Quartel Mestre,
João da Costa Guimarães;
por ter completado 10 annos de Serviço no referido Pôsto.
1. o /Jatalhâo Nacional do Commercio,
Cirnrgião Ajudante,
o Cirurgião Civíl , Sebastião Maria da Silva.
Alfere~, o Caho de Esqnadr a , Fr a ucisco José' de Lima; e os Soldados,
Gregorio
Elisbâo Antonio
Verde,
e José Ignacio
de
Novaes,
Batathrib de Voluntar2oS da Corto,
Capitão da 1>.- Companhia,
o Tenente,
Alexandre Caiado Gamboa Loureiro.
Tenentes,
os Alferes, José Feliciano de Vilhena,
Jose Maria Lobo, Manoel Pedro Lobo, e Urbano Egidio da Costa Campos.
Alferes,' os Primeiros Sargentos,
João Gazul , Ayres Filippe de
Figueirêdn,
e Joaquim J.)sé da Silva; e o Sargento 'Quartel Mes ..
tre , Francisco Joaquim d os Santos.
Aggreg-ado,
o Tenente,
João Sdvcrio de Amorim da Guerra 'Qllaresma, por se acha r fóra de J,.isboa-.
Demittidos
pelo requererem,.
os Tenentes,
Antonio da Silva Tulio ,
e João Feticiano
Marques Pereira.
1.. Batntbõo Jllovel de Atiradore..
Tenente,
o Alferes, Mig-ucl Rend Cabral.
Balalhâo MoveI de Atiradores.
Tenente,
o A If(')) es da extincta Companhia da Fabrica da Polvora ,
Justino Pinto de Santa Anna.
Alferes,
os Alferes do extincto Bat~lhão de Sapadores d~ segunda
Linha,
Carlos Augllsto de Almeida Coutinho,
e Eduardo Jos~
Estrella ; o Alferes do extincto 5." Batalhão Nacional Fixo , Antonio Carlos Botem;
e o Furriel do mesmo 2.0 .Bdtalhão Movei
de Atiradores,
José Francisco de Paula Guímarâes.
Demittidos,
o Tenente,
Anton~o José Coutinho Junior;
e o Alferes 1 -Joaquim Thomas Monteiro de Seixas.

2:

""

1.•• _ Balalhâo Nacional de Ca!t'adore, do Porto.
Domiuidos pelo requererem,
allegando
motivos attendi veis , o Tenente,
José Joaquim
de Figuerrêdo
; e o Alferes, José Martins
de Aaevêdo.
~. o Batnlhr10 Nacional
de Caçadores do Porto.
Demittid,)s pelo requererem,
a llegando
motivos attendiveie
, o Capi«
tào , A "tonto José Teixeira Folhadella ; e o Tenente,
João Ro ..
berto de Araujo Taveira.
Batathâo Nacional de Caçadore» de Agueda.
DLmittido p«lo requerer, allegan
otivos attendiveis,
o Cirurgião
Ajudante,
José dos Santos e So sa ,
Batalhâo Cartist(t de Caç'u-J,ores de Castcllo Branco,
Deuiittidos
pelo requererem,
o Capitão,
A ntonio Ribeiro
de Paiva.
:J1ouriio; e o Tenente,
José Gabriel de Paiva Mt)urt\o -.

X{}

SUA MAGESTADE
8L.REl,
Determina
que oOmcial
mcu ciouudo tenha o destino 4ue lhe vai designado.
Batolhlío

Alferes,
Krusse

o Alferes
Gomes.

de Caçndore» .N:

do Batalhão

de Caçadores

ebai-

6.
N,"

_.~~ç".-.

õ

,

João Carlos

Por Aviso do M"ni,ierio da Guerra
de 18 de Março e 19 de Abdl
de 18i8, se Dotennma , que fI(1Alferes do Rl'~im('nto
de In fun ..
Leria N" <2, A ntorno Candido
A ugl15to, se conte como tempo de
serviço ttl'edivo,
aq uell e que esteve com baixa, por haver tomado
parte na~ occnrrt'[)('tUS politicas ele 18~7 , l\ fuvor da Curla t::On.·
tiiucicnal
, como Otficla I Lnferror liue en tela era.

"'--*~~'*--SUA MAGESTADE EL.REl,
Manda
dcclnrar o seguinte:
L." Que o Tunen te do Rt'!rirnNIL(1 de Cn v allaria
N.· 8, José de
Lima e Silva.
quando.
lia Ordem
do Exercito
N," 6, d~ ~ d~ Novem bro dê 181,6, foi collocado
no H.eg1foen Lo de Cu vallarin
N. o
j.á "e achava servindo neste Corpo desde 13 de Outubro do mesllJo
õ

,

anno.
e
2 o Que Agostinho
José Pereira, que na Ordem do Exercito N.
1, do corrente anno f foi pr,)movido
n Capitão
do Regimento
de
.ArLilhNia da Curta,
fioando fls Ordens
do Comlllundanle
Geral doa
Batall1õe~
Nacionaes
dc\ Capital 1 deve ser cooslderado
como ,Aju-

[ 3
-dante de Ordens
achava.

Licenças

1

do mesmo Oornmandanto

arbitradas

ror motieo« de moleeiia

t:llJradol, e Confirmada."

, exercício

em que 'já Se

aos Officiaes abaixo de-

por SUA MAGBSTADE

EL-REI.

J

Em

Srss(ío de 2l de De'l.crnbro proaimo

paliado.

Ao Capcllào do Batalhlio de "Caçadores
N. 02, Antonio Joaquim
Pereira Viallna; sessenta diaspara se trac tar;
'. -' -. .
Em -Sessáo de 4 do corrente me'll.
Ap Alferes do Batalhão de Caçadores N: r , João Alves da Silva.
Lima, dois mezes para continuar o seu tractamento.
Ao Capitão do H.egimellto de Infanteria
N.· ]0, Francisco Mano«l da Cunha Ozorio , sessenta dias para se tractar,
40 Coronel Comm andun ta do Corpo de Veteranos da La Divisâo,
MdllUI', Felix José de Almeida,
noveuta dias {>.ara se tractar.

-.~loLicenças registadas

concedida.

aos individuo.

abaixo indicados.

Ao 'l'enente Coronel do Regirnento
de Cavallarin N.·
Luiz da.
Silva MaldouaJo d'Eça,
oito dias.
Ao Alf"rcs do Batalhão
de Caçadores
N" 2, Manoel Joaquim
Teixeira,
dois mexes,
Ao Alferes do Regimpnto de Infanteria
N.· 1. Manoel Cypriano
da Costa Ribeiro,
quarenta dias; contados de 21 do corre nta,
Ao Major. do Regimeuto de Infanleria
N. o 3, Antonio de Sá .Malheiro , trinta dias.
Ao Coronel Chefe de Estado Maior da G.· Divisão Militar, Christovào José Franco Bravo, um 111m:; contado de 18 do corrente.
Ao A uduor da referida Divisão. Militar,
Miguel Ozorio Cabral,
sessen ta dias,
ô

,

Foram Confirmadas
por SU A MAGESTA DE EL.REI',
a.s li.
eeuças que os COillrnandantes da 4", 6.&, e 7," Divi,ões Militares
.
partic ipnra m ter concedido
aos Offi('iat's abaixo mencionados,
n!
cOllf'ormidade do Artigo 2. das (nstrucções insertas na Ordem do
Exercito N." 13 de 6 de Março de 1837 •
.Ao Tellente do Regimento de Cavallaria N. o 1, D. Placido de Bar- ..
boza de Aborim,
trinta dias; contados de 10 do corrente,
0

[

;1, ]

Ao Alferes

do Regimento
de Infanteria
N,· 1, Manoel Cypriano
da Costa Ribeiro,
vinte dias para continuar a tractar-se ; contados de Q~ de Dezembro ultimo.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N, o 8, Antonio Carlos de
Mendonça
Furtado
de Menezes;
trinta dias para continuar
a
tractar-se ; contados de Ql de Dezembro ultimo,
.
Ao Capitão do Batalhão Nacional de Caçadores da Rainha na ViJ)a.
de Estremoz,
João Maria Lobo de Castro Pimentel,
trinta dias
para continuar
a tractar-se naquella Praça;
contados de lá do
corrente.

t1?_-)

.Ajudante General .:_

V ç7.

,~

~/ ~~~

..

.

QfuJrid Gene,.al no P(Jf~ da! Necessidadett, em gS de Janeiro
de 1849'.

ORDEJ\I DO EXERCITO.

SUA

M,.\G~-:81'ADE

EL.REI,.

coma

Commaodaote

do Exercito,.. Manda pu(,.,tw..,n o seguinte:.

em Chefe

.

D-ECRETOS.
Attendendo
ao que Mt> foi reprosentedo pelo Supremo Conselho
.' oe Justiça Militor, em Consulta .de treee d? c<?rrent~,. s._obre.a~ di.
versas irregularidade"
que o AudItor da Primeira
Divisâo 1\;1l1ltar,
Antonio Lat.ino d(~ Faria tem pratioado , e continúa a praticar no
e vercicio das funcçõcs
de seu 'Car!{o, donde resultam graves pre.
, juizos ao Serviço público,
ao interesse dM partcs , e á boa administraçfio da J:htiça;
e não convindo por tâo ponderosos motivos
que est e individuo exerça por roais tempo nquelle Emprêzo : Hei
por bem Demittir o referido Antonio Latino de Faria do Logar de
Audi!qr da sobre dita Divisão Militar. O Balão de Francos,
Ministro e Sl'cretario de Estndo dos Negooios da Gllt>rra, assim o tenha
entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em dezeseis
Janeiro de mil oitocentos ()uarenta e nove, = HAINHA.
= Ba-

de

rão de Francos,

-

Attendondo ao marecimento , e mais circunstancias. que concorrem na pessôa de João Antonio Pimentel de Macêdo,
Bacharel
Formado em Direito: Hei por bem Nomeá-lo Auditor da Primeira
Divisão Militar,
cujo Lagar se acha vago. O Barão do Francos,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra , o tenha
assim enton dido , e faça executar.
Paço das NecessidodeA, em dezese te de Janeiro de mil oitocentos quarenta eDO\Ieo.
RAINHA.
Barão de Fraucos,

=

=

-

Hei por b-m Nomear o Primeiro Tenent~ de Artilhel'ia. na 8 .•
Secçãil ~o Exerc!to., Antonio d~ IJollA Ga?,la Lobo , para o Logar
de Offic181 da Ribhothcca
da Escola do E"erclto,
por ser aquelle
dos quatro Candidatos
ao concurs~ do mesmo L<>gar que obtivera
d? re..pectivo Jury a prillj~ira c1asslfJr.açflo na votação de pr~féren.
cla a quI' procedera ~ em virtude de todos elles terem sido julgados
aptos para bem desempenhar
o dito Emprego.
O Barão de Francos, Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios da Guerra,
o
tinha auilO entelldido,
ti faça executar.
Paço dai NeceiSidades,

...

em dezesete

N lIA.

de .Janeiro de mil oitocentos
Barâo de Francos.

quarenta

e nove.

-~~~.-

= RAI.

POUTARlA.

na

=

Ministerio
Guerra.
= Repartiçâo
do Conselho
dp Sande:
Manda.
A RAINHA,
pela Secretaria
de E,tado
dos Np·Tocios da
Guerra,
que o Cirurgião
Mór Reformado addirlo
C()mr~allhia
de
Veteranos
da Pra-ça de Valença,
Lurz Bento Garçàp,
con tj uúe 110
Snviço
do Hospital
de Arlllheria
número
tr=z , em q ua n to lIào ho u ...
ver Cirurgifto
AjuJante
naquclle
Corpo.
PtlÇO <1a~ Necessidades
~
em SZ4Jde Janeiro
de 1!H9.
B,trtío de Francos,
á

Por

Segundo

=
---*~~*-Decretos de I{)do corrente

rue....
2," Secção do H..cc'·Ctlo.
Forte de No s, Senhora da Graça.
Tenente
AJudante,
o Sargento Ajudante
do

de Artilherra

, Dcrnio

~.o

Regimento

gos 'I'heodoro,

Praça de Juromenha,
St>gundo Tenente
Ajudante,
o Sargento
gimeuto
de Artilheria
, Francisco
das

Quartel
Neves.

Mestre

do 3.· Re-

4.· Secçâo do Exercito.
T01'Te de S. Vicente de Belém •.
Reform:\do
na conforrnidade
do.Alvará
de li) de Dezemhro
de 1790,
o Cd}liltlo (~lIarld Me~I'l'e da Escola Veterínuria
, JOtlO Bento dn
C.UllpOS, ficando addidlJ á referida Torre,
pelo rcqUl'rer,
e om
attenção
a contar 50 annos de Serviço, e ser julgarlo pela J'unta
Miluur de Sande.
totulrnente incapaz de o continuar.
llatalluio Nacional de Caçadores de Vitta Real.
Alferes,
o Alferes que foi do ali Ligo Batalhão
da mesma
VilIa,
Joaqu'm
Dcmitt:do,

MarTa da Silva Barboza.
o Alferes,
José Roherto

de Araujo

Taveira.

Halalháo Nacioll(JI-dc Cacadores de rittt.l Nova de Gaia.
Derniuidos pelo rcquererem , alleg-ando motivos atteudrveis , os Capitães,
Antonio Thornaz
da Silva,
e Antonio
Joaquim
Borges.
de Castro.
Por • Decreto •. de 23 do dito me,:;.
Corflo de En(Tf1~h,eiros.
Para
gozar das vantagen~
de Capifào de 1.& Classe,
por· se achat
comprel.endido.
nas disposições
do Decreto
de 4 Je Janeiro
de
1837., o Capitão,
Al(~xandre José Botelho de Vasconcellus
fl Sá.
Companhia de f7etemnos de Belém.
Reformado
na conformidade
doAlvará
dei6 de Dl'zernbrode
1790,
Ílc(llldo addid.o á. referida COUlpanhia.
o Quar.td Me~trc nu :l••

[ 3

r

Secção do Exercito,
Francisco Zacarias Ferrei~a de Arnujo , ~m
al1pllcçi'to a contar perto de 50 anuos de Servlç~, e haver sido
jlllgac.o pela Junta Militar de Saude , totalmente incapaz de ccrrtinuar a servir activamente.

_.>:~ ...
--

SUA MAGESTADEEL.REl,
DI'l<'rminaquc osOfficiacsabaixo meuclouados tenham os destinos q\lf~ lhes vão des·goados.
Bata".,!o de Caçodore« N: 8.
Alferes, o Alferes do Batalhão de Caçadores
N.· 1, José Maria
Salema

Gnrçâo,

~

Reoimento de Granadeiros da RA1NHA.
o Alf~res do Bdtalhão <1eCaçadores "N •• 2, Dumiâo

Alferes.
de Bctteucourt

,
Freire

Pego.

Re simento de lnja.nteria N.· 10.
Alferes. _o Alteres do Batalhão de Caçadores N.· 8, Joaquim Pedro Barreto.
Regimento de Tnfanteria N.· 1~.
Ca pitâo da 5.· Companhia,
o Capuào do H.egimento de Infanteria N.o 4, Calisto José de Oliveira •.
S.· Sec~',ío do Exercito,
Primeiro Tenente,
o Primeiro
Tf'nente
do 3: Rf'p;im!'nto. de Ar ..
t.Iher ia , José Pl'reira
do Nascimento
; por ter-sido julgado
pela
Junta
Militar de Saude,
incapaz de Serviço activo tempor ariamente.

o Alferes do Regimf'nto
de Tnfanteria N.· 8, Balthazar
de Gouvêa ; a fim de continuar no exercido de Ajudante
de Ordens do Commaodaute
da 4," Divisão Militar,
em que se
acha desde 7 de Novembro ultimo.
lla./ulhij(l Nacumal de Cnçn,lnl·.·s da riUa da Feira,
Exonerado
do e xercicio de Major
, o Major Reformado
addido â
Companhia de. Veteranos de Mauoainhos
, Lourenço José .Mendes.

Alferes,

Joaquim

Tendo

oecorrido

--*~,..-

algumas arguições
des:l!rrndavejs r('lativamente
Ú. escol las incumbidas
d a cond "CÇ'l') de pr,'zos civís ; urnas vezes
fundadas,
outras infundada" ~ mas que sempre magoam
o Coracào
de l-5UA ~JA(iESTADE
EL IlEI,
por Gue teride m a di~virlua'r o
.EXNCiIO: Ordene o ,\It'~mo Al1gm,to Senhor , que d'óra em diante
lIenh\lm COlllmandante
de escolta ou d"'stacameoto,
se illcumb.l,
ou torne whrt' si a rl'sponsnbilidade.
directa
na condueçf\o de qualqucr prezo cidl;
continllnn<1o
todaVia as r\l1thoridades
Milithres
a
pi'e~tar o SOfcorro que lhp.s rôr exigido,
para a captlll'u ,. segnr~nça,
e 'co'ldllCçào
d(1s crilllinozos,
ma~ sómente como força auxiliar á.
AUlhorldade
Civíl, que unicarnt!n1P póde Sé!' incumbida erehponsa~vt:l, p'elo bom ou mao exilo da diligencia.
.
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SUA MAGESTADE
EL.HEI,
Determina que os Snrs. Generaes que residirem,
ou vierem por qualquer motivo a Lisboa,
mandem declarar as suas respectivas moradas no QuarLel General
da La Divisão Militar ..

-".~.-

SUA MAGESTi\DE
EL.HE1,
Manda declarar o seguinte:
1.. aue o Major de Cavallarra do E xerci to , Joaquim José Maria Ripado,
se acha interinamente
Cnmmandando
o Corpo de Veteranos da 7.' Divisão Militar, desde !Z do corrente,
!Z.. Que o Alferes do Regimento de Infanteria N,· 11, André
Francisco Godinho,
não gozou a licença registada que lhe foi concedida na Ordom do Exercito N,· 60 de 6 de Dezemhro ultimo.
3.· QuP. a licença co ncodida ao Alferes do [~egimento de Ca ..
vallaria N ," 6. Albino José da Hocha e Castro , pe la Ordem do
Exercito N.· 64 de 30 de Oezem bro ultimo, deve ser contada do
dia 14 de Outubro,
e não do LO do dito IUl'Z COlIJO lia dita Ordem
ee publicou..
4.· Que o verdadeiro nome do Alferes despachado parn C) Ba"
talhão de Voluntarios da. Carta,
com o nome de j\yres Filippe de
Figueiredo,
he Ayres Felippe de Figueiredo e Quadros .•
J
5.° Que o verdadeiro nome do Alferes despachado para o mesmo Corpo, com o nome de Joaquim José da Silva , ha José Joaquim da Silva.
6. o Que o nome do Alferes do 1.. Batalhão MoveI de Atiradores, despachado para 'I'enente do mesmo Corpo na Ordem do Ext>rcito N" 2 deite anno , he Guilherme Read Cabral , e lião Miguel
Read Cabral.

_.~.-

Licenças regi.tadas concedidas (lOS indiuiduo. abaixo indir.adoB.
Ao Capitão do Batalhâo de Caçadores N," 3, José Alves Pinto de
Azevêdo, vinte dias.
:Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N," 8, Francisco
Augusto
de Oliveira,
trinta dias,
Ao Capitão de Cavallaria
na 3.· Secção do Exercito,
Manoel
Doutel , tri ntu dias •
.Ao Capitão de Infanteria na referida Secçâo , Joaquim Mendee Neu. tel , seis mezcs.

1"

N.O 4.
Quartel

General

no Paço das Necessidades , em
de 1849.

Q!.)

de Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
MAGESTADE
do Exercito,
Manda

EL.llEI,
como Commandante
publicar () seguinte:

em Chefe

DECRETOS.
Attendcndo
ao q\1e Me representou
o Barão de Francos,
do·
Meu Co nse lho , Depurado
da N açào Port ugueza: Hei por bem Con.
ceder-lhe a exoneração gue Me pediu do Cargo de Ministro c Secretario de Estado dos Negocies d.. Guerra,
que serviu muito a Meu
contento,
Conservando-I
as honras do mesmo Carg·o. O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias do Roino , assim o tenha entendido,
e faça expedir
os despachos necessarios, Paço das Necessidades , em viu te e nove
de Janeiro de mil oitocentos quarenta
e nove. = RAINHA • .....:.
Duque de Saldanha.

Attendendo
ao merecimento
e mais partes que concorrem na
pessôa do Barão de Villa Nova de Ourem, do Meu Conselho,
Mi.
nistro e Secretario de Estado I-Jonorario , Ajudante General,
Coronel do primeiro Regimen lo de Artilheria,
e Deputado
da N açiio
Portugueza:
Hei por bem Nomeá-lo Ministro e Secretario de E.tado dos Negocios da Guerra.
O Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos N !"gocios do Reino ,
assim o tenha entendido,
e faça expedir os deapachos necessarios,
Paço das Necessidades,
em vinte e nove de Janr-iro de mil oitocentos quarenta e nove.
RAINHA.
D'uqu« de Saldanha .•

=

=

-*~*Determina
SUA MAGESTADE
EL-REI,
que durante o
actual exercício em que se acha o Ajudante General
Barão de
Ourem,
o expediente
da Repartição,
seja assiguado pelo Major
Adjunto,
José Maria de Pina/

/~'J

[",,1../

Ajudante

General

= (/

~.

_'"

V •

No
•

r.:0).

Quartel Gmeral no Paço da« Necersidalüs,

em

13 de Fevereiro

de 1849.

OIlDEM DO EXERCITO.

SUA
A'6· ~~TA-DE tEtLoRIlI , iCOmo .com.modaDte
do E-nerc;lo, J\tab.da 'publicar o .segllinte,:
j\f

Por Decreto dI! 26 40 nln

em Cherf!

pauado..

'f'"03:fmO

3.& ,Secçâo do .&e~ito.
o Clrurgillo 1\16r do lla;{.m6D'to .de ilnfunterra N.·
~, f'raneisco
Lopes de Oli\l6frn VX:!lho, yr.oT rer sido julgado
incapaz de Serviço activo- tempo ...ariamente , pelo -Conselho de

Cirurgião • for,
Saúde,

Por Decretos de 31 do dilo

7ttIt:~

2. o Regimento
de A,.lilheria.
requerer,
o Urrurgião Ajudante,

Deiniflido rêlo
Euzebio Valerinno de Mattos.
Cirurgiào Ajudante I o Cirurgião Civíl, Francis-co Antonio Ferreira.
Regimento de Infonteria N.0 6.
Demittido pelo requerer,
o Cirurglüo Ajudante,
.Agostinho J'Osé

do -Aruaral,

Por

Decreto de 8 do corrente

flk:l'-

4. & Scc{âo do E~ercit.o.
Torre de S. Vicente de B6lém.
Rerormado na eonformidnde da Legislação ..igeme , âcando-eddido
á sobredita Torre, o Brigadeiro Graduado,.N
uno A ugusto de
Brito Tahorda,
por assim o ter requerido,
e haver· ido julgado
pela Junta Militar de Saude , lncopse de continuar em Serviço

activo.
RefMmadt> 1\a conformidade
ficando add.do á referida

do Alvará d~ 16'de DeMmbr.o

de 1790,
Torre, o Capit80 de Jnfanteria
addido
{, Praça de S. Julião da Barra, Francisco Corrêa de Mello
por
assim o requerer,
e ter sido julgado pela ,Jmita 1MHitaNidila'ude,
ineapaz de Serviço activo,
ICompa1i'hia de Veteranos <lo Castello da Fó", do Douro.
RE'rotttJado na conformidade dQ Decreto de 21'Qe Junho de 1894,
ficando addido á referida Companhia,
por assim o ter sollicitado ,
le Mtvl'r sido julgado incapaz de continuar em Serviço activo, pela.
Junta Militflr de Saude. o Capellão na 3. a Secção do Exer~ito,
Pàd,e ValérÍ6lJov1osé Rodrigues.

•
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p,oR'rARL\ .
Ministerio da Guerra: = Rcpartiçâo
do Conselho de Sauàe. =
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Nezocios
da
Guerra,
que. em consequencía
da occorrcncia
que Leve lo<'ar no
Hospital de lu fanteria N" 6, de haver desertado um E(Jfer~neiro,
o qual desemcaminholl
objectos no valôr de 61,$440 réis , aconte-cimento, 'que se faz público para prevenir t-odos os Directores
dos
Hospitaes
Regimentaes
do Exerciio , que A Me.ma'\u'l'u!>ta
Senhora,
por esta vêz sórnente , manda levar em conta ()~ objectos
extruviados.,
porq\le' se o Drrector daquelle Hospital fl)~se mais vigilante, poderia ter prevenido esta perda. Outro Sun Or de ua SU A
MAGESTADE}
por, esta occasiào aos C~mmalldantes
dos Cor pos ,
e Governadores
de Praças,
que tem Hospitaes , que os Enfermeiros
dos mesmos devem ser da confiança dos Directores,
porque de futuro serão elles obrigados a pagar todos os objectos extraviados.
Paço das Necessidades,
em 8 de Fevereiro de ]849. ~ Barão
de ViUa Nova de OU1·em.

--.-.~.-

'

SUA MAGESTADEEL-REl,

Determinaque
os Offlciaes abaiX~ mencionados
tenham os destinos q ue lhes vão designados.
Rcgqmento de Infasüeria N.· ~.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de J nfanteria
N" 10, Antonio
de Assumpçào Serom-nbo.
Regimento
de Infantcria N.· 3.
Tenente,
o Tenehte do Regi1llento de Infanteria
N.olO,
Illidio
Marinho Falcão.
Regimento de Infouteria N. o ] O.
Alferes,
o Alferes do Regimento de Infunteria
N: 4, 'Francisco
de Azevedo Coutinho ..
~." Bu.tathâo Nacional de Caçadores do Porto.
Para ter- exercido de Ajudaote,
o Alferes do Regimento
de Tnfcnteria N." 6, Deocleciâno Victor de Araujo de Alrnoida H,odado.
Batalbâa Nacional de Car(ld01'CS de ViUa Iieal,
Para exercer as fuucçôes
de Major,
o Capitão de Infanteria
na
3. a Secção do Exercito,
Caetano Magno Botelho de Vasconcellns.

---..~~.---

,

,Havendo
SUA MAGESTADE
EL.REI,
notado que nas musicas dos Corpos do Exercito,
figura maior número de indivíduos
dó que o esLabeh'cldo- nos Regulamentoi
em vigor; e convindo fazer imrnediatamente
cessar este abuso, tão prejudicial á disciplrna ,
Ordena
o Mpsmo A ugusto stnllOF, que os Snrs, Cümmandantes
dU5
DIVisões Militares,
prestem
a mais seria attenção ao referido assumpto, não consentlOdo,
dehaixo de stla immediata responsabilidade,.
que os Corpos clIl qu ..l!(luer fOfll)utura púoliea ou particular,
apre~

[3

1

sentem musicos além do quadro le:;al; teprehcndendo
asperamente
cm Ordem de Divisâo , o Cornmandan ta do Corpo em que semelhante transzressâo se dér; e daqdo parte, por «ste Quartel
Geneneral , qllo.nodo, contra o que SUA MAGE:::iTADE
Espera,
houver reincidencia,

-*~~-

Havendo-se pelo Ministerio da Guerra exped,do as Ordens necessarias pal'~ que os j nspcctores Frscaoa , procedào quanto antes.ú
verifrcaçâo das Relaçõeô
de Mostra dos Corpos do Ext'fcito,
que
I~stão,por liquidar: Determina .sy~ M;\~ES'L\DE
!~L.!{E[ q~e
os Snrs, Com mandantes
das Dlv'iiJYé's lUlhtares,
ponhao a 'ópOSIçt·oO dos referidos Inspectores Fiscnes , ou. quaes4ul'f outros ('Q,lpregado, a quem for comrnettido aquelle servrço , os Officiups Inf('rioJ'.!S necessarios
para' os coadjuvarem. no desempenho
da sobredila.
ComlDlssão:
Recornmendando
outro sim SUA. MAGESTADE,
a
quem competir, a execuçào do disposto na Portaria c;le 6 d ... Onlubro de IS 1.5, publicado na Ordem, rio Exercito N" 61 de 18.47.
-_.it<~~'K'-

Por Avisos do Ministerio da Guerra de 18 de Mr.rçn, e 19 de
Abril de 11).1.8, se Determina,
que ao Tenente
do Batalhào de
Caçadores N.· 4, Augusto Cesar Cordeiro,
se conte corno tem pt:)
de Serviço effectivo , aq uelle q ue esteve fóra do me smo , por haver tomado parte nas occlHreut:ias po hticas de 1837, a favor da
Carta Constitucional.
.

-""~*--

SUA MAGESTADE
EL-REl,
Manda declarar o seguinte:
1.0 ' Que o Coronel de Infanteria,
José Antonio Tavares;
e os
Gapitães., da ,!Iesma Arma,
A n tomo l.udgero, de Menezes., e. de
Cavallana,
Vlecnte· Godinho Valdez,
devem ser considerados na
3. a Secção do Exercito.
2." Que.o Capitão da 3.· Secção do Exercito,
com exercicio de
Mujor no Batalhflo Nacional de Setubal , JO:ié 13.af&01 Nogueira
teve quinze dias de. licença
registada,
de 27 de Setembro até
de Outuhro do allllO proximo passado,
3.' Que o l.'enente .?e In!anteria na referida SecçilO, 'Manoel
Lobo da ,Mesqll1ta ~avlao~ !tO gozou ?esde 1 até 21 dp Janeiro uit mo, a !Icpnça r~glstada de.sp~spntll dias que lhe foi cOflct!d,da peja
Ordem do Exerc!to N. o 62 de 16 de Dezembro 1l1tiQl0.

li

--*té~~-

Licença
rado,

.1

arbitrada por motivo de moles/ia ao OJjicial al1aü:o declae Corifil'mada, por SUA
MAG/~STADE L'L-R.El.
Em Ses.çáo do 1.. do corrf'ntc me",.
Ao P~imeiro. Tenente do ~ o Regimento de Artilhel'in,
Jorge FIe-.
dellco BU1~, nOVCllla dIas para. gozar cm ares pátrios.

[4 ]
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Licenças registadas concedidas dos individuO! abaixo indicadus.
Aó Coronel Ide Cnvallnrin Chefe do Estado Maior da 6.& Divisão
:.Mil:ta'r, 0hrio'tovão José Franco Bravo, prorogaçâo
até ao fim
do corrente IDP.Z.
Ao Capitão do ~ .• Regim'Mto de Artilheria,
Antonio Maria de Sá
Magalhhes,
pmrogaçãb por um mez.
Ao 'Cirurgião Ajo~ànte do Regimento de Granadeiros
da RUNlH,
Pedro Borges '1'eHes Leil1'tr>, sessenta dias.
Ao Cirurgião AJudante do l{..gimeuto de Lnfanteria N.· 4., Duarte
Ferreira Sev'erino, trirrtn dias,
Ao Capitão de lnfanteril\
na 3." S~cçãa do Exercito,
Simno Antonio de Alh'11uerqlle c Castro, vinte dias.
'ÀoPrimciro
Tenente
de ArtHhcril\ na 4.& Secção do Exercl to ,
Manoel SharC); 'Za'rco', trcz meses.
Ao Capitão do Ba'taihào de Voluntarios da Carta,
Francis-o da
Silvá Carvalho',
seis mezes para hir á Ilha Terceu-a tr actàr de
seus negocioso

~.~~.-

,

as

Foram 'Conürmadas por SUA .MAfiESTADE EL.RET,
:)j-eenças que O'S Snr·s. Cornmandautes
da 2." , 5. a, 6. a, e 8. a Divi'ÕI!S MilItares,
H o Governador
da Praça de Valença,
par i('Ípa~
Tam ter concedido aos Ófficiaes abaixo mencionados,
na cor; formidade do Artigo 2.· das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N.· 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Capitão do Estado Maior de ArtilheTia, Cozemiro J05é dr Carvalho', 'dez dias pata se tr actar ; 'contados de 3 do corrente.
'Ao Alferl's do Batalhão de Caçadofes N.o 4, Antonio .Jouqui m da
Silva Guimarâes , prorogsçâo 'por 'trinta dias para COIl tin uur a
tractar-se,
Ao Tenente Coronel Graduado,
Major' da Praça de Almeida, Jor\O
Corrêa de Almeida,
PTQro~8~ãr> -por 1rinta dias para se truetar ;
contados de 3-1 de Janei "0 ultimo.
Ao Major de Iufanteria
na 3.a Seéçâo do Exérclto-,
José Maria
Leal, prorógaçâo por ttirita dta!!.
.
'Ao Cspellâo do Regimento Ide :ftifàtrteria N" lli, 10aquim de Pina 8assourlls,
trinta dou pttr'a se 'tructar;
contados
de 16 do
mez proxrmo passal:io.

No tmperli1lWt;do do .4juctaritc G*t.tIaI,

o

MaJo,.~':.ddjuhto

=

Quar!el General no Paço das Necessidades, em 1'9 de Fevereiro
de 184.9.

ORDEl\1 DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito,
,Manda

EL.B.EI,
como Commandante
publicar o seguinte:

em Chefe

, DECHETOS.
'l'endo E~ por Decreto~ de se~s de Dezem?ro
ultimo , Pro,mo.
vido o Capitão do Batalhao
de Caçadures
numero Cinco, Diogo
Matia de Moraes, a Major do Exercito de Portugal,
sern-prejuiso
dos mais antigos da respectiva Classe, com a condição de hir servir
na Provincia de Cabo Verde,
pelo tempo de nove annos I e Considerando attendivel a representação
que o mesmo Official fez Subir
á Minha Real Presença,
pedindo se lhe leve em conta, para o cumprimento daquella condição,
o tempo que já Sorvio no Ultramar
Bem Pôsto algum de accésso , desde Agosto de mii oitocentos trinta
e oito até Setembro
de mil oitocentos e quarenta:
Hei por bem
Conformando-Me
com o Parecer de EL-REI,
Meu Auz usto Espozo , Commmandaute
em Chefe do Exercito,
Determi~ar,
que
110 referido
Major se leve em conta para o citado fim, o mencio ..
nado tempo. O Barão de Villa Nova de Ourem,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Guerra,
assim o tenha cntendido , e faça executa!'. Paço das Necessidades , em trinta e um
rl-e Janeiro de mil oitocentos quarenta
e nove. = RA INUA. =
BaráQ de V,U" Nooa de Üurem,

-

Attendendo
fiO que
lHe represcntou
, Francisco
Antonio
da Costa, pedindo qUI! na c onformrdade
do paragrafo
primeiro,
do Ar~
tlgo primeiro da Carla de Lei de vinte e quatro de Agosto de mil
oitocentos
e quarenta , se lhe fizessem extensivus as disposições da
Concessão de Évora .Monte, visto que em consf'C]ucncia de ter emigrado para o Reion visinho em mil ~itocentos vinte e seis, fôra iII'curso nas disposições do Artigo terceiro do Decreto de vinte e cinco
de Setembro do mesmo anno: Hui por bem Conformando-Me
com
o Parecer que o Conselheiro Procurador Geral da Coróa , deli sobre
esta pertençâo , Determinar,
que ao referido Fruncise., A ntonio da
Costa,
sejam extensivas as disposições da r aferidn Carla de Lt'Í,
sendo considerado no Pósto de Capitii« Rpformado,
em que legitimamente fóra collocado por Decreto de quatro de Janeiro de uri]
OitocenLos vinte e seis. O Barão de Villa Nova de Ourem , .Minislro

•

).

e Seeretario de.Estado dos Negocias ii:;! GI.,erra, o tenha assim entendido,
e faça executar,
Paço dos Necessidades,
em trinta e um
de Janeiro de mil oitocentos, quarenta
e nave. = RA~NHA •. ::;:;.

Bardo

de rillq. lY~pIl de OJ,l;rc'l1t•
.__.... ~~

..

...

de 3.1 do me,.. proeimo pa~Jiado.
4...-. S~c_çáo do; J:)xercitQ.
Companhia de VekranQs. de .Belém.
Reformado
na conformidade da Lei, ficando addido á referida Com ..
pa nhia , o Major de ()ayalla,i~
do. Ultramar unido á 8," Secçuo
do Exercito , Florindo
Antonio Xavier da Serra,
por ter sido
· jl,llgado inca.paz,d~ S~r.vÍl;o ac;L~v,opqla.Junt(l Militar, de Saude.
Refmmljdo. e ad!ii49,á.3Qhr~di~
COHl.panbilJ" o, .Major do Ultruuras
unido á 3.· Secçii..o·do.Exeroito,
Antonio (:hl,edt'8 de QtJjJ)hones.,
por assim a des4i!JaJ.e t~J: aidq, j.,dg~cJol .pqln JUMa Militar de SllU~
de" ill,c~pa~ d~( S~rviço activo,
P01;

Decretos

r:

·

Compçmhi.fl, .de • el~r:anQ" ~

Chaee ••.

Reformado na conformidade
da J..e; ~ freando Ilddido á. reféfida Cdrnl'l
panhia , o Tenente de Iufauteria
do Ultromar! unido
3,· &c'!
çüo do, Exercito"
Antolüo Jo~ de )\'.eUQ, por ter sido julgado
incapaz
de ~r.vigo activo pela J,lm.ta. MiJitar, de.&,ude.
Torr-e de S. ViGf"nh! de Belem •
.R.efoTIl),ado, na,çnnfQTmidnd,e
da Lei, fIcallG.o addido; á meilna, Tor",
Te., Q, Mlljor d~ Inf,a.nteria do Ultr.ama~ unido I} 3.,· Secção do
Exer.c:ilo, 30ãp, CQrJ,os Fêo Cqrdozo de Castello 6Ianco"
por
ter sido julg.adpl illClJpaz. de, Set:viço IlGtivo pela J.unta ·MilitDr, do
Sa.l1de.
Addido á ,referida Torre,
o A~f~rell' d'Q"UItr.amar
unido II 3.& Sec",
ÇllO do E~ercit~,
JJenriq ue Jo~fÍ de (Jl.\rvulho, M~lIo e.·Po1.'oas.~
por assim o desejar e ter sido,julgado incnpaz de Serviço Ilctivo
pela Junta Militqr de S'lude.
Castetto. de S.' Jaô.o da F(í",.
Reformado na c0nformidade
<la L..ei, floo'Hltl addido.no referjdQ. Cas ..
tello, o Capitão. Gr:aduado, de Iilfflllt~r,a do Ultramar unjdo ai
3.& Secção do EMrci.lo, JO$é Simões Bastos, ,por ler sido.julgado
inca.paz d.e Setviço activo. pela Junl<l ,Militar, de Snude, ,e,les:
feito a ·Guerra Peninsular.
Bptalhâo N-acioual de Caçodore$ ,de .V;ilia Real.
Tene.nte,
Anlo(J.io. Pinlo Peixoto.
á

·

Batallcáo. Nacion(Jl. dc.Ca.çadore.s~dniP.t!"'() da R~guQ.

Tenentes ~ José Bcrnardillo
Botelho.,. e Segi~nandQ LpcJislúo O?ori& ..
Dumittidos,
o Capitão~ Antonill.de
Alme.ic\a Contil1ho;
e.os Tenetltes,
M'I.1~lOel Leite de Carvalho ,LjlaI,
e AJcJ.aodro. P.ipt~

R.t:b~ll<>:-\
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lJalalltâo

1V ionol de Caçadores da Rainha

e Carta, da C~'dade
da Guarda.
Capitão da 7." Companhia,
João de Mena Crédie Freire Falcà&
Tenente,
João Taborda de Magalhflcs.
A lferes , José Tavares de Alraeida Pedrozo.
Dorniuidos
, o Capitão,
Antooio de. Svlla Freire Falcão';
o Tenente, José dos. Reis Cardoxo ; e o Alferes, José António Lou-,
ranço,
Batalhão Niu:iO'nrrl: de Caçadore« fÚ Tatira ..
Derniuido , o Tenente,
José Sclorico Draao J nnior.
POI/" Uecreto Ú>6 8 do corrente.me«,
1. o Bata/Mo Movei de AAiradores.
Girllrgiào Ajudante, o UinargiàL) Cíví}, Alexandre
José da SilIVa
Campos.
1.. Botalhi1o Naeional de Caçadores de' Poria.
Dcmittidos
, o-Capuào
, José de AJfHH:im Braga;
e o Cifurgião Ajudante , José Jonquim Bcug"I'i. de ülll.tro.
Batalhâo NOéionot, dd Coro.dore. tU Blja.
a
<Japitão da 2. CompnaJliGrt-.. 01 Teot'llte,
Antonio Henriques Ddria
J unior,
Capitão da 5.&Cornpaahia , o,t11fttre., Mono!"1 EI('Uler;o de Oastro.
Capitão da 6." Com pa nhia , o: PrOpri(llarj(),
Ântbllio Ed uardo Ba ..
ptista Freire.
Tenentes,
0& Alferes I
Francisco, Anlc)nio Vitnl,; l\J.ano(-.) Jacinth().
de Sousa Vida I , Autonin José de Mira Corrêa de BélJrOS; e o
Proprieinrio
, .I\laJl(J(!1\ de Jesus Pa'l!~.
Alferes, o Propriotar.io, .JÓsé, Frilllt"lSCO X.nvier Snan'>~.
l)clIliqidos,
os Capitlics, Antonio M~tlloel Varf!h,
Jt\sé Franciscn
de Castro.
e o Capitii.o'aggt('ga.-lo,
Antouio' XaViL'f Garc.ia da
.Moita; o Tenente,
Ant,onio Godinho de Barahona,
e o Tenente
aggrégado, Frederico.Carlos de GOllvêu.

~-

SUA MAGESTADEEL.RE1,

Determino que osOffieiae~abai.
xo mencionados.J.enham'
QSlde~tinos· que lhes vão'designado
'
Bataihâo de Caçado'l'(:' N. o 4.
Tenente,
o Tenellle do Batalhão de Cnçadares N." fi, Thomaz
Bernardino
de Mello, cnnlinuando
no <'xNcicio em que se acha
de Ajudante . do BUrtnllião Ntilcional de Távlra.
,.
.
'.
Batalh.iÍo de (açadores N.· '6.
T~n
Uatalhão de Caçadores
N." 8, Antonio

PilI' ~~~_~

Rc!{-ime;"t
e Tlifanteria N.· 3.
Tenente,
(l T<,nPonle do
RegltnenLo de lnfaoteria
N." 6,
ecn te üOIl:;o!lld.o.

José Vi ...

[ <1 ]

4,. a Secçâ» do Exercdo.
Praça de Campo Maior •
.Addido á referida Praça,
o Capitào , Mal10el Loureiro de Mesquita,
ficando e:onerado. do, exercicio de Ajuda n te , pelo req uerer , e'
em atlençao ao seu mao estado de saude,
'

,-*~*-

SUA MAGESTADE
EL.l{,EI, Conformando·Se
com a Pro.
posta do Commandanto
Geral de Artilheria,
Ddermina,
qne os
~fficíaes abaixo raencionndos passem aCommandar
interinamente
.fI material da mesma Arma.
~a ~.", e 3.a Divisões Militares,
o Capitão
do Estado 'Maior de
Artilberia,
Cazemiro José de Carvalho;
e na 8." Divisâo , o Capitão do mesmo Estado Maior, Alexandre José de Barros.

,

---*~*---

SU A MAGESTADE
EL.REl,
Manda declarar o seguinte:
1.. Que o Alferes Ajudante
do Batalhão
de Caçadores N" 7 ,
Estanisláo Xavier de Ass\lmp~~o, exercêo no dito Corpo as fuueçôes
do referido Pôsto , desde 6 até :31 de Julho de 1847.
Que o verdadeiro nome do Alferes despachado
para oBatalhão Nacional
de Caçadores
de Lagos, na Ordem do Exercito
N. ·31 do au no proxirno passado,
com o nome de ,Anselmo José
da Cruz, he Anselmo Gonçalves da Cruz.

2:

--*~.-

Licença arbitrada por motivo de molestia 00 Official abaixo dccia«
rado , e Confirmada, por SUA .MAGESTADE
BL-REi.
Em Sessáo de õ do corrente mcz.
Ao Aspirante addido á InspecC;ão Fiscal do Exercito,
com exerci.
cio na Repartição
da Contabilidade
do Ministcrio da Guerra,
João Alexandre de Paiva Rapozo , quarenta dias para se tructar,

--.~.--

Licenças registadas concedidas aos individuo. abaixo indicado»,
Ao Alferes dó Regimento de Cavallaria N" 1, Joaquim José Madeira, trinta dias •
.Ao Ca~ão
do Regimento
de Cavallaría
niano do Amaral,
quinze dias.
No Impedimento

do Ajudante

O Major AdjU.~~~

N.· 3,

Antonio

General,

Chrispi-

'QrJ.artel G<>n&ralno Poço eJas Neces,irlooes,

,~,

2!2 de ,Fevereiro

de 1&:1,9.

1)lt~~M DO -~1T~.

'8lJ.~
I~AÇH~ST AJU~ ,J;I.,RJ<j[" tCQ.IIlP'~omlJlA.ruÜtnle
do Exercito , ,Mnntla pl-ltlli~ftr,,p ~~uip~:
,
Por

•• 01 Çhef~

Deçr..~tp,4.-e.fJ,d.o ..f_l!rrente me!:>•

.~cg.jflJ.tm,tfJp,e Ilrif.alllt;fia ,N";o ~~.
"
€irurgiào Mór" o.Cirurgiâo MQ[,da.3.a.s~cçiio ..dP Rx.~rcito,
JO:>é
Baptista dos Santos.
,
Por Decretos pt! 1;1 do dit,orlnm..
SU'JJremo Consellu» de hls/iça Militar.
Exonerado
do 'c"argo de Vogal do t~[erido Supremo 'Co'nselho I o
Tenente General,
.v.~scon-de ~-e aeil'é;
attendendo
ao seu máo
estado de sa ude,
Vogal do re ferrdo Supremo COllsÇlbo, o :J;.eOellte .Ocnerill,
Vii!.
conde de Vallougo .
Bata IMo Nacional de l!impregaljQs 'Púhlio(}s.
Tenente aggregado,
-o ,;!'qnente,
Fr anciseo ,;.IQRRIII',P QI\ ~;t}stn e
Silva, por se achar exercendo
Logur de Secr€tlanp do ~10VC:01'P
,da Provincia de Angóla.
~ ." ,Batatlu"111 Nacional do :Cqrn'PU:II'~iQ.
Cirurgião Aj'lrlnnte ,I> Círurg:ipo Ci,vfl, J,Q,séMal'i~ .Alvcs .BnHlcq.
1.. Brltalh.,io Nocional de Caçcldo'fcs do ,['orl,).
Demittido,
o Tenente ,MallQcl .ViQf'I)le de (\rAJljo Limq,
!i!•• lIatath,ll.o NaCKma,t de CfJradares elD ;p'p'r~o.

°

l)el)1it.~ido,

o. Alli.![cs "Fral1ç'is~

AntQuio

.Hihe:rG. 'V~ira

de CuslrQ.

' BalalJuío }\/ar-ionol de Caçadore.
de P:ilt.a ,Nov(j q~'Ca.ia.
Demittido,
O Tenen te,
Custodio. 'l't.I,.YAres de A mOTim.

PORTARIA.

=

,'

=

da GUf!rn\.
Rc~artisào Qo,CQP!Wllho de Saude,
~anM .A R~I.NHA pelll Seeretari~ de ESladq dos Negocios da
G lIerrr.., que em vista dus irregulan:t'a'des
com que se ,prpcede ás
Inspecções de Saude dos.CoI'Pru; NnClonaes dn.ditl't!rentcs
localidades dotll.f'ino, ~l\Qb~~l've d'or;t e'tl"1 cfillJltc o scgllillle; 1. que as pra.
,~,6
apol11ad"J! para a Junta pelos F'acllltlúi~os do~ditos Corpos,
serão relacionadas conrornte,o,mo_dc)lo junto, e preselltes nas J,uuta •
,

,Ministetio

0

•

Militares nas Inspecçôes semestres ás ql1ues deverão assistir os Dele"ados do Conselho de Saude : ~. o ficam responsaveis , o D,'!pgado,
~ com elle lo cios os Membros da Junta,
que adrnittirem
pruçus á,
Inspecção que não apresentem os seus papeis com a devida reg-ulari.
dade , que marcam RS Ordens do Exercito,
e lhe dêem destinos que
não estejam ordenados nas Ordens em vigor, em consequenc iu de molestias bem provadas.
Paço das Nccessidades , em 6 de Fevereiro
de llH9, Bardo de Vil/a Nova de Ourem.

-.~.-

SUA, MA(tESTADE
EL.RE1,
Determina que o Official aoaJI"
xo mencionado
tenha o destino qlle lhe vai de~ignado.
Pt·IIÇo. de Pal!)te U(J.
Governador,
o Major Addido á Companhia
de Veteranos de Se-,
t uha l , José Mana
Guedes,
\'
SUA MAGRSTADE
3."Secç1io do Exercito,
a ter exercicio na Praça

-.~*'EL.REI,
Determina

o Padre Vicente
de Sagres.

Maior

que o CapeJ1ào

do Rozario,

na
pas§c

-, -*V~*--

SU A MAGESTA DE EL.tÚÚ,
Mur;da declarar o seguinte:,
1.. Que o Capitão de Tnfauteria , José Leite Pereira Bal'boza,
deve set considerado
na 3." Secção do Exercito,
!2: Que o Alferes do ReglInento de Infanlcria N.· 1, ManoeI
Cypriano da Costa Ribeiro,
principiou no 1. do corrente,
a gozar
a licença que lhe foi concedida,
pela Ordem do ;Exercito:r\.·' ~ ,.
de 19 de Janeiro uh imo, ;
,
3·
Que o QUaJtel' M·estre. Francisco
Zacarias
Ferreira de
Araujo,
Reformado
por Decreto de i33 de Janelro ultimo,
publicado na Ordem d'o Exercito N'/ ~, de' ~a, do referido mez, era.
Capitão Quartel Meslre.
'
•.
0

.._.:.*~~.Licença

ar,bz'frada '{lar motivo de molestia ao Official
rado , e Confirmada, por SUA MAGBSTADE

aboieo decla«

BL.REI.

Em Se,ssiÍo dó 18 de Jtmeiro ultimo.
Ao Capitão de Infanteria
na 3," Secção do Exercito,
José Teixeira
Rebello , noventa. dias. para' 'eóntln uar à gozar ares -patrios j \\
trnctar-se,
'
'

-.~..-

Licença revistada concedida ao Of/icial'abatxo indicado.
Ao Segundo T~nentc de Artilheria na3." Secção do Exercito,
Anselmo G orrniêho Couceiro,
um mc~.

José

-.~*- .

Foi ConfIrmada por SUA MAGESTADE
EL-REI;
li Iicença
que o U()mmandr,nlc
da 6.& Divisâ« Militar,
participo\l ter conceoido ao Olfrcm l abaixo mencionado,
na conformidade
do Artigo
~." das Jnstrucçoca insertas na Ordem do ~xercito N" 13 de 6
de Março de 1837.
.
.Ao Cirur,!(lllo Mór do Regimento de Irtt'bnteria N.' ]2, ManoeI de
Ahncida Ferreira Maio, trinta dias par.a continuar
a tractar-se p
contados de 13 do corrente mez.

!::
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Paço das Neces~idades,

em 6 de lIIarço

de 181M.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

M1\GESTADE

do Exercito,

Manda

EL.REI,
publicar

como Commandante
o seguinte:

em Chere

DECRETO.
Hei por bem No~e~r
Alferes, Alumno a Carlos IJ,enrjq~e da
Costa,
por haver satisfeito os ql~esltos marca,dos no Art,lgo trinta e
seis do Decreto de doze de Jnueiro de mil oitocentos trrnta e sete,
flue creou fi Escóla do Exercito. O Barão de Villa Nova de Ourem,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Guerra , o tenha
assim entendido , c faça executar.
Paç~ das Necessidades,
em oito
de Fevereiro
de mil oitocentos quarenta
e nove. = RAINHA.

= Barâo

de Filla Nova de Ourem,

-*~Por Decreto de 12 do me!. proaiimo passado.
Hal alh âo de Caçadores /1.'.0 Õ.
Alferes, o Alferes Ajudante do Batalhão de Caçadores N," 1, Antonio Joaquim SImões.
POt' Decreto de 21 do dilo me".
Torre de S, Lourenço da [jarra.
Segundo Tenente de Artilheria,
para exercer as funcções de Ajudante na refenda Torre,
o Sargento Ajudante
supranurnerurio
do 1.0 Regimento da sohredita Arma, José Paulino,
Por Decreto de 23 do dito mel.

4-,· Secção do Exercit«,
Companhia de Veteranos de Elvas.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790
o Capitão Quartel Mestre do Regiment.o de Infanteria
N. o 4'
Antonio ~inlo da Si~va, ficando addi?o ásobredita
Companhia:
em attençao a te~ _feIto a Guerra Peninsular , e haver sido julgado pela Junta MIlItar de Saude, Incapaz de Serviço activo.
Por Decretos de ~6 do dito meto
Repartiçâo do Quartel Mestre General do Eeierosto,
'tenente,
o Alferes Addido á dita Repartição,
Luia Arcenio Marques Corrêa Caldeira,
continuando
no mesmo exercicio.
.
4.· Divisáo Militar.
Coronel Graduado,
com a antiguidad,e de 19 de Abril de 1847,
o Tenente Coronel de Cavallaria , :Francisco Infante de Lacerda,

•

')

I:'

U..
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f

continuando
no exercido
em que se acha de Chefe de Estado
Maior interino da referida Divisão Militar.
Regimento
de Cavallaria
N. o 4.•
Capitâo da 6.· Companhia,
o Tenente do Regimento. de Cavalla.,
ria N. o 7, Manoel de AI meida Soares.
Regimento
de Caoalloria N. o 5.
Capitão da 4.," Companhia , o Tenente do Regimento de Cavalla ...
ria N.~ 3, João Anton.io Lopes.
Cirurgião Mór, o Cirurgião
Mór servindo na Praça de S. J uliáo
da Barra,
Antonio. Joaquim. Feruandes.
•
llegim,ento de Caeolloria
N.· 6.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór da 3.a Secção do lhcrcito, Jnsé,
Mal ia Freire;
Regimento de Coeallorio N. ~ 7.
Capitão da 4." Companhia,
o Tenente,
D. Jose Maria de Mell-.
donça,
Tenentes,
os Alferes,
do Regimento
de Cavallnria
N.o~,
Lnn-.
ceiros da RAINHA,
Diogo H,obérto Higgs; e do Regimento
dI}Cavallaria N" 8, José de Melto Lemos e AIvellos.
Batalhão
de Coçadorcs N. o 3.
Cirllrgião Mór, o Cirurgiào Mór da 3." Secção do Exercito ,. Joaquim Nunes de Aguiar.
,
Cirurgião
Ajudante,
o Virurgiào
Ajudante
servindo no Castel lo.rleS. Jorge,
Guilherme
José Filippe de Almeida.
Batalhão de Caçadore« N. o b,
Cupel lâo , o Padre 1 Antonro José Baptista •.
.
Regime/lta
de Lnfanteria
N. o 6.
CirurgitlO Ajudante,
o Cirurgião Ajudante
do Batalhão de Cnça ..
dores N.- 3, Joaquim Manoel Hodrigues Vali ...
Rc.gil/lcllto de Tnjarjteria N.· lQ.
Tenente,
o Alferes d .. ltegirncnto
de Lnfanteria N," B, D. Luia
de Azevêdo Sá Coutin ho,
Regitncnto .de Tnfar.teria LV." ] 4.
Tenente,
o Alferes,
Fraucisco Joaquim Cerqueira •
.Bscóta Pot!Jtcâmicu..
Tenente,
o Alferes Lente Substituto da referida Eacóla,
Joaquim
Henrique Fradeeso da Silveira,
Corpo Tellrg,ajico.
Tenente í o Alferei,
COll9t3nríno José Alves.
Praça de ~11meidd •.
Tenente, continuando no exercício em qlJe se aeba , O Alferos Ajudan ..
te da refer id a Prnça , Antonio Francisco Ferreirn de Magalhães.
,
eOuipaltldá da Vett:ranos l.Íe AI1lt6irJ/J ••
Alferes GrnduQdo, d PrilRt"Íro Sargento, João Antonio dos Santos,

[ 3 ]
Comm
5cUS

a ndc nre iI tcrino (la mesma
bons Serviços,
e aptidào.

Cc mpanhia

Castello de S. J atio Baptista

du Ilha

, em attenção
.

da .]lfadetra

DOi

9,

lleformado
na conformidade
do Alvará de 1G de D.:Zt:n:bro. de 179
ficando addido
ao dito Caetelto , o Major
de Lnfa n terin do Ultramar
unido ú 3." Sccçâo do Exercito,
Vicente
de Bnto Corrêa , por assim o haver req1leriJn,
e ter sido julgado
pe la Junta.
Militar
de Saude , incapaz
de Serviço activo.
Por Decreto de 28 do dito rner..

3." Secçâo do b'xerci(o.
Tenente
Coronel
Gradllndo de Enge!lharia,
contando
a a;tl.igllidade desta- Graduaçào
desde 30 de '~l_llh(\ de !8:13 em ~IIC se apresentou ao Exercito
Libertador,
o I enente
Coronel
(j~aJuado
do
Ultramar
unido á 3.& Secçâo . Mannel
Joaquim
da Silva.

-.~~.-.
POIU'L\

lU AS.

Ministerio
da Guerra.
Repartição
do Conselho
de Saude.
_
Manda
A H.A l~n A, pela Secretaria
de Estado
dos Neg~cios
da
Guerra,
que os indivíduos.
mencionados
na presente Portaria,
passem li fazer o Serviço nos pontos que lhes vão designados.
Cust~~lo de S. JOI:g-e, o Cirllrgião
Mór graduado
em segundo
Clrur~la() do Exercito
da 3.& Secção , Bartholorneu
Quilltella.
Praça
de Jurompoha,
o Cirurg:ão
Mór da 3.a Secçíio , Mano!'l
José da nocha. Praça de P'cnichf!,
o CirurgirlO
Mór da 3.· Secção,
Antonio Pereira.
Praça
Jc S. Julião da Barra,
(I Cirurgião
Mór da
3.aSecç~to,
Joào Fr'edericoTeixeira
de Pinlio , Peço das Necessidud\!s, em 26 de Fevereiro de 18,1,9. - Barâo de V.Ua Nova de Ourem.
Ministerio
da Guerra
Repartição
do Conselho
de Saude.
_
Manda
A RA[NHA
pela Secretaria
do Estado
dos. N.:gocios
da
Guerra,
recommeodar
aos Oomrnnn dnntos dos Corpos,
Comrnn n-,
~an tes de Praças,
c mais A ut hor'id eries Militart·o,
fi q 1If'U1
com peur , a observancis das Ordens do Ext:rcito
N.· 29- de Fe\'(:reiro de
1320, e de 22 de J IIlho de 1837, não só mandando
vaccinar
as
praças
que ainda
não tiveram
bexigas,
mas tarn beOl revncl:Ínar
:tgltellas lJ.ue os FU(1.lIltativos dos. referidos
Corpos
ou Praças
julgar"lI) na~ Clrcl1n.lnnrHl~
rlp. o pNc1sarNn. Pa~'o das Ne<:nssidnd(;s
em,
28 de Fevereiro
de 1849. - Barôo de V,tld Nova dr; OU1'em:
L

-

--.~.-

SU t\ 1\1 AG ESTA DE EL.R.El,
~o mencionados
.i\1njor,
o Mnjor
J\ Ivares.

Determinn
flue os 01T!ciaes aLai.
os destinos
que lhes vão designados.
na/alMa
de Caradores N.· 1•
do Batalhão
de Caçadores
N.· 6, Joaquim
José

tenham

[ 4,

1

Batalhão
dc Caçadores No
do Batalhão dê' Caçadores

Major,
o Major
Gomes,

Batalhão de Caçadores
Tenente,
o Tenente
quim Hapozo,
Alferes,
o Alferes
Prestrello.

° 6.
N. o 1, José Maria

N. o 7.

do BatallJrlO Ue Caçadores

N ,0 ó, Manoel

Joa-

Batalháo de 'Caçadore« N°. S•.
da 3, ~ Secção do Exercito,
Luis Augusto 'de

Regimento de Tnfanteria N, v 9.
Capitão da L" Cornpanhiu.,
o Capitão da 3,~ Se-cção do Exetcito ,.
José Leão Pinto.
Batalhâo Nacional de Caçadores de Villa Real.
Para ter ex ercicio de Ajudante,
o Alferes do Batalhão
de Caç-adores N." 3, Manoel Pinto de Sousa.
Torre de S. Vicente de Belém
Exonerado
de Governador
da Praça de Cascaes , pelo reqllerer,
'o Brigadeiro
Reformado,
Antonio Pimentel Maldonado;
ficando
addido á referida Torre na conformidade
da Lei.

I

Porte das Maias.

o

Governador
Diniz.

t

o M"jor

.Addido

ao dilo

Forte,

Maqocl

-*~*...._
SU A
posta do
Pôsto de
Primeiro
dade.

Franci~'Co

.

MAGESTADE
EL.REJ,
Conformando-Se
com R Pro ..
respecivo Cor:nmqndante.,
Houve por bem prcrr~o.ver ao
Porta Bandeira
do Regimento
de Infanteria
N. 7, o
Sargento Aspirante a Official , Manoel Ferrnino do Trin-

.:...__.~.LicençQ6 regisladas concedidas aos Ofliciacr abauxo indicados.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallntia N." 3, Antonio Chrispiniano do Amaral,
cinco mczes,
Ao Tenente do Regímen to de CavaIlaria
N. ° 8, José de Mello
Lemos e Alvellos
dois mezes,
Ao Tenente de Infanteria
na 3. a Secção do Exercito,
Gabriel Cor.
rêa de Brito., trinta dias.
Âo Tenente da mesma Secção,
Alberto Antonio de Sousa Píuh·ei ..
ro , trez mezes.]

No zmpeclimenlo do Ajudante

o

Major

General,

.Adjunto

•

N.O
• Quartel

9.

GeneraJ no Paço das Necessidades,

em H de Mar~'o

de 1349.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito,
Manda

EL.H.EI,
como Commandante
publicar o seguinte:

em Chefe

DECRETOS.
Conformando-Me
com a Proposta
de EL.REI
DOM FERMarechal General,
Commandante
em Chefe do Exercito, e A t tendendo a que o Visconde da Carreira,
tem servido o
Paiz ha mais de quarenta annos, tanto corno Militar J como na carreira Díplomatica
, na qual em diversas <'pocas desempenhou
com o
maior xêlo , e provada intelligeucia
, muito importantes
Comrnissões, concorrrndo
efflcazmente , como Enviado
Extraordinario
e
Ministro Plenipotenciario
de Portugal na Côrte de Pariz,
durante
o infausto periodo da usurpação,
para que fossem acreditados
e
triunfassem os Mell5 Direitos á Corôa destes Reinos, por todos estes
motivos : lIei por bem Determinar
, que o referido Visconde da Carreira, Tenente Coronel de lnfanteria
do Ultramar,
tenha pa8sagem
para o Exercito de Portugal , 'Contando a antiguidade
do referido
PÔ3to desde quatro de Fevereiro de mil oitocentos trinta e cinco,
em que pela primeira vez requerêo ser considerado
no mesmo Exercito. O Barâo de ViUn Nova de Ourem,
Ministro e Secretario de
Estado dos Nrgocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça
executnr , Paço das Necessidades , em vinte e Oito de Fevereiro de
mil oitocentos quarenta e nove. = RAINHA.
Ilorâo de rUla .
Nova de Ourem.

N AN DO,

=

Tendo Eu, pelo Meu Real Decreto de nove de Setembro do
anno proximo passado , expedido pelo Ministerio dos Negocias da
Marinha,
e do Uhrumar , Promovido
ao Pôsto de Alferes,
para.
servir em Commissâo na Provincia de AII~ola, a Antonio de Barros Saldanha:
Hei por bem que o referido Alferes,
fique pertencendo no Exercito de Portugal,
sendo nulla , e de nenhum cffeito
esta Graça,
se o mesmo Offrcial , por qualquer causa não seguir
viagem para o seu destino,
ou deixar ~e servir naquella Provincia
por tempo de seis annos , na conformidads,
do Artigo terceiro do
Decreto de dez de Setembro de mil Oitocentos quarenta
e seis. O
Barão de Villll Nova de Ourem,
Mini&tro e Secretario de Estado
90s Negocias da Guerra, o tenha assim entendido J e faça executar •

•

Paço das Necessidades,
em sette de Março de mil oitocentos quarenta e nove.
H.AINHA.
Baráu de V~tla Nova de Ourem,•.

=

=

Attendendo
ás circunstancias
que concorrem
no Primeiro Sargento do Regimento. de Infanteria
número um, Francisco
José da.
Malta:
Hei por bem Despachá-lo
no Põsto de A Iferes. para hir servir em Corurnissâo na Provincia de Angola. O Visconde de Castro,
Par do Reino, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estran ..
geiros, encarregado
interinamente
dos da Marinha e Ultramar,
o
tenha assim. entendido,
e faç4 executar,
Paço das Nucesaida des ,
em vinte e dois de Fevereiro de m il oitocentos quarenta
e nove.
RAINHA.
Visconde de Caeteo ,

=

Tend'o Eu pelo Melt Real Decreto de vinte e dois do corrente
mez, expedido pelo Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultra ..
mar. Promovido ao Pôsto de Alferes para hir servir em Commissâo
na Provincia
de Angola,
ao Primeiro Sargento
do Rl'gimento de
Lnfe.ntcna número um , Francisco José da Matta: Hei por bem Df'tC'rminar que o referido Alferes fique pertencendo
ao Exercito de Portugal,
sendo n ulla , e de nen hum cffcito esta Graça,
se o mesmo
Official por qualquer causa não seguir viagem para o seu destino,
ou deixar de servir naquella
.Frovincia por tempo de seis annos ,,,
na conformidade
do Artigo terceiro do Decreto de dez de Setembro
de mil oitocentos quarenta e seis. O Barão de Villa Nova ele Ourem, Ministro e Secretario de 'Estado dos Negocios da 'Guerra,
a
tenha assim entendido,
e faça executar.
P~ç(l das Necessidades ;
em vinte e oito de Fevereiro de mil oitocentos quarenta e nOve. ~
HAINI:{A.
Barão de
Nova de Ourem.

=

vma

-.~---

Por nt~.,.dos de 7 do corrente rnc:s..
4." Secçâo do Exercito,

Companhia de Veteranos de Belém.
Reformado na conformidade do AIvará de l6 de Dezem bro de 1790,
o Capitão da 3" Secção do E xer ci lo , Joaquim de Almeida Calheiros, ficando addido
ret'erida Cou.p ..uhia , eUl atlenção
a
contar perto de 4.0 annos de Sf1rviço. haver feito a Guerra Pc.
ninsular , (' ter Sido julgado pela Junta Militar de Saude , incapaz de Serviço activo.
á

Torre de S. ricmte de Belém.
Reformo'do na con formidade d~ referidn AI vará, o Tenente Coronel
, da 3. a Secção do Exercito,
José Gabriel Dias Pereira,
ficando
addido á dit a Torre,
em atteação a iCl'vir desde 1809, ter feito
( a Guetra Pcnimldar,
e haver sido julgado pela Junla MiliLar de'
S~ude, incapaz de Serviço activo.

[8 ]
.Batallu1o, Cartisia de Caçadores de Castell() Branco,
nem ittido pelo req uerer , .illegan?o mo!i vos attell~iveis,
o TC?E'nle
Coronel Commandante
, Agostinho
unes da Silva Fevereiro:
TCIIPntc Coronel Commandante
, o Capitão,
Francisco Caldeira
de Albuquerque,
.
Batatluío Nacional de Caçadore« da ViUa da Feiro;
Dcmittido , o Alferes, Manoel da Costa Oorrêade
Almeida.

--.~.--

SU A MAGESTADE
EL-RE1,
Determina que os Ofticiaes abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vào designados.
Estado .M.áior de .ârtilheria,
Capitão,
o Capitão do ::I: L cgimento, da sobredita Arma, Francisco Brandào de Mello.
•
3.· RegimeRto de A'I'tilheria.
.
Capitão da 5."' Bateria,
O< Capitão
do Estado MaIOr da referida
Arma, Cazemiro José de Carvalho.
Regime1~to de Cavaltaria N. o 8.
'l'enente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
de Cavallar~a N.· 4, José da Cunha Sousa c Brito.
Batalhão de Caçadores N.· 4.
Alferes, o Alferes do BataJbão de Caçadores N.· 5, José Thomaz
de Azevêdo Coutinho,
llatalháo de Caçadores N;" 7.
Tenente, o Tenente da 3.- Secção do Exercito,
Joaquim Antonio
de Araujo Pessóa.

.

Regimento

dt: 1l1fanteria N.,· 1. o

Alferes, o Alferes do Regimento de Infauteria N. 11, Cypriano
J ustino Soares da Rocha.
Praça de Campo Mai()f',
Para tcr exercicio de Ajudante,
o Alferes addido á referida Praça"
João Antonio Xavier.
Batalháo Nacional de Caçod""ca de Agucda.
Exonerado
do exercício de Ajwdanlc,
o Alferes da 3. a Secção do
Exercito,
Ignacio Ferreira Pinto.
Para ter exerci cio de Ajudante,
o Alferes do Batalhão de Gaçadores N.· 7, Luiz Antonio Ribeiro.

_.>f~._

Determina

SUA MAGESTADE

EL·B.EI,
que ao Alferes do
Corpo Telegraúco , Antonio Gregorio,
S(~ conte
o tempo que servio
11(. Exercito,
desde lá de Março de 1836, até l6 de Novembro
de 184;;.
Minis

-.~._

rio da Guerra de ~8 de Fevereiro do corrcnte
..........,.. dec rar, o MaJor de Inranteria, Adolpho A-ld

S. Maurice , pertencente
tt 3," Secção do Exercito, sem pr"jllis0
· da antiguidade
dos Oapitàes , que a tivessem mui or quando clle
por Decreto de 20 de Abril de 1344, foi promovido ao Põsto em
· que se acha,

SU A MAGESTADE

-!t,~~*-

EL-H,EI,
Manda declarar o segllinte:
Que na pe n ult ima columua vertical do modello , que acompanha
a Ordem do Exercito N." 7 de 22 de Fevereiro ultimo, cm lugar
das palavras _
procederam
- e serviram,
se deve ler precederem
- e - servirem.

-- ..
~*-

p"oj'!ridas pelrJ Supremo Conselho de Justiço l.tUitar.
E'1M Scssáo de 97 de Janeiro ultimo.
C{)mpanhi::t de Veterano» de Belém;
João Carlos Guerreiro,
Capitão
da dita Comp<:.nhia; tenoo
sido accusado de extravio de objectos pertencentes
Fnzenda Nacional,
foi julgada expiada a culpa com o tempo que tem tido de
prisão,
-deven do com tudo indecnnisar a Fazeuda 00 V<\L.H dos
objectos extraviados,
Antonio José Miguel,
Alfi>res da mesma Compauhiu , e accusado como o ncima dito Capitão,
foi absolvido,
alterando-se
a ssrrn
a Sentença do Conselho de Guerra Regimentai.
• Sentença.

á

-*~~*--

Licença arbitrada por motivo de molestia ao O[fici(!l abeixo dcola»
rado ; t Confit'ma(la, por SUA
MAGEST,IDI:: r:/-.JJCr,
Em Seseio do lá de Feeereiro ultimo.
Ao Cnpit;lOuddido
á Companbia
de Veterano.
de Belém., J05.0
Carlos Guerreiro,
setenta dias para se tractar.

--".~~--

. Llcençoe registadas concedidas
a08
Üfficiae« abauao ,:ndicflJ{)S.
Ao Major do Regimento de Cavallaria N" :3, Antonio José Alll'ilnes Guerreiro,
quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.· 6, Antonio JoaquIm Simões, quatro mezes.
.
Ao A !feres do Batalhão de Caçadores N ,. 8, Luiz A ugusto de Prestrello , quinze dias.
Ao Major de Artilharia na 3.~ Sc<"çrtO do Exercito,
Joaquim Militão Sardinha de Gusmão,
41lJrenta dias.
Ao Capitão Reformado,
addido l\ Companhia
de Veteranos de Elvas, Antonio Nogueira de Carvalho, vinte dias.

No Impedimento do AJudante

o

Major

Adjunto

=

N~ 10.

.s~J

ORDEM 00 EXERCll'O~

A MAiGES~·;\DE.
EL·REI, coeao Commandante
-do Exe,e~o,
Manda p'lJbli~r. o. iiegl.l~t;lt~.:

em C!lefe

Corpo-de EngenluirQ'~
Para gozaI das \'an!l:a.gen.'l de C31fH~à() de 1.. Classe,
por ~,achar
cornpresendido
nas disp0sições do Decreto, tte 11 -.te Ja~elro de
1837, o Capitão,
Francisco Tgnaci"l l\1eodeA.
2," Secçâo do 7~xercato.
.•
A,lfeles, o Alferes AJuntou do Regimento
de Jnfanteria
N. 10,.
João de Andrade Côrvo , por se achar habllitado com o c,urso de.
Engeoheria , e ser Lente Sij.bstLluto da Eacóla Folytechnica,

-.~~-chegado ao conhecimento
de SUA M AGESTA DE
EL.REI, Uomrnaudante em Chefe do E~ercito, que no Hcgimeuto
de Iofanteria
N: 7 se haviam praticado algumas irre~ularidades,
faltand
se. em prejuiso da disciplina c economia,
á r-xeeuçâo de
diversas Ordens do Exercito e Regulamentos
militares , Mandou o
Mesmo Augusto Senhor pelo General Inspector da respectiva Arma.
'conhecer da veracidade dos factos aludidos;
e com quanto das indagnçõell a que o dito General procedêo lião resulte m.Q,livo pf\ra
pôr em dúvida a honra e reconhecida probidade
do Coronel Luiz
Antonio de Miranda,
Commandante
do supramoncicuado
Regimen~o, Ent.ende com tudo SUA M~G~s'lADE ,E.L-H~l, <llle o
referido Coronel he merecedor de severa censura por haver deixado
de cumprir, e de fazer observar por alguns dos seus subordinados
'
muitas disposições e Leis militaras que llãQ de'l(ir jgnorar.
Havendo

-.~.-

_IiI,MiIl
xo mencionados

' EL.R~l,
tenham

destinos

Detttrminll_qlle os Officiaes abai-.
que lhes vao designados.

Regimenti;. de lnfanleria
Tc,!e~te Coronel,
o Tenente
oronel
N. 7, Bernardo Antonio Ilharco.

N. o 15.

do Regimento

de Infanteria

i

,Exonerado
do exercieie em que se achava junto ao Commandante
Geral de Engenheiros,
o Coronel,
Luiz Antonio de Mesquita
Cabral e Almeida.

-.~...--

SU A MAGESTADE
EL.REI,
Manda declarar o seguinte:
1.0 Que o Tenente de Cava llnrie , José de MélJo Lemos e AIvellos , a quem na Ordem do E. ercito N.· B de 6 do corrente ~ foram concedidos dois mezes de licença registada,
pertence ao Regimen to de Ca vallaria N.· 7, e 'não no ~ •• 8 como foi publicado na
referida Ordem.
'
Q,.
Que o verdadeiro nome do Capitão do Batalhão Nacional
da Rainha a Carta da Cidade da Guurda , he J ~é Gata RCg"I)f'iro'.
e não José Gata Figueir6,
como foi declarado fia Ordem do Exercito N." 1 do corrente anno,

arbitr(Jda 1'0,. motioo de molesiia 00 Off&-iql (Jhai,~1)deela»
rado , e Confirmada, por SU/l .MAGESTAD/~
J:.L.Rl!:I.

Licença

.Em "euiÍ() do Q3 de Fecerriro ultimo •
.Ao Commissario Assistente !!raôllado, J()~é t1JlÍa Gn.na~~i, sessenta dias para contmuaçao- do bCtl tractumento
COUIO urallior
lhe
convier.
Licenças

,.egistadru

concedidas

Qns Offioioe« abtu.Xo indicado»,

Ao Alff'res do Regimento
de Infanteria
N," 8, Luiz de Azevêdo
Sá Coutinho.
trinta dias,
Ao Primeiro Tenente de Artilheria , na 3.· Secção do
Carlos Ribeiro,
vinte dias,

Gene,.al,

o Majo,.
J

I

.Adjunto

N.O 11.
Quar/d

General

no Paço

d(n Neces~adt',

eM

lJ!,7de Ma?'ço

dê 1849.

ORDEM DO EXERCITO.

Su 1\

M AGEAT .A'DE EL*IUH,
como Commandaute
do Exeecito , Manda publicar o 5egl~i.Ale:
. Por Decreto« de '14 tW çorre.nte

e~n Chere

-meti.

Corpo de Enge-q,heiros,.
Para gozar das vantagens de Capitão de L.· Classe, por se, achar
eomprebendido
nas dlsposições do Decreto de 4 de Janeiro de
1837, 'o Capitão,
L"iz Herculano F.erreira.
4, & Sec~(1 do Exef'QJto.
Torre de S. Yicent.e de &Ilm.
,
Reformados na conformidade
da Carta .de Lei de 28 de julho do
anno proximo passado, f1euRdo addidos á J:cferida Torre. os Capitâes Qllarteis Mestres; do Botalhâo de Caçadoree N." S, Domingos [t'ernandea Roberto ; e da 3'- Secção elo Exercito,
Ar)touio Gonça~Yetl Carueiro , em atLeJlçiloO a terem sido julgados,
pela Junta Militar de Sande, totalmente
incapaaes de Serviço.
Costello de S. Broa na Cidade de Ponta Delgada.
Reformado nn conformidlld~ do Alvará de 16 de Dezem hro de 1790,
o Tenente do Regimento
de CavaUaria N." 1, Pedro José Machado , ficando addido no dito Castello , por assim o haver requerido, e tor stdo julgado pela Junta Militar t1e Saude , incapa~ de Serviço activo,
,
Por Decreto de 16 do dito ,"es.
Demluido
Monte,

pelo requerer, o Cirurgião Ajudante arnllistiadQ
Fernando JOié Rodrigues Moreirn.

do Evom

-~~.PQRTARL\S.

Ministerlo da Guerra. - Repart içt\o do Conselho de $aude. Sendo necessario harmonisar o Serviço das Juntas de Sande das Divisões Militarps com o que se prdtÍca na Capital,
Manda A RA.[·
NHA pela Secretaria de Estado dos N egocios da Guerra,
que nos
Hospitaes Regimentaes do Porto , Elvas, c Chaves se fórme na primeira quinta ft>ira d .. cada _mez urna Junta composta do rei\pe.ctivo
, Delegado do Conselho de Saude do Exercito,
e dos Cirur.giõe~ M6 •

•

re s dos Corpos da guarniçâo , a qual inspeccionará
os Officiaes , que
se lhe apresentarem,
munidos dn competente
despacho do Commandante
da Divisão, conforme determiunm
as Ordens em vigór ,
exceptuando-se
desta medida gcr&l· as mezes , em que os referidos
Delegados sáiam para as inspecções semcstres , não só pOf que nessa
época devem ser inspeccionadas
todas as pruç.as, que o necessitarem ,.
tnas t ambem por que, sem a presença de taes Delegados,
as Juntas
nâo estariam legalmente
conatituidns,
A estas Juutas
pódom os
(:001 mandan tes das di versas Di visões en via r quaesquer n fficiaes ,
a qllem niio aproveitar
os Artigos 1.., e 2.0 das Instrucçôt-s
para o
Serviço das Juntas de Sa ude , publicadas
na Ordem do Exercito
1'-,. ) 3 de € de Março de 1837. Paço das Neces~idadc.,
em 13 tI!!
t
Mar~o de }84~. = Barão de VUta Nova. de OUl'e/tl.
Ministerio da Guerra. - Repartição
do Conselho de-Scud~.
Manda ARAJNHA',
pela Secretaria
de Estado dos Nczocios ela
Q IIer,ra , que, o Ciru']"ill? do Exercito e Delegado do Co~selho de
'Saude na 7.", e 8," uivisões Militares, Francisco DuulIlZó da 01,,,,to, seja transferido para a 2.", e 5.a Divisões;
c hem nssim , l]lle
o .Delegado destas ultimas Divisôcs , Manoel da CUllha Coelho,
pa~se para a 7.", e 8."; e que o Cirurgià» Ajudante da 3." Secçào.
do Exorcito , Joaquim Severo Brandoiro de Figueir(\do,
seja col loL'ãdo no Hegimellto de I nfuut eria N.·~). Paço das Necessid .. ,IC's,
eu: l,_Gde Março de 1319. ::;= Barão de f/iUa Nova de Ourem.

-.~.-

SUA MAGESTADEEL.REl,
Determina que os Officiaes abai ..
xo mencionados tenham os destinos que lhes vão designados.
Bat alhâo de Caçadores 1\,.0 4.
C(!pitüo da' 5." Com pmrhiá , o Ca pu.âo do Batalhão-de
Caçadoras
N.· ti, José A n touio de Sousa Chages,
Balall/'áo de Ca,çarLores N. o b.
CapittlO da 7.& Compaf1lIia,
o Oapilão do Batalhão de Caç~dores
N." 8, Tbiago Hicardo de Soure.
Batathli-o de Caç(Jl.l(lreR N. o 6.
CapittlO da 3." Companhia,
o Capitão da 3." Secç~o do Exercito,
Jose Teixeira Rehello Juoior.
Batall1l10 de ('aradores No" 7.
Alferes,
o Alferes. da :1." SCC~rlO do EX\lrcilo, Ignacio FerreÍl'Q
Pinto.
r
Regimento ~e lnjantena
N.
lenente,
o fC'IIClltc do Heg:mellto de Infante:la
N.o 3, José Vi.
ccute COlholado.
1

o? "

[ 3 ]
Regimento
de Tnfanierta
N.· 11.
A I:eres, o Alff'ros d~ Regimento de Granadeiro.
da RA1NU,\, José
Carrasco Guerra.
RcO'irnen'/'o de Tnfonteria N. o .12.
Capi!t\iJ da 7: Ct)II~p!lnhia, o Capitão do Regimento
de Infanteria N." 4, João Antonio Carneiro.
Reeimento de Jnfemteria ]\T.' 14.
Alfores , o Alferes "da 3.a Secção do Exercito,
José Francisco
Gomes.

,
SUA MAGESTADE
EL·REI ~ Conformando-Se
com a Pro')
do Commanda.nlc
Geral de Artilbería , Nomeia o Capit;lo
B
"d
1
11<,,,
''s'·;do Maior da referida Arma,
Francisco
ranaao
.f'
ello ,
do

'in

I

ê()~;J[nundallte intcrinodo
respectivo material na Q.a e 3.a Divisõ"8
Militares;
cujo exercicio assumirá,
logo que se encerre a actual
Seô,ão Legi'Slutha onde o dito Capitão se acha como Deputado.

-«-*:5i':*~U A MAGESTADE
EL-RRI,
Manda declarnr o se~'llinle:
1.' Que no Dccret o insf'rto na Ordem do ExerCito i'. •• 9 do cor.
rr ntc anno,
pelo qual () Tenente Coron o] Visconde da Cnrreira
P't5S0U
ao Exercito de Portllgal;
onde S(~ diz _ Puriz _ deve
ler-se Londreô ~ por ser j unto a esta Côrte que o mellClollano
- Visconde da Carreiro excrcêo o Lagar de Ministro d" SU A MAO FSTA DE A u.uxn A, lia época n-forida no dito Dpereto.
Q..
(~lIe o Jogar de Ajllonnte
do 13alidhã\l de Caçndores N," 8.,
foi exercido : desde 23 de D"zembro
de 1846, até 13 de J1I11.lo de
]8t7, pelo Alfert·s Luiz Antonio Rrbeiro , actualmeuu- no Bcl!alhao
de Caçadores N" 7; desde 14 de Julho , tlté Q6 de Setembro do
mesmo an no , pelo J\lferes JO&'l'iim Antonio Se\'éro de Oliveira;
c desde tJ!,7 do dito Set~~mbro, ale ~b de J ulho de 1818 t pelo Teue ntc Fer uando de Figueirêdo •.

-.~.-.

r motivol! de molesfia aos Offiefacs abaixo de_
/I, por SUA
MA (; f:'.S"j'A1J E lt L-REI.
S (I de 12 110 corr'/mie '111ft.
Ao Tenente do H.egilllen
de Ilfailtt>ria
N.· 8, An tonío José
l"erreirél, noventa
dias pa
p.nzar d,~ f.r ...s jlnlflos.
fim Ses~cÍo (
lá do dito mc<;s.
Ao Capitão do Rcgllllelllo de Granadclro.
da RAINHA, servindo

[4 1
de Major no L'" BatallJ'lO .7 acional do Commercio,
ManoeI
tO'JlO de 1\louora Cabral , sessenta dias Ipara se tractar-

A n-

Licença» regi,çhd(J.~ concedidas ao. Officiae« nlunxo indicados,
Ao Capitão do 2.." l{{;gimellló de Artilheria,
Antonio Maria de Sá
Magalhfles,
prl'lr.oga.ção por IIIIl nrez,
Ao Cirurgiíto Mór do Regimento: de CavaIlaria N.· 4., Manoel AH'"
tonio Cardo7.o, trinta Q~.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallarla N. 0.g, Antonio Cezar da
Silvo f'r6es, dors me'z~.
•
Ao Cnpitã.o do Batalhão deCaç'1Ilclores N~ o 6, ,J~é A:iltO)lio d~
Sousa Chnaas , .sessonta dins,
.
Ao Alferes .d~ 1legimento'
de rnfanteria
N," 9, IfWarin de Sousa ,
vinte dias.
Ao Coronel Etew~ll)ado Q Gcvernedor
do FOf"e de oS. Pedro da 9.&
Divisâo Militar,
Caetano José Peixoto,
dois mezes para vir a
Lisboa.
Ao Capitão de infanteria
na 3.& Secção do Exercito,
Simão An ..
to~io de Albuquerque
e O~5tro ,_ prC!lfogaçilo por q nirrac di as,
Ao 'Ienerrte da 'mesMa 8ecçno., .M.a:IJGeILobo «ia Mesquita Ga ..
vião., -prerogaçâo por traz mezcs,

-.~.-

Fl'ti C....
nfirma~la por SUA MAGESTADE
EL-REI,
a licença
o Cf1mmandante
da 6." DivisÃo Militar,
participou ter concedido ao Officllil a.baix.o mencionado,
na conformidade
QO Artigo
~.o
das Instrucções
insertes na Qrdem do Exercito N.· tI3 de 6
de Março de 11'137.
Ao Oirureiâo Mór do Regimp.ntode
Infanteria
N." 12., Manoel de
Almeila
gerroira Maio., tdnlia dias para Se tractar ; contados
de 14 do correu te.

.qtlc

No Impedimento. do Ajuda1&le Gtmeral,

o

Major .Adjunto

=

N.O 12.
Quartel

General no Paro das Necessidades

em 4 de Abril

de .131,9.

DECltETOS.
Hei por bem Reformar com as pterogativas e vantagf'ns que são
concedidas no para,rrafo t rceiro do Decreto de treze de J anc-iro de
mil oitocentos trint~ e sete, e em conformidade
do Alvará do doze ..
seis o.· Dezembro dll mil setecentos e noventa,
o Cirurgião Mór do
Balalhãf) de Sapndoros ; Paulo Patricio do Couto, em attençâo 805
annos rle Serviço, e Sf- achar incapaz cle S"rviço' activo pelo seu es1,1"10 u'.! cegueira,
ficund» addida lí Tone de Belém. O Darão de
-Vllllt ,'ova dll Ourem, Mini,!ro e Socret ano de Estado dos Negocios ria G uer ra , o tenha assim ent-ridido
, e faça executar.
Paço
da. T cessidudr-s cm df'1.l'lIove da Março de mil oitocentos quarenta
e nove. = RAI~HA.
= Barâo de Filla Noca de Ourem.
Hei por bem Reformar com as prerogativas e vantagens que SilO
concedidas no paragrafo terceiro do Decreto de treze dI:! .JanlHto de
mil oitocentos
trinta e sete , e em conformidade do Alvarú de doze.
sei" de Dezembro de mil setecentos e novr-nta , o Cirurgião do Exercito, addido ti Torre de S. Jufiâo da Barrn , Antonio Henriques da
Silveira, em attençâo aos seu, annos de Serviço, e ter sido julgado
incnpnz por uma Junta de Saude, ficando addido á Torre de Be1ém. O Barão de ViIJa Nova de Ourem,
Ministro
e Secretario
de
Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha ussim entendido.
e faça
executar.
Paço das Necessidades,
em vin te e dois de Março de
mil oitocentos quarenta e nove. = RAINHA.
Barâo de Fillo

=

Nova de Ourem.

Hei por bem Nomear Alferes ~~lImn('l, a João Alberto da Sir •
..;ira,
por haver satisfeito aos g uíeitos .marcados no ArtIgo trigesstrno sexto do Derreto de doze de Janeiro de mil oitocentos trinta
e spte, qlle creou a Escóla do Exercito. O Barão de Villa Nova de
Ourem , Ministro e Secretario de Estado dos Nczocios da Guerra
o t(,o,ha assim entendido,
e faça, executar, Paço das Necessidades:
em vinte e seis de Março de mil OItocentos quarenta
e nove. =
RAINHA.
Bar(l,o de Villa Nova de Ourem •

=

•

'.

í2J .
. Hei por hem Reformar , em conformidade
do Alvará de fit'zl's __
seis de Dezembro (h~ mil setecentos e no vcn ta , e Artigo terceiro do
Decreto de treze de Janeiro de mil oÍtocl'ntos trinta e sete, o Cirurgião Ajudarue graduado
em Ciru.r.gj:W Mór,. MiI.ooel Bento 'I'ei-,
xeira , por ter sido. julgado incapaz de Serviç» activo pot uma Junta
de Pallde,
ficando addido
Praça de Chaves. O Barão de Villa
Novu dI! Ourem , Ministro e- Secretario de Estado dos 'Negocios da.
G II erra , assim o te 11 ha entendido,
.e faça executar,
PílÇQ dos N ecessidadcs , em vinte e seis de Març~) de mil oitocentos quatenta o
nove
RAINHA.
c:::; Bardo de P'itta- Nooa de Ourem.
á

=

Attellch·nd.y

i a eançnde idade e

annos de Serviço

!lo GfrHr"'jii().
Ilei por bem i~eformá-lo em- cbnfoNnid6d~ do Alvará de dezesse is de Deze •. -brn !ln
mil seooC6nt,loS' e- no ecuta., e A,rtigo terceiro do Denreto de U'Clt! do
Janeiro de mil. oitooeaeos trinta. é sele, pon ter sido julgado in(,fI)la~
do S .Tv·içoactivo por uma Junte de SOlldq,. fic/lodo 8/{íHdo {t. COlO..
pan hia de Vetcra'AoS' dttil3elém.
O ROil.ã& de- ViHu Nova de O<tl'UIfl ,
l\1-ini"lro e Secretario de' Estado dos Negocio» da Guerra.,
assim ().
teuha enMndido,. e fraga executar •. Paço das Nec:essidades., em ~inte
e Wi51 di!' M,uço de..~il oitocenlos 'lua.enbq.. e n()ve.
~A1_ HA,
= Bm:áo de Vi/,/(R- N.ova. de Oure'ltt.·
.

:'10M r , Antonio .lloliciano· de Oíivciru- Pnrüoinho;

=

pOI' bem R.efol1ll&ur,
crn ('(lU furmidRdo do A 11V8f!á· de de:es'C'azembl'O d~ mil setecentos e noventa,
e Artigo t<ttIceil'od'O,
Decr{·t'O de tr!'~e de Juneiro de Dli~' oiloceotGS trinta e sete, o Cirurgião M·ór da terceira; Secção do' Exeroito,
Anto~io Rodrigues
1"ei1;.\0, por ter sido j.ll Ig:ado incapaz de Ser.viço acl;.VQ poP IImu J !luva
dá Salldc" ficando. addlu á (;om1.anllia
ue v:e-Ier.arwa UI\' Pra!:a. de
.Elvas. O BaJ1tlo d~Vllla Nova de Ourem,
Minisbr-o (!·Seurctario. d~
Estél'l.io dos. Neg(rcio~ da' GlI~rra ~ Assim () tenha enlorltlído,
e faça
execu.tar. PaÇl!)' das Naeessicladft?s,
em' ....ille oito d~ Mar.<;'<J'de' m·~.
ojtocento!l q116reR~a e "",ve. = RA:nNH.~.
Baráo de Vil/a N~

Hei

S{li~ (tê

va.

d6

=

OUr6m ..

Hei por bem Reformar,
em coA-férmidndc do AI\!ará de dezes ....
sei&- do Detombto de U1il Stftecenws O' Ilavent.a,
e Itrtig(!J ror«cit1(1)do
Decretro de tre1At de JWJH,j r~ de R'lil o-Ítoc(\n'tos tri A ta <l' sete, o Ci...
rmgiãJo Milr dia ténreilla See~(io rio E. ercito., Ji(i)sé 19l)lleio. Vi.ata.
Pontell' de :&lIsa.,.· p<MI Mr s,dú .i'\1 gadú' inGllpalZ de Serviço <lGti,v.:,.
por IU!la, Junta d-e Saude, ft'Cando' add~dn. á- T"uet de :2elém,. ()l
.Ba'l'ã·~ d'tJ V Ii"'ll ~"'81 de OllI'CR.J, Ministra
(t. Se€foelia.riQo de .Estada'
dos Ne-g:oci't))s da Guerra,. MSt1ll1' ()l tenha (f~,lJmdirlo, 6'faça. ex.e-cq..
tarl Paço das N e~~;.
em 1I'Í:nJalQ.\litG\de .l\Wtço· de ~l Gjf4,o

c;:ppl()s

de

qnnronta

e

nove.

OUUJJl.

= UAI nA ~ = Barão de V,lla Noea
~*~3>.~.z---

Decretow dll 26 do me,. 1lTI1ximo pllssado.
Praça de Luromcnha,
Derniu ido pelo haver requerido, o Cirurgii\O M6r, Manocl José da
Rocha.
3.· Seoflío do Exercito:
Demilti?,? por assim o req ieren, o C.,peTI.lão da di~a S~c.ção c~m;
excrCICIO na Praça rle ~a'r:l'es, Padre \ ice ntc ~la.lOr do ROZllNO.
4." S'Cfân do lt:xercito.
I?""~IU. de J.lrlonsanta.
.
Reformado na ci'lnforl8id ...dlt da. Lei, e Governador da ita Praça,
o J'lajor do I{egim~nto de lnfautena N" l~, José Joaqmm de
Brito , per assim o; tel' T "Inerido, h aver sido jlllgad~ pela Junta.
Militar fie Snude , ~nCJ laz de Se r vi<.; o activo, ter mais de 40 an-·
nos de Serviço, e ter f4lito a. GIIPrra Paninsulae ,
Regimento de A.rfilht'1·ia da Carta.
G-ndll~do em Cirur;;-iflo d~ E· r cito, Q Oirurciâo
Mór,
Filippe
A II~UStO Bllrb..w.ól., 8 .. attonçâo
nus. seus long~s. t' bons Sf!r\liljos.
Capitào da Q.a JSaterin;, 01 Plliwt:r.o Teuenre , Joâo Nepomuceno
da Cunha,
I'runeiros r 'pnen.tes, os. 8!'l;ulldos Tenentes,
JQ8CJ-lIimManDei COI:rên , Antonio Joaquim Pa~h6CO,. Joaq~lim José Marques de Abreu,
c lg nncio do )io Ca.r ...alho.
Segulldos TCIle.ntes"
Q SC~ItII(
Snrgnnto do 1. Blltalbão
N ncional do Commercio , Jo-é Marques d. Silva; ~ li'urricl do mesmo
Batalhão,
l:enri.q II' remrdo dI! ÃS6iz; e o S~ldado do r.("ft.~ridCl"
Cllrpo, Joaquim José Bordnllo;
e. ° Sf'-gQfldo Saq;t>oto do 9.·
Batalhão ~"'a.cJ.on.ai dO' CGmmercio,. JQ II.
AUIJu&to,GuerrQ!i
da Fonsêca.
o
Aggr gadOo,. ;,. Capi.làD,. l.sd,
M'g'!IIClt>de i'aria ,. pflf ti!f su.bidQ,
para fóra do l{eino coto licença.
POI'

0

.

~~---

Por Portar. de 91 do di!.n me~.
tJ4fDllM.V de ~aJ,()f:(J.'.
CirurgIão
Mór, () Cirurgião Mór do 1.0 Rcgíl>l1itnl d .Artilhe-ri ,
Antonio José Abrell.
1.o Regimento de Arlilhe1'ia.
Cilllrgião l\fór. o'(:i mlt·· MÔf do Rea·l ~ç.1 • i.> Militar, Anto. Jo.é Monteiro
e Seixu~.
'"
. cria
de 27 do referido me,..
a.
. (J
r ça d~ J, "~I'n!ta ~ o Cirurgião l\f úr dl\
Secção do Exercito,
Frallci.co Jo~é do Patrociliio Torres.

---li<

SU A M AG ESTA D E E L-H
xo mencionado
tenha fl destiuo

~'*-

,Determina
q ue o Official a baique lhe va designado.

Batnl1uío de Caçado1"(!sN: 7.
Tenente,
Faria.

o Tenente

da 3. a Secção do Exercito,

Fi-lippe Nery de

_.~~~*-

Determina
SUA MAGESTADE
.EL-REI,
que o Brigadeiro
Graduado ,. Luiz Ignacio ele Gouvêa , passse a exercer as funcções
de Chefe de 'Estndo .Maiol' na 7. a Divisão Militar.

SU A MAGESTADE

~.--

-..
EL-EEI,

Commandante
em Chefe do
'.l~ndo pnssado r-ivista no dia 118 de Março ultimo, ao
de Caçadores
N.· 1, em ordem de marcha, Observo I! com
a maior sutisfuçào
o esmero -e reguJaride em que estavam
equipadas
todas as praças,
e igualmente o aceio e bom tractomento
do ara
mamento das mesmas;
por cujo motivo Manda elogiar o Tenente
Coronel Cornmandanta , ·e os Officiaes do mencionado J3atall,ào.
Exercito,
Batalhão

-'Jt.~.-

.

SUA MAGESTADE
EL-REI,
Manda declarar o seguinte :
Ql!e o Capitão do BaLllhão de Caçadores N. 6 6, José Teix eira
Rebello , pertence á 6." Compan hia , e nào á 3 a, como por "equivoco se mencionou naOrdem
do Exercito N.· 11 do correu te uu no ,

-- ..
~*-

•

Licenças registadas eoncàlidas aos Ofjieiae.
Ao A Iferes do Regimenta
de Cavallaria
N.·
Lourenço , quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Cavalleria
N,"
Lima Carmona,
trinta dias.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N,"
lente, um mez.
Ao A I feres dó Regimento de Infan teria N.· 11,
ra, quinze dias.
Ao Capitão de CavalIaria
na 3." Secção do
Cabral de Lemos Canteiros,
vinte dias.
Ao Tenente de Infauteria na mesma Secção,
Lobo, noventa dias.

No Impedimento do Ajudaltte
O Major Adj •• to- ~

abazxo indicndos,
4, Domingos José
7,

José

Antonio

8, Luiz Xavier

de
Va-

José Carrasco G uerExertito , Fernando
Frederico

General

J

'!Iexnndre

N.O 13.
Q,,,artel

General

no

Poro das Neccssidadcs , em 19 de Abril
de 131,9.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
l\fAGESTADE
EL.REI,
como
do Exercito,
.Manda publicar o seguinte:

Commandantc

em Chefe

Por Decreto de 26 do mez proximo passado.
,

1.· BatalMo

Nacional de Caçadores do Porto.

Cirurgião Ajudal1te, o CirllrgitlO Civíl , .Fortuna~o Augusto .Pimentel.
Hatallulo Nacional de Caçador.·s da V,lla da Feira,
Dcmiuidos,
o Capitão, Joaquim de Sá Couto; e o Tenente,
José
Moreira da Co~ta Jun ior ,
•
BatathJo Nacional de Caçadores de Villa Nova de Gaia.
Derni tido, o Alfert's, Manoel Pinto dos Santos.
Batal"áo Nocional de Defensores da Carla e Rainha da Villa
dr Setubal,
Dernittido t o Alferes , .Felix A ntonio Pires.
Batalhão Nacional de Caçadores de S. Jo&'o de A.,.eia••
. Alferes, o Proprietario , Manoel da Costa Ferreira.
Por Decretos de 2 do corrente me ••
1.. Regimen{(j de Artithcna.
Alferes Alumno , ó Primeiro Sargento Graduado
00 sobredito Hegimento,
Theodoro José da Silva Freire,
por se achar nos cir ..
cunstanclas
de lhe aproveitar
o disposto no Art. 36 do Decreto
de 1Q de Janeiro de 1837.
Re~irnentl) de Infanteria N.o 13.
Alferes,
o Alferes Ajudante
do dito Regimento,
José Maria Car«
dozo,
1,· Batalhá" Movei de Atiradores.
Alft'res, o Soldado do Batalhão Nacional de Emprega~s
Públicos
Agostinho Joaquim dos Santos.
'

~ ." BatalMo

Movel de Atirador" •

• Demittldos , os Alferes,
Alltonio Carlos Botem)
e -Joâo Bruno
Marques,
Alferes, o Voluntario , Carlos Esteves de Carvalho.
.
Batalhão
Nacionat de Caçadores da Villa da Ff1i'l'a.
Demittido,
o 'I'enente , Bernardo Vicente de Sousa Pedrosa,
. l3atalháo Nacional de Caçadores do Pelo da Regua.
Demlttido
por não convir ao Serviço, o "enente
Quartel Mestre,.
José Maria Martins.

•

Tenente
mos.
Tenente,

Quartel

Mestre , o Alreres,

Batalhão
o Segundo

Nacional
Sargento,

Manoel

José de Oliveira

~c"

de Cncadoree de Taoira,
José "Maria ela Costa.

-*~.--PORTARIAS.
Ministcrio da Guerra. - Repartição
do Conselho de Saúde, _
.Manda A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da
(j uerru,
qlle os Cirurgiões,
Delegados do Conselho de Saude do
Exercuo , coméçem no dia !,' o de ~é\i() pro~imo futuro , 11:> inspecções de Saude, e dos Hospiiaes nus respectivas Divisões Militares,
e em referencia ao 2.0 semestre doanno proximo passado, devendo
a
05 Commandantes
das 1:', 3. , [},", e 7.a Divisões Militares, darem parte pC'f este Millisterio do dia em que subirem do Q,udrtd
permanente,
e daquel!e a que no mesmo recolherem. Paço das Nc-,
cessidades , em 7 de Abril de 134,9. - Barão de Vitla Nova de
Ourem.

Mo.nd;l A RAlNHA,. pela Sccretarla de Estado dos Negocios
da Guerra,
que o Primeiro Tenente de Artilheria na 3.· Secção do
Exercito,
José Antonio Pereira de Araujo Sequeira,
passe a s-rvir
no Corpo Militar do Arsenal do Exercito,
em attenção
ús informações havidas fi seu respeito.
Paço das Necessidades,
cm l~ d
Abril de 1849. _.l1aráo de
Nova de Ourem, _

vma

____,.~~*SUA MAGESTADE
"o men-cionados

tenham

EL-REI,
os destinos

Determina que os Officiaes abai-,
que lhes vão designados.

3. a Dicisõo Militar.
Addido ao Chefe de Estado Maior da referida Divisâo
de Infanteria
n~3.a Secção do Exercito , ..:'...uonio de
ReO'imenlo de Infanteria
N. e 3.
b
TenenLt'. O Tenente do Regimento de Infanteria N.·8,
dro R07.a.
Regimento ele Infante ria N. o 6.
Capi~ão da Companhia de Granndeiro~,
o Capitão da
1I111a, José Joaquim Esteves Mosqllelri?
Reirimento. de Infcnüeria
N.· 8.
02 - Tenente,
o Tenent~'do
terimento
de
Infantcria
N.·
0
I
~
de Azevêdo Sá Coutin 0.
-

, o Tenente
Serpa Pinto.
Manoel

Pe-

L" Oornpa-,

1~, D. LuiZ'·

[ 3

1

3," Secção do liaercito,
(~Jpill't0, o Capitão de> Reg;m~nto de IllfHnteria.-N.o
1, M,anoel
~l't!ixeira de Carvalho Sampaio; em consequeucia do seu mao es,tudo

de su ude ,

AEcH'5, o Alferes do Batalh:w de Caçadores N" 2, Manoel Joaquim Teixeira; ficando sem vencimento aJgum,
por assim o requerer.
Castcllo de S. JQ(ío Baptista na 9," Divisâo .JIJi/iiat.
Addido , o .M~lj()r Addido á Compan hio-,de Veteruuos de Barcarena , Lguaciô Joaquim.

,

-

..
~*-

Havendo o Segundo Tenente do 3.· Regimento ,de Al'tilheri~. l\'!u'_
noel Vicente,
mostrado pertencerem-lhe
os appellidos de - Simões
da Naxareth - Determina SuA MAOESTADE
EL-REI,
que o
dito Tenente,
seja d'ora em diante nomeado Manuel Vicente
Simões da ~ azareth.

-~~~04-

SUA l\lAGRSTADE
RL-RET,
Manda declarar o seguinte:',
1.. Que a licença de vinte dias q ue ao Alteres do Regimento de
Tnfanteria N ." 1, Mauoel Cypriano
da Costa Ribeiro,
foi concedida pelo Comrnan de.nte da 6. a Divisào Militar,
deve SPr contada
de 2 de Janeiro proxuno passado,
e não de 22 de Dezembro ultimo como foi publicado
na Ordem do Exercito N," 2 elo .correute
armo,
. 2.· Que a licença que foi arbitrada
pela Junta de Saude , em
Sessâ« de 6 dI' Julho do anno proximo passado,
ao Segundo Tenente de ArtilbNia na 3." Secção do Exercito,
Custodio Muneel
Leite, e publica na Ordem do Exercito N, o 39 de 16 de Agosto do
dito ann o , fora para fazer uso de b,II1110s das Caldas de Monchiqlle na sua origem,

-.~..-.

Sentenças

proferidas pelo Suprem.o Conselho de Jusfz~~f1 llfili{ar.
Em Sessão de Q7 dr- Janeiro uliimn,
Francisco Darnnz« ôn C,,~t'1.
T rlpgacio do Conselho ele Saude
do EXNcito na 7.a Divisão Militar,
Il'ndo sido acc\l_adn de ~e ter
travado do displltas
lJ1 os seus subordinados,
foi absolvido
e mandad~

.

u(

,

;,.,
s
de 3 de Fevereiri' Hltimo.
J')ue.luim Pedro Severi[~
Tcn,enle da 3, a ",PI <,[LO .do Exercito,
tendo Sido uccutiado de cnme
ç fefllIJCHto~,
fui .. b:>olv,do por fulta
de prova.

[ 4 ]

---; ..~Qr:.~
LicençtJ arbitrada por motivo de molestia ao Official abai.ro declarado, e Confirmada por SUA .M.AGESTADE
BL-REl.
Em
essáQ de [) do corrente met..
Ao Coronel do Regimento de Infantaria N. 06, José Maria
sêca Moniz, trinta dias para se tractar,

da Fon-

Licenças regidad(J:fJconcedidas aos Ofjici'ner abauco indicadm,
Ao Cirurgião Ajudante do Batalhão de Caçadores N." 3, G uilherme José Frlippe de Almeida,
sessenta dias.
Ao Segundo Tenente de Artilheria na 3. a Secção do Exercito,
José
Anselmo Gromicho Couceiro , pro rogação por trinta dias.
Ao Alreres de Cava'llaria na mesma Secção,
Fernando
Pereira
Mouzinho,
vinte dias.
Ao Capitão de Infanteria
na dila Secção, Simão Antonio de Albu~
querque c Castro,
pro rogação por vinte e cinco d ias ,
Ao Alferes de Infantaria
na referida Secção,' João Antonio Mouzi ...
nho LeÓLe, tres mezes,

-*~.-

Foram Confirmadas
por SUA MAGESTA DE EL-REI,
I1S li.
eenças que os Com mandantes da 3. a, 4.", e 6. a Divi;ôe~ Militares,
participaram
ter concedido
aos Officiaes abaixo meucron ados , nu
conformidade
do Artigo ~ ." das Instrucções
insertas na Ordem do
Exercito N.· 13 de 6 de Março de 1837.
Âo Tenente do Regim~nto de Infanteria
N.· 12, D. Llliz de Aaevêdo Sá Coutinho,
trinta dias para se tractar;
contados do dia
19 de Março ultimo,
r/".
Ao Cirurgião Mór do Exercito,
Joâo Frederico Teixeira de Pinho,
trinta dias, contados de 9 do corrente.
.
40 Cirurgião Mór da Praça de Peniche,
Antonio Pereira,
triuta
dias; contados do 1," do corrente.

'No .mpedimento da .Ajudante General,

o Major

Adjunto

::;

'Q,u,rlel General no Poro dos Necessidades ,tm

Q'1 de Abril

de 18-19.

ORDEM DO EXERCITO.
SUA M AG.EST ADE EL.RIH, COOlo Commandanto
do Exercito,
Manda publtcar o seguinte e

'eDl

CLefe

CARTA DE LEJ~
DON A MARrA, por Graça de Deos, RAINHA. de Portl1gnl, é
-aos Alenrves
etc. Fazemos saber a todos os Nossos Suhditos que
-as Côr~'b Ge;aes Decretar am , e N6s Queremos a Lei seguinte :
Artigo I:
A força Militar do Exercito de terra,
he fixada em
'Vinte e quatro mil praças de pret de todas as Armas,
para o anno
economico de mil oitocentos quarenta e nove a mil oitocentos e
cincoenta,
Art. ~.. Desta fôrça será [icenciuda toda a que sem prejuiso do
Serviço, poder ser strrcu-rnr-ut»
dispensada.
com tanto que o cffe..
crivo della nào pos~a dp.~c('r d .. dezoito mil homens.
Art. 3:
Fica revogada toda a Legislação em contrario.
Mandâmos por tanto a todas as Authoridades , a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencer,
que a cumpram e
guardem,
e façam cumprir e guardar tào inteiramente
corno nellu
se contem. O Barão de Villa Nova de Ourern , Ministro o Secretario de Estado dos Negócios da Guerra,
a faça imprimir,
publicar
e correr. Dada no Paço das Necessidades,
aos dezeseis de Abril
de mil oitocentos quarenta e nove. = A RAINHA
com Rubrica
e Guarda. = Barão de Villa Nova de Ourem. = Logar do Scllo.

-.~-

Por Decreto de 13 do corrente me,.
Batalhão de Caçadores N. o 3.
Demittido
Filippe

pelo requerer,
de Almeida.

o Cirurgião

Ajudante,

Guilherme

Jose

Por Decreto. de 17 do dito me".
Regimento de .lnfanteraa N.· 4.
Tenente,
o Tenente Ajudante
}o'rancisco Custodio Freire.

.

do Regimento

de Infanteria

N.

u

7,

Castello de V,anna.

Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Castello , o Capitão da 3.· Secção

•

L 2]
do Exercito,
Francisco José Vieira; em attençâo a contar mais,
de 3á annos de Serviço, haver feito toda a guerra contra fi usur ..
paçâo , e parte da Peninsular,
sendo julgado pela Junta Milita.r
de Sande, incapaz de, Serviço activo ,
'
2.· lJalalhâo Movei' de Atiradore..
Dernittido. pelo r equerer , allcgando motivos auendivels , o Cirur- "
giào Ajudante , lWas d03 Santos Miranda.
.
1.. Batalhilo Nacionot de Caçadores do Porto.
Dernittidos ~ o Alferes, Pedro. Wanzeller , e o Cirurgiào Mór, Manoel Maria da Costa Leite.
, Batalháo lVaciunal de. Caçadores de Leiria,
DemÍLtido, o Tenente,
Antonio Joaquim das Neves Eliaeu ...
BataJliáo Nacional de Caçadores d« Béja,.
Alferes, 9 Soldado , Antonio Mafia Veiga.

-.~-

SU A M AGRSTADEEL.RE
t , Determina que os Otlidaes abaixo mencronadoe tenham os destinos que lhes vão designados.
Botathâo de Caçadores N.· 3.
Capitão da 8." Companhia,
o Capitão do Batalhâo de Caçadores'
N: f>, Luiz Antonio Esteves Alves.
Regimento de Infa.nte'I'la N.· 10.
AHercs, o Atferes do t{egimento de lnt"a.llleria N." 7r, Eduardo
Augusto da Roza Coelho.
Regimento
ele Tnfenteria
N. o 1I.
CapiltLO da Comfjsnhia de Atiradores,
o Capitão da 8.- SeCt;ãp do
Exercito,
José Machado.
Torre de S. Vicente de Belém.
A lferes, Addido, o Alferes Addido á Pràça de Cascaes , Joaquim Maria Reynaud. Sampaio.

-.>-~.-.

SUA MAGESTADE
Exe~cito,
Patentes :
para onde
Secretaria

E!:.·REJ,
M;;ndA prevenir os Officiaes do
satisfeito as deepezus das suas respectivus,
que a~ podem mandar receber neste Quartel General,'
foram enviadas todas as qlle se achavam prornptus na
de Estado dos. Negocios da Guerra.
que já tiverem

-.>e:${.,~.-.
SUA MAG ESTAOR Et.REI,
Manda declarar o seguinte:
j
1. Que o Major Jiteforfl')ado ..td-dido á Companhia
de Vetera;;"
nos de Belém, Francisco Zac8rill~ Ferreira de Araujo, foi dispen •
0

•

..

[ 3

1

!'lldo pelo Ministerio <la Fazenda da Commissâo de ~.' Comtnan«
d·a.Jl~edo Corpo de- Guarda Barreiras,
cm que se achava •.

ACl:oruam, os do Supremo Conselho de Jü~tiça J.\.filftar. Que
confirmam a Sent-ença,
em qu~ o' Conselho de Guerra Regimentalabsolvêo o accusado Domingos José de Almeida Barboza , Tenente
da 3. ~ Secção do Exercito,
por faha de- próva legal da culpa de.
deserçâo , qlle faz o unico objecto deste Procé:!iO. e mandam que
seja solto. = Lisboa em Ses~ã(Yde 31 de Mnrço de HH9. = Jt;I. e,
.Háto.
B. MeUo.
.H. de Sani() A»~ooio·.
B. de. Perncs.
= Fasconcellos, = .Fui presente = Siloa , Promotor,
.

=

=

=

-.~.-.

Sentença,p1'Ojerida

pelo Supremo

Conselho

tk Juslif"

MátUaT •.

Bm StmM de 90' d« corrente lIle%.
.
Regiment6
de CavaJt'lria N ." 8.
Bartholomcu
de Olil'etra Leoitão, Tenen te'; t'endf) sido IIccuiadof
de tentativa de nesasirrio , e ferimentos., foi afl~oivido por fil"~&' de
prôvas , e mandado pôr em liberdade.

Licençall.arbitrodàl
por motivos de molestia aos Officiaes abai.ro de ..·
clomdos , e ConfirmttdCN, por SUA .MÂG.1..:S1'.AlJE EL.REI.
Seu
de 12 do corrente '11'te~.
Ao Coronel GrbdHado,. 1'eA-et1te '.{ej da. P'lI-Ça' de
mino J.osé Pereira Ruogr1, sessc nt a dias para se
Em ~es.~âode 21 do ditu me'lS.
A~) Brigadeiro Graduado,
Chefe de Eslado Maior
.Milita.r, Luiz Ignacio de GOllvêa, quarenta dias

Licenças. regisladns

eoncedidas

Ao Capilão do 2." RE'~imcnto
Mngalhães,
prorog-aç5.o por
Ao CapellttO do Regimento de
de Carvalho Raroos., quinze

aos- Ofjicinc,

Peniche,
tr act ar,

Fcr-

da 7." Divisão
para se tractar,

abauco indicados;

de. Artilheria , Autonio Maria deSá.
trlllta dias.
Cavallal'la N,- 3, Caetano Joaquim.
dias.

Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria N." 4., João Couceiro dá
Costa, pro rogação por seis mezes.
.
.Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N.· b , João Cyriaco Coelho, quinze dias.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N. o 3, Joaquim Lopes Guimarães, dez dias.
.
Ão Alferes do Regimento
de Iufanteria
N." 3, José Ferreira da
, Cunha,
sessenta dias.
Ao Major do Regimento
de Infauteria
N.· 11, Diogo Bello de
Sousa Malaquias,
quinze dias.
Ão Tenente de Infanteria
na ,3.& Secção do Exercito,
João Pedro
de Mendonça,
trinta dias.

-*~*,Foram Confirmadas
por SUA MAGESTADE
EL-REI,
as licen-ças que os Oommaadantes
da 6.&, e 8.& Divisôes
Militares,
participaram
ter concedido
aos Officiaes abaixo mencronados , na
conformidade
do Artigo 2. das Instrucções
insertas na Ordem do
Exercito N" 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Cirurgião Ajudante
do Regimento
de J nfanteria N. o 9, Joa, quim Sevéro Brandeiro
de Sequeira,
trinta dias para fie trn ct ar ,
Âo Cirurgião Mór do Regimento de Infanteria
N. o 12, Manoel de
Almeida Ferreira Maio, prorog açâo até ao-dia 24 para conunuur'
a. tractar-se,
0

No empedimento do Ajudante
O

M'!ior

General,

.JdjU.~~.,.&{$'~

, ~~,

N.O 15•
Quartel

General no

POfO

d(IS

~'

Necessidade"

em 8 de :Afaio

fie 1349.-

ORDEM DO EXERCITO.

RUA

MAGESTADE

do Exercito,

l\landa

EL.RE[,
publicar

como Commandante
o seg uiute

em Chefe

r

CARTA DE LEI.
DO~A
MARIA,
por Graça de Dcos , RA1NIIA de Portugal,
e
dos Algarves,
etc. Fazemos
saber a todos os NObSOS Suhdltos
que
as Côrte.
(jNrH>S Dt'crelaralIl,
e N()5 (-lncremos a Lei seguinte:
Artll!o
1.. () Governo
he authorisado
para or runisar
o Exercito
em todas as suas tartt's, no iruerva llo da Sessão Legislativa
de mil
oitocentos
quarenta
p nove
a mil oitocentos
e cincoenta
, como melhor cÓl'vil'r ao Serviço
Público , e á dcfcza do Continente
do Rei.
110, c Llnas Adjuce o t s ,
Art '3.
O GnVNIlO ho igualmente
author isa do para fixar os qua.
dros de todas as H,"í'nrtiç()l'~,
e EstdbeleeJnlentos
de qualquer
nat urez a que sojarn , dependentes
do :\lini"tNio
da Guerra,
Art. 3." As authorisaçôes
de qn .. trnc tam M artigos antecedente- siLO com t IId" lim't adas pelas seguintes condições :
1.& (-lue o numero de baionetas
~cgalldo a nova organisaçâo
, e
em lpmpo
de paz, não exceda o que for votado na actual Sessúo
Legiólativa.
2.'"
(~lIe a despcza que resultar
da nova organisllç:1O
e fixação
de quadros,
não o: co da R somma votada , na presente Sessão Legislativa,
pAra as d espexas do Ministmio
da Guerra .
B. a Que nas tabellas de soldos , ~ratiflCações,
e forragens,
que
acompnnlJarem
o plano da nova organisllção.
do Exercito , e a designaçãq
dos quadros
das diffcre utes R('pa;·tiçõ~s,
e Estubelecimen
..
tos Militares,
não haja allgme~to
dos sob~edltos
vencimentos
em
relaçâo
aos que forem estahelecldos
na Sessão actual.
Art. 4," O Governo
dará co nta ás Curtes,
na proxima
Sessã.o
Legislativa,
do uso que tiver feito da 811lhorisaçtlO conceJida
pela
presente
Lei.
,
Art. õ.· Fica revogada
toda a Leg'lslaç~o
em contrarío.
Mnndâmos
por tanto a todas aS,t\uthondades,
fiquem
oconhecimento e execllç~io da presente Lei per!en~er ~ que fi cumpram
e
guardem,
e façam cumprir
e gU,ardar tao Inteiramente. como neJla
se contem.
O Mmistro e Secretano de Estado dos Negoclos da Guer0

ra,

a faça imprimir,

publicar

e correr.

Dada

•

no Paço das Neces-

sidades , no primeiro
do Maio de mil oilocentos
quarenta d nove,
RAiNHA
com Rubrica e Guarda. = Barão de reUa Nu~a
de Ourem. = Logar do Sei lo.

=A

-.~~DECllETO •

em considarnçào
a favoravcl inforrnaçâ«
dada pelo
GOV<'r11nJôr.
Geral da Província
de Ang-olo, em Officio número
setenta e dois, de 12 de Dezembro do anno proxll1Jo lindo,
sobre
o r eq ner imento cm que o Alferes do Exercito.
Bcrn ardo Diogo de
Brito,
pede continuar
a servi .... a rt'ferida Província.
pAra p"dt'I'
gozar das vantagens do Pôsto de accésso que lhe faculta n Decreto
de dez de Setembro de mil oiloccnloo; quarenta p seis; Uel nor h-m
Anuuir a aimrlhan te pedido.
noureunrlo
nlélll d:".o o ure ;uo Uer.,
n a rdo Diogo de Br ito., Counnarrdaute
do Presidio de Cucouda, ()
V isconde de- Castro,
Par do, Reino,
Conselheiro de Est ado , Mi.
nistrn ti SecretArio, da Estado dos Negocios ESlHlflgeiuJ$,
eucarregado dos da Marinhe o Ultramar,
assim o tenha anteud.do , t' faça
e);{leutar.
Paço das Necessidadcs
, em tr intn de l\1nrçn rifO mil oito ..
centos quarenta e nove. = ltAl N H A. = J7iscon«a M Castro,
Tomando

Tendo

Eu pelo Meu Real Decreto de trinta de Março ultimo ,

do Exercito , Bernardo Diogo de
Briio , de conuuuar a servir na Provmcia de Angóla,
pum poder
gozar das vantagens do Pôsto do nceésso que lhe far-ult a o Decroto
do dez de Sett'Tll.bro de 1I1il. oitoct'nt.os
q uure ut a e sets ; [lei por bl' n
Promovér o rcJorjdn Alferes ao- Pó.to de Tenellle.,
para, oontinuar
l'l $Hvir
lIuqul'lIa
Provillcia,
unIa vez Gue além
dos quatro
allnOig'l!' IlIe f<ll"ulll marcados
{lO Dccrt'lo
de v~lIte e doill de A~oslo de
mil ol!occntO$ quarent", e cinco ,. alli lWrllW1H'ça todo aq\l(·lIe tempo <lllC lhe faltar para eomplt~lar. p\llo menos o número df'seis annos
cc les;dcllciu, ex.j~jdos 11ft Artigo terceiro do suprneilado Decreto
de dez de Setembro dê mil oitocenlos qllnrellla
e s\tii1, ficando 11111.
la., e de llenhum dfelto r"sla 1inha S( bera1l8 ne~f1II1~ào, quando
o r.1ellcionadQ Official por qualquer uwlivo deixar de ctUDprir a
clausula a 'llle o presente Dt'crelo o ohrig-a. O BarilO d~ v'illa Nov"
de Ourem, l\linibtro e. ~cretarlO
Jc·. ~o .. "l. J ri.,:;. gllci '5 d:1 ti Ilt'fra, o tenha a.silu enle'lldido, e filça ('x('otllllr. PIIÇO dus Nee<>.,;.
dad('s, em vinte e qllCltro de A bril de mil oit.o<:cnlns quarenta enove.
!tAINHA.
lJa.,.(/'o de l'illll Nova (le U"rem.
Annuido

á per tençâo do Alferes

=

=

SUA MAGESl'ADE
xo

Detl!rmloaqueosOtlkiaes
abaitel1hunl; os dt'~lillll que I[l(~s voo desigllados.
Cnrpo de Engenháro-s.
o Tenente
ue F:lo·Nlharia. na. 3." Secção do. Exercito. •

ItlejlciQrlQ(los

TeJtente,

__.~f~._

EL.H.EL,

[ 3
- Fr~1'\('isco
fOfmnçóc,;

1

.Maria Montano:
em consequencia
das favo'l'n'Vêis' iftdo Comrn and an tc Geral do dilo Corpo.

Regimento b [nfanteria N." 7.
COrOIl(lJ,
N." 6, Ant'Onio

1,'cIHji\V~

A!f"re:i, o Alferes
Pedro, 'Barreto,

o

Tcucnte

Coronal

dó Regiólellto

de Infunterié

josé, de Af'ntl:i(}.

do lteg;mên1ó

de Infáflterie

N.· 10, Joaquim

'

Regimcl1.l'(J'
de [nt'anteria N.· 10.
Alferes,
o- Alft'relo do [{egÍIIll\!rltú de lnfantcria
N.· 7, Francisco
Odorico da Costa M~ia.
j(agi1nc11to
dé.lnfem.teria N. o l'4.
Tenente Quartf'1 Mestre, o Tenente QuarLel Méslre da 3." Secçâo
do Exercito,
H ypofito Jhsé Ferrelra , por haver sido proposto pelo
respectivo Uommandunte,
9. a Divisrlo Militar~
F()rtl1íe'1.o do Ilbeo,
Governadnr",
O .Major
Ue'1i)tlriádo
Governador
da Fortaleza de S.
Thiilgo,
Juaquuu .1.,,(\ rif' Faria Santos,
Fortaleza de S. 1'M/lg~ •.
Govcrnador , o l\fajor I{;etbr'mi-ldn GoV'cl"llador da Fortalesa
dó'
Ilheo, tIo\lllO ldvares de Âm1!·l\de.

1." [Ja.talháo Morei de Atiradol'cJ.
do Regimento de Artilberia da Carta,..
'!'..I<lnc.
RaialhlÍo i 'acitnaü de Cucadore« do Pexo da Regua.
ExolII ..rado do exercrcio
de MH.ior·, pelo rr-querr-r , all('gnlldo motivos.
ot!enrliveis,
o Capitfto do H-eglUlcuto de Infanteria N." 9, Manoel H.odriguetó do Pinho.
.
.
Para ter o referido exuícieio
o Capitão do mesmo Regim~nto ~ João
Alfpres I o S"f1'lJlldo Tenente
I'reuerico
Curlos Agnell.)

ç.

Gomes

Ramalho.
lJalallltJo Naczonal
de. Caçador"1I de ràvlm.
E_xoneradC' do tlxerrf€"i·, dI' .t\pwente, p.,.J~ requprCt,
allegartdo hlotlvos atlendrveis,
" 'l'ef)t'ote da llalalhito
de Caçíld~rc~ N:'4,
Tholl)ilZ Berllardjpo
de Mello.
P"r<l ler o rt'tenaf) cxeródo,
o Alferes d~ mesmo Datallltlo, José

Joaquim

Huu.

80 A M.\Gf~STAD·E
Que

l\T ajor do

Et.RI1:I,

Manda d~cJârar' o seguinte:

H.egirnrnto
de J nfantf'ria .N. o 11, Diogo Bello
,\1;da~ttjas, .. io g'()1..H~ a- 1'(!~I\Çi' reg.htb'dll dI! q ninzc dias.
fo ('()I~CCida . Ordem do ExerCito to.." 14 de 27 de.A brit

o

t'OIlS:t

-.~".-.

[ 4 ]
Ltcenças a1'l>itradas por nsotieos de molestia aos Ofluíacs abai.r:o de ..
olarados , t Confirmadas,
1)0"
A M AGES'l'ADE
EL-Rb'J.
J,'Jn Sessão de 9 de JantirL'ul·imo.
Ao Tenente de Caçadores na 3 ~ Secção do Exercito,
José Alvl'S d"
Encarn açâo , trr-z mezvs para continuar a tractar-se e cnn valescer •
Em SCSHâo de H) do me" :pnu;zmo passlldo.
Ao Alferes do R(~gimento de Cavallaria N.· 1 , Januario Corrên de
Almeida,
quarenta dias para se tractar.
Ao Capitâo do l{egimentD do Oavallo rie N.· ~ Laa ceiros da nu·
NIU, Augusto
Sotcro de Paria, sessenta dias para se Iraelar.
Ao Capitão do I{"gimento de Cavallilria N." 4, Munocl de Almeida Soares , trinta dias par a se tractar.
Ao 1\1 ajor I eforma.do addido á Torre de S. Sebastião de Capnricn ,
Tbomé JIihrio Sardinha
de G usruâo , setenta dias para uso do
aras pat rios,

su

--",~.-

Licenças rC{!Í5tada. concedidas (ln, Ofjiciae. abaixo iudicodo«:
,
Ao Cil'llrgiiw Mór do H.c~illll'nto de Cuva llarm N." 3, José Alva·
res de Lima Leitão, vinte dias.
Ao Coronel do Regimenlo
de Infanteria
N.· 6, José Mal'ia da
Fonsêca Moniz,
11m m -z ; contado do dia õ do corrente.
Ao Tenente do ltegimellto de Iufantoria N," Ui, Antomo .lulio PP.
reira

dEça

Junior

,

seismczespnra

ir

á

Provincia

de

Cabo

Vr-rde,

Ao \fajM de Artifhl'ria 111\ 3.& Se('çl~() do Exercito,
JOllquim Mili.
Ião Sardinha de Gusmão,
prorogaçâo
por quinze dias.
Ao Segundo Tenente de Artilberia na dila Secção,
José Ans-hno
Gr ornicho Couceiro , prorogaçtlO por noventa dias.
Pelo MinislCl'io da Guerra
foi concedida prorogação de licen<;a por
mais quatro mel:cS para poder continuar
a rl'sidir fóra do Ileillo,
no Primpiro l'enpllle
de Arlilheria
na 3.& Secção do Exercito,
Thiaóo A ugusto Vellozo da lIo:ta.

--*~'t{.?(*--

Foi Contirmada
por SU A M\GESTA
DE EL-REI,
fi lict!nça
que o Com mandante
da 3." Divisão Militar,
participou ter concedido no Omelal abaixo menclollado,
na conf .. rmidlldt.> do A ftigO
2:. das I nD\TIICçÕeSinsertus na Ordem do Exercito N.· 13 de 6 dI!
1\'1 arço de lS:J7.
Ao Primeiro Tenente du 2.- Regimento de Artilheria,
Jorge Frederico Buyz, tnnta dias para se tractar;
cOlltddos do J." do
correnle.

No empedimento do Ajudante

() Majo,. Adjunto

=

N.O 16.
QuarlelGeneral

no Paço das Necessidades,

em 18, de 1lIui.

de 184;9.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

M AGE~TAOE

<do Exercito,

Manda

EL ..REI,
publicar

comoCommandante

o seguinte:

em Chefe-

.

DECRETO ..
Tomando em eonslderação
as circunstancias 'especiaes que con'correm n a pessôa do Segundo Sargento do Batalhão de Caçadores
numero trez , Miguel Augusto de GOllvêa: Hei p,or bem Promovê-lo
ao Pôsto de Alferes pata servir na Província do Moçambique.
O
Visconde de Castro,
Par do Reino,
Ministro e Secretario de Es·
ta do dos NegociosEstrllngeiros,
encarregado
interinamente
dos da
Marinha
e Ultramar,
o tenha assim entendido,
e fuça executar.
Paço das Nccessidades , em dez de Abril de mil oitocentos quarenta e nove. ' RAINHA.
= Fiscond« de Castro.

-~~,*--

Por Decretos de 27 do 1n~t; proximo passado.
Corpo de Engrnheiros.
Tenente,
o Alferes do Regimento
de Lnfanteria N. 07, José Joa.·
quim Namorado;
por haver satisfeito a todas 3S clausulas expres.
sas no Art. 36.0 do Decreto de 19 de Janeiro de 1837. .
Regimento de Cavnll<tria N.o~, Lanceiros da RAINH.A.
Para gozar das vantagens
de Capitão de
Classe , o Capitão,
Francisco de Sa llcs Pacheco.
'
Companhia de Veierano« de .Almeida.
Reformado na conformidade do Alvará de16 de Dezembw> def790',
o Capitão da 3.· Secção do Exercito,
Antonio Tavares de Sequeira, ficando addido á referida Companhia,
por assrm o requerer,
e em attençfio a ter sido julgado pela J\mta' Militar de
Saucie, incapaz de Serviço activo, haver feito a Guerra Penirssular , e ter estado preso mais de i> annos no tempo da usurpação.
Por Decreto de li> do corrente me'A.
Regimento
de [nfanteria
N: 7.
Allere!> Alumno,
o '-Primeiro Sargenl~ ,Aspirante a. Official, Jaime
Larcher , por ter as ba bilitações eXIgIdas no Art. 36: do Decreto
de 12 de Janeiro de 1837.

1:

_.~.-

PORTARIA.
Ministerio da Guerra. - Repartição
Manda A RAINHA,
pela Secretaria

do Conselho de Saúde,
de Estado d08 Negocios

•

-da

(()
.
~

Is

"

(12]

Guerra 1 qUR os indivi.duos mencionados na presente Portaria.tenham
os destinos que lhe vão designados,
- Cil.· Regimento
de Artilheria, Cirurgião Mór, o Cirurjnâo
Mór do Batalhão
de Caçadores,
N" 4, Joaquim d~ Car,mo Malheiro. Batulhâo de Caçadores
N.· 4, Cirur~ião Mór, o Cirurgii\o Mór do 2.· Regimento de Arti»
lheria, José [gnacio Godinho Simões. Regimento de lnfonteria
.N .• 4" Cirurgíão Mór, oCirurziâo Mór do l{eg;mento de Infanteria N," 11, Joaquim Baptista Ribeiro. - R('~imento de Lnfantcrie
N. o 11, Cirurgiiio Mór, o Cir,urgiuo ,Mór do Regimento de r nfanteria N.o4,
Luiz Maria de i\ssumpção.
Poço das Necessidad('s,
em'>, de Maio de 18~9. Burilo de Vilta Nova de Ourem.

-.~.-

Sl(A MA.GESTADE
EL-REJ , Determinaque
os Officiaes.ahai"O mencionadcs
lenhum 09 destinos que lhes vào designados.
Regimento de Cavallaria N." 7.
a
Alferes.
o Alferes de Cavallaria na 3. Secção do Exercito , Rafael
PHlto MOllt€iro Bandeira.
~ a

Secçâo do

K7:(Jf'citn.

Capitão,
o Capitâ» do Regimento
de Caval larin N." 3, Antonio
Chrispiniàno do Amaral;
por haver sido julgado incapaz de Serviço activo temporariamente.

" . Batalhão Nacional de Caçadores,de VilllJ Nova .de Gaia.'
Exonerado
do exercicio de Ajudante
Infuuteria N." 2, Joâo RoJri~ues.

, o Alferes

do Regimento

de

--*~~.--

SUA MAGESTADE
EL-HEI,
Dl'tNmina
que os Commandantes dos Corpos nas infoílllaçoes
que derem sobre as requerimeut0S dos individuos , que pertenderem
fazer-se substituir no Serviço
Militar,
declarem qual he o tempo de praça dos requerentes,
e se
se alistarlWQ voluntariamente,
0\1 foram recrutados ..

-.~.-

SUA MAGESTADE
EL-REI,
Manda declarar o seguirue.:
'I."
Que o Capitão do Batalhão de Caçadores N." 4, José Antonio de Sousa Chagas,
só gozou da licença registaua que lhe foi
concedkla pela Ordem do EXHcito~N" 11 do corrente unuo , desde
14 a Q8 de Março ultimo.
Çl.o
Que o Tenente do Ragimento d<lCavAllnria N.· 8, Bart hoo
Iomeu de 'Oliveira Leitão, que na Ordem do Exercito N. 14 dê Cj:J
de Abril ultimo, se dizia Ler sido absolvido por accordam doSupremo Conselho de Justiça Militar,
er,n Sessàode 20 do corrente, foi
abiiolvido em Sessuo de ll() d,: Janeiro do corrente Rnno.
3." Que o Tpnente
do Rp.girnento de Infantlolria N" S, D. Luiz
de Azevêdo J(> Sá Conti ti ho. não se utilisOll da licença registada de
lJinta dias, 'l,ue .lhe foi concedida pela Ord~m do, E.Kcrclto N. ° 10

, [3 1
·de~tc anno , "por estar go?undo a.Iicença de triht~ dias: ~ue obteve
para se tract ar por motivo de rnolestja,
tiYIJ '?
C
I'
~.,
4.· Qne'o (~lInrle! Mestre col locado 110 Regimento de Lnfnnterh N," 14., TIllOrdem
do Exercito N." 15 do corrente anuo , he
Ilypolito José Pereiru v .e nâo Ferreira,
como se publicou.
D. ° Que a licença re~i5tnda de trinta dias concedida pr-Ia Ordem
do Exercito N." 6 de 19 de Fevereiro ultimo,
ao Alferes do Regi.
monto d-e Cavallaria
N" I, Joaquim José Madeira,
deve ser co a-.
tada do 1.0 de Junho
proxilllo
futuro,

->:~,,--

Sentença.

'}J?·ojeridas pel') ,""'upreuw Conselho de Jil"çliçfJ ]'r/ilitar.
Em SCSNiÍO dr Ql ,io .l7le$ proxu/lo passado.
Reeimento de Caoolloria N" Q, Limoeiros da RA/ NUA.
Jos~ Maria Moreira
Freire Corrêa Manoel Áboim,
Alferes ,
tendo
sido a ccusad o de lt'él!lsg-res:;l\o de Ordens,
foi absolvido
-por
Se! não achar
contra elle próva de c.riminalidade
~Ig rma , e mandado pôr em liberdade.
3.· Secçâa do Exercito.
Luiz Manoel
de Mello, Capitâ»
de Artilheria,
tendo sido' accusado

de estar

e mandado

eHI alcance

com

a Fa7.CJJda

Nacional,

--.~.-

pôr em liberdade,

foi absolvido

,

por falta de criminalidade.

Licenças arbitrada.ç TW'· motivos de molestia aos Officiaes abaixo declarados, c Canfirmadas , por 8U A M AG l:,;STADE EL-REI.
.
Em S'e.ssiíode 12 do 1nel. proicimo passado:
Ao Aspirante
Addido , com exercicio
na Pagadoria
da 8.& Divisão
, .Militar,
Antonio Ramalho. MllCêdo Ortigão,
sessenta
dias para
se tractar.
Em. Ses~il() do 1.. rio .correnic nu')'".
A'9 Tenente do Regimento de Cavallaria
N" 6, Mnnoel José' Fernandes,
noventa
dias para se trnct.ar em ares patrios ; contados
dp. () do correntp.
Ao Tenente
do Batalhão
de CM;ad.Hes
N.· 8, Jmé. Jg--nacio de
Oli ..eira.
qlJRrPllta diai pa~a fazer uso de Banhos
de Caldas' de
Vlzella
na sua origem; a começar em 16 de Julho •.•
,
Em Se8.,iío de ~ do dito 'I/Ie~.
Ao Major de Infanteria,
na 4;& Secc:ào
Exercito.
Munoel Antnnio da Fon~êc(J,
quarenta, dIas pa:H fazer \l.o'.ce agua dns (;nldas
de Vj'zplla intcrn[lment~
na sua origem;
conlfldo5 do 1.o deJulilO.
Ao Capitão (~uartel Mestre de !nfanteria,
na r('f~rida S(>CÇtLO, Manoel José Lopes, quarenta dias para fazer \150 de 13n'nhos de Cald~ de Vizel1a, na sua origem; contndos dQ 1.0 de Julho.
E
Sessâo de 3 do dito melo.
Ao 1
to_de ~!lfantcna ~ .. 8, Antonio José Per-

no

reira , noventa dias para se tractar em ares patríos , aonde lhe
oon vier ; contados de 4, do corrente.
Ao Mujo, Graduado de Arlllheria,
na 3" Secção do .Exercito, João
ManOf'I Pereira , quarenta dias por ferimento de ba:lI" para fazer
uso de Banhos de Caldas de Vizella na sua origem; cOlltados do
1. de Julho.
Ao A1feres de Infanteria,
na referida Secção, AntOllio Pereira Ferr-az Junior,
quarenta dias para fazer uso de Banhos suJfllreo5 em
Vizella na sua origem; contados do L" de Julho.
Ao Segundo' Officiol Addido ii I nspecçâo Fiscal do ExerC'Íto, Frallcisco lzidoro da Silva Prata,
quarenta dias para se tractnr ,
Âo Assistente Dep'~tado do ex tincto Commissariado ,o Conselheiro
Joaquim José Marques Caldeira , sessenta dias para se Iractar.
Em Scssâ() de 4 do dito me~.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N.· '8, .José Maria da Fonsêca Lemos Monteiro,
noventa dias para gozar ares palrios.
Em .'l·css,lo de [) do dito meto.
Ao Major do Regimento de Cava llaria N.· 1, José Xavier de Moraes Pin ro , sessenta dias paTa fazer uso de leite de jumenta
e
agllas do Gerêz; contados de 20 de Maio corrente.
'
O'

--.~.--

. Licençcs registadas concedidas ao« Officifl('S aboixo indicn,)os,
.Ao Tenente do Itegirnento de Ca valluria N." 7 t José de MelJo
Lemos e Alvetlos , dois rnez.es
Ao Capittto do Regimento
de Infanteria N.· 9, JoaduilJl Pedroda.
Cunha,
dois mexes.
Pelo Ministerio da Guerra foram concedidos trez mezos de licença
sem vencimento,
ao Inspector de H.:viotas Graduad.o,
João Pedro Nolasco Xavier de Lemos e Brito.

--I~"-

Foram Confirmadas
por SUA Mr\GESTADE
I:;:L.R:EI, as lieenças que os Cornmandantes
da ô.", e 9." Divisões Mililares,
participaram
ter eoncedido aos Officiaes abaixo mencionados,
na
conformidade
do Artigo 2: das Instrucções insertas na Ordem do
Exercito N." 111de 6 de Março de 1837 ...
Âo Alferes do Regimento de Infanteria
N,- 14, JosP. Francisco
Gomes, 11m mez para se tractor: contados de 24 de Ahril ultimo.
Âo Delegado do 'Conselho de SauJe do Exercito,
Manoel da Cunha Coelho, trinta dias para se tractar , contados de 2i de Abril
proximo passado.
_.

No impedimento do .Ajv.danle
() Mqjor .Adjunto

eneral ,~ .~

= .~~

.

.,

N.O 17.
·C;;l1,ta,.Ú, Gene'ral

110

Poço das

Necessidade'"

em ~ de J'tt1'~M

dt! 1849.

ORDEM DO EXERc'ITÓ.

SOA

J\{AfJESTADE
Manda

do Exercito,

EL.R.IÜ,
como Commandante
pebl icar o s(~gllirJte:

em Chefe

DEOH.ETOS.
Attendenclo ao quê em seu requerimento , Me representou
An·
'tonjo Mana de S:l Maga,lhães,
C;tp;rào do segundo Regimento de
Ar tilheria., e Cousidorando
qlle o supplicante habilitado,
como se
acha, com o Curso de Errgcnherie M.il~rtrr, está nas circurrstancraa
de ser proatave! ao Serviço da Provincra' de Moçambiqut!,
em con s
formidade com o disposto no Al'li'go dacimo sl'gllndo do Decreto de
sele de Dezembro de mil oitocentos trrn ra cseis: Hei' por bem Despachril-o para servir na sobredite Proviucia , aonde será: empregado
nus Uom missões que lhe forr-rn designadas pelo respectivo GovernaM
cor Geral,
p com especiahdade no Ipv&n1'8111ento das Cartas
Geagraftcas,
.., Hydrogrnflcus da mesma Província,
como determina o
sobredit o Deoreto, (} Vi.conde de Casrro, Par do' Reino, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros,
interinamente encarregado
dos da Mnrinha e Ullruurar , o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Ncccssidades , em quatorze dd
.Abril àe mil oitocentos quare ta e nove ......... RAINHA.
[7ú.
çoudc de Castro.

=

-'

de

Tendo Eu, pelo Meu Real Decreto
tjllRtorzé
de Al:>ril ulti.
oxpedido pelo MillisteriCl dos Negocios da MlIrinl18 e Ultramar, Nomeado o Capitão do segundo Hegimenlb de Ar tilherla ,
Antonio Maria de Sá Nlagdhãe's,
para servir na Província de Moçambique,
a fim de ser
empregad()
nas Cominissões
que lhe forem dcsicnadas
pelo respectivo Governador
Geral. II~i por bem'
na confo~OIidade do Artigo terceiro do Decreto de dez dê'SC[crnbr;
<le mil oitocentos quaren te :e seis, Pf~movêr o refet\dô' Capitão ao
Pôs to de Major do Exercito de Pórtugal,
sem prejlliso dos omcises m{Jis antigos dl1-respecti"a Classe, ficando IJorém nulJa, e dé'
nenhum
efTeito esta Minha Soberana,
R~solução,
quando o agraciado, por qualquer motivo nào seguIr vlagNo para o seu destino,
ou deixar de servir por nove annos' naquclla Prnvincio.
O Bbrão
de Villa Nova de Ourem', Mrnistro e Secretario de Estado dos Ne •
1110,

ar

•

godos
da Guerra , encarregado
interinamente
dos da 1\1arillha. e do
Ultramar,
o tenha asaim cnteudido
, ef'lça exccurar , Paç.) <las Necessidnde ~ ern vinfe e dois de Maio de mil OJto\:cfI!OOltltHeJ:ta
e

uo ve ,

= Rt\INHA.

Baráo de V.Ua Nova de Uurem,

=T

Achando-se
actualmente
Reformado
no Pôsto
de Mar~chnl
deo Conselheiro
Jo:\O da Silva Serrâo : Hei ]>M be ru EJ.oneJ:'II.o do Log.ar de Intendente
Militar '. qu.e lhe foi c?nicl ido pelo
Decreto de vinte e sete de Junho
de mil oitocentos truu a e seis , e
bem assim de Membro da ComQ1is~110 Liqnidatarm
di s t.xliI1cta. IJn_
gadorins
Militares,
crenda
pela Portaria de vinte e oito de J)pzelllbro. de mil oitocentos quarenta
c quatro.
O Bar~1O dp. VilJa Nova
de Ourem,
Mínisrro
e Secretario
de Estado
dos Negocias
da J uerr a , encarregado
interinamente
dos. Negocies da Marinha
e Ultramar , o tenha assim entendido,
e fuça executar.
Paço
dus l\ecessidndes , em quatorze
d.e Mui,., de mil oitocr-ntos quarenta
e nove.

Campo,

nA I N II

A.

=

Barão

de Vitla

-~.-

Por Decreto
Baiaihâo

Nova de Ourem •.

de ó do 1ne\5 proeimo

Nacional

passado.

de l!.·mprcgado$ Públice«,

Para ler as honras do Pósto de Alferes,
em nttençâo
Ser vicos , o ex-Alferes
, Anacleto
ugusto Hangrd

Batoltiâo

Nacional

aos seus bons'
de Faria •

de Caçadore« de Béja;

Para ter as honras
do Pôsto
de Capitâo , em attenção
aos bons.
Serviços,
que prestou
durante
a pnssada
Iucta , o ex.Capitão.
Aggregado,
Ant()nio
Xavier
Gorcia da Motta e Vasconcellos.

Batalhâo f\1rwionalr de Caçadores da V.Ua da Frim.
Demittido,

o Alferes, Ga.par Joaquim Borgeõ de Ca~tro.
Por DecretOl de lá do lUto me~.
Batalhâo de Ca_ç(ldQre N.· 4.
Para goza ... dae vantagens
de Capilà(,
de 1.a. C!lsse, por se acha
comprehendido
na disposiç;1O do n"creto
dI' 4 do' Janeiro
de1837,
o Capitão,
Joaquim
Lop('~ Soeiro de Amorim.
Regtmento
de T1~ranterfa N.· 1.
CapiLão da ~. a Compan hia, O Tenen le, J<'rancisco Romão Xa vier

da

Veiga.

.
Capitão

Regimento
dR 8.

a

Companhia,

ria N.· 14, Alltollio

XaVil!f

de J n/a 11 feria N.· 4.
o Tenenle

PlOto

do Regimento

da Silva.

de

Infante-

Regiment() de Infanleria
N." 11.
'Capitão da 6," Companhia,
o Tenente
do Hegimcnto de Iufanteria N." 12, Joaquim José da Silva.
,Regimento de Injanteria N." 14.
'CapitrlO da Companhia
de Atiradores,
o Tenente,
Anacleto José
de Sousa,
~," Secção do Exercito.
'Capitão,
-con tin nando no exercicto cm que se acha, o Tenente de
I n fali teria em pregado 110 Collegio Militar,
Antonio Justiniano
Freire de Andrade Salaz ar d'-Eça.
Demittido pelo requerer,
o Cirurgião Mór da 3,· Secção do Exercito, nomeado para fazer Serviço na Praça de S, J uliào da Bar-,
ra , João Frederico Teixeira de Pinho.
4." Secçâo do lJ'xercito.
Companhia de P'e,lerànos de S. Joâo dá Fô«,
Reformado
na conrorlllidúdf'do
Alvará de 16 de Dezembro de 1790,.
ficando addido á referida Compunbia,
o Tenente da a.a SeCçâo do Exercito ,.José Pereira Maço: pelo requerer,
e em attençâo a er sido julgado
incapaz de Serviço activo,
pela Junta.
Militar deSande,
ler assentado praça em 1808, e feito a Guerra.
Peninsular,
onde foi trez vezes fendo,
F(Jrtal~w de Buorcos ~ FJguciro.
Capitão addido á ref:>rioa Fortaleza,
o Tenente do Regimento de
1 n fanteria N." l í, Joâo Maltas,
em attcnção a pertencer-I he o
dilo Pôsto por sua antiguidade,
ter soffrido perto de cinco annos de prisão pelo usurpudor , e achar-se julgado pela Junta Militar de Saude , incnpaz de continuar
em actividade
por effeito
de molestlas adquiridas no Serviço,
Castello de S. Sebastido ná Ilha Terceira.
Reformado na conformidade do citado Alvará,
ficando addido ao
referido Caste llo , C) Aj od an te das ex tinctas Milicias da Ilha Graciosa, Henrique José da Veiga, por hn ver sido julgado incapas
de Serviço activo , pela Junta Militar de Saude.
í

P01'

Decreto

de '21 do dito me!!.

Prc:ç(~ ele Chave s,
na conformidade do Alvará d~ 16 de Dezembro

Reformado
de 1790,
e Ar t , 3: do DeC'f('to de 13 ~t! Janeiro de 1837, por ter sido
julgado incapaz de Serviçu activo, p<;>rlima Junta de Saude , ficando adJido á referida Praça,
o Cirurgião Mór da 3." Secção
do Exercito,
Antou;'o José Antunes.
Por Decreto de ~3 do dito me'l.
Torre de S. Vicente de Belém.
Reformado na conforo:idade do Alva,á de 16 de Dezembro de 1790 I

* Ç3

pelo requerer,
o Coronel da 3.· Secçlo do Exercito , .José Joa ...
quim Gómei Fontoura;
ficando ad dido á referida Torre em attençâo a contar mui. de 40 annos de San:iço, e ter sido julgado pela,
Junta Militar de Suurle , IIlcapaz tia Serviço activo,

PORTARlAS.

=

= Secretaria. G.eral.
1,& H.c[-la-rtHb,
pela Secretaria. de Estado
d.rs . "g'H:ios da.
Ú.lIt;rra"
dissolver a Comm~s,ão Liqllidataria
dos extinctas
P;p'fldo •.
rias' Mililnrc~, creada pela POJ't'1ria d~ ~8 de Dezembro
le lJH, ~
e Determina
que 0S Empregados
CIVIS
com cxercicio na referida
Commi5sáo passem como Addjdos,
para a Inspecção
Fiscal do,
Exer.cito, ex.ceptni\.ndo..os Em~regados José Luiz Mendes, e Anto.
nio L(h~l'atl) '. q.uc serào Addídos
<Í. Repurtiçâo
do Oontabilidade
~(.~te Min isterio
qual ficarâo perll!ncendo
os tr a ba lhos q IlO esta vnrn
H c,ar;;o da mesrna Commissào,
Paço das Necessidades ,. em 15. de
l\'hiÇ> de 18 }9. - Barâo: de f7illa Nova de Ourem.
l\1inistcrif)

Mand.'\

da Guerra.

A RA IN.JtA",

4

---,,
SUA MAÇlESTAD'E,
A RAI.NfB, Attendendo
no que Lhe
representou August« Ccz ar de T .iseou ce llos , Tenonte do Corpo d~
Estado. Maior" e Lente Sllbstitllt(.
ria Escóla do Exercito,
pedindo.
si:l', restituido
ti sua anterior posiçiío,
por lhe não convir continuar
110 exer cicio do Magish~rio:
Man'd~ pela Secretarie de Estado dos
Negocios da Guerr a, f~xon~rnr o referiuo Tenente do Estado i\Iaior
do Exercito , ào el'erc:icio de L>nte SubslItutl',
para o fJ.uaJ foi nomeado em virtudp' da·Porlaril;l
de 12 de Junho dt" 18WJ Paço das
Neeessidades,
em li) d~, Muio de 1849.
Bardo d, VzUa Nova
dr:, Ow·em.
Ministerio da Guerra, _ JVparliçl~CI do C~.nslllho de Saude. -.
l\{anda A RAlNHA,
pela Seorrlari-a
dé E.la!l.() dos ·Negocios da
Guerra,
que 0, Clrurgià,) i\I6r da :3," Secção do Exerrito,
M!lnoel
J oaq tlim Mo! eira, JlIlSS~ II f'~1.erServiço na Praça de S •• J IJlião da.
Barra,
pela dl'mlSsfto dó Citurgiiío Mór da 111l1Sma Secçilo para ali
nomendro pt,r Portaria
d,> !2ô de Fl'vereiro
ulti\llo, Orvlem do Exer.,
cito N.o S de 6 de M.ar~o do corrente- anno, João Frederico Tei.
xeira de Pinho. P,1í,'0 ,doi. N'ccesbidodE'il, clll··19 d~ Maio de 181-9,

_

B"n1o dtJ VtUa NovadfJ Ou.rem.

l

5 ]

Mil1i5t~l'io da G ll~rrn.
_ Hepartirr,(,
do Conselho Jt SSlldr. 'Manlt! A RAINHA.
pela Secretari~ do .Estado dos Ne;;'ociGs da.
. Guerra , que o Cirllrgiiiú Mór de Ca va liaria N: 5, Antonio Joaquim Fernandes,
marche ás Inspecções
de 'nllde da 7. "', (' 8.· Di..isoes Militares , por se achar impedido
por motivo
de m olestiu , o
Clrurgitto do Exercito, c Delegado do Consdho
de Saude , [vIa Il(lf' l
da CUlItJa Coclho , sendo-lhe
Ilhollada a gratificação
diar ia de 8nO.
r éia, como detr-rmin a a Or.Iern do E'{(:'r~'il n N." 35 de lS:::7. P,'ÇO
das N ('cc.sid,.tdes., em !il.J. de i\LLÍo de ]8·19. - Barâo de V,lta
~VQb" de Ow'el/!.
-

Mini$lerio da Guerra.
~. R,~paltiç~o do Conselho de Saude, j\.L\I1da A RAINHA,
pda S,!cl'etaria de Estado dos Nf'gOC~os da
Guorra , que 05 individues
nJeflcionad()~
na presl·nle
Portllna
Lenham .os destinos
quP. lhes viio ,lesignndos.
l3alrdbàn
de Caçadores ~ ." 7, Cirur;;ífw Ajudante,
o Cirurgião
l\jlldallte
de Illl'üuteria N." !), JOl\ljllil1l
S"dro Brnudeiro
de Figueirêrlo.
Hegim cnto de Iufanteriu
K.·~;"
CiruI"O'ir\t1 Ajudante,
o Cirurgiâo
A.Ju"
dun te de Uaçador,:~ N,· 7, José [)uarle
Pedrczo,
Pr ço das Necessid ades , em ~.!G de MÍlio de 18-4,9. Barão de ri/ta Nova de:

O'wem•
SUA Mr\GESTADE
xo mencionados

EL~REf',~

Df:tHfT)ina que ('s-Officia~s abai-

o~ destinos qlle Ihf~ v;,o designados.
Rcgú;/.t"/1.to de J,~Jil!1 leria N: J.
Tenente,
o Tene"te rio B,Jtalhüo d(~Caçadores 1\.0 8, João Igna ..
cio Chrispinia!lo Chinllc:l.
Re::.,íltlfiltt1 ele Infnd.-ritt
LV.· 7.
Alreres,
o Alferes do Regintéuto de b;fanlc,.ia
N.· 1~, Mnnoel da's
Neves.
, Rcrrill1t:nfn
de- /n/(11IIcria
N' ..• LI,:
Alferes, o Alferes J~ ;J_" Secç~to do Exercito,
Antonio Maria Cam-

Para' Ipr !'xf'rcicio
de Vianna

Manoel

tcnbaui'

4.•• Se('S'âó do EX('1'eit~.
no <,:'ostello de S. Thiai!'o da Barra

dI:' C1p"l!1n

do Cnstpllo,
de Santa '1\tr.ria

,Cnpellao
d,.; J"SlIS.

O

dà r-eferidú

Sccç1fo,

o Padre

Tol'l'e de S. Vicente de lÍclém
na cOllformidaJe
da CiHta de Lei d., 23 d(~ J111díO de
lS 18, o "'lnreclwl. de Car'Tlf)Q R,d\\i'maclo,
.]Orl'; da Silva Súrâo.
Ralalluío ~acionat de ,C'/fadores
(/,., Peta .tã Beo'7.i(l.
E'. , IlHado du exctciCio. lhJ'i\16jd", pdü rêquel er', IIl1égUifdo motivo~

Ad.lido,

[ G ]
attendivcis , o Capitão
Gomes Ramalho.

do Regimento

N.· 9, ·João

de Infauteria

Exonerado
da Cnmmissao em que se-achava
no 1.0 BatnlhilO Nacional de Caçadores
do Parlo,
o Major Addido ao Castello da
Fóz , Joaquim Victoriuo de Almeida Baralha,
pelo seu múo
tado de saudc,

es-

-#~:!ç.{~SUA MAGESTADE
do exerci cio que tem,
Nacionaes.
o Tenente
da Costa Xavier.

EL-REI,
Determina
que seja exonerado
junto ao Commando
Ger al dos Batalhões
Coronel na 3.& Secção do Exercito,
João

Constando haverem
alguns Corpos,
saccado para rnunu!cnçân
do rancho,
quantias
superiores
áqllellas
que precÍJ;amellte
IIl" saL'
necessarias pura similhan te despcza : Manda SUA MAGESTADE
EL-H.EI,
r ecotnmeudar
a maior exacçâo
nos sobrcditns saques :
a Irm de que (',;tes nunca excedam ú iruportancia correspondcuteás
praças eflectivauiente
arr auchadas,

-*~.?:.-SUA MAG ESTA DE EL-REI, Manda declarar o seuuinte :
1. o Que o Tenente do Batalhão
de Caçadores N.· ,1" o ,\ 1:6!19\0
Cezar Cordeiro,
cx ercêo as fuucçôcs
de Ajudante
no dito COliJO,
desde QO de Janeiro de 181,7, até 10 de Junho de lBH3.
2.· Que o Capitão do Re~imcnto de Infanteria
~ ." 8, Luiz Xnvier V alente , tendo cm l2i> de Abril ultimo principiado
a gozar a
Iícença reg'i~lada que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N."
12 do a do dito mez , se apresentou para o Serviço eml
do mez pro ..
xi mo passado.
S:
Que o Tenente da 3.· Secção do Exercito,
Alberto Antonio
de Sousa Pinheiro,
a quem pela Ordem do Exercito N. o 8 do corrente an no , foram concedidos
trez mezes de licença reglstada , só
gozou d ois mexes da respectiva licença.
4.· Que o verdadeiro nome do Capitão de Artilheria na 3. a SecÇl\O do Exercito,
que na Ordem do Exercito
N." 16 do correnj.,
anilo vem absolvido por Accordam do Supremo Conselho de JustiçB
Militar,
he João M unoel de Mello, e não Luiz Manoel de Meflo
como naquefla Ordem se menciona.
:;.0 Que 11 licença de um mez arbitrada pela Junta Militar de
ô

Sau.Ie , em SPSS;lQ de 6 de Julho do a n no pn:lSlldo,
ao Capl'lIào do
Hl'gil11f'lIto de Ln Iuu tc ria N," 15, o Padre .lV:htthin6 da Lllz HiLcíro,
foi pUla fazer uso de Banhos sulfuricos,
•

-~.--

Lscença« arbitrada» '{!Dr motivos de molcstia aos Ofjiciat'.~ allaixo declarados, " Confirma.las , por SUA iIIAGh'S'l'A
j) L' DL-REI.
Em Se SI/tio do 1.0 do me" ]11'():ri'lllopussado.
Ao Capitão do RegittlCnLo de IIl[aTlterla
N." ~-, ManMl José Coelho, quarenta dias para fazer mo de Banhos de Calda" das 'I'aip:lS na HHI ~riO"('tn: c,)nt'l<l.1s do 1.0 de Julno ,
Ao Capitão
don~esmo Ht!gimellto,
Luiz Antonio da Rqza , sessenta
dias para conriu unr a tructar-se , e fnzer uso de Banhos de Caldas de Vizolla na SI!>I orl,:,eUl.
Em S,;S_ifío de. á do dito me ....
Ao Major Graduado
de Arulherio
, na 3." Secção do Exercito,
Domingos Antonio Lobo Pc.sanha,
quarenta
dias para fazer liSO
de Bnnhos de Ca ldns de Vizella na sua origem; coutados do 1.de Julho.
Ao Segundo
Tencuto
de Ar tilheria , na referida Sccção , João .José
Soares,
qun ren ta dias para fazer uso de Banhos de Cuidas de
Vlzella na sua ori;r.cDl; contados do L." d~ Julho.
Ao Alferes de lnfantf'l"ia na dita St>CÇtLO, João Baptista da Silva ,
quarenta dia, para far er uso de Banhos de Caldas de Vlzella na
sua orizem ; con tados do 1." de J un ho,
"
Em Sdssllo de 9 do dito me«,
Ao Major do Regim.cllto de Cavallaria
N: 7, Manoel Luiz Pacheco, quarenta di ' IJara fazer uso das aguas therrnaes cm Cha ..
v . crJ'lllc I
li
de Julho
"'Sess4p de 14 dn dito me%.
.Ao 1\1ajor de Velerano~,
ct\m exereicio
I) o Bata lhilo
Na cionnl de
Caçadores de t'\glleda,
MAllot'l de Snav('dru,
spsselita dias para
fazer uso de Cnldas em S. Pedro do Sul, oa sua orig( ln, e Ban bos do mar cru A veito, começando 110 L· de Ag!)sto.
Em Sesscío de 18 do dito 1fItt •
.Ao Capitão do Corpo Militar do Ar~('nal do Exerciro,
João Antonio Peixoto di' Mendonça,
qlJar~nta dias para tomar Banhos
das Caldas da }tainha na sua origem;
começando
00 1.0 de
Julho.
Ao Capilrlo
da 3." Seeçtw do Exercito,
AlItonio
Maria de Frias,
se::.senLa dias para fazer liSO de agllas th(~rma('s 1m S. Pedro do
Sul, e em ~f'gl,ida fcrrcus; começando no 1.0 de JullH'.
Ao Alferes de (Javallaria
Ita referida Secção,
Guilherme
AnLoJ

L

o]

nio de Ar.evê,Jo, trinta dias para fuzer uso das aguas das Clll ..
das da Rainha na sua orig-ern.
Em Sm;d,o de 2-1. do dito rneil.
1\0 Amun uense da 1n;pecç~lo Fiscal do Exercito,
Francisco C3;!ns
Serejeiro,
noventa dias para se tractar,

Liccnfas

1'cgútadas concedidas aos Dfficiaes abaixo indicados,
N. o ~ Lanceíros da ltAINHA ,
Francisco Antonio de Sousa, dois mezes.
Ao Coronel do Re&imento de Lnfanteria N.· 6, José .. Maria da
Fonsêca Moniz, prorognçao
por IlIO mez.

l1Q Major do TtegilI}ento de Cavallana

--,~~
Foi Confirmada
por SUA MAGESTADE
EL-REI,
II licença
que o Commandante
da "l.a Divisâo Militar,
participou ter COII'cedido ao omClal abaixo mencionado,
na conformidade
do Artigo
~.o
das In~lruc~~ões insertas na Ordem do Exercito N," 13 de 6 de
Março de 1337.
Ao Capitão do Regimento
de Granadeiros
da UAINUA,
com exercicio de Major no 1.0 Ba~alh5.o Nacional
do Oommcrcio,
l\;anoe] Antonio de Moura Cabral , prorogaçâo
por um mel: par ...
continuar a tractar-se,

N.O 18.
fQUtltld

GeneraJ

no Paro das Necesaidad66"

t}M

16 de

iJunho

de 134·9.

ORDEM DO EXER-c.ITO.

S

II A M 1\ (J EST A.DE :E L n E [ , .eomo CnnunJul'lafttc
do Exercito,
Manda publicar o scg uiute :

em elide

Por Decretos de 29 dI) m.e'!.proximo passado.
Torre de ~'. ··Vicentede Jj~lérn
Reformado na conformidNdt> do Alvará de 16t!t'.Oe;:embro
de 1790,
o Capitão do Ultramar unido á 3 S,'c<;no do Exercito,
D. Pedro
de Menc7.es Alvares Cabrill de Brito A [arcâo , ficando addido ú.
referida Torre,
pelo l'f'qllcrer, c oro ,attençn.o ,-a ter sido .julgado
incapaz de Serviço activo, pela .luuta Militar de S~\.\de.
Torre de S, Lourenço da Barra,
Capitão da 4, a Secção no Exerciro , com exercicio de Governador
da referida TO"!'6, o Tenente do Cn vallaria empregado na Escôla
V t'lerinuria,
A lox audrc Paps (la Fnn-êcn S~1T4iva" em att(~nçr\O
a compet ir-Iho o sobred ito Posto de Gapittw E;(Jl referencia Ú ,5110.
8lltl~uidude
na 1\rllla a qUt' p('r!('ncp, e IlrlO se achar pela sua
idade e circuustaucias
tisicas, em estudo de Servir em um CorlO

po.

2. o Batalh/to Nocional. do Commercio;
pelo requerer,
allegando motivos attcndiveis , o Tenente,
TbOIl1;)~ Dmis Pereira.
Botolhõ» de robrnlarios
da, ('arla.
Alfl'rQ.s, () ~t>' 1111110 Sarg- into do Q,Q Bptali,ão Nacionul do Commercio, AuguslO Luiz Tu lonc.
1.0 Bfllalhdo klo1;(Jl .de Atiralf.or~s,
Tenente Aggrcgado,
o Teucn tc , Guilherme
Rcad.Cabral,
Tenellte,
o Alferes, José j\/faria P(>on Reis.
1.o B{ltalk,o Nocio nal de Caçadores do Porto,
Detr.iUid{l pelo re']lIN('r, O Coroo!!1 ConHIIUlldpnte, ·Bernardo Pinto de Miranda !\IontclJ('gro.
TellC'lltc Coronel c(,m~nandnllte,
o C~pitão A~(egado
do LO BaLall"o.Movel
de AtH.adores., SehabtltlO Corrêa .de S ... BrandãQ.
Batal!tâo Naçio:wt de ençadares d~ I"cú'ia.
.
Demittido por ter sido jlll~ado in('~pa2 de todo,o Serviço, o Capitão Jo~é AdrirlO Xavier Nt'gre'ro~.
,
Balolhão
Nacional de Caçadm-.e. de Bra<1'lInçt'.
CnpilrlO da La Companhia,
o Cnpitão .da 6,·, Joc:"é Manoel Verguciro.,

Domittido

•

(~J

li,

Capitâo da 2.& Companhia,
o Capitão ..àa 3.
AgostinllO José da,
Fonsêca Pinto.
Capitão da 3," Companhia,
o Tenente,
Luiz Carlos de Gouvêa
.Macêdo e V ascoucellos,
Capitão da 6. a. Cornparihia , o CnpíttlO 'da 1.", José An'tonio de Mi.
randa.
",
Capitão da 7." Companhia,
Antonio de Barros Perelra do Lazo •. •
Tenente,
Francisco Bernardo de Moraos.
. o ';'
Demittido pelo requerer, nllegando motivos attendiveis,
o Alferes:
João Baptista Doutel,
B.afalháo Nacional de Caçadores' de S. Joâo de Areias.
Demittido,
o Alferes, Antonio- Joaquim Botto.
Batal/mo Nacional .JJfo-vel de ençadares de Campo 111aio.r.
Dernittido , o Capitão,
J~sé Joaquim da Silva Pereira.
Bataihâo Naoumal de Caçadores da rill.l' da Feira.
Dcmittido por ler sido julgado incapaz de todo o Serviço, o Capitão, .Joaquim VAZ de Olivairn Junior.,
Batalhão Nacional de Çaç,ldore.~ de ViU,J ;VOM de Gaia.
Dernittido por ter sido julgado incapaz de todo '0 Serviço, o Alf< •
res , Rodrigo Francisco Rios.
Demittido pelo requerer,
o Alferes, José Ribeiro Gasparinho.
Para

ter as honras do Pôsto de Capitào de sezunda Linha, cm attenaos seus Ser viços , e dedicaçii« 110 Throno , e Instituições ..
ac11l3PS,
o ex-Capitão do «xtincto Batalhão Nacional de Almeida, Duarte Juaquim Vieira.
çilo

~.~~
..-

SUA MAGESTADE
EL-REl,
Determina que os Omciaes abai«
xô mencionados
te II hpm os destinos q ue Ihes vão designados.
Regimento
de Caoallaria
N. o 1.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Cavallaria N.· 3, Carlos Antonio Tlbert
.
Regimento
de Cavallar-ia N.· 3.
Alferes, o Alferes do Regimento
de Cavaliaria N.· 1, Christovã~.
A IJg.usto Ramos.
,
Regimento
dr Cavallaria
N.o 4.
'
Tébente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria
N."
.Luiz da Silva 1\Ialnonado d'Eça.
.
Batalháo de Caçadores N. o 8.
t
Cnpitâo da S.a Companhia,
o Capitão da 3," SeCçtLOdo Exercito ;
Oazemiro Victor de Sousa Telles.
,
Regirn:'l1fo de .lnfantcria
N.· :1,.
. "
Alferes, o Alferes. da ~.:aSecçtlO do Exercito,
José Maria Lage.
õ

,

.,

[ 3

1

Rtgiíncnto de Illfanleria
'N ." 7.
CapittLO da 8." Companhia,
o Capitão do Regimento de Infanteria N.· lQ, Calisto José de Oliveira.
Regimento de Infantc1'ia N.· 1).
Capitão da Companhia
de Granadeiros,
o Capitão do Regimento
de Lnfanteria N.· 4, Antonio Xavier Pinto da Sil ea,
4. & Secçâo do Exerci/o.
Porte de S. Judo LJa[>tista dr! /lha da Madeira .
.Addido ao refCr1M Forte, o M'lfcchal de Campo Reformado Addid~
á Torre de S. Vicel~te de Belérn , Jeronimo Rogado do Oliveira
Leitão.
Comoonhio de Fetcrouo« de Valença.
•
, Addido á referida éompallhia,
o MHjor Reformado Governador da.
Praça de Melgaço,
Luiz de Sousa Gama,
4. Secção do Exercito,
Major Governador
dn Forte do QuC'ijo, o Major Addido ao Castello de S. João da Foz, Joaquim Victorino de Almeida Baralha.
l.u Batolhdo Nar:ional do Commercio,
Exonerado
do exercicio de Ma.ior. o Ca.pitilO do Regimento
de
Granadeiros
da HA.INIU,
Muuoe]
AIl[onio de Moura Cabral.
. Exonerado
do exerci eio de Ajudante
do referido Be tnlhâo , o Tenente do mesmo Regimento,
Jonquim Pedro Henriques BarUoza.
Botatkõo Nacional de Caçadores de BI(_jo,.
Para ter e xercieio de Major, o Capitão do Bntalhào de Caçndores
N.· 1, Joaquim Lgnacio Motlzinho da Silveira Gouvêa.
BatalluJo Nacional de Caçadores da V~lla da Feira.
.
Para ter exercicio de Major,
o Capitâo do BalnLhao de Caçadores
N: 7, Gaspar de Sousa Araujo.
Batalhão Nocional de Caçadores do Pela da Regua.
Exoneraria
do exercício de Ajudanre , pe-lo requerer,
allegando
motivos attendiveis,
o Tenente
Addido áCompanlúa
de YeleTonos de Aveiro , Francisco
Pinto de Almeida.
&

--II~.--'
observancia
de Aviso do Mínisterio da Guerra de 30 de
Maio _Pfoxlmo passado, declara-se,
~lIe o Major da ::l." Secção do
Exercito , Arlolpho Mas de Rt. Mfl'lr1C~, passa de novo a servir .no
:Estado da India , debaixo das Ordens do respectivo Governador
Geral; por assim lhe haver sido P('rrnit~ido por SUA MAGEATA.
E A RA te Tl!A , ~gl1ndo 5(' cornrn unl~OII pc)oMinisterio
da .ManlHin,
o da G uerc'
em 26 do supradlto Maio.
E~

\>

---~~~~~---

.

S

'f

RADlnA,
Dct(~rminaqlleosOllkiaC's,
• cs N aci()llaes,
que derem entrada nuS

,
"

llospilaf's
para serem observados
, em resultado
de Juntas
de Saudo
'0 lhes abone os vencimentos,
como se estivessem eUI Serviço.

-f(.>th~*-

}J1"of_rilas pelo ,'uplo.mo COIISI1/1O fk Just iç
flllltillllív de Caçadores N.· 4'0
José Joaquim
Itua, Alferes;
accusado de crime d

Sentenças

foi .illl~ada improcedcnta
de qua lqucr impútaçlo
Sentença foi confirmada

I

,

llIililar.

adulterio
,
a uccusação
, ~~p)r ISSO foi o réo absolvido
de cul pa pt-lo Conselho
de Guerra;
cuja
~m <21< de Fpvereiro
di' 1849.

Bata!Ju:{/ de t.nçadores N.· 7.
.
Gonçalo Pedro de Ml'llo, Alferes;
accusado de ter dado pa1'le
falsa , e de abandono
de pv'\lo por emhril,gllc7.:
quanto
no crime
de abandono
de pôsto , flli·lhe irnposta
a p('no de sers mezes ue prisão, levando-se-lhe
e m-cou tn (}lllmpo qwe I('rnfl~ol
reso ; li! n to
ao crime de part e falsa , r,)i nllt,oJvido pOI' fcl:ln. dp próvn ; cuja ti"lllença foi nlter acla na L' I nsl auciu
ern 97 de Fev
iro de 1&!9,
co n dernn a n-!o o réo
ln um «nll() de 'Hi,ã,)
QID a g IIlI Pr a II de
G uerru , pur se achnr
SGIH 'lIl.e provado
(I crime
de ab.indonar
a
Guarda
de (1'IIC era Comrna n lunte,

-,.

..~.-

éicenr;as r.,.cgi<C(úlru Cf}1,':edid(/.~ UlIS OJJirillcM oboio: } i,uJ,icná I s,
Ao 'l'c 11 l' II I , COlom·1 do l'u,;:rl"lllJ
de C \,,,11 Ih ~ /3
J,.'
Cunha Sousa (~ Brito,
! 'I
lí'Z.
Ao Cirurgiü,) ~f'r d) 1~,-~iillellto de lnfahtcria
1,
llapli,la
nibe:ro,
um 111<".

T:

Ao Alf~res

nu

Hegimultn

(lo lnfanteria

e V~t.(·(>nccllos, dois mC'~(',.
.Ao Clrllrg-i~LO AjuJallte
do lt. :.rim ,III)
lIoeI Duarte

da Itolli>êc!l,

dois

r: 7,

Juão

de Infatllcda

rne~("s.

--.·>-J.C

jt--

Foi Cr.lifIrm:ld.a
)JlH SU A 1'1 .\(J E~TADE EL.I~EI,
a licença
que o Comrnilll<l<,nte
da 3.· Di,j;l .Militar,
Pi*' I]>'l!l t~r C.OIlcedido ao
ahaixo mf'nel~I.Ii1do,
nu conformidade
rio Arti!.;'o
2. G das lnstrucções
insertas
nu Ortlclll do E. ercito
N. o l:.l de 6 de
Março
dp. J 8,)7 •
.Ao Prfmciro
Tt:oente
do 2.· Regi.N.Iel'lto de Artil.h ria, Jorge }<'reue.
rico Bl/yZ, pcofogaçã() por· mais trinta .dí2s, )laru se teae ar.

omdHl

No impedimento do .Ajudorúe
U Jt.lajor Adjunto

N.O 19.
Qutlrlel General no Paço das Necessidades , em 21 de Junho
de 1849.

ORDEM DO EXERCITO.
SUA
MAGESTADE
do Exercito,
Manda

EL.REI,
como Commandantc
publicar o seguinte:
CARTA

em Chefe
' ,

DE LEI.

DON A MARIA,
por Graça de Deos , RAINHA de Portugal,
e
aos Algarves,
etc. :Fazemos saber ~ todos os Nossos .Suhdi~os que
as Côrtes Geraes Decrf'taram,
e Nos Queremos a Lei segum te :
Artigo 1.0 Continuarão
a existir, em quanto o bem do Serviço
publico assim o exigir, os Corpos N acionaes , que o Governo foi authorisado a conservar pela Carta de Lei de vinte e tres de Março de
mil oitocentos quarenta e oito,
Art. 2.° Na conformidade do ÃrtilP terceiro da mencionada Carta de Lei de vinte e tres de Março de mil oitocentos quarenta e oito,
o Governo poderá ainda modificar
a organissçào
d~ alguns Corpo!
Nacionaes,
ora exist.entes, adaptando-a
ás circunstancias;
de maneira, porém, que de tal modificaçâo
nâo resulte augmento
algum
de despezn.
Art.
O Go\erno
he authorisado
a crear , e fazer otganisar
na Ilha da Madeira,
e nas dos Açôres, Batalhões,
e Companhias
Nacionaes de InfHntrria e de Artilher.a , para o fim de coadjuvarem
oportunamente
a Tropa de Linha na defensa, e no Serviço das re ..
feridas Ilhas. O Governo,
porPIII, no uso desta authorisaçâo , terá
em conta a população de cada Ilha; "não poderá, em caso algum,
organisar.
ainda na mais populosa,
além de um Batalhão de oito
Companhias.
Art. 4.
O Governo conservará licenciados lodos os Corpos Naelonacs ; e só em cazo de guerra. slrangeira,
ou de rebellião interna,
os poderá empregar activamente fóra dos seus respectivos Districtos,
Todavia
he permittido
ao Goveno aproveitar-se
da coudjuvaçâo
activa de uma parte destes Corpos , q~lando o bem do Serviço publico assim
pedir; mas com a rfstncção
de que, em tetnpo de
paz, o número de praças de pret
Corpos Nacionaes,
que forem
chamados eventualmente,
ou reullldas para qualquer Serviço, sommadas com o numero de praças de pret effectivas do Exercito,
nunca
-excada á totalidade da força Militar de terra, votada na Sessão Legislativa do respetivo anno •
. A rt. á. o Fica revogada toda a Lt'gislação em contrario.
Mandâmos por tanto a todas as Authoridades , a quem o conhé ..

3:

0

°

?OS

..

l :2

]

cimento e extlcllção da referida Lei pertenter,
que a cumpram e
guardem,
e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como nella
se contém. O Barâa de Villa Nova de Ourem, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 'Guerra , encerregado interinamente
dos Negocios da Marinha e Ultramar,
a faça imprimir,
publicar e
correr. nada no Paço das Necessidades,
80S oito de Junho de mil
oitocentos quarenta e nove. = A RAINHA,
com Rubrica. e Guarda. = Barâo de. Vilk» Nova de Ourem.

_

....
~tç.;.:.-

.
DECRETOS.
A'ttenllendo
ao que Me representoll o 'Barão d'e Villa Nova de
Ourem, 'Deputaao ás CÔrlC5, do Meu Conselbo : Hei por bem 'Conceder-lhe
a exoneraçâo , que Me pedio ~ 'do Cargo de Ministro 'e
Secretario de éEstado dos Negocíos da 'Guerra,
e bem assim o de
Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Marinha
e Ultramar , que servia muito a Meu contento.
O Conde de ffhomar,
Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro e .Seeretario
de Estado dos 'Negocios do Reino, assim o teuha entendido,
e faça
'executar.
Paço tias Necessidades,
em dezoito de Junho de mil oitocentos quarenta e nove. = RA'lNHA.=
Conde de Tlwfncw. ,
ao merecimento
e mais partes que eoneórrem n~
Mauricio Guilherme Ferreri,
do Meu Conselho:
Hei por bem Nomeál-o para o Cargo de Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Guerra.
O Conde de 'I'homar , Persiderrte
do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Reino,
assim o lenha entendido,
e faça executar.
Paço
das Necessidades,
em dezoito de Junho de mil oitocentos quarenta
e nove.
RAINHA.
Conde de Thomo»:
A ttendendo

Pessôa de Adriano

=

=

Conformando ..Me com a Proposta
de BL.REI
DOM FER_
Marechal General,
Collltnandante
em Chefe do Exercito: Hei por bem Conceder ao Coronel,
Barão de ViIla Nova de
Ourem,
Ministro de Estado Honorario , a exoneração que pedio do
Cargo de Ajudante Geueral do Exercito para que foi Nomeado por
Decreto de onze de Julho de mil oitocentos fjl1l\renta e oito , e que
Servio muitoá Minha satisfação, O Ministro e Secretuno de Esta ..
do dos Nt"gociol da Guerra,
asslm o ténha entendído , tl faça exe·
cutar.Paço
dae 'Nece!lsiaad ••s r ém de~enóve. de .Junho de ~.il oito.centos quarenta e nove,
RAIN'lIA.
Jttl'l'.antJ 2tfàuncao GÜf-

N ANDO,

=

lherme Fe.,·reri.

=

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

SUA 'Mi\.GES'tAD~EL-REl,
Ootrfmaridunte
cm Chere do,
:txercito ~ 'Determina que o Marechal de Campo 'Graduado, Vis.
,.

(8

1

eonde de Campanhãa,
Ajudante de Campo do Mesmo A uguste ,"enhor e Qllarlt"l Me6tre General do Exercito ,áci!umulc
j·nler'nã·
mente as funcções de Ajudante General.

--~.

......._

Por Decretos de II doeorrente m~.
Regim.ento de Ca",attaria N.· 7.
gozar das vantagens de Capitão de 1.- Classe,
por lhe

rara
veitar a disposição do Decreto de 4 de Janeiro
tão, Francisco
Antonio Borges.

'SpTO""

de 1&37, o Ca~i.

Companhia de Feterano« de Chaee»,
Reformado na conformid'adf' do Alvará de 16 de Desembro de']'790,
ficando addido á referida Companhia,
o Tenente Coronel Graduado
com exercicio de Major da Praça de Almeidtl , João Corrêa de' Almeida,
por assim 'o ler n-querido , 'em atte~çrio ~ te\'
á8 annos de idade , e a ter sido julgado incepas de Serviço acnto ,
pela Junta Militar de Saude,

-.~~.-

SUA MAGRSTADEE~.RÉ1
:ao mencionados

tenham

~ 'Determina

os destines

que

que oaOffictaelObaiIbes '1iio designados.

ReJ('rmnto de lnj'antcria N.· 9.
Alferes,
sos.

o Alferel

da. 3.& t)eoção

do Exerelto

, João José

Regl",ento de T91fanter'a N.· JO.
Capitão da 5,- Companhia,
o Capitão -do Regimento
N.· 7,. A ntonio de Mello 8\írria.

de Pas-

de J.nf.enleria
.

Prtlf(J de Almeida.
Para ter exerci cio de Major da referida Praça, o Tenente Corone 1
do Regimento de lnfanteria
.. l~, Joaquim Autoaio de Abreu.
CastelIo Branco.

-~..

PORTA lN AS.
Ministerfo da Suerr •• -...
eparlição do Son'f,Ulo de Soude. ""Manda A RAINHA,
pela Secretária
de E.nldo !dos Negocio! da
Guerra,
que do ~I,·
de ~lJlbo docorren!e
anno e!"'dtante
secomeqe
a pôr em execuçao , eltl tbdOi os HOllpltaes do Exercito
e 11t>-Dep6sito de medicamentos,
o Formularia
approvado
por Decreto <le
18 de Dezembro de 11MB, dpvendo toô08, e cada um ,das Faclllta ..
ti~os do Exerc~to, cingir-se n~ reeeÍlun,io ~s fórmula_ pre!criptas no
dito FormuI8r~~,
sen<Io.:lhe oment? pernllllldo.,
etn OUZ08 singulare~s, u,~ar de .ormulas extraordmanas,
develldo por essa OCCQsiüo
nua 80 descrner
por'exten60
nu papeleta da cabecpira os motivoi
r ~lIe ai preferem
•s exaradas no Formlllurio
como tombem a
f6rm la
re , aço das Necessidades,'
em 16 de Junho

de

la .J'~a

<k Ourem.

[4 ]
Ministerio da Guerra. - Repartiçâo
do Conselho de Saude. Tendo a Cornmissâo dos Facultativos
Milit.ares, ereada por Portaria de 16 de Dezembro de 18,1<:>, inserta na Ordem doExercito
N. o
49 do mesmo anno , completado o FormlllaTio para liSO dos Hospjtaes Regimentaes,:
Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado
dos Negccios da Guerra,
louvar o zê lo e intelligencia
com que a
Commissão se empregou em serviço Ião importante,
e a dá por dissolvida.
Paço das Necessidades,
em 16 de Junho de 1849. Ba1·âo de Vilta Nova de Ourem.

-""~*-

Lwmças arbitradas 'I'or motivos de molestia aos Officiaes abaixo declarados, e Cnnfirmada,ç,por SUA MAGBS1'ADE
EL-REI.
Em Sessá() de 16 de M,JÍo protcimo passado,
Ao Major Graduado,
Cezerneiw ~a Praça de Almeida,
Francisco
A ntonio de Andrade,
sessenta dias para fazer uso de agoas thermaes em S. Pedro do Sul, e convalescer;
contados
do 1.0 de
Junho correu te,
Ao Tenenle Aj\ldante
da Praça de Almeida,
A nt onio Francisco
.Ferreira
de Ma~alhães,
quarenta
dias p<lrrl fazer uso de agoas
tncrmaes
cm S. Pedro do Sul; (~{)lItad()s de lá de Agoslo.
Em SCSSrtO de 2C2 do dito me«,
Ao MAjor do Regimento de Irifnnteria
N." B, Jac nto José P'uto ,
sessenta dias para Caldas de Vi zelia na suu oflgt'!lI, e do mar;
começando no 1.0 de S.'lem hro,
Ao Capel!ão do dit.o Re~imt'nto, João da Svl va Carvalho, quarenta
dias para banhos das Caldas de Vjzella nu sua ongem;
principia ndo no ] .• de J ul ho.
Ao Capitão do mesmo Corpo,
Luiz Xavier Vulcnte , sessentu dias
para continuar a tractar-se , e fazer IIW das Caldo s de V Izella na
sua origem.
Ao Capitão 00 referido
Regimento,
Henrique José A I vcs , trinta
dias p.tra Banhos de Rio; conlPçando no l.o de .Ago~to
Em Sessáo de 8 do corrente. me%.
Ao Capitão do 1.. Regimento
de Arlllheria,
Antonio Valente do
Couto,
trinta dias para fuzer uso de Çaldas da Rain lia na sua
origem.
.
Ao Tenente de CavaUaria,
Addido á Repartição do ~llarte.1 Mestre General
Antonio José da Cunha Salgado,
trinta dias por
ferimento 'd~ .bal la , para fazer uso de Banhos de Caldas na sua
origem.

:No impedimento do .Ajudante General,
,

U Major Aq;unto

=
/

P#.~~~

N.i)·20 .
. Quartel

General

'lO

Poço das Necessidade!,
do 1849.

em 30

cM JunT:o ;

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTAD'E

EL.IlEI,

como

Commandante

em Chefe

<lo Exercito,
Manda puhlicar o seg uinte e
.
..
Por Decreto de Í> do me,. proximo 'P~$sC4d(),
. Esquadrão de Caoallaria de. Foturüarios da Carta e R.4INHA.
'Coronel Commandante,
o Coronel de Voluntarios I Conde do Far«
robo.
Por Decreto de 17 do eorretite
Batolhôo
de ('qçadnres N:" 1.
Tenente,
continuando
no exercicio de Ajud~\\te do Batalhão ~acional de Tavirn,
o Atrl"res do Batalhâo de Oaçadores
N." 4,
José Joaquim Rua, coutando
a antiguidade
de 30 de Outubro
de 18.J8, data em que lhe pertencia o referido Pósto de Tenente ,
com o qual nrto f"i então contemplado,
por se achar respondendo
a Conselho de Guerra , por crime de ql)e foi absolvido.
Por Decretos de 19 do q.ta 1I,1e$.
.
Torre de S. Vicente de Belém,
Reformado na con.formidadc da Legislação vigente , ficando addid<;)
á dita Torre, (l Brig-adeiro Gr aduado , Anselmo de Noronha Terrezâo , por assim o haver requerido,
e ter sido julgado incapaz
de
Serviço
activo,
pe
la
Junta
Militnr
ri!' Saude,
\
\
Castello de S. JoiÍ.o Bap'ista da Cidade do Funchal.
Reformado
n a conformidade
do r\ lvará de 16 de Dezern bro de 1790 ,
ficando addido ao referido Castello , o Capitão de lnfanteria na 3,"
Secção do Exercito JOflO Joaquim Camacho , por haver sido julg ado
incapaz de Ser viço activo pelaJuut.aJllilltllf'
de Saude , e crn atten çâo aos soffrimentos
porqlle paiSOU d urnnte a época da usurpação.
•
~. o Batalhão
Nacional do CO"'ln~rcio.
Demiuido p,..IQrequerer, allegando
motivos attcndiveís , o Capitão,
Thomaz Caetano Borges de Sousa.
Batalháo Nacional de Ca,çadpres da Vi,lta da Fe;rí'J.
Demittido pelo l'equerf'f, l}lIegando ~Qti\'os atteodive.i~, o. hlJcres,
. Fausto da Veiga Campos.

mes.

-,--.~~.-

SU A MAGEST,;\DE_EL-REI,

DeteJ'minaque
011 Officiaes ablli~
os destinos que lhes vão designados.
Regimento de 111:fanteria N. o 7.
Capit~lO da Companhia de Grap&deiros,
o Capitão da Õ. & Companhia, Ayres Gabriel Amalo.

x'o mencionados

tenham

..

[ 2 ].
l.& Companhia,
o Capiiâo do Regiment-o
de InfanteJooqu:m Pedro da CUllha.
1.. Balalhn.o Nacional do Commercio,
Exonerado
do Com mando do referido Batalhâo , pr-lo requerer,
allegando
motivos attcndiveis
, o 'l'l'neute Coronel,
.Jo·é Auronio
Ferreira
Vlanl.1a,
ficando add ido ao Comlllando
Gcr ...1 dos UM
ta lhôcs ~acionaes da Capital.
Para
ler o exrrcicio de Major.
o Capitâ» do Re zi nento d : Granadeiros
da RAlNlh\,
Ayr es N('p0lnIlC(>Il') dp, 1Vhll ,.
rara ter o cxercicio
de Ajudante,
o Tenente do Ill,_"m;) R-!.;imcn~
to, José Pedro de Mel1o.

Ca.pitZtlJ da

ria N.· 9,

--.~..--

SUA MAGESTADE
EL.ltEl,
UOllformando·St'
com a Proposta do Üommandau te do U,egill.'~IlL() de 1·"f'alll,,.I<l l ." l.l. HO'IVP."
por bem promovêr
ao Posto de Porta Bundeira , o Pruueiro :::largcnto Aspirante fi Official , Luiz t\lIgU.lO da Uaruara,

-.~~,,--

SUA MAGESTAOE
EL-REI,
Manou o('clarflr \spirnnlc
1\
Officie l por ler ascircunstnncias
exigidas nas Le is de 17lfe Novernbrode 181,1, e [) de Abril de lSt.5, o Anspeçudu do Rl'gimenLode
Infantcria
N: 16, Antonio José Pinto Bandeira.

-.~~.---...

arbitradas por motivos de moleslia (lO.~ O(ficille8 abaixo dectaro.los , e Confirmadas, por SUA MAGHS'l AI)E EL·R8I.
Em Srss(to de 13 da mn pro.cimo passado,

Lifencas

Ao Alferes
senta

AddiJo

dias par,)

corll'ldl:ôcer.

ti Torre de 13elém, Jn-iio Maria Locatel li , sesusar das Caldas da Rainha na sua origem,
e.

Em Sessâo de 2'l do dito me".
Ao Major do Reguncnto
de Infunteria
N.· l4, Joaquim Antonio
Sevéro Corrêa Gucd!;.'S, trinta dias para fazer uso Ilas ngoa, thcrmaes em S. Pedro do Sul; começando
no 1: de Julho.
Ao CU(lf'llão do dito Regimento,
João de Almeida Menezes e Vasconceitos,
quurenta dias para fazer liSO dos Banhos sulfuricos emS. Pedro do Sul; comi'çando no 1.. de Olltllbro.
Ao CapilrlO do mesmo Corpo, Frnnci.;c() J()"é da Silva. trinta dtas_
pal'a fazer. mo dos Banhos sulfuricos em S. Pcuro ú,) Sul; come ...
çando no 1.. de Julho.
Ao Tenente do referido
Regimento,
Gaspar de AZf'vêdo Araujo e
Gama,
trinta
dias para f,\zt)r uso dos Banhos sulfur!cos em S.
Pedro do Sul; começando nu 1.. úe Julho.
Ao Tenente Addido
á Pra)":! da Serr:! do Pilar, José Antonio dG,
.Mattos, se"senta dias pnra continuar
a lraCLar-se, e totUar Eu ...
uho:l de Caldas de Vizclla na sua ·origem.

[ 3 ]

em

Sc:ss:'Ío de 23 do dito met .
.I'ío 'I'cucnto do l{egirncnto de Cnva llar ia N.· 1, D. Plncido nar~
hO!lit'de Aborim , sesse n ta dias para cont in uar a tractar-se , e tomar agoas de Caldas internamente
cm, Vizella.
Ao Ca puào da iL· Secção do Ex-rcito , j\pparicio Ferreira,
sessenta dias. para Banhos de Caldas de Vizella na sua origem,
e do
mar em Viann a ; comcçnndo
110 1,· do Setembro,
Ao Capitão da mesma SecçrlO, Gaspar A ntonio Carneiro, sessenta
dias para Caldas de Vi zelia na sua origem, e Banhos do mur em
Viannu ; começando
no L" de Seternbrn.
Em .scssriv de Q·l do dito mez;
Ao Capitão
dc Iufantcriu lia 3.· S(,C<;~lO do Exercit o , Manor] de
Oliveira
Castello Branco,
noventa
dias para fazer uso dus ag uas
das Caldas lia sua origem.
Em Sessio . de 26 do dito me!l •
.!to Capitão
do Regimento
de Infantor ia N.· 9, Pedro José DeI~
gado c Cunha, trinta dias para fazer uso interno e exu-mo ue
ngoas s uh'urens na sua origem de S. Pedro do Sul; começando
I'm 'lO de AgoiitO.
Ao Capitão do mesmo Regimento,
Rodrigo de Freitas Mello 'e Castro, qn are n ta dias para Banhos,
e internamente
de agons sulfurosas na soa origem de S, Pedro do Sul; contados de 10 de JuII ho correu LI'.

Ao Capitão
para

fazer

do diln
uso

de

Corpo,
ngnus

Joaquim
sulfurcas

Antonio
, interna

Nu nes,

trinta

dias

e cx ter n ament o na
cm 16 de Setembro.

su a orig(~m de S. Pedro do Sul; começando
Ao Tenente elo referido lte)!imcnto,
.To~1O Manoel Rodrigues.
trinta
dias para fazer uso de agoas sulfurcas na sua origem cm S. Pedro do Su1.; começando 110 1.. <.1(> Setembro,
Em Ses.wlo de QH do dito mc r,
Afl Alferes de I nfauter la na 3.' S<:'c.;ào d!, Exercito,
João José de
tr i n tn d ra s par.r se tr a e ta r cOIlVeJli",nl('nJenle.
Bm ."·es,ç,;o de 3u do dilo 1/1(;'1..
Ao Cllp:tãl) Addid,) ;Í, Praça de t\ brantes,
Joóé de Fr('itas Pinlo
quarenta. (11.-1, por f,!rilllt!i1to de baila para .fazer uso dos Banho:
PUb"OS,

, das Caldas

da, Haioha,

n@ sua origem;

começando

em 2 de Ju-

Ih·'.
Ao Cnpitãn de Arlitheria com eltf'Tcicio de Ajudullte da reff'riclá
Pl'aç<l, J,'aqaiOl Vieira, quure!lta dias para faz('r uso dos Ballho~
das ,-\Icaçarjd~;
("'llIcçafldo no 1.. ~(: Sdel1lbro.
"\0 Tellt~l)te de Iufal\t.'rid na 3,4 S('cçao do Ex('rclto,
Antonio Rai.
1I111Udo Cort('s P;jim, l')llarl.'lltn dias para fazcl' uso dos Banhos
das Cuidas J.1 H ...iuha., na sua origl'ln;
começuuuo
no 1: do
Agosto.

[ "1 ]
I

I

Em Scssõo de S do corrente mc'Z.
Brigadeiro Grnd\lad~,
Chefe do Estado Maior da 7.- Divisão
Militar,
'-'Iliz Ignacio de Gouvêa , quarenta dias para ultimar o
seu 'tractnme nto .
Ao Coronel do Corpo de Veteranos
da 1.& Divisão Militar,
Fclix
José de Almeida,
quarenta dias para se tractar .
.Ao Capitão servindo no Rpgimento de Ca vallnrio N.· ~, Lanceiros
da RA rs n x , Cnrlos A blsdorf,
u inta dias para uso das Caldas da
~lainha,
nn sua origem.
Ao Tenente do Regimento de Granadeiros
da RAINHA,
Roque Jacintilo da Camura Mello, sessenta dias para se tractar.
~o Terceiro Official addiclo á Inspecção
Fiscal do Exercito,
João
Jacintho da Silva e Mello,
trinta dias para se tractar,
'
Ao ex.-Secretario Militar,
COll1 exercicio
na referida Inspecçâo , 'V ences Ião José de Figueirêdo
Pereira,
sessenta dias para se tract ar ,
Ao Amanllcnse
da dita Inspecção,
Guilherme Augusto Pinto de
Santa Anna,
trinta dias pnra se tractar,

i Ao

"'

--.~~.-

~
Licenças registadas concedidas ao. Officiae« aboieo indicador.

Ao Tenente do Regimento de Cava\laria N.· 4" Ricardo Fernando
Vidal,
um mez ,
'
Ao Alferes do ltegimento
de Cavallatia
N."
Antonio Leocadio
Ferreira Cr6, 11m rnez ,
40 Tenente do Batalhão de Caçadores N ,. 1, José Monteiro Pinto
de Mcsquita , dois me,Z!1s.
"
Ao Coronel do Jtegimento
de Infauteeia
N," 6, José Maria da
}?olJsêca Mr>lliz, proro~ll\ào
por mais dois meses.
1\0 Seglllldo Tenente de Arttlhcria
na 3. & Secção do Exercito,
José
Laz aro Morevra , tres mezes.
Ao Capitão de Cavallaria
na dita Secção"
ManoeI Doutel , dois
mexes.
Ao Tenente de Cavallaria
na mesma Secção, Antonio Lopes Soeiro
de Amorim,
seis mezes •
.Ao 'Í'euen te de Cavallaria
na referida, Secção, D. Franclsco de Saldanha da Gama,
tres mezes.
Ao Cirurgião Mór na sobredita Secção, em Serviço na Praça de S.
J uliào da Barra , Manoel Joaquim
oreira, tres mezcs.
~elo Ministerio da Guer.rá, roralO concedidos dez mezes de&licenç~
registada sem vencimento de soldo, ao Amanuense de 1. Classe
. Gradllado da Secretaria do Arsenal do Exercito,
José Laurian~
dll Maia Xavier Annes,
õ

,

O Quartel Me8t~e General do Exet·cito,
Se,·vindo de Ajudante

GeneY~

.Z,r;/~,/y~,_~~
/-~

c-::::::
C

-~

-----

N.-G 21.
ClII.arfei General

"0 Paço

das Nece.~sidade"

«m 6 de Julho

dr: 18t9.

ORDEM DO EXERCITO.

SLIA M:\ G

do Exercito,

ESTA'DE EL.REI,
como Commandante
Manda p.ubficar o seguinte:

Por Decreto

de 3 do me~ proeimo

em Chefe

panado.

4." Secção do Etcercito.
Companhia ~e {/Úeranros. da Pra~a dC,Blva~.
Reformado
na ('onfonrll,hde
('ln .,"1, e addido a referida Companhia, o Primeiro Tenente do 2.· n.t~girnento de Artilheria,
Jnaq uirn José de Carvalho,
por assim o ha ver requerido,
e em att~nção a ler mais de 43 ànnos de Serviço , ler feito a Guerra Penin-sular , e contra a usurpação,
e hnver sido julgado incapaz de Servir activamente,
pela Junta Mi!itc:r de Saude,
POI' DeC1'clo de Q:1 do dito mer..
!2, o flattJtldo Nacional do Commercio,
Demillido pelo rcquerr-r , a",~gandfl rnntivos attendiveis,
e conservando as honras do 'resp activo Fôseo , o 'fenente,
Estevão ..José
de Lemos Saraiva,
1.o BCltal/uio Nacional de Ca,radores do Parlo.
Demittido pejo requerer, allegnndo motivos aucndivels , o Capitão,
Manoel José de Sousa t\ ra·!ljo.
2. o llatalh âo Nacional de Ca.çadores do Porto.
Demittido
pelo nqucrer , olle:;ando motivos que o isemptam do Serviço, o Tenente,
Gllilht'rrlle Maria Corrêa.
Por J Iccrelo de CJ,7 do dito mel.
Cmnvanl,ia

de ITelcrmm.

de lIragança.

Reformado
na co nfor mida d« do Alvará de J6d .. Dezembro de 1790,
e Arti~o 3.° do Decreto de 13 dI" Janeiro de ]837, fica lido addi00 fi di ta C0l11 pu IIh ia, o Cirurgião
do Exercito,
e Dele"ado do
Conselho
de Sande na 7.' e 8." Divisões Militares,
Ma~oel da
Cunha Coelho,
por assim o haver requerido,
e ter sido julO'ado
incapaz de Serviço activo, por uma Junta de Saude.
o

-

..
~-<.-

SUA l\I:\GESTADE
.EL.H.E[, Determina que osOfficiaes d.>
Exercito quando se apresentarem
a alguma Authoridade
.Militar,
parll 'Objf'cto' de Serviço,
o façam sempre com os seus competente.
u niformes ; assim como,
que quando andarem
vestidos á Milit.aJ
seja completamente
uniformisados,

•

---''*>t)''-~1t.~

SUA MAGESTADE\
EL.REf,
Manda recommendar
o Ímmp,diato cumprimento
da Circular
do 4 do corrente,
pela qun] se ordenou que tenham baixa do Servjço as I~r(lçfl,s cOInjJreht:lluidus
na.
disposições da mesma Uiroular.
'

-.~.--

SUA MAGESTADE
EL.HIU,
Manda declarar o seguinte:,
1.0 Que o Alferes do Batalhão
de Caçadores
N.~ 7, Ignaci(!
Ferreira Pinto, servio na Repartição do Qllarld Me:i!re General
da
Divisão de Operações do Norte, desde o 1.. de Novembro,
até li>
de Dezembro de 1846.

-.~-

L.cenças arbitradas ror motivos ~e I/lotestia,aps Officiae« abaieo de ..
clara dos , e Confirmadas,
por SUA 111AG I,,','c; TA D E -,,,'L-REI.
Em Scssâo de 92 de lHuio l}r()ximo liGs,'(Jda.
,Ao Alferes do Regimento
de Infantena
N.· 8, Autonio fernacio
Gusmão,
trinta d'ias p~Ha fazer usocdo Caldas dn s TuLpas; t~ome_'
ça n do nó L" de Setembro.'
,
Em Sess<Ío de 30 do di/o me s,
Ao Tenente
Ajudante
do Batalhão
de Caçadores
N," 3, Januario
Ferreira Machado,
trinta dias para fazer uso interno e externo
das aguas sulfurosas na sua origem de Chaves j começando em 16
de Julho.
Ao Tenente
do mesmo. .Batalhiio,
João Alves Cortez,
trinta dias
para fazer uso interno e externo das Ilgl~a~ sulfuricas na sua ori..
gem de Chaves;
come çan do e rn 16 de .fulho.
Ao Alferes do dito Batalhão,
JO;iO Baptista
Pereira Cib.rão, vinte
dres para fazer uso de ag uas ferruginosas em ares de Campo; COIItados de 20 de Junho.
Ao Alferes servindo dc Quartel Mestre do referido Batnlhflo, Frr.n ..
cisco de Paula Videira,
trinta dias para fazer uso interno c extNIIO das aguas
sulfurosas na sua origem de Chaves ; começandu
cm 16 de Agosto.
,
Em SCSStÍo dó- 1. o de Junho protcimo passada;
Ao Tenente Coroncl do Rcgillle~l.o de .l nfu n terj a N." 3, Antonio
Joaquim Uibeiro,
cincoent a dias para uso de ag ua s ferr eas , e
Banhos thermaeE em Vizella u a sua origem;
contados
do 1.° de
Julho.

do mesmo Regirnanto , Antonio de SIL MallJeiro,
qua ..
ronta dias para uso de sóros , e Banh'os thermaes
em Vizella na
, SIW oIigem;
começando em 530 de Agosto.
Ao Capellão d:>ditoR."gimento,
.AntonioGomesCazimiro,
sessenta.
dias para liSO de aguas ferreas e Banhos thermaes CUl Vixella na.
iiua orig-em; começando em 16 de Agosto.
Ao Major

[

1) ]

Ao.Capitão
do referido Corpo, Jo~1O Caetano Alexandrino,
trinta
dias para uso de Banhos therrnaes em Vizella nu sua origelll;
contados do I: d,! .l ulho ,
Ao Cnpilão do mencionado Corpo, João Dias Mallleiro ~ trinta dias
pnra Banhos do mar em Viunna ; começando no 1.. de Outubro.
Ao Capitão do. mesmo l1t!gimento.
José Francisco Pereira,
trinta
dias p:lra Ban hos.j her maes nas Taipas;
começando no l.°de Se ..
tembro.
Ao Capitâo do mesmo Hegiinento,
Carlos José da Cunha,
sessenta
dias para continuar n tructar-se,
A~ Capitão
do indicado Corpo,
Duarte d,e ~eJlo Sárría,
trinta
dias para fazer uso de 81:n1l0s tliermaes de. Vu~ella na sua origem;
contud os do 1.. de Julho.
Ao Tr-nnu te do tlilo Regimento,
Joaquim
Antonio da Foneêca ,
sessenta
dias para uso de Iciics , e a~'tIR, ft'rrcas cm ares de campo.
Ao Alfer e , do mdicado lt('gimento,
Manoel Pinto, trinta. dias para
Banhos thermaes em Y'ízella nu suo origem;
contados do L," de
J IIIh o ,
Ao M<ljor At:ldid" ú Cornpun lrin de Veteranos
de Viunna do CuslI·tlo,
Viceute
Fcrreirn
Bralldrw,
trinta
dias pnra lISO de aguos
thcr rnaes cm MOnç!lO;
con tud os de 20 de Junho.
Em Sessão de 4. do dii o mei..
Ao Cn jli 1~1O de In fa n leria na 3. a Secção
do Excr cito , Jc~é de Paula
Durúo Padilha , quarenta dias para uso de Banhos do mar na Figueiru; começando no L o de Selem bro,
Ao Tenente
de lnfantena
na referida Secçâo , Antoni» Theodoro
Ferreira 'I'abordn , quarente dias paro uso de Banhos do mar na
Figueira;

eomcçu

udo

ern

15 de Setembro,

Bill Sess(Ío de 8 do dito 'mé'l'..
Ao Coronel Graduado Tenente B.ey da Prllça ue Peniche,
Fcrrnino
José Pereira Hanc;cI, quarenta díH» para mo de llarihos do Ar&cnal.
Ao Alfere~ do H.egimelllf.l de C .. va11aria N.· 1., JanlHlfio Correu de
Almeida,
trinta dias para t1ltim~!r o seH tract1artJellt:)~
Ao Tellente
do Batillhão
de Caçadores N: 4·, CypIÍal\o Antonio
Je Almeida Santos) trinta oi~H para tlW de lbllhos do Eolonl. .
.Ao Cirl1rgltLO do Exercito ({eforll'fld'1,'
Addido áS.· C(,mlHlDhia de
VelNnnos,
Anton.io Joafjuim \'<lfrl,,'tHdt,',
q·\llIrel:ta.d.iél~ pata liSO
das Caldas da Ralnba na sua (lr'gellL
Ao Amanuens('
de 1.. Cla~sc da Sel!relnri.l
do '\tsenal cio Exercito
Florcllcio JObé Gonçalvell da Silv'a, SC:ls(wla dias para be troel.ar:
Em. Sessâo de 9 li,o dito mf\:..
Ao Capitão do Regimento
de. Cant!laria
N: :3, Jo;w Mar·ia VaIc>nte da Nobrega Botell!o ~ quarenta dias Fara Caldos oa Bainha
na sua"'origem;
contado~ do L~ de. Julho. . " .
.~

.

Ao Alferes

quarenta
no

1: de

Aju:hnte

,10

dias para

faze.

rn is n;o n_('Ôm.:>ns,),
:\fa:1orl Dias 1l"cTHI
1130 de Bunhos
do rna r ; com principio

,

Ste m hr o ,

Em Sesslo

de

{(l

do dito me.,.,.

Ao

Alferes
do R.~~iHltlOto de Infanteria
N," 13. JIlSf! :\Jnria Machado , 5clellt<l diu~ para fazer uso de aguas theruiaos
em yizf'lla
lia sua origem,
e Ballll.); do ln ar em Viunua , começando em lá

de Julho.
Ao Cn pitâ« do H(1ginlcllt/i
dI? Infanteria
N: 16, co m excrcicio de
Major do Bélt:i!ilib Nacional
de Caçadores
de Snntnrr-m , Joaquim Xav:pr
iLl Silva Fr;ln~o,
quarenta
,dias parI! 1'117('1' uso das
aguas d as C ..I.Ja~ na 6\1:1 orig(~m ; contados
do L" de Julho.
Em SCHin de IS do dito 1IIe~.
Ao Capitão P.cf"nhnclo.
t\IHido
ú Companhia
de Vclel'anos d(~ EI.
vás, Jo,;é B(~rito de Fjg u-ir êdo , quarenta dias para fUZN uso de
Banhos
do mar em Setuoo l .
.Em Se;s,;'o de Q~ do dito me.".
Ao Amanuenie
de 52.a Class-: da Secretaria
de Estudo dos Nl'i![Jcioi
da

Guerra,

e Freitas,

servindo
11) Estado
Maior
sessenta
dias !}ua se tractor

General.
João Luiz Souto
em ares' de Campo

._-,.~~.-

Lioenças regisiado« concedidas anil Officiae. abaixo indicado»,
Ao

Tenente
dr)
lttl;;imellto
d(~ Cuva llaria N.·
Joaquim
Augusto
de Sá Camello
, quarenta
dias.
.
Ao Alfert!s do It<'girncllto de Lnfuntcr ia N.·~,
Conde d,~Sa modâr-s ,
Fra ncisco , d()j~ rn ezes ,
õ

Ao Alf,~res do lleginlento
da Silva,
tr in ta dias.
Ao Alferes do Itcgimenlo
~into,
quinze dias.

de Infunteria
de Jnfaoteria

N." 3,
N."

10,

,

Antonio

Gonça(v('!I

Joaqim

da Cunha

--~~,.?<.-

Foi Confirmad«
por SUA l\lAGESTADE
EL-REI,
1\ ~icençft
qlle o Commalldfinl.e
da 7.& Divisão Militar,
participou
ter con'Cedido ao Omela.1 abaixo
mctlclollado,
na conformidade
do Artigo
2.· das Ins!rncçõe's
inserta~
na 'Ordem do Exercito
N." 13 de 6 de

Março

oe

11337.

-.Ao Cirurgião
M6r
Godinho
Simões,

o

"
do Balalhão
trinta
dias

de Coçadores
pura se tractar.

Quartel lIfestre GenernJ do Exercito,

N.e

4,

Jo&é

Ignacio

Uw.t,.td General

no Paço de Cintra,

em 18 de Julho

de 184'9.

ORDEI\I DO EXERCITO.

SUA
M AGESTADE EL.REI,
como Commaooante
do ~'".>r('.ito, Manda publ icar o seguinte:

em Ctlele

DECRElfOS.
Tendo sido revogada pelo Decreto de dezoito de Julho de m.il
oitocentos trinta e quatro,
a antiga 'Úrg.anisação do Corpo de Engenheiros de que tracta o Artigo terceiro 90 Regulamento
de doze de
Fevereiro demil oitocentos e doze , e o Artigo decimo quarto do de
V,i!lte e um de Fevereiro de mil oitocentos e dezesseis , Clllsiiflcando.
ae em quatro Secções distinctas os Officiaes de todas as Armas, Estabelecimentos
Militares, e Repartições
do Exercito,
e comprehendendo na primeira Secção o Corpo de Engenhe,iros,
que consta de
\101 grande Estado
Maior, c de 11m Batalhão de Sapadores , segun<10 especifica o Artigo quarto do mesmo Decreto: Hei por bem Declarar , Conformaudq-Me
cOJIl o Parecer
do Supremo Conselho de
.Justiça Militar,
emittido em IConslltta de cinco dnpresen te mez,
<)IlC não se achando
eOJXlprehe.ndidQs
110 granut:
Eilado Maior,
011
no Batalhão
de Sapadores , .Q Corono! Grad uado , Joáo de Sousa
Pachêco Leitâo ; o Tenente Coronel,
Henrique
Martim Pereira;
o Tenente Coronel G(acl~Uld(), Manoel .José Dias Cardoso ; o Major,
Feliclâl)o J~sé P.ereira da Silva; e ~ Secretario
Graduado,
Francisco Ignacio Maia,
quer fossem reputados
ApflidQS anteriormente .ao citado Decreto, quer posteriormente,
ficarão cm consequencia fóra do Quadro
elfectivo daqucl!e Corpo I e
isso considerados COOlo os outros Officiaes do Exercito em.di~ponibil~dnde lia
terceira
Secção. O Ministro e ~~çrctarlO "de Estado dos Negocios
<la Guerra,
assim o tenha entendido,
e faça exeeutur,
Paço dás
Necessidades , em trinta de Junho de mil oitocentos lluarenta ~ nove.

rrr

= Ri\t~HA.

=

-

Adriano .Mauricio Gu.lhenne Fcrrcri,

. Tendo sido julgado incapaz de S ..'niço activo, pela Junta Militar de Sande, em Sl!ssão de oito de J~111ho ultimo, o Segundo Offiçial i\d,di,do á Inspecçâo Fiscal do Ex ercitn , José Mana SUallss:
Hei po~ bem Conceder
a este Emprc.gnoo
)1' reforma
que J,I}e possa
I:olflprlir, f·m confocmjq.ade do AI lIgo duzentos cincoenta e um do
Hl'I.;ularncnlo
de dctoito de Se~e[]Jbf(l de mjl oitocentos quarenla
~
.. v.y!-!o. O Mi!li~~ro c $at'rc ario dr E~tadoJQR Ni!i<?9ios da Quer ..

_"

Ta, assim o tenha entendido,
e.faça executar. _P,açQ d;s Nf>eessidades , em quatro de Julho de mil oitocentos quarenta
e nove.
RAINHA.
Adriano Maw'icio GuiLherme Ferreri,

=

=

---*~*---

.

PORTARiA.
Manda A RAINHA,
r<,!a Secretaria
de Estado dos Neeocios
da ~llerra,
que o 'l\mcnte de CavaHarin na :L& Seccão do Exer ..
cito: Francis.co ~edro Arbllés'Morl'ira,
passe fi ser ~'IlJf>r'egado naEscola V cterinana , no logar de Subalteruo , q\le se acha VAgO pela
reforma do Tenente Alexandre Paos da Fo nsêca Saraiva. Paço das.
Necessidadss , em 6 dc Julho de 18.f.9. .Ldriano IlJaUn'cio Guilhermc ]i'úrcl-i.
r
~
'.'

-'.\'~~"'-

Decreto 'de 4, tio corrente me'!
L" Baiaihâo Movel de Atíradol·cs.
Graduado
em Major, o Capítãp,
Antônio
l~113Cjo
da Silva i erreattençâo aos Serviços que tem prestado -em Corpos N acion aes des-.
de 18:13, ús provas que tem dado de lealdade,. c bons sel1límentos, e
circunstanciade
que sendo. Chefe da Repartição da Contadoria Geral da MÍlrinha,
goza da Graduaçâo
de Capitão Tenente da, Armada.
Alferes,
o Segundo Sargen to do~"
Batalhão de Voluntarios Nacionaes do Comrnercio , Augusto Espiridiâo Bacellar.
~ ." Batalhão Moeet de Attradores.
Alferes,
o Voluntario do Batalhão de Empregados
Públicos,
José:
Joaquim Rodrigues de Sousa,
Batalhão Nacional de Caçadores de Braganç~.
Demiuido pelo requerer,
allcgando motivos attendiveis ,. o Alferes to.
Marcellino José Ribeiro.
Batolfu1o Nacional 'Carlista de Caçadores' de Castello )Branco.
Dernitrido por ter sido' julgadÚ' incapaz de 'todo o Serviço, o Capi.:.
tão, Fihppe da Silva Ribeiro.
. POr'

á

SU A MAGESTADE
xo mencionadas
tenham

--~~~"-'
Determina

KL.REI,

que os Officiaesabai ..
os destinos que lhes vâo designados :
Batalhão de Caçadores N.· 5.
Alferes,
o Alferes da 3.& Secção do Exercilo,
José Henriques, dl\.·
Cosla.
.
Regimento de lnfanteria N.· 10.
Tenente,
o Tenente do Batalhão
de Caçudores N.· 4, Cyprian.~
AI}lonio de Almeida Santos.
:j.... Secçáo do gxercito.
Torre de S. Vicente: de Belém

Exonerado

do Commando

do Corpo

de Veteranos

da 1." DiviaãQ

[ :1 ]
MIlitar,
o Cürunel,
Felix José de Alrnaidn ; ficando Addido á
dita Torre,
por asurn o requerer,
Castelio de, S. Joâo da PÓ",.
Addido no referido Cnstello,
o Cupiüio Addido á Companhia
de
Veteranos de Matlosin-hos,
Amandio José Lobo de Avila •
. 2,· Balalhii() l1!Jovel de Atiradores.
Para voltarem á posição em que se achavam,
antes de haverem sido
coI locados no mencionado BataJhão,
os Alferes,
Eduardo José
Estrella , e Carlos Augusto de Almeida Coutinho,
que pertenceram ao ex tincto Batalhão de Sapadores de segunda Linha.
Batalluio Nacional de Caçadm'es de Santarcm,
I~:,l'a ler exercicio de Ajudante,
o Alferes do Regimento de 1nfantor ia N: 16, Joaquim José da Graça.

-*>t~*--

SUA MAGESTADE
Et.REI,
Manda rscommendnr
a inteira
observancia da Ordem do Dia 2( de Agosto de 1811, pela execução da qual faz responsa vcis 08 Com mandantes
dos COfpOS.

-~~~
..--

SUA MAGESTADE
EL.fiRr, Manda declnrar o soguinte :
1." (~U(l o Tenente de Cnv allariu Garantido,
Nicoláo Ca lbciros
de Arnujo Barreto,
roi comproheu dido nas disposições dos Decretos.
de 28 de Abril, e 17 de Julho de 1847, e como taldeve ser abonado desde Q6 de MHio de 18.1,9, d ata do Officio que enviou o requerimento em que pedia gozar do beneficio dos ditos Decretos.
'il."
Que fi licença de um mez arb it rnda pela Junta Mililar de
Sa ude , em Sessão de 6 de Julho do anno passado , ao Capellão do
Regimento
de Infanteria
N.· 15, MatlJias ou Luz Hibeiro,
foi para
fazer uso de Banhos sulfureos na sua origem.
-1Io~~

...--

arbitradas por motivos de motestia aos Officiacs abaieo declarados, r. Confirmadae , po,. SU.Â lld AGES TA D B .E L-REI.
Em Sessâo de 4 de JuúJ"J proaiimo passado •
.t~o Coronel do Regimento de Caval lnria N.· 8, Joaquim Trigueiros
;Y1urtel', quarenta dias para 1150 de Bnnhos de Caldas em S. Pedro do Sul; começando, no L~ de Agosto.
~\() Tenente Ajudante: do. me.sm,o r~~gimento,
J (lsé, Jo aquirn Henriques Moreira,
quarenta dias p'ttr:\ Ban hos de Caldas cm S. Pe'móélo Sul; começando no 1.° elê Agosto.
,.
Ao Capitão do dito Corpo,
l\-hnoel L~liz l"errào,
quarenta dias
para \ISO de arés patrios, e m<\l!t tractuUlenlo;
começando no 1.de Agosto.
Ao CapilrLO do referido Corpo, Augusto CezDr da Cuolw, quarenta
dias para uso de Banh{)'! sulfureos" em S. Pedro do Sul; centados do 1.· de J 1I1ho correJlLe. •
,
Licenças

[ 4, ]

'Ao Capitão do .sobredito Regimento,
Joaquim Henriques Moreiru ,
quarenta dias para uso interno das Caldas da Rainha na sua origem; contados d.e 20 de Junho .
.Ao .Capit~to do oito Corpo, Joâo de Almeida d,l Cunha,
quarenta
dias .para fazer .uso dos Bnnhos das Caldas' cm S. Pedro dei Si11,
começando no J.,. de Ag06tO .
.Ao Tauonte do merno Regimento,
Jono M,ala'luias de Lemos , quaJ'enln dias p.•na uso de Banhos QQ mar lia Fig ucira ; comcçnndo
no 1.~ de Setcnrbco.
Bm. S~ssáo de 8 do dito me~.
Ao Capellâo do :1.° HcgililJento de Artilhe.ria.,F,rnn,·iscQ
.Jm,l,iniano
Brandâo , tr in ta dias pura uso de Jl,guas thermaes em l\l(111~'ào;
con tad os do ] ." de Julho corren!e.
, Ao Capitão do dito ltcgirAenlo, Caaimiro José de Carvalho,
scssen'1a dins para uso de aguas rhor maes de VizeJln na SU;} origt'nJ, e
Banhos do mar em Viauna ; começando
no 1.0 de Set(·ml)ro.
Ao Primeiro Tenente Ajudante
da Praça de Valença,
Francisco
Alexandre
Pestana de Vasconcellos , trinta dias para uso de Buuhos do mar cm Vianna;
começando no 1:° de Outubro.
Em Scssij() de :; do corrente me~ .•
-.AoC.apitão do Regimento .de Cavallaria N.· 13, Lanceiros da H Al'
'NHA,
João Juliano de Sousa Pimentel , quarenta dias para Caldai! da H.ainha na sua orjgern •
.Ao Capitào do n"giu.ltmto
de Granadeiros
da 'U,AINHA,
Antonio
Jose rins G uimarâes , sessenta dias para tomar Banhos das Caldas
da H.aiuha na sua origem,
e Banhos do mar.
.

--'''~.-

Licenças. rcgi,tada- concedidas aos Of.ficiae. abaixo úulicadns,
.Ao Major uo Regimento de Cavallaria
N.· 1, José Xavier de Mo·
raes Pinto , quatro rnezes ; contados do dia em que terminar a
da Junta de Saude,
que esta gozando.
Ao Alferes do dito Regimento,
Juuuario Corrêa de Almeida, oilen·
ta 9:as; contados daque1le cm.que terminou a da.J Il'nta de Sa,ude •
.Ao Corouel do ftegim~nto de,Granadeiros
da RUNIU, BarilO dI! •
Francos,
dois mczes.
o
Ao ÜLlpellã.o do Regirnento
de Infanteria
N. 9, Antonio Garcia
la CO!ila Teixeira,
quinze dias."
,
Ao Alf.,:res de CavallqrLl do Corpo Militar do Ars,cualdo
Exerci •
. to., Luiz Antonio de Oliveira Monjardim ,,'dois ·mezes.
'
Ao S~gllndo l;e.u€l1te .de Artilheria na 3." Secção do Exci'cito, José
AIl~elmo Grornicho COIH:eiro. prorogação por n()v~Mà dias.
"o Tenellte da Ulesma Secção, flfanoel José A,ffonso Vínnna, Ur;ll'l,nez.
O Quartel

llfestrc

Gencral

&ruindo de Ajudante

ti tJ Exerc.itQ.,

General

=\

~A~~~~~~X'

_;,

N.O 23.
Qua,.tel General no Paço de Cintra , em 18 de Julho
de 1849.

ORDEM DO EXERCITO .
. RUAM AGE~TADE
do Exercito,

Manda

EIAtEI,
publicar

CARTAS

corno Cornrnandante
o seguinte:
DE

em Chefe-

LEI.

DON A MARIA,
por Graça de Deos, RAINHA de Portugal , e'
dos Algarves,
etc. Fazemos saber a todos os Nossos ,Suhdi,tos que
as Côrtes Gemes becretaralIl,
e Nós Queremos a Lei segumte r
Artigo 1.. He approvada a concessão feita por Decreto d~ n~vt"
de Arrosto de mil oitocentos qllurPllta e oito, do soldo por mteiro
do PÔsto de Tenente General,
Viscondessa
de Villa Nova de
Gaia, viuva do Tenente General do mesmo Titulo,
ficando sem
eífeito a percepção do Monte Pio a que tinha direito.
Art. 2.· O Governo mandará expedir o Titulo de renda vitalícia
á agraciada,
para ter pagamento
';ygo que se verifiquem
as disposições do Artigo quarto do Decreto de desesseis de Novembr» de
mil oitocentos quarenta e um.
Art. 3,· Fica revogada a Lt>gislação em contrario.
~1andâmos por tanto a todas as Authoridados , aquem o conhecimento e execução da presente Lei pertencer,
que a cumpram e
guardem,
façam cumprir e guardar tào inteiramente
como nella se
contém. O Ministro e Secretnrio de Estado dos Negocios da Guer'~a, a faça imprimir,
publicar,
c correr, Dada no Paço das Necessidarles , aos nove de Julho de mil oitocentos quarento e nove. =
A RA.INH·A com Rubrica e Guarda,
= .1.d,.;ano Ma'uricio Guilherme F.et·l'el'i.
á

DON A MARIA,
por Graça de Dcos , RAINHA de Portugal , e
dos Algarves,
ele. Fazemos saber a todos Nossos Subditos , que
as Córtes Geraes Decretaram,
e Nós Queremos a Lei seguinte:
Artigo l.0 lIe e pprovada a pensâo annual e vitalícia de trezentos mil réis , concedida por Decreto de nove de Agosto de mil oitocentos quarenta e oito, á Baroneza de Albufeira , viuva do Tenente
General Barão do mesmo Titulo.
Art. !2.o O Governo mandará expedir o Titulo de renda vitalicia ,ti ~agraciada,'
para ter pagamento logo, que se verifiquem as dispos:çocs do Artigo quarto da Carta de Lei de dezessois de N ovembro de mil oitocentos quarenta e um,
Art. 3.· Fica revogada a Legi.laçi\o emccntrarlo
, '

•
.-..

..

'~

,
,

'_

(2 ]
Mnndàmos por tanto alojas
as Autlroridudcs
, a Cjllem o conhccimento e cxecuçào elu. presente tei "re~l!'ncer,
que a rumpmm c
guardem,
ff1p'am .:'umpnr e g uardar l:lo 11l!élra. l' 11.1'corno nellu se
contém. O Ministro e Secretario de Estado dos Nc zocios da Guorra , a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no 1)0(0 das Necessidades,
aos nove de Jullio de mil oitoceu t os quarrr
e nove.
A RA JNHA com Rubrica e G uard a ,
Adriano llJauri:Jio G1li.

ta

=

lherme Ferreri,

=

DON A MARl A , por G raça de Di'OS, RA 11mA dI! Portugal,
e
dos Algarves, et • Fazemos saber n todos os NOf,5f\~ :-:lIbdi~os: q\l~
as Côrtos Geraes Deeretáram , c Nós Q!ll'l'CCTlOS 11 Lei seguinte:

1.0

Arligo

Ue

n pprovudn

a pe[l~ão

ann ual

l'

vit di,:a

d(, trezer!-

tos mil réis , concedida por Decreto de no'.' .-I", .\p; 10 o d,~ mil oitocentos quarenta c oito, á Baronezu de Cacclf e , ,j uva do Brigadeiro lbr~'() do mesmo Titulo.
Art. Q.. O Governo mandará expedir o T~!ulo de renda vitalícia ti ~gracinda,
para pagamento
logo que se ve-,ful'l"llJ
as disposisôes do Artigo quarto da Carta de Lei Je dezccscis de Novembro
dr mil oitocentos quarenta c um.
A rt , H· Fica revogada a Legrslaçêo ern contrario,
1\1and;imos por tan t a todas Il~ Authorida: C5, n o ucm o conhecimento e exccnçâo da pres nte Lei perten cer , ljue' a cumpram e
gaaldem,
façam cumprir c gllal'll r tão inteiramente
como nella se
ccutérn,
O Minis ro e Secretario de Estado do~~Tegl)cios da Guerra
n f"açn imprimir,
publicar,
c correr. Dada no Paço dlls ). ecessi.
dndes,
aos nove de Julho de m.1 oitceentoo CJuar•. lia e r ove. =
A RA Ir P A com l~llbrica c G narda. = Adri(l7lo Mauricio Gmlhcnne: Fet'rtJt·i.
T

T

DON A MARIA,
por Graça de Ocos, RA1~III\ (~l' p(lf':t~n), c
dos i\ Igunes,
etc. Fazemos saber a todos os Nossos SlIbd iros que
as Cortes Geraes Decretaram,
e Nós Qlleretl;o~ a Loi seglHnte.
Artigo 1.. He approvoJa
a conces5rto feita por Deer, to de no\'e
de A "'osto de mil oitocentos quarenta e oitl), do Soldo por inteíro
do rÓsto de Coronel em tempo de paz, a Do.:a Maria Franci~ca,
l~mnns de Mello, villva do Corcn(·l, José Pedro de Mello.
Art. 2.· O Governo mandará expedir o Titulo de renda vitalicia
á agraciada ~ para ter pagam~nto logo que se vetifl<Jucm as d·sposi ..
!;ões do Artigo quarto da Carl a de LeI de deZI'SSelS de N ovem bro
na mil oitocentos quarenta e UIll.
Art. 3.
Fica revogad a a Legislação em contrario.
Mandâmos por tanto a toda" as A uthor;dades a quem o conhc.
mento e execução da presente Lei pertencer,
que a cumpram e
0

[ :i ]

zuardem , façam cumprir (' guordar tr:o intoii amonte corno nella se
~ontém. O Ministro c Sacretario de Estado dos Negocias da Guerra, a faça imprimir , publicar,
e correr. Dada no Paço das Necessidades;
aos nove de J ull.o de mil oitocentos quarenta e nove.
A RAINHA
com Rubrica
e Guarda.
= Adriano Mauricio Gui-

=

lherme Ferre ri.

-"'~*PORTA lUA.

Convind",

determinar
dcúni ivarnen tc as habilitações
que deveos psrtcndcntes
aos 'Iogares de Cirurgióes
Ajudantes
110 Exercito,
a fim de qUI) pOJsa ser bem desvmpci.l.ad
o ti'to import~';lt..
e aroicio , com a maior vantagem da humanidade
e honra da
tr.CQ!3
classe : Manda
A RAIN nA,
pela Secretaria
de E.lado
ri:), Nes-ocios da Guerra,
declarar tl seguinte:
1: Os logares de
Cir ur,;i6('s Ajudau tes seri'to provi [os por co ucurso de !w bil ilações

1':\0

appresentar

perante

o Conselho

g'l!rIl dos referidos

de Saude

do Exercito

-

~ ." Q.wndo

vagar

aI-

far:í publico qlle eôtá aberto O concurso por espaço de 30 dias, d wn! do os candidatos,
dentro deste pra-'
Z),
fazer seus rcquorimcntos
; ins '.r\lindo-o,:; com documentos
legaes,
em que mostrem
o ius hnbilit açôes
scientiâcas
, c pro\'f'm
que são
bom mor igr-rndoq , como lambem
q ue já tem exercido a sua profis53.0 por mais dp um a n n o J. Será preferido
o que tiver mais vaIiocus habilitaçõcs
, (: quando sejam iguaes , o que houver ultimado
primeiro
o lespectivo
curso;
estando porém neste caso, em ide ntica» circll1l5taneias,
então o mais velho ao mais novo 4.· Satisfeitos os mellci()nados quisi los , serâo os candidatos inspeccionados,
para flue se conh~ça se tem disro,iç;1.O lisica pr opr ia paUl O) ServiSO \lditar.· P; ';0 das ~eccssid,H!es,
cm 10 de Julho de 18-W.
IOg'H,Cs

. r,

U

=

A,t'iano

Mauncto Gllilherme FcrrcI'i.

Htdação

do~ Corpos do Exercito onde lw vacutl)ras
rle Ciruf;;;ões
AJlldnntes,
e que ~e ;:>õcm a concurso em conf()rrn;dfldl~
da Port,,~ia <.cima transcripta.
i\llil:)cria
N: :1, Cav.llaria
N.· 3, 7, e 8, Caçadore3
N.·:J
c Granadeiros

da

RAINHA.

SUA MAGESTADE
xo lIlene;o,luJo
CaJ.;illto

N.

o [),

tcnha

'

--,,_~~<.~..EL-REL)
o destiuo

Determina

qll" lhe

que o Official abai-

vai dt'sig'nado:

lJatalhâo de Ca.\,ad.orcs N.· 3.
da 7: Compa.lhia,
o Cap:tüo do Batalhão
Thiago Ricardo de Soure.
.

..

-*~i<·--

de Caçadores

SpA MAGESTADE
EL-~EI,
Manda drclarar
o sC'guinle:
1. Que o Alferes do Rct;lmento de lnfanteriu
N.· lá, Fran-

[ -1 )
cisco PN.eil'n ela Luz, se acha cxorcon.Io
as func'çocs de Ajudante
no dito Regimento,
desde 1-.1, de Novembro de l1H7.
2.· Que pertencia
<\0 extincto
Batalhâo Nacional
de Almada
e não de Almeida, .0 ex-Capitão,
Duarte Joaquim Vieira , a qlle~
na Ordem do Exercito N. o 13do correu te no no, foram concedidas
as honras do Pósto de Capitão de segunda Linha •

.--.>--~*-'-

Licença« arbitra {.zs por inotioos de moleitia (JO,ç Officiae« abaixo de.
clurudoe , e ('(/nfir~nwlas, por SUA MAGESTAUE
EJ.,-IlHI.
EH! Sesuio de 3 de .JIU11w prooiimo passado,
Ao Tenen!e Coronel,
com cxcrcicio de MaJ'or da Pr aca de VDI(~nca,
'
1).
dE'
(
J onquun
rercua'
• iça, trinta dias para uso de B anhos do mar
. cm Vra nnn ; começa ndo no L" de Setembro.
'Ao AlferC6 dp Ca çudores na 3," SCCÇllO.do Exercito,
Tliumaz Au.
gusto de Alrne,jda,
trinta dia" para uso de Banhos
lilermaes ~rn
Vizella;
começando
no l.0 de Setembro.
Em Se;i~iio de lá do dito me!!..
Ao l\1ajor do n."gimenlo
de Cavnllaria N.· 40, ;Jo~o José de Wesquita, vinte dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua orig<,m; começando em eo de Julho corrente.
Ao Cirurgião Ajudante do mesmo Corpo, José Braz Corujo, trinta
dias p~lra fazer uso de Banhos do mar na Pederneira;
começando no 1.· de Outubro,
Ao Ca pitíio do dilo Corpo, JOSl~ Rodrigues , trinta dias para fazer uso
de Caldas da Rainha na sua origem; começando cm 10 de Agosto.
Ao Cnpi't:I',) do referido Corpo, Antonio Joaquim de Avellar , trinta
dias para fazer uso das Caldas da Rainha
na sua origem ; contados do 1.0 de JlIJlIO corrente.
Ao Capitão do mesmo Ile~;imento,
Francisco Joaquim Cerqueira ~
quarenta dias para fazer 1150 das Caldas da Haillha nn sua or igt'tn; começando
em '20 de Agosto.
Ao CU[lituo do dito Regimento,
Manoel de Almeida Soares, trinta
dias pnr-a continuar a tractar-sc.
Ao Alfer« do mencionado
Rcgimento,
Domingos ;lo3é Lourenço ,
trinta dias pnra fazer lISO dos Bnnhos das Caldas da Rainha na
sua origem;
começando em 15 do Julho corrente.

--,)\~"~*-

'

Licenças registados concedidas aos individuolI abaixo irulicado«,
Ao Major do Regimento
de Cavallaria
N.· 3, Antonio .José An.
tHI1CS Oueneiro,
um ffiez.
'
.AD Tenente da 3.· SecçrLO do Exercito,
Severo Leão Cabreira,
dois mezes.

() Quarte.l Mestrr. Gencml do .Ew:et'cito,
&"vindo

cU ~jlldanlc

General

=

'1 ~
!l./

QU.Jrtet

Gene,.al no Peço de 'Ointrn,
de 1'849.

e",

.Jutft'O

ORDEM DO EXERCITO ..

So

A M :\GERT A DE EL.HEI,
como Commandante
cio Exer cito , -Manda publicar ,o .seguinte:

CARTAS

eRJ,Ch?l{e

DE LEI.
,

DON A MARIA,

,

pM Graça' de Dens.,

RUNB.!

de Portugal,

P.

dos Algarves,
etc. Fazemos saber MI todos Nossos Subditos,
que
as Côrtes Gemes Decretaram,
e Nó!> Queremos a Lei seguinte:
Artigo 1.- He o Governo autborísado
a restituir 3QS Postos -que
tinham,
0& Officiaes do Exeroito,
da Armada, e do .Batalhão Naval , que lendo sido dernittidos pelo !.laverem reqnerido , por occasiâo
dos acontecimentos
políticos posteriores a seis de Outubro de mil
oitocen tos quarenta e seis , pedirema
sua reio tegração.
Art. 2.·
A reintegração
de que tracta o Artig» anfccedente,
não
confere aos q ue a obti vr-rern .di reito nem .ás promoçôos
feitas,
nem
ao soldo, 0\1 a quaesyuer outros veucirnentos correspondentes
ao
tempo decorrido em quanto estiveram fóra do serviço,
Art. 3.· Fica revogada , para os eífcitos desta Lei sómentc, toda 11 Leg islaçâo cm con trario,
Malldâmos por tanto a todns IIS Authoridades,
a quem o conhecimento e execução
da presente Lei pertencer,
que a cumpram e
guardem,
façnrn cumprir e g\~ard(lr tào io teirntaente como nolla se .
contém. O., Ministros e Secreterios de Estado dos Negocios da Guerra. c da Marillha e Ultramar a façam i.mpriulir -' publicar,
e correr. Dada no Paço de Cintra,
aos dez de Julho de mil oitocentos
quarenta
e nove. = A RAINHA,
com ~\Ibrica e Guarda,
=
.ddriano Mauricio GUIlherme Ferreri, = rtiico»dede Ca,teUócB.
DON A MARIA,
por Graça de Deos, RAINHA dç Porturl'aJ , e
dos AIlJ'arve,s, etc. Fazemos saber 1) todos os N.o~'i S\l,bdit~O, que
'" Geraes D'ecretaram , e N'
as C6rles
~ os Q ueremos a Let. seguinte :
Arligo 1.. He contado 80 'f.en,entere.form.a.do ,ad.dido 'á Campa.
nhia de Veteranos da Praça de Elvas, Antonio da Cunha Sousll e
Brito,
como tCQlPi> de sen'.~ço, e 1~ít'f.a os .eff'eitos beneflCos da sua
reforma, ,t.-odoO {jf'oorr.ido desde o dia d-o aa'-eotarnento da.sua pr.8ça
até ~inte ~ oito de AhrjJ doe jliil oitocento8 quar.enta e seis.
Art. ~.Fiea revogada' to'di\ a LegislllÇão em conlrllrio.
Mandâmos por tanto a tod~~ ~.AJ.ltlíoridnde8t
agjleJl1 ~ coppe~

•

[! ]
cimento e execuçâo da presente Lei perteucor.,
que a oumpram e
g-uardem, façam cumprir e guardar tâo inteiramente
como nr-lla se
contém. O Ministro e Secretario de E.tado dos Neg-ocios da Guer.
ra a faça imprimir,
publicar,
f' correr.
Dada 110 Paço ele Cinl ra,
aos dez de .Julho de mil oitocentos quarenta e nove. zx: ARAI.
N Ri\. com Rubrica e G uarda, :;:;:; AdrIano Mauricio Guilherme
Ferreri,

DON A MARIA, por Graça de Deos , RAINHA de Portugal,
e
dos Algarves,
etc .. Fazemns saber a todos os Nossos Subditos q:le
as Córtes Gernes Decretaram,
e ,Nós Queremos fi Lei seg:u:nte:
Arriso 1.- He o Governo aui.horisado
a reforrnur com metade
do ~olSo correspondente
ao seu antigo jogar o ex.COIll!l!iSSílfio Pagador João Bernardino
de Carvalho.
Art. 2.u Fica revogada toda a Legislação em contrario.
Mandámos
por tanto a todas as A uthor id ades , a quem () co nliecimento e execução
da presente Lei pertencer,
que a CI mpram e
guardem,
façam cumprir e guardar tão inteiramente
como nella se
contém. O _Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no Paço deCintra,
aos dez de Julho de mil oitocentos quarenta e nove. = A RAf ..
NHA com Rubrica e Guarda.
= Adrianu MaU1'icio Guil,íerme
Ferreri,

--Jl.~*-Por

Decretos

de 7 do corrente

me~.

Regimento
dr. Cavallaria N.· 6.
Demittido por assim o haver requerido,
o Padre Capellâo
nio do Nascimento
Vieira.

Regimento de Arlilheria

, Anto.

da Carta,

Segundos Teuenres , o Segllndo Sargento do mesmo Regimento,
Luiz Cypriano Ht!be}l,); o Furriel do l.o Batalhão
de Tolllntarios
Nacionues do Corumercio , José Lniz de Carvalho;
e o Cabo de
Esquad ra do E'-q' d râo de Vol un lados da Carta e H..AINllA,
Luiz
Alfreno Mendes.
1.o Batalhâo de Fotuntorios
Nacionaes do Comme reio.
Tunr-ntc Coronel Commnml nn tc , o Major Gl'adll:Hio do 2. Bata.
lhâo de Voluntarios 1\ acionaes do Commercio,
Frederico Augusto
Ferreira.
Batalháo
de rollinta.'l'ios da, Carta •
.Alferes, o Primeiro Sargento I .fo;,é Maria Xavier Telles.
2. o Bafal'lâo MoveI de ,At'irlldorcl.
Demiltido pelo Tt'Cjll<!Tf'f, (dlpgPlldo motivos 'lt Ç.uqívei ,,0 Alferes,
JOQt: Francisco
de Paula G uiUlarãeíl.
J.c"
'
0

[ 3 ]
~ .• Batalhão
Nacional
de Caçadores do Porio.
Demittido pelo requerer,
allegando motivos attendiveis , o Capitão,
ManoeI José Moreira Medon.
Batalháo Nacional de Caçadores do Pelo da Regua.
Demittido pelo requerer,
allegundo motivos attendiveis,
o Capitão,
.Manoel Antouio
de Carvalho Seixas Penetra.
Por Decreto de 9 do dito mes;
Recrimento
de Granadeiros da RAINHA.
o
Dsmittldo pelo requerer,
o Cirurgião
Ajudante,
Pedro Borges
Telles,

-*~r<*_.
PORTAIHA.

=

=

Guerra.
= Direcção,
1.& Repartição.
Sendo necessario confeccionar
um Re'gulamento
para o Corpo do
J<~slado Maior do Exercito ; e convindo que lima Comrniasâo
de tres
Officiat>s do dito COI'PO seja encarregada
de fazer este importante
trab.rlho
, eoliigiudo
para esse fim tudo que ha de ter min ado ácerca
da sua or g a nisnçâo , instrucçâo
e Serviço , e estabelecendo
todas as
regras que no mesmo Serviço devem guiar os respectivos Officiues ,
taut o em tempo de paz como cm tempo de g uerra , defmindo bem
as suas attribuiçôes , e as commissôes que lhe são proprias , e todas
as mais provisões que se elevam conter
em um Regul&Dll'nto
de sim.lhante natureza:
Manda A HA lN
pela Secretaria de Estado
dos Negocios da Guerra,
que o Major addido ao Corpo do Estado
Maior do Exercito,
Carlos Brandào de Castro Ferreri , e os Capitàes do mesmo Corpo, Antonio Joaquim
Aleixo Paes , 11 José Oso«
rio de Castro Cabral e Albuquerque,
componham
esta Comrnissão ,
que sem demora começará os seus trabalhos,
reunindo-se na referida
Secretaria
de .Estado;
esperando A Meema A ug usta Senhora que
estes Ofiiciaes corresponderào
ú Sua Confiança,
tendo ern vista as
Minisrerio

da

nA

indicações
qut' ficam a pon ta d as , e quuesq uer o ut ras que lhes possa
slIg'gt'fir
a sua ICItellig-encia
e z e lo relo Serviço,
Pat,'() de Cimra ,
Clll

18 de Julho

de 1S49.

=

A:.L iauo ~Haurício auilhtrme

Ferreri,

--"~~lI'-

SUA MAGl~STADE

EL.H..EL, Determina que o Officiahbai.
tenha o de,;tino que lhe "d design.,do:
Rerrimenfo de Tn/an{ct'ia' lV.· 7.
Capitão da f>.& Corr~panl~ia, o C~piti\() do Batalhão de Caçadores
N.· 1, Alltonio Joaqullll Ferretril.

AO

mcne;onado

Tendo-se determinado
pu bl' Icada na Ordem d~

--·~K-<*-

por Purtaria de 28
1 T . ·8 d e 6
llllflO! q1le fO:&Clll. Vflée~à.das= ai praça~ d.os
.que amda o uao tlVeb~eUl SlUO, e revacclnadas

E xerCllO
.

de 17evert'iro ultimo
de Murçn do corrente '
Corpos do Exerci,lo,
as que o í!reclbas~elll:

,"

Manda SUA MhGESTADE
EL-REi,
em virtude
de resolução
do .Minisl.erio <la G.".erra, que .o.s Cirurgiões dos C?rpos participem
quantos foram os militares vaccinados ~ e quantos deixaram de o ser,
e por que motivo; <'00.n~ 1nm·Qew .e o resultado tem corrcspondiáo
~ expecttllivR
dos Fncultativos ; _eontinuando
lDeuiólJS:J(!.nI~ a communicar
pelo referido Mi11iôteJ'io o resultado ele seus. trabuthcs,

-_ ..~.--

SU A M .'~O ESTA DE EL·f' E1, Manda declarar o seguinte:
1"
QUr> () Capell.ã.o do 3: Hegirneoto de Artilheria,
Francisco
Justiniano
Bru ndáo , nâo fez uso da licença de trinta dias que a
Junta l\'lilitar de Saúde lhe arbarou em SessilO dr 8 de .Junho prox'mo passado, e que havia .ido publlcada
na Ordem 00 Exercito
N. o ~2 de 13 do mez actual.

-.~.-

motivos de molestia ao. Officiac« abaixo declarad.vs, e CnnjirmtJdas por SU..JI M..dGRSTADE
EL.REI.
Em S~8Jlâode ] ó de Junho proximo paliado.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N" 4., Gaspar Joaquim

MCtWÇOs ctrbil-radas por

de Sousa, tdota dias para fazer uso dos Banhos das Caldas da
Rninhu na sua origem; começando no 1." de Setembro.
Ao Tenente do referido Regimento,
Manoel
Ayres de Carvalho,
trinta dias para faser uso do Banhos das Caldas da Rainha na
sua origem. começando em 20 de Agosto.
E,.", S..:ssâo de ~l do dito me".
Ao Tenente do Uegilnento de Cava.I1aria N.... ~, Lanceiros da RAte
lIlJiA,
José Maria G<lrnCi da Silva, quarenta dias p ra se tractar ,
c tomar Bs nhcs -do Estoril.
;Ao Capitão Graduado,
Lente da Escóla Po.Jytcchnica,
Julio Ma"imo Plmeutel , sessenta dias para fazer uso das Caldas .da Rainha na sua ()ri~em, e Banbos do mar.
Ao Coronel da 3," Secção do Exercito,
Francisco Jeronimo Cardozo , quarenta dias para Caldas da Rainha lia sua or~gcm,

-.~.-

Licenças re<Y'idadall concedidas ao. Officiae. abaixo indicados.
Ão Facuhativ; Veterinnrio
do Re~imento
de Cavallaria
N.· 1,
Joaquim Gonçalves Vieira, dois rnezes.
Âo Tenente Coronel do Batalhão
de Caçadores
N.· 4, José de
Figueir ..do Frazão,
quatro mezes.
Ao Capitão Reformado Aodido á Üompanbia de Velerjlll05 de El·
vas, Antonio Nogueira d.e Car\'alho,
quarenta dias.

o

Quartel

Meltre General dp Ezercito,
•

d

&t'vindo cU .Aju.dante Genera!,l, ....---""""

Quarlel

General

no

Paço de Cintra.,

em ~õ de Julho

de 1849.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito,
Man.da

EL.REI,
publicar
'CARTA

como -Commandanteem
o seguinte:
DE

Chefe

LEr.

DON A MARIA .• por Graça de Deos , RHNHA de Portugal
e
dos Algarves,
etc. Fazemos saber a todos os Nossos Súbditos que
as Côrtes Geraes Decretaram,
e Nós Q.lleremos a Lei seguinte.
Artigo 1. o O~ OfflCiaes não pertenceu tes a Armas especiaes , que
em virtude de ferimento cm combate 011 desastre acontecido em serviço, se impossibilitarem
decontinuar
na Arma em que se acham,
ficando babeis para servir em diversa Arma,
se para esta forem
transferidos,
depois de sujeitos II uma Junta de Saude , conservarão
Q antiguidade
do Posto que tiverem.
Art. ~. o As disposições da presente Lei aproveitarão
a quaesque'f
Officiaes que, depois do Decreto de vinte e quatro de Agosto de
mil oitocentos quarenta e seis, tenham mudado de Arma em virtude de impossibilidade,
e pelo julgamento
da Junta de Saude .de
que tracta o Artigo antecedente.
Art.
Fica assim alterado o Decreto de vinte e quatro de
AgoSlo de mil oitocentos quarenta e seis, e revogada a..Legislação
em contrario.
Mandâmos por tanto a todas as A uthoridades a quem o conhe'cimento e execução
da presente Lei pertencer,
que a cumpram e
guardem,
façam cumprir e guardar tão inteiramente
como nella se
contém. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da G'uerr a a
faça imprimir, publicar,
'6 correr.
Dada no Paço de Cintra, aos dez
Oe Julho de mil oitocentos quarenta e nove. = A RAINHA
com
ltubrica e Guarda.
Adriano lrlmtrit:io Guilherme Ferreri;

3:

=

-*~~.-

Por Decreto de 7 do corrente meto
1.o Batalluio Movel de Atiradores.
Demiuido pelo requerer,
alle,gando, motivos attendiveis
Ajudante,
Alexandre Jose da SIlva Campos"

-.~.-

, o Cirurgião

PORTARIAS.

==

, Ministcrio
da Guerra.
Direcção.
=== 2.· Repartição.
_
Sat~sfaze ndo ao disposto. no Artigo 66." do Decreto de 11 de J aneiro de 1837: Manda A' RA.INHA,
pela Secretaria de Estado dos

•

[2 ]
Negocios da Guerra,
Nomear parq., Vogaes, do Conselho de aporfel ...
çoamcnto da Escóla Polytechnica ,. os Conselheiros Ministros (' Secretarios de Estado Honorarios,
Marino Mig,wl Fransini , e Autonio Aluiz!o Jervis de Athouguia , os quaes juntamente
com os L(!Iltes, João Ferreira Campos,
Francisco Antonio Ferreira fie Cartr o ,
Fortunato José Barreiros , e Joaquim José Gonçalves de Maltos Cor-,
rêa , eleitos os dois primeiros pela Escóla Polytechnica,
o terceiro
pela, do Exercito,
e o quarto pela Naval, deverão, debaixo da prc ...
sidencia do respectivo, Director,
constituir o Conselho de aperfeiçoamento da Escóla Polyte(:l\niccl; cm conformidade
do citado Artigo.
Paço de Cintra , em- 18 de Julbo de 1849.
A.d,·iano Jl..ft.mrici()Guilherme Ferrui..
•

=

.

\

'Minist(lorio da Guerra.
= Direcção'. = 2.~ Rl'partição.
_
S'lisfa~end\"l 80 disposto no Artigo Bl ," do Decreto de l~ de Janeiro de 1837: Manda "t RA LNHA, pela Secretaria de Estado dos:
Nczoeios da Guorra , Nomear para Vogaes do Consekho de aperfeiçoA~(,lIto da Escóla do Exercito t o Coronel '00 Estado Maior de
Artilheria , Antonio da Silva Bastos , o Coronel Graduado
do Corpo.
de Engenbeiros , C)'prillno José Soarcs , e o Tenente Coronel do
Corpo' do' Estado Maior, Carlos Maria de Caula ,. os quaes juntamente com 01 Lentes, Francisco' Pedro Celestino Soares, José RoJiigúesCoelbo
do AÍllaral, e Albino Francisco de .Figueiredo, eleito ..'
os dais primeiros pelo Conselho da Escóla do Exercito,
e o terceiro
Jfelo da Escôla Polytechnlca , deverâe constituir,
debaixo da presidencia do respectivo Dircctor , o Conselho de uperfeiçoameuto
da,
Escóla do Exercito,
na conformidade
do citado Artigo. Baço de
Cinita, em 18 tk Julho de,l8J.9. = .Adrim~Q Mauriciu Ciuilherme.

Fer"t,'i~
Pór Pottarill de 1.7 do corrente 'neto
. Bulai/uio' de CaçadlJres N." 7.
Cirurgi1i.o f\j'ldHflte, o Cirurg"lilo Ajudatlte do rrl'gimento de Infun. lel'ia N." '9, José 'Duarle Pedroul.
•
Regime,~to de rnfantcl'ia N.· 9.
.
Cil'urgiilO Ajudante,
o Cirurgião Ajlldtillte
do l3atnlhão de Caça.
uores N: 7, Joaq\lim Severo Brandeiro di] l~igucircdo.
-jl.~~~

.. --

flU A M A,GESTADE EL-HEl Dctt>rnJinn que o Oftlcial obai)1o mellclOuado
tenha o df'stino que lhe vai designal.lo:
4.· S'f:cS",ítJ do B.l:e,.ci~o.
FU'Fte

do (Jom S.úC(;ClW.

Governador,
o MajOf, .Joaé Migllel Pratt~ fi<:andCl exonerado
do
Goterbo (la Pràç3' de- Silles, e ('ontinuando
00 ~ltercido
~m que:.
.jC &C,tUdlO Batall1à9 de VO,luntarlo. da Carta.

[ 3 ]

-.>-~..-

Licellr-as orbitrado». por motivos de mole~tia aos Officiaes abai:xo de«
clorades , e Confirmadas por SUA MAGESTAf)E
BL-REI.
Em. Sessão de 16. de Junho ,:r(J{cimo p<IIIS(ldo,
.Ao Coronel do I{egímento de Ca va llaria N,· 4" Jcronimo da Silva
'Mnlclonado u'Eça,
<)uarf"llta dias para fazer uso de Banhos do
mar na Pederneira;
começando
em QO de Agosto.
.
ErA Su,iâo de ~ 1 do dito me'!'..
A':l Segundo Official a ddj do á I nspecçiio Fiscal dn Exercito , Fran~',,("o Ixidoro da SilVa Prata,
quarenta
dias para Banhos das
Caldus da Rainha.
ôpiraflte
Arldido á mesma Iuepecçâo
, com exercido na Repnrtiçâo da Cont!ibihdad(~
do Ministerio
da Guerra,
João Alexandre
de Paiva Rapozo , trinta dias para fazer uso das Caldas
da Rainha na slIa origem.
.
•
,
Ao Amanuense
de 3,- Classe do Arsenal
do Exeroito , Joan QUl"
rmo de Almeida,
trinta Jiaí> para fazer uso dali Caldas tia Raillha
na sua origem.
'

Aq

1

.Ao Continuo da Inspecçâo FtiClIl do Exerciro , Franciscc Joaquim
de Ara ujo e Andrade,
cincoenta dias pata se tractar , e tomar
ln, BgUD~ das CaJ.dae da Rainha 11&sua o...igem.
EIIl Sess.ío de 25 do dito tnd..
Ao Major do Regimento
de Cavallaria
N.· ó, Pedro
Maria de
Brito 'I'aboeda , quare nta dias pl!,rn uso das aguas, do Estori] eru
banhos; a conter de lá doe Setembro,
.
Ao Capitão
do HC;;lmento de Granadeiros
da RAIlllRA,
Mnnoel ~ntania de Moura Cabral,
trinta dias para continuar
a tractor-se.
Ao Major Adrlido á Praçe de J;;~trcllloZ,
Luiz JoO€é da Costa Curvo
Semedo,
qllaren l'il dias para fa~o:HLISO dos Ba~llms do mar ena
Setubal ; a COlltor do 1.. de Setembro.
'
J\o Capitão da 3," SecçãO' do Exercito,
Jn;é Ludo Valente,
sessenta dias para fazer uso das agua;; minel'at>8 de .I\Ilollra no .ua
origrm,
e em seguida de Banhos do mar em f!l~tubal; a contar
do 1.. de Agosto.
Ao Capitão da ref{'riâa Secçn'Ó, Llliz Maria' da Sil vli, sHsel'ftá dia!r
pala Banbos sulfurosos'nas
Cal,Jas da [tffinhn,
() do mar' cm
SctuhaJ.
Bm Su,flo de 30 do dito mete.
Ao Cirurgião
Ajudante
do Hagim~lIto de Jnfnnter'a
N,· 11, Mafloel PereIra d'~ Mira [lranoo,
quarenta
dias para uso di' B:whol'
do mnr em Sê.l.llba.I~; deveodt) t<lf prillci pio no ]lo de Scrlem oro,
Ao ,Alferes do mesmo Reglmt'nlo,
Eugçn10
dI' Sl'qucira,
q,uort-llta
dIas para fazer uso de agoas do mar cm St'luoal;
teudo pnncipIO cm 16 de Agosto.
;,., _., " .

,
.
v· .....

'.;:: ~;••

,
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~',

Em Sessâo de [) do corrente me't.
Ao Capitão do 1.. Regimento de Arrilheria,
Luiz Augusto Rozier,
trinta dias para tomar os Banhos do Estoril.
Ao Capitão do Regimento de Cavallur in N.· 2, Lanceiros da HAlNUA,
Rodrigo Franciosl , quarenta dias rara se tractar.
Ao Capitão d~ Itegimento
de Granadeiros
da RAllNlIA,
João José
Barreto da França,
trinta dias para Banhos das Alcaçarias.
Ao 'I'eneuto do mesmo RCb'imcuto ,José
llellriqH\~1! de Castro e
501la, setenta dias para gozol' em ares pátrios.
Ao Tenente Coronel do Rcgi.mcnt.odc
Lnfarrtor in N.· 1, Mathel:ls
Maria Padr;LQ, quarenta d ia s para Caldas da Rainha na sua ori. gem; coutados de 16 Julho corrente,
Ao Capitão do He ..imcnto de] nfun terie N.· 7, Calisto José de Oli.
veira, sessenta diae para tornar as Caldas da Hainha na SU'l origem, c Banhos do mar.
Ao Tenente Ajudante
do Itegimento
de Infanteria
N.· 10, Fr anCiiCO Ferreira
Barboxa , qua rcrrta dias ,para Caldas da !tainha
na sua origem.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N," 13, Antonio Fortnnnt()
Pinl0 Meirelles, sessenta dias para uso dos Banhos de Üald as em
Chaves,
e em seguida dos do mar mornos em Vlanna ; contados
de l6 de Julho corrente.
Em Sessõo de 6 do dito 11Ier..
Ao Tenente Addido á Rcpan ição do Quartel Mestre General do
Exercito,
Joaquim
Arnaldo Pinto da Costa Rebcllo , sessenta
dias para se tractar ,

---.~.---

.

Licença registada concedida ao Official abaixo indicado.
Ao Tenente do Regimento de ln fanteria N. o 2, A ntonio de Serpa
Pirnentel,
11m mez.

-.>-~.ç.(.-

Foram Confirmadas
porSUJ\
MAGESTADE
EL.REI, 8s~i·
cenças qlle o Commandanre
da 3. a Divisão Militar,
e o Governador da Praça de Almeida participaram
ter concedido aos Officlar.s
abaixo mencionados,
na eo nformid ade do Artigo 2.· das] nstrucções inser tas na Ordem do Exercito N" 13 de 6 de Março de 1837.
Ao Tenente Coronel Reformado
Addido á Companhia
de Veteranos de Chaves,
Joâo Corrêa de .Almeida,
trinta dias para se
tractor:
contados do 1.0 do corrente.
Ao Cirllróião Ajudante do Regimento de Infanterla N: 9, José Duarte Pedrozo,
trinta dias para oe tractar;
conLados de 3 do corrente.

O Quartel Mestre

G(:neraZ do Beerctto ,

St1'f,indo de Ajudante

General

=

Quartel

General no Paço de 'Cintra ; em ~8 de Julho
de 1!319.

ORDEM DO EXERCITO .
.,..".

Su

A M AGESTA DE EL.REI,
como Commandante
do Exercito , Manda publicar o seguinte e

em Chefe

DECRETO.
Conformando.Me
com a Proposlade
EL.REI
DOM FERNAN.
Men Muito Amado e Presado Esposo, Marechal General,
Comfllandante
em Chefe do Exercito: Hei por bem Determinar
que
d'ora em diante céssem de haver Quarteis permanentes
dos Corpos
do Exercito , nào 00 porque desta medida resulta economia para a.
Fazenda,
como tam bem evita as repelidas mudança.
dos mesmos
. uarteis, ~egundo as variadas circunstancias
do serviço publico,
e
da dixcip linn Militar, O Miniõlro e Secretario
de Estado dos Negocias da Guerra,
assim ~ tenha entendido,
e faça executar. Paço
de Cintrn,
cm vinte de Julh() de mil oitocentos quarenta
e nove.

DO,

= RAINUA. =

Adriano Mauricio Guilherme Ferreri,

--*~)'i?<*-

Por Decreto de QI do corrente mc~.
.
Bataihtio de Caçadores N. o 4.
"Cirurgiüo
Mór , o Cirurgião Mór que se acha servindo
S. J uliào da Barra, Manoel Joaquim Moreira.

-1o~-<"'-POltTAHIA.

na Torre de

==

Ministerio
da Guerra.
= Direcção,
2" Rcpnrtiçâo,
A RA L:'\fTIA, pela Secretaria de Estado dos Negocias

Manda
G:uerra,

que

o Conselheiro

Fortunato

José Barreiros,

Coronel

ó:

da
de

Artilhcria,
passe a i ns peocionar o Real Asilo de Invalidos de Runa
procedendo
á maí~ escrupulosa indagação ú~erca da. adminrstraçü;
daquclle Estabelecimento
: tomando conhecimento
do! seus rendimentos, e applicaçào
, bem como de tudo o que he relativo ao respectivo serviço , e ao bem estar d?s ln validos ; examinando
a escriptur açâo , e colhendo todas as Informações,
e esclarecimentos
que o possam habilitar a poder propor qualquer medida tendente ~
melhorar o referido Estahelecimento,
c o dar-lhe lima organisação
economica,
que corresponda
ao f1luntropi'co fim para q'le foi creado, sem contrariar as disposições da sua Virtuosa Instituidora:
O
que se cornmunica ao referido Conselheiro para sua intelligencia,
e
execução. Paço de Cintra,
em ]9 de Julho de 1849. = Ad1'iano

Mauricio Guilherme F~rrcri.

•

·

----*~*----

Por DI'CTeto de 13 do corrente mcz , expedido pelo Ministerio
do Hcino, foi nomeado Cavalleiro
da Ordem .Milltar de S. Bento
de Aviz, o Capitão do Regimento de Infnnteria N • ]4, Anacl-to
José de Sousa , devendo o agraciado sollieitar naquelle Ministerio
o respectivo diploma,
dentro do praso legal.

--.~*--

SU A MAGESl'ADE
EL.REL
Determina
que o Offieial ahai·
xo mencionado
tenha o dcstino que lhe vai dcsig nado :
~.o

Batalháo Movd de Atiradores.

Tunente , Q Tenente do Batalhão de Volunlarios
uio Elias Vieha da Silva Cesta e Mel!o.

-.~.-

da Carta,

Anlo-

~úA MAG:RSTADE
EL-REI,
Manda de clar ar o seguinte:
Qlle o Capitão addido ao Commalldo Geral de Artilherra , José
Venturn
cio Cunha,
pelo impedimento
do Coronel, João Xavier da
Costa VeJ1()~o, se aclia exercendo
as funcções de Chefe de Estado •
.Malor do dito Cornmaudo , desde 19 do corrente,
Licença»

arbitrado»

-.~.--

por motivos

de snolcstia

aos Officiae! abai.ro de-:

clorados , , Confirmadas po,. S U.A MA G BS TA D E E L-REI.
Em &55(10 de 2] de Junho proeimo passado.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N.· 1, Augusto Car los Mourâo , quarenta

dias para uso das Caldas da Rainha na sua origem.
E'm Sesuio de () do t:O,.rente mez.
Ao Tenente Cnroue! do Batalhâo de Caçadores N" 5, Sebastião
Fraucuco
Grim Cabreira,
sessenta dias para tomar os Banhos
das Caldas da Rainha na sua origem, e .Banhos do mar.
Ao Cor on el do Batalhão de Caçadores N." 8, João Firmino de Lemos Corte Real, sessenta dias para Banhos de Caldas do Arsenal
do Exercito,
e Banhos do mar, dos quaes já tem feito uso com
grande vantagem ; contados de 10 de Julho corrente.
Ao Capitão do Regimcuto de Infanteria
N ,. 2, Bento José da CIInha Vianna, sessenta dias para uso interno de agoas thermaes de
Vizell,l na sua orig-m , e ares de campo.
Ao Cl\pilão do mesmo H.cO'imf'nto, A utou io Rodrlgues d-a Fonseca t
trinta dias para liSO dI! ~gl)as thermae~ de Vizella na sua origem;
Cf)n,lf'ça~?O ('~ 20 de A~o.to.
,.'
ACl Clrnrglao
Mor do H'~g';1l1 nto de Infantena
N. 6, l\llguel lJeJiodoro de Novac8 Sá Mendes,
Iloventa dias para ares pulrios;
contados de 10 de Julho corrente.
Ao Capitão do O)e~m(, R,wirnento,
Antonio José da Silva Vieira,
'trinta dias para .B.anhns "do mar; começalldo no 1.. de OutubrO'.

Ao Tenente do mesmo Corpo, J05é

dOi

Santos Coelho.

trwta dias

[ 3 ]
para Banhos thermaes de Vizella na sua origem; contados de lá
de Julho corrente,
Ao Alferes do dito Corpo,
com exercício de Ajudante do 2.· Batalhão Nacional de Caçadores
do Porto,
Dtoclociano
Victor de
Araujo de Almeida Rodado,
quarenta dias para Banhos thormaea
de Vizella na sua origem, c do uiar ; c'"neçando
em ~o de Ago~to.
Ao Tenente Coronel da 3." Secção do Exercito,
em Commissâo no
Supremo Tribunal
de Justiça Militar,
Francisco de Paula Barros e QuaJroi.,
sessenta dias para tomar as Caldas da Rainha lia
sua origem, e Banhos do mar.
Ao Coronel da dita Seccâo , José Antonio Tavares,
sessenta dias
paru uso de Banhos de Caldas,
<';. do n~al'.
Ao Tenente Coronel da mesmn Secçâo , Vicente Luiz V az Ferreira,
sessenta dias para se continuar a tractar,
e depois fazer uso dos
Banhos do mar em Viannn ; começando
no L· de S ..ternbro,
Ao Capitão da referida Sr cçâo , Commandante
do Prr-sidio do Castcllo de S. Jorgo!, Francisco de Sousa Pinto, quarenta dias para
Caldas da Rmnha na sua ior izem,
Ao 'I'encnte
d<l referida
Se cçâo ~ José Maria de Serpa Pinlo,
trinta
dias para Banhos de agoas thermaes de Vi7f'lIa na sua orizcu,
,.., • ,
A o 'L'cliente doa mesma Secçâo , ·Luit Manoel Teixeira G uimuràes
quarenta dias para Banhos therrnues d~ Viaellu na sua origem.
Ao }fajor da 4.- Secçiio do Exercito,
Luiz Pin to da Fonseca , noventa dias para continuar
a tractsr-se , e fazer uso dos Banhos
therrnaes de Vi7.ella na sua origem , e dos do mar.
Ao Major addido ao Go eerno M.litar da Cidade e Barra de Aveiro,
Francisco Joaquun de Almeida,
quarenta di.rs para ngons lhermaes de S. Pcdro do Sul na sua origem;
coutados de lá de Julho corrente,
Ao Ca piiâo Reformado Addido
Corn panhia dc Vett"'ranos de Belém, Francisco Antonio de Paula !taOJos, trinta dias para tomar
os Banhos'das
Cald,lS da Rainha 11,\ sua origrm.
Ao Secretario Geral dn Arsenal do E ,ereito, José da CrUi Xavier
quarenta dias para se contilluar a tractur.
'
Ao Alllflnllense com (xorcicio 1]0 1111';;;01" Arsenal,
Ânlcnio Mi"lIcl
Portella S. Romão, &e,s(>nla ,"'~~ para g(l7.~lf <lI' ares dI! cl\ml~o.
Ao Addido fiO referido Ar-&f'\~I, l' rflllC ~c()de Punla Izidoro Alv(~s,
tlinta dias para an's lle c.llnpo; a (~(\ul('~ar 1\0 1.. de A"(I~to.
Ao i\ln:1nUeIlSe da ln.pe<:ção Fi.cal do Exercito,
José Pcdr~ Lcitc,
trinta dias para ale. doe Campo. ~
.
Ao Âmanuense
da r(>ferada In.!.lI'l'çao, ·Adolfo Oc~nr IJllhon La~
borde, qllarenta dias pAra ar('s <1<) call1po.
Ao Aspirante Addido á dita [n-sp"cç\lo r l:om f'XI'rcicio nfl Del(lgação Fisca~o.da 3,· Divisão Militar, Antonio Joaquim Paes, sc~o

á

.......

o

o_J J"

_

j
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senta dias para con tin uar a tractar-se , e fazer uso "de aguas ther ..
maes de Vizella na sua origem..
Ao Aspirante Addido á Repart.ição da Contabilidade
do Ministerio
da Guerra,
Mnnoel de Jesus Bastos,
quarenta dias para fazer
uso de agoa das Caldas da Hainha na sua origem.
Em SessI70 de 9 do dito me7,.
Ao Capitâo do Batalhão
de Caçadores N ... 1" Francisco Claudio
Xavie~, uinta dias para 1150 interno das agoas de Monchique na
sua Mlgerll; contados de 18 de Julho correnle.
Ao Tenente do dilo Corpo, Thornaz Bernardino
de Mello, sessenta
dias para Banhos sulf'ureos em Monchique
na ..ua origem,
e sel inos em Tavira,
Ao Alferes do mosrno Corpo,
José Thomas de Azcvodo Cantinho,
sessenta di<l~ para Banhos su lfureos em Monchique
na sua origem, e salinos em Tavira;
contados de 13 de Julho correuto,
Âo .Major Governador
da Pr a ça de Castro Marim,
José J gnacio
de Vasconcellos , sessenta dias para Banhos sulfurcos em Monchique na sua origem,
e salinos em Tavira;
começando
no 1..
, de Agosto.
Ao Terceiro Official addido á Inspecção
Fiscal do Exercito,
D.
Joaquim Salazar MOSCOlO;
trinta dias para se tractar,
Em Ses"áo de 12 do dito me'!:..
A(!) Tenente do Regimento de lnfanteria N.· 4, Antonio Ca ndide
Jura , sessenta dias para fazer IJ~O de Banhos de Caldas da Rainha na sua origem,
e depois Banhai do mar.
Em Sess-io de I!) do dito file':..
Ao Coronel Chefe de Estado Malar do Commando
Geral de "\rtilheria,
Jo~LO Xavier
da Costa Vellozo , sessenta dias p1.ra se
tractar.
Ao Alferes do Batalhâc de Caçadores N." 7, José Justino de Pina
Vidal, sessenta dias para se tractar , e tomar Banhos do mar.
Ao Assistente
Deputado
do cxtincto Commissariado
do Ex-rcito ,
Jnaquirn José Marques Caldcira , sessenta dias para se tr act ar ,
e tomar Banhos do mar.
Ao Aspirante da Inspecçâo Eiscnl do Exercito , João Luiz Talone
J'unior , quarenta
dias para C:tldas da Rainha na sua origem.

--~>.:!~*-

Licença regi. ta da conceilidi» ao individuo abaixo ittdic~do.
Ao Alferes Alllmno doH.eo·illlenlo de Infanteria
N.· 7, Jaime Larchor , um mez,

o

Q,~adel
&t'vindo

Mestre. General

do .Elrt!rcilo)

fk .Ajudante General

=

N.O 27.
QutJrle:l

General

no Paço

das Nccessidades , e1n 30 de Julho
de 1849.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
MAGESTADE
do Exercito,
.Manda

Et.HEI,
publicar

como Commandante
o seguinlt>:

em Cbefe

RELATORlO.
SE~nORA!
O sentimento de magnanima clemencia tem predominado sem pro no Materna I an i1110 de V ossa Mageitadc,
desde
qllc a Divina Providencia
e as Leis A collocaram
no Throno Consutucion al destes Boinos;
m-rn outra cousa podia esperar-se
da
UI ~.:r.F 11m de 11m ,\1onarcha verdadeiramente
Heroico c Liberal,
cu]') I ome ha de sempre apparecer
abençoado
nos fastos da Bis ..
tori- Portugucz a.
Actos repetidos attestam a verdade do que dizemos, 'com respeito
a 1')"00 Magestade;
- he para deplorar
por certo a necessidade
da r cpetiçâo ; ma. nem por mais que se deplore,
tem doixado , em
verdude , de exist ir , Basta por todos o Dncumento
, que \T.ossa Magestadc tão gcn.rosamente
Quiz dar a P(,rtLlg-al, e ao Mundo,
no
t>1!1I J'eal
D"creto de ~s de Ahril de ]817. Nunca tão amplo esquecimento se co ncedêru sobre crimes por actos politicos.
Era para de ('jar, devia esperar se, que melhor correspondido
fosse esse acto dI! j{PrÇia generosidade
e clemencia,
e que não hou"esse tão cedo motivo para de !lOVO recorrer ao exorcicio das exccl-sas virtudes de Vossa Magcslade
com respeito
a factos simtlha ntes,
Vi<!ram porém, por dl~:;groça do Paiz , estes fuctos : de lles resultaram deveres im pel iosns e ."agrados de j ustiça COIl tra seus a ut hores ;
e daqui succede u , qll!' ex istern com (frrito "a rios Ptlrfllgue7.es privado. do gosn pleno de seus direitos de Cidadàos,
011 seja cm prisão, 011 em hOIlIÍ,;r.,
ou dentro,
.. u fóra da sua Patria.
0:1 li ini.tros de Vossa Magt'stnde,
cc,mo Porluguezl'9 ConstituciolIaes que se prezam dI' ser, 11 da dl'8{'jlltn tallto como concorrer,
por factos,
para tie atenuorem,
qh8Uto o dever e a justiça perminam,
qllasquN causas, 011 pretex~os, que alimentem por algllm
modo a di$cordia e os odios de patl,do,
que tanto damuam a todos, e duranle o~ qllae5 mal pód~ c1)[lseguir-se o fim principal de
tO(!O o Governo b<>tn cOllstituitlo,
- LI felicidadl' dos n~30('iados.
Guiados por I'stes sentimentos,
que profundarr.ente professam,
os
Milli,tros de Vossa Magc5tadc,
Jogo que receberam a honra de et!r
chamados
nos Conselhos de Vossa Magestade,
as.cnlaram
unalli_
me mente de submeller a Vossa Magestade o seguinte Projecto d~

•
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Decreto
de amnistio. ampla,
bem certos de gU,e não hiam por este seu
acto previnir
os desejos
e intenções
matern aes de Vossa M·ugestnde,
mas tão sórnentc
segui-los,
e sccund á-Ios,
Secretaria
de Estado,
e Presidencia
do. Conselho
de M~nistros,
em 20 de Junho
de l!)4.g. = Conde de Thomar = Antonio J0I8

=

=

d' Avila
Felia: Pereira de lWagalldcs
Fiscoruie de Caslc]»
lôes = Conde do To_ial
AdrimlO Mauricio Gui.therme Fef're1·;.

=

DECaETO.

Tomando
em consideração
o Hl'latorio dos M'tlUS Ministros
e Secretarios
de Estado, e Ouvido o Conselho de Estado: Hei por bem
Decretar
e segllinle:.
Artigo
1.0 ITe concedida
amulstia
geral
e completa
pnra todos
os crimes politicos , cnmmettido5
depois da execução
do Meu Reo l
Decreto de .winte e oito de Abril de mil oitocentos quare uta e sete.
§. 1.0 Todo o pr océsso , que por toes crimes te n ha sdo forrnndo
fica se tn elTeito all{ulll, qualquer
que seja o estado em que se ache ,
§. 2.· As peswas,
que e-stiverem presas á orrí em de (11la 19uer A lIthoridade.,
com pr océsso , 011 sem eHe, serão imm.~diiltalllt'nle
soltas,
§.
As pess.oas.,
que por eff~ito de provide,lIcias
tomadas
por
quaesquer
A ulbondade~,
IHI em virtude
de processos,
lenham
sido
obr iga das a sahir do l{eino,
ou a hornislar-se
nelle , deverão
considcrar-se
desde Jogo restitllida5
á sua inteira liberdade.
Ar t. ~." Os Milirares , gue, em cousequencia
dos procedimentos
contra
elles intentados
com fundamentos
nos referidos
crimes poliucos, tiverem incorrido em a nota de desertores , sâo comprehendidos
nus disposições
do Arug» antecedente
para todos os effeitos.
Os .Ministros c Secretarios de Estado de todas as H.CIJMtiçõcs
() tenham
assim entendido,
e façam 6!xeclltar.
PIlÇO das Necessi ..
dades,.
Hl1 vinte
de Junho
de mil oito(~entos
qUIlTenta e nove.

3-:

RAINHA.
llX

= (:onde de

= Antonio José (l'Avila

=

=

Fcde Castdl!Ycs = Conde do

= Viscondc
= Adriano Mlluriaio Guilherme Fe,·re,i.

l'enim de Magalhâes

1'n_iat

1'hOlnOl"

Havendo-Me
slJppJicado~o5.(\ Luiz Lopes, ser reintegrado no Pôsto de qlle fôra demittldo
pelo rt'querer,
por Decret.o de sds de Junho
de mil oitocentos
quarenta
e sete:
[l(.j por Iwm. na conformidade
da C[I·rta de Lei de dez do corrt>nte mez,
He.lilllir
o ref'e·rido João
Luiz Lopes,
ao Po:,sto de Tenente
de En/{cllh.eiros.
ficando
pertencendo ú terceira Secção do Ex,crcito,
"em que por e.ta restit"ição
lhe provenha
direito,
nem tlS promoçõ~s
feitas,
nem ao eotdo,
01&
quasquer
outros
vencimentos
cMre.polldentes
ao tempo
decorrido
em quanto
esteve fóra dr) serviço.
Ç> Ministro e Secretario de Estado dM Negocios
da Guerra
(\ tenha assim entendido
e faça eucular.
de Cinlra J cm dezcnove de Julho de mil oitocentos

raso
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q~laren~a e nove.
Ferreri,

RAINHA.

= AdriatlO Mattricio Guilherme

Havendo.Me
requerido Francisco de MelJo Breyner,
ser reintegrado. no Posto de que foi dernittido por Decreto de dezoito de DeZiO!Hlhro dI.' mil oitocentos
quarenta
e seis: Hei por bcm , na conformidade da Carta de Lej tlP. dez do corrente mez , Hesutuir o referido Francisco de .MelJo Breyner ao Posto de Capitào de Lnfant.erlól ~ ficando pertencendo
<i terceira Secção do Exercito,
sem que
pc,r esta lestituição
lhe provenha
direito,
nem ás promoções feitas,
"CIII ao soldo"
ou quaesquer outros vencimentos correspondentes
ao
I. mpll decorrido crn quun to esteve fór a do serviço,
O Ministro e Secret.ario de Estado dos Neg ocios da Guerra o tenha assim entendido, l' faça executar.
Paço de Cintrn , cm vinte de Julho de mil
0110cpnt05 q uarr-nta e nove,
RAiNHA.
= .âdriano Mauf'icio
(,llilitc1"IliC

=

Ferrcri,

Havendo J()~!O·JO!é, do Cruz,
que pelo Meti Real Decreto de
de Fevereiro do anuo proxirno passado , sendo Tenente do Regimento de Intant er ia numero quatorze.
foi promovido
a Capitão
do Exercito
de Portugal
para. servir pOI'" seis- an nos no Ultramar,
rcgressad,~
a est e. Reino por assim o haver iust a ntcm eute solliclIaào,
Clll con sequencia
de se achar iu cap a z de co n tin ua r fi servir na Provincia de Cabo Vcrdo , para onde havia sido mn ndn do : Hei por
hem Dar por. u ullo , e de ncn h um eflctto o citado DI~creto, por se
nào haver cumprido a condicçào nelte imposta;
devendo o referido
Jofto Jo.é da Cruz, voltar ao Posto de 'I'euento de ln fantcria , que
auteriormon te tinha 110 Exercito
de Portllg(\l,
fIC!lIl<10
pertencendo
ú terceira SecçilO do mesmo Exercito.
O .MiniHro c Secretario de
Estado dos 'Negocio, da Guerra assim o tenha e n te nrlido , e fuça
execurar , Puço de Cintra , em vinte de Julho de mi] oitocentos
q~lUren~a e nove.
H.AINHA.
Ad,.iano !.launcio Guilht1"7Ilc
Ferreri,
nove

=

Por

=

--.~~-

de U} dr) corrente
me'.l.
Batalhâo de CaCQI],ol'es N. o 1.
Ajudante,
o A Iferes do Batal hão de Caçadores
N .. :>, 1\ n tania
Joaquim Simões.
4. a Secfáo do Exercito.
Companhia de relel'ano. de Ab~·antts.
Reformado
1111 conltlflllídudl'
do AI\'ar:~ de 16 d" Dezembro d(' V790,
flcando adJido :í. ref",rida Companlllll pelo requerer,
e eIJI nltençào a ter mais de 40 an~lOs de SCT\'iço; c havcr sido julgado pela
Jllnta Militar de Sanoe Incapaz de ~erviço activo
o Capitão 00
Ueg'iUJento de Infanteria
N. -12, João ManoeI R~m05.
l Iecreloe

J

[
Batalhão

1,

1

Nacional

de Caçadores da R_4.INIIA
'rta ViU(, de
Estremo»,
Dcmiuido
pelo requerer,
al!egalldo motivosnttendive
is , o Tenente
Francisco
Maria da Silva Torres.
Batalh.i»
Nacional de r:aradon;s de S. Joâo de .drcio«,
Demittido
pelo rpqllcrer,
nlleg-undo motivo!
attendiveis
, o Capitâo
Francisco
Caetano
das Neves Castro
e Carvalho.

2

,

-'lI,=,?i1f<-

Tendo
sitio pr ovisor ia rneute intcrrompidns
as mostrns do pessoal
dos Corpos
do E~ercilo,
CIIl virtude
da Portaria de 8 de Agosto do
anno proxirnn
passado,
fi fim
d(' que os Inspl"c:lores
do Revistas e
mais Empreg.ldn:;
enonrrcg ados de sirnilhante
serviço , podvssc m occupar-se exr-lusivomente
da liqui daçâo das contas dos ditos Corpos ,
até se vencer o atrnzo em qllP. e l la se ach a va , -COIllO de facto .i.i se
venceu : Manda
SUA MAGESTA DE EL.HEI,
Commandnnto
em Chefe do Exercito,
declarar ao mesmo Exercito , que as indicadas revistas
mensaes do pessoal
vão continuar
lia conformidade
do
Ucgulamento
da. Fazenda
Militar,
e que por essa cccasiâo se pro
eoderá
á conferencia
das mostrai! que se tenham
liquidado sem c... n
4

formalidade.
Outro
sim Manda
O Mesmo
Augusto Senhor
declarar,
qlle
achando-se
liquidadas
as contas da maior parte dos Corpos do Ex!'!rcito , c devendo
os respectivos Couunandantes
proceder ao rl'sgah~
dos competentes
recibos interinos,
cumpre
que se observe o delerminado
na Circular
expedida
pela Hepartiçáo
do Quartel Mestre
Genern] em data de ~o de Outubro
de ]848, quando o indicado
reszate se ditliculte por caU5U dos saldos que possam haver a favor
doso mesmos Corpos,

-.~.-

SentenS:{I; pl'oferida pelo Suprr.1r1o Conselho de Jus/iço l1filitllr.
Em Sessão de J 7 cio corrente meto.
Domingos
Martins dn ;unha,
Capitito
Hüformndo,
e Cllzerneiro dos QuarteL, de TlHr~s Novas,
e ThnUJar,
telldo sido nc<!usado de ('xtravio de objectos pertencentes
á Fazenda Nacional,
foi
absolvido por se julgar improcpdente,
e não provada
a culpa qlle
lhe imputarão,
c mandado
pôr f'm liberdade.

Licevças Nf(istadas

CD

-.>6~.-

u;~rLidasans Offlciacs abaixo intlicnd()s.

Ao.Segulldo
Tenente de Artilhería do Corpo Militar do Arsenal do
E"Ncito,
JOllO Pestana
dos Santos,
dois UJe.zes.
Ao Alferes rio Regimento
de Cavallarill N" f>, Ântonio Leocadio
Ferreira Cró, prorogaçiio por um mez.
O Quarlel Mestre
Servindo

General, do Exercito,
.,

de Ajudante

Ge1Uyal ::c::: '

N.O

28.

ClH.:Jrlel G~ncr(ll no Poço de .MnfrIJ,

em 4 de Agosto

de 1819.

ORDEM DO EXERCITO.

C
~lJA

.

Mt\GE~TADE

do Exercito,

Manda

EL.REl,
publicar

como Commandantc

.
em Cbefe

o seguinte:

DECRETO.
Havendo-Me
rspresontado
o Conselheiro de E~tado,
José da
Silva Carvalho,
que seu filho João da Silva Carvalho J unior , !'stando disposto a Servir.Me
na Marinha Heal, e carecendo de alguns estudos cspeciaes deste ramo de SPrVIÇO, assim como de urn
an no de navegação,
havia com tudo completado o curso de estudos
~uperiorcs da Escóla Polytechnica,
e he 110je Alferes Alurnno
do
segundo Regimento de Lanceiros ; e Desejando Eu conciliar aquel.
Ia supplica com as rl'gras, que estabelecem RS condicções neccssarias para qualquer ser admittido na r-lasse de Guarda Marinha:
Hei
l)or bem, em altenção :'lqU('lICS estudos,
e á classe a flue por elles
pertence no Exercito , Nomear Guarda Marinha etTectivo da Armada ao dito Joâo da Silva Carvalho Junior , com a clausula de não
passar ao Posto immediato , sem satisfazer ti parte dos estudos, que
lhe falta, assim como o anno de embarque cm qualquer
dos Navios
do Estado. O Visconde d" Cnstellôes , Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 'Marinilll. e Ultramar assim o tenha e ntendido ,
e faça executar.
Paço de Cintra , 1'0l vinte e sete de Julho de mil
oitocentos quarenta
c nove. = RAI ~IIA.
= VilConde de Castcllâe»,

---*~*---

'Por

Decretos de Q6 do me:; protcimo passodo,
Companhia de Veteranos de Lagos.

Reformado
na COnfOrt1lidad!' do :\ lvará dl·16 dp. Dezembro de 1790
o Major de Artilheria na 3.- Secção do Exercito,
Antonio JosJ
Peixoto,
freando a~dido á referid~ Companhia,
por assim orequerer , e cm attençao a contar mais de 48 annos de Sei viço; ter
sido julgado pela J unia Militar dc Saude incapaz de Serviço activo, c ter feito a Guerra Peninsular,
e toda a Campanba
de
Monl~ Video.
2. o Batalhão de Volunlarjal.- Nacionaes do Comm~rcio.
DCll1,iI,tido por ter sido julgado ibcnpaz de todo o Ser..iço pela Junta'
.MilItar de Saude, o Capitão,
Jo~é Euge-nio Borge9· ào Soo\ua•

•

....

Batolhâo Nacional de Caffldol'es de Looos,
:Alferes, os Soldados do mesmo Batalhão , José .daria Ludovico,
e José Gaspar de Aaevedo Coutinho.
Por Decretos do 1.. (ta corrente 'I1I1''r..
Corpo do Estado Maior do Exercito,
.
Major Gradllado,
o Capitào do r esmo Corpo,
A,ljunlo Ú ncopnrtição do Quartel. Mestre General do Exercito,
AntonIO de Mcllo
Brey ner , continuando
no mesuro e xer cicio,
JJatalháo de Caradores fI.' ." ~.
Tenente,
o Alferes do Batalhão de Caçadores N." 8, Miguel Corrêa de Mesquita Pimente1 Juuior,
Alferes, o Alferes da 3." Secção do Exercito,
Augusto de Deos de
01 iveira Bastai.
Batalhâo de Caçadores N: 3.
CnpitrlO da 4.· Companhia,
o Tenente do l{.cg:menlo de Infante ..
lia N: 5, Antonio Pereira da Silva.
.
JJatalhão de Caçadol'es N. o 5.
~apit~(), da 2.· Compn,phia,
o Tenente,
Francisco José da Silva.
Capitão da 5." Companhia,
o Tenenle do Batalhâo
de Caçadores
N: 6, Antonio José Torres.
Batalhão de Ca~adores N. o 7.
Tenente,
o Alferes, Igllãcio Ferreira Pinto.
Batathâo
de Caçadores N. o 8n
Ca pirâo da S.a Companhia,
o.Tenente que se a eh a addtdo ao Quartel (Ieoelol da :l.a Divisâo Militar, Antonio. de Serpa Pinto.
Capitão da t.t.a Companhia,
o Capitão da 3.~ Secção do. Exercito
Bernurdo Cabral de GO\lvêa.
,.
Tenente,
o Alferos do JhtalhilO
de Cnçadores N." 1, Antonio.
Schwalbacl~~
Regimento
de Granadeiros da RATA I1A.
Tenente,
o Alferes, D. JOllO Fred(~rico da_Callla!a
Leme.
Reóúnento
de Tnfanteriq, N: 4,
Capitão da 2.· Companhia,
o. Tenente
do Regimento
de Infanteria N"
João Pereira da Cruz.
Reg.irnento de Infanterio
N." 6.
'
Tenente,
o Alferes,. Antonio Guedes da Costa Azeredo Pinto.
Rcg1lncnto de [nfanleria
N: 7.
,
Capitito da 6." Companhia,
o Tenente do Regimento
de Infanteriu N." 1, João Pedro da Graça.
Reeimento de 111fanteria N. o 16.
Tenente Ajudante ,'"o Alferes Ajudante,
Monocl Joaquim Marques.
T

õ

,

2.· Secfáo do Exercito.
Capitão., o Capitão. Graduado.,
lio Maximo Pimen tel.

Lente da Escóla

Polytechnica,

Ju-

[ 3 ]

3.' Divisâo Militar.
,.Addido ao Chefe de Estado
da 3.· Secção do Exercito

.Maior da referida Divisão,
o Capitão
, José Paulino
de Sá Carneiro.

Par a gozarem das vantagens de Capitães de La Classe, por SI' acharem comprehendidos
nas disposiçôes
do Decreto de 4 de Janeiro
de 1837; os Capitães,
do Batnlhâo
d e Caçadores
N.· 1·, José
Luiz Zicp;enlteim;
do Regimento
de Gr an adeiros da IL\I~llA,
(;uotO.ij0 José da ~i1,a;. e do Regim ento de Lnfanteriu N: 14,
Fraucisco José da Silva.

-*~~.--

Por Decreto de 13 do mnz pro: ..im o passado,
expedido pelo Minister io dos Novocios do Reino, foi nomeado Uommeudador
da 01'dam Militar d~ S. Bento de A viz , em remnnoracâo
de Serviços, o
C,lpitrLO do H.c~itrl('nlO de Cavullarin
N" 7, Francisco
Antonio
TI lTgC5; devendo o agraciado
so lir-it ar naquelle Ministcrio orespccti vo diploma,
dentro do l>ra50 I"gal.
Por Decreto da mossna data,
ex perl ido pelo refNiclo l\Iinistcrio, roi nouren do Cavallciro da PrdclJI i.ldlLnr de S. Bl'oto de Aviz ,
o CGpi!~1O Engenheiro,
Lente da Escólu do Exercito
João de Villa
N ova Vuscouce.llos Corrêa de Barros,
'
-lI~'iI<--

SU A MAGESTADE
xo mencionados
tenham

EL.REl
DftNmina
que os Officiaes abOli.
o, destinos que lhe s vão desiguados.

Regimento

de Cavr.llaria N.

o

b.

CnpilllO da 6.- Oornp anhia , o Cnpit:lo do 11cgirnen Lo de Cevullnrio N.· ,1" Manoel de Almeida S031'(·S.
•
Regimento de Inf'onteria N. o 1.
'["!lcnte,
o 'I'eneure
do H!'gimenlo
de G rauudciros
da HUNHJ.,
J\lI~u.to Cezar de Sonsa Pinto,
continuando
no excrciclo de J\juda n te do 1.' Batal uão Movei de ALirudores,
--- ...
~'}S~.-SUA MAGESTADE
EL-HEi
."anda declarar que o disposto
na segund,l Determinação,
pubhc.id a na Ordem do Exercito N.· 53
de 90 de Dezelll hro de ] 84,2, ~ó Ic>r:í logar q uand o os Corpos se
achnrem fóra dos Quarteis aoode aclunlmente
c,tão cGtacionauos.
-.>:)~II<SU A MAG ESTVDE
EL.I{EL
Mândn c!rcJaror A~pirllnte a
Ofiicial,
por ter as circuns.a~cjas
eXigidas \H1õ L('is de 17 dI" Novembro de 1841, e [) de A bnl de 18,[05, o Segundo SOJ'g'\·llt<.l do
Regimento UI!Infanleria N: 6, Joito C,lbral de Brito SOó:lles de

1~lberg.u'Ía.

"

[ .j, ]

-.~..hl'::;t...
-SUA l\1AGESTADE
EL-ÍiEI'
Manda declarar o segninlp:
Que o Tenente da 3: Secçâo do Exercito,
Agostioho Jo,é Ferreira d~~Brito,
foi presente de dcscrçáo , para responder cm Conselho de Guerrn , em 19 de Abri] ultimo;
e que o Allor es da mesma Sccção , Jo"é Antonio Pereira dEça , em '23 do referido mcz
fez igual apresentação.

--*~~if--

Officiar-s que se upresontn rarn 110 Quartel
,tio Mililar,
elll:23
de JlIllllo ultimo,
para
concedida
pnr Decreto de 20 do mesmo mez
derados
na :5. a Secçào do Exercito.
Tonentes
, fi uilircr me Frederico de Portugal
e
tinho

... Alferes,

General
gozarem

da La Divida j~rnni,tia
, e que ficarão co nsiVasconccllos,

c Agos-

.JosJF(,rreira
de Brito .
J05é Antonio
Pereira
d'Rçn.

-- ..>-~~.-

se a prese n tou no (~lIarlel
General
da 8.a Divisão
:Militar., em 2G de J ulho ultimo, para gozar da Alnnj~tiil concedida
}lor Decreto de 20 de Junho,
e que ficará considerado nu J! Sec!,'ão do Exprcito.'
Alferes,
l\lanoc1 Gomes França.
Officiul

q\le

-.~.-

.Licenças arbitradas llO" motiv()s d,e moléstia (lOS OJjiciaes abai.t:o dcclarados , • Confirmadas 710,. .':.'lIA M AGHSl'ADE
l~'L-RE1.
Em S"8"-;0 de ] ~ de Julho protcimo passado.
Ao Capitíio do BaLalhrlO de Caçadores N. o 8, Cazimiro Victor de
Sousa Tcllcs , quarenta
,[i;JS para se trnetar,
Ao 'I'cllelll1: da 3.&Secção do Jhercito,
Miguel José dn Silva Preire , sessenta dias para Banhos <las ~goas sulfurcas Je MOlochique
na sua origem,
e do mar em seguida;
começando em 8 do corrente ..

de

Ao Tcuente da mesma Secçâo , João Pedro
ren t a dias para fazer uso das agons sultureas
sua origem; começando em 8 do corrente.

--·:':-3~·-

Mendonça,
quade ~lonchiqllt: na

Licc~l.ra.~regút?das conced!das a()~ Offi;_ia(s abni:::" indic(I(lo,ç.
Ao Major do lleglmento
de ClHollarta
N'N 2 Lance,~os ~a RA~NrrA,
Francisco A IIl0nio de SOllsa. prorogaçao por mrlls vInLe dias.
AQ MnJor uudiJo , Compallllia de Veteranos de .Maltosinhos, Joaquim SúrlIlenlo Ozorio,
cinco mezes.

o

Q,uaI·tel llfcstre Gene"al do E.ercíto,
"

N.O 29.
CJul',rlel, General

no Paço de Mafrtl,
de 1849.

em 11 de Agosto

'ORDEM DO EXERCITO.
SUA
MAGESTADE
·do Exercito,
Manda

EL.UEl,
publicar

como Commandante
o seguinte:

em Chefe

Por Decreto de 3 de Junho ultimo.
.

Corpo de Engenheiro!.

'Para zoaar das vantazens de Capitão de La Classe,
por lhe aproveiL~r a disposição do Decreto de 4 de Janeiro de 1837, o Capitão, Antonio de Azevêdo Cunha,

--*~~*PORTARIA.

=

Ministerio da Guerra. = Secretaria Geral = 1.& Repnrtiçâo,
Manda
A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da
'G'uerrn , que o Tenente
General,
Barão de Monte Pedral,
passe
a inspeccionar
os Estabelecimentos
de instrucção,
que estão na dependencia
do Ministerio da Guerra;
e tomando conhecimento
de
todas as disposições que. regulam o serviço destes Estabclecimentes,
procedendo a um minucio.o exame, tanto na Administração
scieritifica , corno na economia,
depois de ouvir os Conselhos de aper ..
feiçoamento,
que para esse eífeito convocará,
faça subir ao referido l\1inisterio,
com o resultado da sua inspecçâo , todas as propostas que tendam a melhorar aquelles Estabelecimento~,
assim com
relaçào ao eusino , como á sua organisação,
de maneira a tirar-se
-de lles o maior prove itn ; havendo attenção á economia que deve presidir a todas as refürlUus que se intentem.
SUA MAGESTADE
A RAIN HA Espera do zêlo , e intelligencia
que carecter isa o referido Tenente General,
que se haverá nesta importante
Commissão com a passivei assiduidade.
Paço de Cintra,
em 2 de Agosto

do 181.9. = -/.ldriano Melurici-a Guilherme Ferreri;
SU A MAGESTADE
xo mencionados

tenham

-,.>-~ ..BL-REl

os destinos

Batolhâo

Determina que os Officiaes abaique lhes vão designados.

de Caçadores N.

Tenente,
o Tenente do BaLalhão
Novae.s Corte Hea1.

de Caçadores

o

~.

N"

1l, Ricardo

de

Re{:imento de Infanle1'ia N.· 1~.
da 8.& Companhia,
o Capitão
ria N.· 14, João do Carmo.

Capitão

do Regimento

,.

de ln,fante-

~.

,

Praça de lilva,.
Governador , o Brigadeiro,
Barão de Almofalla.
Batolhâo Nacional de Caçadores do PC'l.() da Regua.
Para ter o exercicio de Ajuda nte , o A lferes do, Hegimento de In~
fanteria N.· 9, Alexandre Luiz de Sousa Teixeira.

_.~Qi.-

)

Determina
SUA MAGESTADE
EL·RE[
que os Officiaes do
Corpo de Estado Maior abaixo mencionados,
se apresentem
nos
Qllarteis Generses dás Divisões que lhes vão designadas,
a fim de
que, debaixo da inspecção dos respectivos Generaes,
procedam a
reconhecimentos
militares, e outros trabalhos,
segundo as instrucções
que lhes sedo ministradas
pela Repartição
do Quartel Mestre Ge""
neral.
Para a T." Divisão Militar,
o Tenente Coronel,
Carlos Maria de
Caula ,
Para fi ~.a Divisão, o Tenente,
Antonio Candido Zagallo.
Para a 3~" Divisâo , o. Tenente,
Augusto Cezar de 'Vascollcel·
]05.

4"

Para a
Divisão, o Tenente,
Fernando
de MngalhLles Villas
Boas.
_
Para a 5. a Di visão, O Tenente do Regimen 1.0 de ln fan teria N.· 13,
habilitado com o CU[SO do referido Corpo, D. Luiz de Azevedo ~,
Sá Coutinho.
Para a 6. a Divisão, O Capitão,
José Ozorio de Castro Cabral e AI-,
buquerque.
Para a 7.a Divisão, o Coronel,
José Manoel Sacolto Galache.
Para a 8." Divisão, o Capitão,
Silvino_ Candido de Almeida Car-.
valho,
ez», "....iJ~.N'
~""
--":;'_",?",,dÚç;7_/;. ,. /~:/'Ao

.,.,....._,

,....._

#"'IA,..Z;;:- ~

L~~

yv

-.~~*_____...

d ~~...

,~

SUA MAGESTADE
EL.REi,
em additarr.enlo
ú Circular da,
Repartição
do Quartel Mestre General do Exercito de 19 de Abril,
de J8<t8, Manda declarar
que as praças dos Corpos do Exercito,
que percebem a gratificação de !20 réis diarios , por terem direito ás,
suas baixas, em quanto estiverem em tractamento
nos Hospitaes , ou'
em convalescença,
devem sem interrupção
ser consideradas nas dis-.
posições da mesma Circular;
não tendo porém esta daterrninaçjio ..
effei lo retroactivo.
'
~
...
SUA MAGESTADE
EL.REI
Manda declarar 0 seguinte:
1,0 Que por Decreto de!23 de Julho de 1849, Houve por bem
SU A M AG ESTA DE A RA INllA.
Conferir ao Marechal de CarnJ)O, Barão de Ovar, a Mercê do Titulo de Visconde de Ovar, em

--..

duas vidas.

--

.J
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2.· Que em virtude das Ordens do Ministerio da Guerra,
com
data de ao de Julho ultimo,
fOI mandado
recolher ao Corpo a que
pertence,
a fim de tomar a Direcção do respectivo Hospital,
o Cirurgião .Mór do Batalhão. de Caçadores N." 4, Manoel Joaquim Moreira , que se achava no gôzo de trez mezes de licença registada.

--.~""--

Licenças

arbitrada« 'flor motivos de molestia aos Ofjiciaes abaixo declarados, • Confirmadas por SU..4. MA G l!:ST ADB Jj,'L-REI.
Em Sessâo do 1.0 de }~1aio ultimo.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N. o 9, José Vicente, quarenta dias para Banhos de Caldas de Vlzl,lla na sua origem.
Em Sess:lo de ]Q de Julho proximo passado •
.J.\o Primeiro Tcnellte do 2.· Regimento
de Artilheria t Jorge Frederico Buyz, sessenta dias para se tractar.
.
•.
, _
Ao Aspirante de L" Classe Graduado da PagadoTla da 8, Divisão
Militar, José da Costa Ortig:i.o .:\ligueis, sessenta dias para fazer
uso dos Banhos sulfur icos de Monchique na sua origem, e em ieguida dos de mar; contados do lOdo corrente.
Em Sessâo de 16 do dito me~.
Ao Ccpellão do Regimento de Infanteria
N.· 15, Mathias da Luz
Ribeiro,
trinta dias para Fazer U80 de Banhos thermacs de Moochique na sua origem;
contados do 1.. do corrente.
Ao Capitão do mesmo Regimento,
Domingos José Machado,
trinta
dias para fazer uso de Banhos thermaes de Monchique na sua origem; contados do 1.0 do corrente.
Ao Capitão do dito Regimento,
,10;10 Corrêa,
trinta dias para uso
das agnas thermaes de Monchique
na sua origem;
começando
em- l do corrente.
Ao Capitão do mesmo Corpo,
Carlos Frederico Buyz,
trinta dias
para tomar B.U1bo~ do mar em Lagos;
começando
lIO 1.. de
Setembro.
Ao Sl!gllndo Tenente
de Artilheria
na 3.& Secção do E.tNCiIO,
Custodio Manoel Leite, trinta dias para uso das aguas thermaes do
Monchique em Banhos na sua origem .
.Ao Tenente Coronel Graduado
da dila Seoçâo , José F or t un ato de
Azevedo Coutinho , quarenta dias para uso de Bauhos thermaes
na sua origem; compçando em c.w do corrente,
,
.Ao Capitão da Compallhla
de Veteranos de Lag-os, Francisco da
Veiga Velloso , vinte dias para fazer uso de Banhos therrnaes de
Monchique na sua ori~em; contados do 1.0 do corrente,
Em Ses,áo de 19 do dito me..,..
Ao Alferes do Regimento' de Grauadeiros
da H A lNUA,
A ntonio Joaquim de Oliveira,
quarenta dias para Caldas da Railllla na sua
origem.
ô

. .'
/

;"I'

.....

"':""'\.

•

..
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Ao Capitrto do negimento
de Iufaateria
N: 3, ás Ordens do Inspector Geral de Iufanteria , Joaquim José. da Cunha,
trinta dias
para Caldas da Itaillh(l na Sll:l·origern.
'
Ao Capitâo do Re-gimento de Lnfanteria N.o7, Joaquim Pedro da
Cunhn , vinte dias para se t.ractur ,
Ao Tenente do Rcgiuwnto ,~elnra.nteria
N,' 10, Caetano Albertode Sori, , quarenta
dia-s oara Banhos de Caldas da Rainha
na
sua origem.
Ao CJpi!110 da 3." Sccç'io do Exercito,
Francisco de Paula e Silva,
quarenta dias puré} Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Tenente da referida Secçiio,
Daniel Francisco
Wenck , quarenta dins para Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Alferes da mesma Secçào , Pedro José da Silva Freire , sessenta
dias para Caldas da Rainha
na sua origem, e Banhos do mar, ~
Ao Alferes addido á Torre de B..Iém, Joaquim Maria Reinaud de
Sampaio,
trinta dias para Caldas da Rainha na sua origem,
Ao Terceiro Ollicial addido
Re partiçâo da Contabilidade
do Mi.
nisterio da Guerra,
Antonio
Liberato , sessenta dias para se
trncta r.
Ao Terceiro Official addido á Inspecção
Fiscal do Exercito,
com
exercício na Pagadoria
da L" Divisão Militar,
Joaquim Pedro
dos Reis , sessenta dias para fazer uso de agua de Caldas da Huinha na sua origem, c Banhos do mar.
Em Sessáo do 1. o do corrente mci(,.
Ao Tenente addirlo
Itt'partiçãn
do Quartel Mestre General,
Luis
Arsenio Marques Corrê, Oat.leira , trinta dias para se tractar.
Em Sessão de 7 do dito mcox..
Ao Capit.ão Adjunto á Repart içâo do Quartel
Mestre General do
Exercito,
Antonio Ladislau da Costa Camarate , trinta dias para
uso das Caldas da Rainha na sua origem.
-",~il(.~,*,Licenças r~gist(Jdas concedidas aos Offtciaes abaixo indicados .
.Ao Tenl'lItc do Batalhão
ele Caçadores
N" 7, Joaquim
Antonio
de Araujo Pessôa , sessenta dias.
Ao 'I'enente Coronel addido á Praça de Elvas,
João de Mello e
Lacerda de Brederode e Andrade,
trez mezes.
Ao Tenente addido R Companhia
de Veteranos de Vianna do Caste llo , João Machado de Azevedo e Mello, um anno para ir fóra
do Reino.
Ao s,~g\l!ld() Tenente Ajwhnte
da Torre de S. Lourenço da Barra,
José Paulino,
trinta dias.

.

á

á

O Quartel Me8tre
St,.,,,,'ndp

General do Exer.ito,

de Ajudan~

General

=

N.G 30.
Qu,lrlel

General no Paço de Cintra , em 17 de Agosto
de 1849.

ORDEM DO EXERCITO.

Su

A M :\GESTA DE EL.REI,
como Oornmendsnte
do Exercito,
Manda publicar o seguinte:

cm Cllefe

DECRETOS.
Cumprindo
que ás praças dos Corpos de todas as Armas do
Exercito
no Continente
do Reino,
que findarem o tempo do seu
Serviço, se lhes dê quanto antes baixa, não s6 por terem direito a
ella em virtude da Lei, mas para que a Fazenda Pública econornise
por este modo lima avultada sonima , que está despendendo
com o
augrnento do ,old,) qlle vencem as mesmas praças cm quanto permanecem nos referidos Corpos;
e sendo por outro lado indispensa ve 1
preencher as vo caturas occlision'adas pelas ditai baixas, e pelas demais evcntnalidades
que diariamente
occorrern , a fim de que o Exercito sej'l elevado á força prescripta na Carta de Lei de dezeseis de
.Abril do presente anno: Hei por' bem Ordenar,
que no! dezesetc
Districtos Administrativos do dito Continente,
se proceda sem demora
no recr utnruento de quatro mil seiscentos c cincoenta e quatro maucebos ; os quacs , com mil trezentos e quarenta
e seis recrutas que
ainda devem a maior parte dos mesmos Districtos , pelos Contingentes que lhos forâo designados
na Portaria do 1.. de Agosto do
a nno proxiuio pnssado , como consta do Mappa junto que faz parte
do pr csent Dccru o , e vai assiguado ))('10 Presidente do Conselho
de Ministro s , e \finistro
c Secretario de Estado dos Negocios do
l'cíllO, prcfnz ejn o número de sej s mil recrutas,
que pelo Ministcrio
da Guerra
StW
requisitadas
para o mencionado
effoito ; devendo
proceder-se
a este recrutamento
nos termos do Regulamento
de nove
de Julho de mil oitocentos quarenta e dois, e das Leis a que se rC
porta. O Mesmo Presidente do Conselho de Ministros,
c Ministro
e Secretario de Estado dos Negncios do Reino assim o tenha entendido e faça executar.
Paço de Cintro , em vinte e seis de Julho de
mil oitocenios quarenta e nove.
RAINHA.
= Coode de Tliomar;
4

==

II a vendo"Me supplicado
Joâo Chrisostirno de Abreu c SOlIStl,
ser reintegrado
no Põsto de que f~ra d('mit~ido, pelo reli 11C re r , por
DecreLo de vinte e sele de Fevereiro de mil crtocentcs quarenta c
sete; Hei por bem,
na cOllfor~idade
da Carta de Lei de df'l! de
Julbo do corrente anno , Restitnir o referido João Chrj:joslimo de
A breu e Sousa, ao Pôsto de 'fenen'!.? de Engenhciros , ficando per"
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tenrendo ii rorcciraSecçâo
do Exercito , sem que por esta restituiÇllO 'lhe provcn"ha
dlreitó ,' nem ás promoções
feitas , nem ao soldo,
ou qnaesquer outros vencimentos corresr 1.ldente,' uo tempo decorri •.
do em quanto esteve fóra 00 Serviço.
) Millhlro e fi()d'tarlO
de
Estado dos Nrgocios da Guerra o te n'ha 4{,;,im enlcncfiJ(
, e fa~'a
executar.
Paço de Cinlra,
em trez de Ag(j~t() de mil nil.ilccnl,os.
quarenta
e nove ,::;::::RA,INHA. = .ddrunu) Jlauricio
Guilherme
Ft:1T,ri .
. Havendo-Me
supplicado
Frnncisco
dn Cuu hn e Mcncses , sor
re1ntegrado no Ptislü de que fôrn dermttido por Decreto de dezoito
de D'Jzt'~nbro de mil oit(lccn.l~s (('wre
ta e sr, is: 11<:1 por}a' ~', lia
conforrnirlads
da Crirta do Lili de dez de Jol·1O ult til!), 1\('5111:lIr O
referido Fr ancisoo 'da Cunha e Menezes,
ao !'ô·,10 de C·1p.t~lt) de ln .....
fnnj er ia , ficnmlo pertencendo
lerceiraSecç:\o
Jo EXl'I'cito,
sern
qUt~ por esta restituição lhe prov~!,lhn direito, ,nem li. prol!loçôes feitas, nern ao soldo, ou quaesquer outros vencunontos COrres! ondon-,
tes ao tempo decorrido em q uan to esteve Iórn cio Serviço. O Ministro e Secretario .daEstado
dos N.egocios da G uerru assim o lenha.
e nteudido , e faça executar. .Paço de Cintra , em quatro de Ag-os.
to de! mil oitocentos quarenta
e nove. = RAlNHA.
= .ãdriouo.
i)Jauriaio GuiLJierulC,. Fe,·rc1'i.
á

. Hei por bem Promover
ao Põsto de A.fcTCS de Infunteria de
primeira linha da Proviucia de Moçambique,
o Primeiro Sargento
do Ba talhâo .do Caçadores número cinco, Amilcar J3iHcinio Neves.
O Borão de ViHa Nova de Ourem,
Ministro e Secrftario dI' E;tado
dM Negoctos da Guerra,
interinamente
encarregado
d(J~ da Morillhn c Ultramar,
assim o tenha entendido ti raça executar. Paço das
Nece5~idnde~,
em dezoito de Junho de mil oi~()()entos quulclIta e
no;'(:.
!tAINHA.
JJar(lo de Vdla Nova de; Ourem.
....

=

..;

~~.=
=

=
-ponTAlHA.

=

Ministcrio
da Guerra.
Direcç~Q.
1." n"parliçãq.
Manda A RA INlIA,
pt>la Secretaria
de E.lado
dos Negocios da
Guerra,
qll'ê a Comrniõsão creada por P0Ttal ia de I·to de Fevereiro
ultimn,
para proceder á recopilaçrlO da, Ürd()ns do E,ercito,
ql.e
se acharem em vigor, seja incumbi~a de conjllllclaOJellte
recopilar
qualq\1er outra Legislação
Militar,
que nüo tiver sido dero~~da;
d.evendo para e~le eireito as Ilepn:lições dcpl~n~enLes de.te MlnlSle __,
llO, prestarem
a mesma Commi:isuo os esclnreclmentos
de que care ..
cer, para () mais breve, e cumpleto dnsempenho
do trabalho q1l0.
lhe he commettido.
Paço de Mofro, em 6 de Agosto de 18t9.
.ddriano Maurioio Guil/w'mc Per r e,..'.

=
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SUA MAGESTADE
EL.REI
Determina
gue o Omeial
xo mencionado
tenha
o destino que lhe vai designado:
. Batalhâo Nacional de Caçadores de Bragança.
Exonerndo
do exercício
Commandante
, o Tenente Coronel,
quirn Alvures Falcão,
por ser imeompativel
aquelle exercicio
o cargo civíl que exerce,

ebai'

ue

--~,~

...

Joa-

com

-

,-

Convindo quI' não sejam acceites couro substitutos na conformrdade do Decreto de 10 de Dezembro
de 1821., individuas
que não
tenham boa conducta , c o preciso vigor, e agilidade para o ServiÇo; Determina
SUA MAGESTADE
EL·REI,
o seguiute :
\.
l ," Para qualquer,
que jlí. lenha servido nr- Exercito,
no Bat n lhno Naval,
Oll lias Guardai
Municipnes,
poder ser adrnittido a
substituir
alguma praça,
he n ecessario que .nel le ~oncorr"m
os requisitos adiante indicados:
I.· • 1ào exceder,
em vl.ln da sun escusa t
a idade de 33 arrues. g ." Não' ter commeLtido
crime de deserção,
ou outros
que
resultusse
scutença condernnator
ia proforida cm
Conselho
de Guerra;
ou incorrido
em faltas graves , pelas quaes
soffresse o castigo de cliibátadas,
3.° Ser julgado
capflz para todo
o Serviço pelos
do Corpo, cm que pertcnrlor
~..
E se o individuo
offerccido para substituto , nunca tiver sido.
militar,
he necessario : L o ~ Tão ter mais de 27 a n nos de idade ,
provada pela certidão cio seu Baptisrno •. 9." Achar-se isento do recrutamento.
3.· Ter bom comportamento
,eh'iI. 4. Ser, pela ma.
neira acima estabelecida , jlJlga-di) upto p.ar.a todo (16t'rl'tçQ.,
,
.
di'

lhe

Facultali\os

alistar-se.

com-

U

Os requisitos

Q.U e

3: deste

parngrafo

devem

ser atte stados

p~)o

respectivo Administrador
de Concelho.
,l'
;1: Os Com mandantes, dos Corpos quando enviarem rcquerimen-,
103 de praças,
que
substituir-su
no Serviço ,
«
(:~1I11~!nt()~
e informaço,:_s
que Ihl3t ,ç'lIl1rp"
mini,!rnr,
no~ termo;; doCI!aoo
lJccrelo '. di'v~mo, , ~efJlIHflo .H~pocIIJiafls
circlIll&tancias
dils
s~lbstltlltos, faze-Ins In~trlllr .c'\'V"."
e~cu~as d('sles"
Cortid,õcs
de
13.. pU.mo 7 e AHeslados, dU$ Fac~dtatlvos
quco:j
lIVcfeul
lllfpfc.
CIJi,H),d,o, e dos competentes
Aqmllllst.radores de Conc!'lho,
11o, quaes
lle Illdl.pensavel
que venham apontadas
<,I~ (,):c"pções d...t Lei do recrulamento,
CU} .qut' ~6tiv,ere.ln
c'Vr-ecP!J<:lIdi'do:i;
artiullçnndo
ao.
mesmo tt'mpo os r.~fNido~ Comm:lI)(jJ.~.t.e. , .. 8 aUllwnticiuudc
de to ••
dos os daCUOlçptos que reme~U·IiPB:. (: ,ln liil
" ,
<
desejarem

além

-.\.:

,." .. _

dos

r

dn

- 'I"OE
\·1 'I' d ec)nrar "1;,1,).
é,
SpUi,\ M~G
:l
LS
~ • EL :: lr-L'"I
'\.L'.
1 ~r~{a
cpIe fi segullda
I ~elcrrlllnaçao
da Oruem d?'E"f!ro.llo •. ~~ de II do cQrI~J.I~e,mez,
nau deve ler effeito a respeito dos Offic:acs,
.C)uc j{l' se nc1lUvam em" pregados eru outras Çomm~õcs"
~UlllllA(.lto ('llrs lião ti\'erem, COIlclUldo os trabalhos que lhes CtilaVnlli éommc1lidus.

-""~.-

por motivos de molesiia aos 0ffifiae's alia1.3:0declarados, f. Confirmadas por Sr! A. MAGESTA
D H BL-REI.
E"I'I S'essrío ele ] 9 de Julho proeirno passad«,
Ao Tenente do narpo dr. Engenheiros,
José Frederico Amado JIIdice , tr'nla dias para Caldas da Hainha na sua orig-cm.
Ao Segllllrlo Tenente do Q," Regimento de Artilllel"Ía, Fcrmino Antonio Pereira Leite, sess mtn dias para ares de campo,
Ao Capitào do !legimellto do Câvallarin N.o-á, Manoel de Almeida
Soares, quar eu la dias para Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Tenente Coronel do Hegimento
de Cavallar ia N" 3, .J()sé da
. Cunha Sousa" Brito, trinta dias parI' Banhos do Estoril.
Ao Capiltlo d~ Balalhrto de Caçadore~ N ,0 1, Joaquim Antonio Lopes Cordeiro,
trinta dias pura Caldas da Rainha na sua orig"!l1.
Ao Capitão do negimento
d,~ lpranteria~"
ll, Joaquim José da
Silva, quarenta dias para Caldas da Rainha na suo origem,
Ao Amanueme de 3," Classe da Secretaria
da Inspecçâo Geral do
Arsenal do Exercito,
Damião Antonio das Neves Franco,
quarenta dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua orizem,
Em S,;ssáo de Q] do dito me,;.
t>
Ao Terceiro Officinl addido á Inspecção Fiscal do Exercito,
Antonio José Fernandes,
sessenta dias para uso interno ele ngons sul.
furosas , e em s('g'uida Ban hos do mar; 'Cor.tados do l.o do corrcn tc,
Em SesS<10 de 9 do corrente me~.
Ao Alferes de Cavall aria IHl 3," Secção do Exercito,
Miguel Rufmo Alvr-s , trinta dias para uso de Banhos das Caldai da. Rainha na sua origem.
Ao Segundo Ofltcia! da Tnspecçâo Fiscal do Exercito,
João Baptisln, da Costn , quarenta
dia' para se tractar,
Ao Aspirante da referida Inspecçâo , Caetano Xavier de Basto,
trinta dias para uso das Caldas da Rainha na sua origem •

Licença»

arbitrados

.

,-...

~.-

Licenças regi~t(Jdas concedidas aos Officiae. abaixo indicados,
Ao Alferes do Rt'gimeotg
de I nfunteria N.··l,
Manoel Cypriano
da Costa Hibeiro,
sessenla dia~.
Ao Capitüo do Hegimentn
de Infantaria
N.o 10, João Thcodoro
d{\ Fonseca,
cincoenta dias.
Ao Capit:to de Cavallaria
na 3. "fiSecção do Exercito,
Diogo de
Sousa Folq!l~, quinze dias.
\

'\

O QU'19'tet Mestre General do Exer.ito,

&1'vfndo de Aj«dantcl

= ,"

t!;e'lteral
..

01

,

•

N.O SI.
al/,arlel

General

"9

Paro de Cintrtl,

-

em Qó de Agosto

.de 1849.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito,
Manda

EL-RE[,
como Commandan'te
publicar
o seguinte:

emCbe(e

DECRETO.
Tendo sido Jubilado
por Decreto do primeiro "do corrente , o
Professor da Cadeira de Df'senho do Real Collezio Mil.tar , Theodoro Antonio de Limi : !lei por IwlO N. rnear para Professor Proprietur io da mesma Cadeira , o Prof ....s..r S"b-ututo,
Joaquim da
Co-t a Uascaes. O Mitlistro e Secretario
de Estado d(IS Negocios
d.1 G ner ra o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço de Mafra. etn seis de Agmto dp mil oitN'pnt{)s quarenta
c nove, = RAIN Il A.
.d.lriono .Mauricio (;1/tltÍcrmc Ferreri,

=

---*~*-

Decreto de 7 do corr'ente mes,
Real Collegi» Aftl,tar.
Primeiro
Commnnd:lnle,
o Coronel do Corpo de Engenheiros,
Luiz Autouio de .\1esllltÍta Cabral de Almeida.
Por Decreto de 8 do dsto me$.
s.ecrrt;lrio elo C.,mmando
Gerlll de Artilheria,
o Archivista da respectiva Sccrctarin , Antonio Jnaf'(1111n Uomes Mariares.
pnr Decretos de 11 do dito me ••
Por

Q.o

lleg1'mento de Adilheria.

Segundn Tenpnl.',
o S~gll'ldo '.'<'n('II[(· de Artilheria na 3." Secção
do Exercuo , Jo.é Silvcrio da rl)ll~(~CIl.
Rexilllcltlo de Ca"altaria N.· 8.
Dcmillido
pl'lo rr-qucrer , o Capdliio.
João ~ebastii'io Bispo.
t.:apt,lIão,
o Capei Ião na 3: Secção do Exercito,
Antonio Rodrigue~ N oglleira.
Rerrimdl.fo de Tllfanferia N.· 4.
Cap:tão da 7: Companhia, o Capitão da 3: Secção do Exercito,
Ouerano
Magno 8011'1 ho de V usconccl los.
Re~imenlo de lnfanlrf'ia
N.· t4.
Pala gozar das vantagcll~
de Capilr\O de 1. a Classe,
por lhe aproveitar a disposiçno no Decreto de 4 de Janeiro de 1837, o Capitào, João (iollçalv.·s dos Santos.
Tenf'nte,
o Tenente de Iufanteria
na 3.· Secção do Exercito,
João
.
,
JOié da Cruz.
-
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L o Batalhâo MoveI- d.e .Aliradorcs.
Graduado
em Major,
() Cllpí.l~o ~ Joaquim
Pedro da Silva ; em
attençi'\O aos serviços que tem prestado em Corpos N acionaes de. de
]833, ás próvas que tpm, dado d.·]roldade,
e bons seu tirne ntos ,
e
circunstancia
de que se n do Chefe da Rf'(HHliç:11) de Coutabi:
lidade do Minieterio da Marinha,
goza cJ.a graduação de Capitão.
Tenente. da Armada,
.
Batalháo Nacional de Caçlldores dI: Taoira.
Dem'trido
pelo requerer, o Cirurgião Ajudante,
Malloel Francisco.,
da Palma Arez;
Batalhão
Na.donal de Caçadore« de Lagos.
Demiuidos
pelo requererem,
allcgando motivos aUen:fivcis,
o Te-.
nente , .'\1'llon\o Vicente Neto; e o Alferes, Joaquim HerclIlallll,
Judice da Guerra.
.
. Por Decreto de 13 do .lltO. ines»,
,
4.... JJivisllU Mitito»,
Arohivista,
I)
Praticante
da. extincta
H.epal'tição
das Obras Milita-.
res, José Gabriel QII,adrío.
Por Decreto de 16 do dito me".
Batalhâo de Caçadores N.· ~.
AlfNes,
o Primeiro Sargento
Aspiraut(l fi Onlclal"
~ Alumno
do •
.Collcgio Militar,
João Nepornuceno
H.ebocllO.
Batalhão
de Caçadores N.~ ~.
Alft'fes,
o Primeiro
Sargento
do Batalhão
de Caçadores
N." 4,
'T<'ulgencio Rapoao ; e o Primeiro
Sargento
Aspíl,allle a Officin l
do Batalhão de Caçadores
N. o ~., Aluf4Ino do ColI!lglo M ihtar , ..
Vicellte Maria Pirei- da Gama.
Regim.ento de Infanteria
N.· 2.
Alft'res, o Porta Bandeir.
do Regimento de Infanteria N.." 1, Luiz.
Jlilsé Bote~ho.
.
Regimento de Infanteri(1 N.· 4.
J\lierf's,
o Sargento Ajudante
do Hrgimeoto de lnfanteria
N." Iô ,
Thornaz Tlleoool'ol de Freitas; e o Primeiro Sargellto'
Aspirante
a Olilaíal do Regimento delnfanteria
N,' 10, e AluUlno doCol-.
I(~gio Mililélr, Ca(!tano Jaques Dupollt.
.
Regimento
de (nfart~(Jritr "." 12.
Alf<H<lS Ajlldrenle-, o· Sar.gento Ajmlu'lIlc,
AIISt'll1w da Silvá Franca.
CaslalJl!rira.
AI1(~rt'!, o Primeir.t'), Sapgento Aspirante
a Oflkíal, do Regimento de,
Jllfnntl'ria
N· 16, e Alumno do Collegio Militar,
Sebastião
JQ~é Leul, mnto.
Por Decreto de 18 do dito me~.
Batalhá"
Naciottul de Caçadores de. Braganfa.
á

Coronel COffimandantcJ

o Par do H.eino, Visconde da Paradinha.
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Por Decreto de 3 do corrente,
expedido pelo Ministerio do Reino, foi nomeado Cavallciro da Ordem de Christo, o Tenente Ajudante
ltel!imento de Infanteria N.· 14, José Maria dI' Almeida;
dI' cuja Mel'l:ê deve limJl ocompetente
diploma,
dentro do praso
legal.

no

-.~~IIPORTARIAS.

=

Mini5tcrio da Guerra.
= Direcção. = a.- Repartição.
Sendo indispensavel
o determinar
os vencimentos que se hão de abonar aos Ofliciaes do Corpo do Estado Muior, quando pmpregados
ern cornmissôes
dai quaes não têern gratificações marcadas em Lei:
:Mnnda A ({A INHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da
G IINra, declarar ao Inspector Fiscal do Exercito,
para os devidos
effeitos , que em qua nto se não regula lcgislativamente
este objecto ,
os Omeia!'s do referido Corpo que forem empregados
em trabalho,
Geodcsicos,
Topogrnficos , ou de qualquer outra natureza que exija
aturado movimento fóra dos pontos aonde estiverem estacionados,
vnncerâo , por analog-ia" as gratiflcaçõ:~s dI' commissâo activa,
est abelecidas pua os Officiac>s do Corpo de Engenheiros;
.e áqueiles
dos ditos Ofâciaes qUE" se acharem cm commissõcs estacionarias,
que
não lêem gratiticllçtLO designada,
se lhes abonará a que está arbitra.
da para os que se acham empregados
lias Repartições
do Estado
:Maior Gcuornl : os Offlciaes Superiores
, como os Adjuntos;
c os
'Cllpitiie~,
ou Te nr-n tes , corno os Addid(ls. PIIÇO de Cintra,
em 13
de Agosto de 18:1:9. = Adriano Mauricio Guilherme Ferreri,
Ministerio

- RI'porlição do Conselho de Saude. _
pe la S ..cretnrra de Estado dos N egocioe da
01lt'rra,
qlll' os Cirllrgiõt's D{'ll'gprl,,~
do Cone-Ih» de Sande do
Exercito,
comec- m no di" I." de Setembro próximo
futuro, as inspecções de Saude , e dos Hospitass nas respectÍl1as DJvisõ~s Militares, e em referencia
fiO ] ." sernr-st re do corrente
anno : devendo 01
Commnndantcs
da 1:, 3.&, b,"; e 7.& Divisões Militares darem
parte, por este MillistNio, do din cm quI' sllhircm do quartel parmanen Le, e doquplle
em que ao meSflJO f1'colhprem.
Paço de Cintra,
em 18 de Agosto de 18-1.9.
Adriano Mauricio Gu.lh,rl1l~ FerrCJ'i.
.
SU A MAGESTADE
EL.RE l D~tf'rmina que os Officiaes abai.
Xo mel~cionados tenham os de$linos que lhes vão designados.

1\f II nda A

da Ollerra.

n A I N 11 A,

=
--.~~~-

Rerrimento de Infanta'ia
Ca~itão

.

N:

1.

.da 8.- Companhia,
o Cll·pitão do Regimento
lia N. 7, João Pedro da Graça.

~

de I.nfüllle.

( 4 ]

Regimento de l nfonleria N" Ç2 •.
Capitão da 8.· Üompanhia,
o Capitão do Regimento de Infautc-.
ria N.· 1, Murl0cl Ferreira de N o vaes,
Regirnen'ó
de h~ranteria N.· 11.
Tenente , o Teneltto. do ltegimcnto
de Infanteria
N.· 4, José da
Costa Vieira Barboaa,
lJalalhúo Nocional de Ca.çador,:s da ri/la da Feira,
PDm ter exercício de Ajudante,
o Tenente
do Regimento de lnfunteria N: 14, João José da. Cruz.

-.~

"

Existindo no Ilepartição
do Ajudante
General de) Exercito,
listDS de antig-uidades
dos Sargentos
Ajudantes,
SargC'ntns (~uarLeis
l\fl'strlls,
Porta Bandeiras,
e Primeiros
SHrgcntlls
"ff'ctivos,
(l(}
grad uados , de todos os Corpos,
as rI uaes oito he jJfls,i vf'1 conservar
na precisa exactidào , c regularidade,
sem :tllf.'."'.s :-e~pectlvoS Commandantes
participem,
logo que qualquer iudividur, deixe de p('r ..
t~ncer a ~ Iguma das referidas cl~'lsses? por ter dcsti no , q lÍ'e nào hajasido puhlicado em Ordem do Exercito ; e sem que rc rnet ta rn nótns
dos assentos que tiverem no Livro MesLre,
os qlle enl rurern de novo
pora o pôsto de Primeiros Sargentos;
pura tudo ser cOIllI)(>t('IILcmente averbado
nas supramencionadas
listas:
Ordena SUA M ,\ ..
GESTi\DE'
EL.REI,
que os Commandantes
dos Corpos dêem'
irnmediatamente
parle pela mencionada
Hepartição,
de todas asli Iters\,0e\i' q ue , no sen tido q ue üca ex pendido
, ti verem occorrido desde o 1.. de Julho até ao presente ; e que de futuro as participem,
t\ medidu que forem occorreudo,

.

--.:t<?:""_.

Relafâ'o- d,','l rllumnos da /!.'sc'ÍtlJdo Exercito , que· foram premiados nas' dijfc1'enles Cild,iras da 1'eferida JÚcóta, ?lO amw lectivo
de 1848: a 18·i9.

1.&

CADEIRA.

Frnllrisco
de Mt>na Appl1ricio,
A~fl'rt'S r\(umno
do Regimonto
de
Infanteria
N: 10.
l.8 Prélllio pecuniario.
Luiz J()sé de Mcllo,
Alfere-:i AlltInno,
PI('roio pecllniario.
João Joaquim
de .Mattos,
,\lflHes Alumllo do H.egiluenlo de 1n':,
fallleria N.· 10. = um Prémio honorifico.

=

Caetano

Man()('l

de Macau.

=

= ~..

2,' CADEtn'\,
ROflIJe Alvares,
Primeiro
1.. Prémio p'·clllliario.

Tenente

de ArtilheríEi

3.' CADEIRa ..
Caetano 'A Ibcrto de Sori, Tenente do Hegimento de ln fanteria N."
10. = 1. Prémio p<'cuniurlo.
EUJigdio José Xavier Machado,
Segundo Tenente do I.' Regimento de ArLilhcrin.
Prémio'p'Cculllario.
0

=~.o

.1-.& C ,mn nlA , = La Parte,
}!,lIiz José dr Mello , Alferes Alumno.
= 1.0 Prémio pecllniario.
])'ranci~co de l\Jcna Appnricin,
Alferes Alumno do Regimento
Lnfauteria N" 10.
Prémio pecuniario ,
4..~ UADElllA,
Parte.
Luis José de 1\1.·110, Alferes Alurnno.
1.0 Prémio pecuniario.
Francisco
de M('na Apparicio,
Alferes A I umno
do Regimento
lnfantcria
N.· 10.
Prémio pecuniario.

= !2:

= ~."5:

=

~.L

de

=

de

CADEIR .....

C3etano j\Ianoel Roque Alvares,
Primeiro
Tenente
de Artilhcria
de Macau.
1.. Prémio pecuniario.
Caetano Alberto de Sori , Tenente do Regimento
de Infanteria
N."
10.
Prémio pecunierio.

=

= ~..

-.,.~.-

SUA MAG ESTA DE EL-1UU Manda
declnrnr Â!'pirantC's a
Officiaes , por terem as ci rcu nst II ncias eXigidas n as Leis de 17 di' N 0..embro de 1841, c 5 de Abril de 1845, os individuos
abaixo mencionados,
Francisco Jose da Sílva, Segundo Sargento do Batalhão de Caçadores N. ° 5.
Ani'(:elo Marcofino Barreto da Rocha,
Primeiro Sargento do Reg mento de Ln fu nteria N," 2.
ManOf'I de Gouvên Osorio , Anspcçada
do Regimen to de Infanleria N" 14.
.

~~.-

- ..

AI.IP'lldC"ldo.se
ao atrazo em que se acham os pagamenlC\s,
e á
diffir-uldudc
que , em cousequeucia
, terâo os iridrviduos
que sâo prt1movidos ao Pôsio de Alfere«, para os Corpos do Exercito,
de cemprarem os respectivos
uniformes,
foi dehber ado pelo MinJstt'rio
da

Guerra,
que scriu dado 11m aux rlio pecuniario , para esse efl'eito ,
úq uel les dos referidos mdividuos
que del le carecere •.UI, e () solicitarf"lIl,
sondo-lhe depois descolltado pela sexta parle dos seus venci1lIe! nto~.

-

..~!;G(.-

!liUA MAGESTADE
EL-Il E( MaJlda declarar o ~e(J'uinte:
1.. Quc o Capitão de Arlilhrria,
Lente dD Escóla P,Jytechnica, José Estevào Coelho t~e \1a f'llhlll'S,
apresentou-se
1111 Eslncão
competente,
em Q:J de Junho ultimo,
para gozar da Amnistia c~n.
ccdldil. por Decreto dI' !20 do r.·ferido mI'?
2,·
Que oTenente
do Batlllhão de Caçadores
N."l
JosP Mont-eira Pinto de Mesquita,
desistio
da lic('nça
re~isladn' qlll'! lhe foi
concedida na Ordelll do EX('rcito N" Q <iI ,30 de Junho IIlti I11n ,
~.. alIe o Tenente
da 3.& Sl!CçaO do Exerci.o,
l\!lOJ!r.f>1
José
Affonso Vianna, a quem foi concl!qlúo um mez de Iiccn~a rcgisl.adn

f
peja Õrd cm do Exercito
<ia fcferid,t Iicenç a desde
Lict:1l.ças arbitradas

6 ]

N,' g~ do 1.1 de Julho ultimo , só gozoll
o dia 9 ate l~ do corrente.

-lI~~.-de molest ia ocs Officiaef)

por motivos

clarados, ('.Confirmadas por SUA MAG HS'J'AnE

allai.ro de-

BL.REi.

{~';t,.'I~.wto de 1~ dr. ,1l((ho proximo J'assado,
Ao Capil;",) da ~ .. S"cçilo do Exr-rciro , e Lente dn Escóln rol)'I!'chrrica , JO:ié E'levào Coelho de Magalhães,
sessenta dias paro.
ares, patrios,

Em Se,ssrlo de 2 do corrente me'!..
.Ao CapittHl elo 1.. Regimeuto de Artilheria,
Luiz Augllsto !1ozi('r,
t.rinta dia-s par:'l continuar
os Banhos do Estoril.
Ao Ca pitâo do Ile!{imento de Cavallnria N.· 4, Antonio Joaquim
de Avr-Har , vinil' dias para co n ve lr-scer ,
Ao Tenente
da dito RI.~illlenlo.
ltieardo Fernando
Vidal , trinla
dias para Banho. do mar na Pederneira,
Ao Jdfrres Ajudante
do Bat al hâo de Caçadores N" 8, I,'ranci.co
Cardozo dos Santos, sessenta dins pHa continuar
a tr actar-s«
em
ares de campo,
e fazer uso interno de agoas thermaes de Vizdla
na sua origem •
.Ao Tenente do Regimento
de Infanteria N" I, Antão José de Frei.
tas e Azevêdo , sessenta dias para se tractor em ares pnrrios.
.Ao Alferes do dito H.egirrwnto,
Pedro Augusto
Ferreira Brandâo ,
vinte dias para convalescer .
.Ao Major do Regimento
de Lnfa nter ia No- 2, Antonio Prr<·ira de
Aze~êdo,
trinta dias pAra Il&c\ de agoas t herm aes de Vlz<,IIA na
. "ua origem;
contados de 20 do corrente mez ,
Ao Cirurgi:"lo Mór do me,HIlO Regimento, José Baptilita dos Santni,
Sf'ssenta dias para se tractar em ares de c~rnpo.
/10 Major do Regimento de InfAnleria N.o 6, Carlos Maria Corrêll
de Lacl'l'da,
trinta dias para Banhos do mar na Foz; começando
em 15 de ~(!lembro.
Ao Tl'llenl(!
do ({egimento de lnfanl.eria
N: 8, D. Lili! de Alev~do Há Coutinbo,
quareu.la dias para uso de ag(l3s ferrf'HS P. BaJlhos do mar em Vianna;
eOlltados de 20 do corrente ml'z •
.Ao Tenente do ftegimE'nlo dI' Ld.lnteria
N: 10, AntOlllo .Bvtelho
Pnnentel.
quarenta dias para U,;(l de ares de camp'"
.Ao Capil:lo do Regimenlo
de lnfanteria
N.- 13, José Maria de
Buitrago,
trinta dias para continuar a tractar-se,
e convalescer;
coutados da 'data da Sessiío.
,Ao Cirurgi~o Mór do mesmo ReO'imcnto,
Constantino
j\lves Pe.
reira, sessenta dias para se trn~'ar em. a.res patrios, e fazer liSO
de Banhos do mar em Vianna;
contl;ldos' de 20 do corrente me1..
Ao Alferes do dito Regimento,
José Maria. C~rdozQ, S,(!ssenla dia'

[ 7 ]
para continuar

o seu tractatneuto

em

ares patrlos : ,contados

dê

~o do

corrente
mez ,
Ao ,.Major do Rerrimenlo
o

de InfnnLPria N • 16, Antonio
das Neves
Franco , qu?renta dias para se tractnr •
.Ao Capitão
do mesmo
Ht'g'imellto,. José Ma ri E.\. da Silva Freire,
trinta
dias para Banhos das AlcaçariiJs •
.Ao Capuào Quarlt!1 Mestre do dito HI'~inlento,
Justino Frnncisco
de l\lello Brandão , trinta dias para Caldas
da Rainha na sua
nri ~elll.
A,) M:ljIlI de Infanteria
na :I." Secção do Exercito,
Onofre Leu,,(>IIÇ') de Andrade,
quarenta dias par!! uso de Banhos das Cal.
d ..ls da !tainha na sua origem.
Ao Capitilo de Infanteria
na referida Se cçâe , Domingos Ribeir?
da fO!l5()ca,
quarun ta dias para uso de ag0as th-rmnes de VI1.1'118 1111 sua or izern ; começnndo
em 10 de Sett'lIlhr0.
Ao '!'Pllcllte dI' Ct7~allaria
lia mesma Secção , Antonio
Manoe] Ri.
h •.ir« d~ Car valh,r , quarenta
dias para
fazer uso de Banhos
de
Cillllas

ern Chnves : contado,
d a data da .Scssào.
de lllfanteria
ria dila Se cçào , !\IIgusto Antonio
Alves,
Sl'~spn ta ri ias para se tract ar em Ca ld as da R ai n ha na sua origem,
(;l Ballhos
do mar.
Ao 'J'f'nente
de Fnfanteria
na sohrl'di~a Secçâo , José Antonio Gui.
marâes , trinta dias para uso de agoas thermaes
de Vize1la na

Ao Tenente

sua origl'm.
Ao Alferes de Ca va llaria na mencion a da S('('<;(I(\; .TnFIO Malaquias
de Sl'pulveda
Freire,
trinta dias para uso de Caldas da Rainha
lia sua IITigem.
Ao Alferes
de Infanteria
na indicada
f:ecçrw,
AuglJ~lo Cezar Saraiva da F(lllsêca
COlllinho,
quarenta
dilis para
fazrr
liSO de
Bonhos do llIar em Vianna;
contad,)s
de 20 do COHen te mf'%.
Ao Major Addido
ú Companhiu de Veteranos
de Matlnsinhos,
Gu,par Pint.o de Ma~!llhàes Cardo7,O Pi7.llrro, qllari'nlo dias paro II~O
de Banhos sulfurl'os ctn Molp.do. por ter tiràdo van tllg('m deites;
a c<'meçar no L· dt! SP.temnr0.
Ao Alferes l\ddi<lo á r"terida
Companhia,
JgnoC'io JMé Fcrrf'irn,
trinta dias para liSO de ag":1S Ihf'rlllne~ de Vlzella
0::1 SUl) OTlg<'lll;
cMIIPçanôo
n" 1 o dI' Sl'tpmhro.
Ao Alff'res Addid(, ~íCompanhia
rle VeteranM
da Foz do OnIJro
Francisco
José Alves, tr,nlll dias parà Bllnhós do ()lnr na Foz ~
começando
"ln 15 de Setf'rnbro.
Ao Capitão Addido ao Caslello
,de .M~llosjnholl.
~Nvindo
de Ajlldalll •• da Prnça,
Manoel Jose lllbl'lro,
ql1arf'1l18 dias pMR liSO
dos Banhos. thl'r1r.aes de Vizella na sua origem;
cOUlcçando
f;lll
10 de Setembro.

Ao Segundo

Official da Rcpar tiçâo ,df! Contabilidndn
doMinistt>rio
-da Guorr a , Joaquim José da Costa, sessenta dias para' fazer uso
-de Banhos das Caldas da Hniuha na sua origem.
Ao Escripturario
da e xtinr-í a Repartição
das Obras l\1i'litar~,
emprf'gado na Secretaria Geral do Corpo de Engenheiros,
Vicente
Joaquim da Costa, trinta dias pora se tr act ar,
Ao Anm n uense de S,a Oiasse da Secretaria da Inspecção Geral do
i\rsellal do Exercito,
Jg'nacio do Rio Carvalho , sessenta dias
para se tructur em ares ele campo,
,Bm Sess!Ío de 3 do ditomes.
Ao A uditor da 1.' Divis;'to Militar,
com exercício no Mini,ll'fio ria
Guerra,
Aní on io Allgllsto
de Mello Archcr,
sessenta dias para
tomar Hgous ferrvas , cm {Ires de campo.
Em SéSStlO de 4 do dilo me$.
Ao Alferes do n.~gimento de Cavallaria
N.· 6; Angusto Pinto da
Morues Sarmento , quareu íu dias para ares de campo.
Em Sessdo de 16 do dito me~,
Ao Mujor Addido á Torre de S. Vicente de Belém, José Luiz Percira de Sousa , quarenta dias para Banhos de Ualdas da HaiIlha na sua origem.

-.~.-

,

Licenças registadas concedidas aos Ofjiciaes abaixo indic{1I1r:s.

As Capitão

do 3.° Regimento
de Artilheria , José Candido Perdigão, sessenta dias.
Ao Alferes do Regimento de Caval larla N.· 1, .Iouquim José Madeira, quarenta dias.
Ao Tenente Coronel do Ucgirnento de Cavallaria N ,. 8, José da
Cunha Sousa c Brito,
noventa dias.
Ao Alferes do Regiluellto de Infanteria
N ,. 3, José do Carmo
Pinto,
trinta dias •
.Ao Alferes Alumno do Regimento de Infanteria
N: 7, Jaime Larcher , prorogaçâo por IIITl mez,
Ao Cirurgiâo Ajudante
do Regimento
de Infanteria
N" 3, João
Lourenço de Almeida Soares,
Uni mez.
'Ao Alferes do ltegimMto
de In Ianteria N: 9, Guilherme de Moraes Alão, quarenta dias.
Ao ,\lfcres de Infanteria
nn :L ~ Secção do Exercito,
Francisco
Carlo'S de Lima, vinte diog.
Ao Alferes da dita Secção, Jolo Antonio Mouzinho Leóte, proro·
gação por 11m mez.

o

Quartel

Mestre

General do Exercito,

Se1"IJindo de Ajudante

,-

G6neral

=

N.O 32.
Qua,.tel

Gen ct'aI no Paço de Cintra ,

~tn

31 de Agosto

de 1349.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
Manda

elo Exercito,

Batalhão
Capitão
~enente,
Alferes,

EL.REI,
corno Commandante
publicar
o seguinte:
.

em Cbe(e

Por Decreto de IS do corrente mc<z.
Nacional Movel de Caçadure. de Campo Maior.

da 6."Companhia,
·0 Tenente,
João dos Santos de Almeida,
o Alferes, ManoeI da Roza Pinto.
o PrQprietario,
José Vicente de Almeida.
-",,~~jF-,

".

Por Decreto de 26 de Junho ultimo,
expedido pelo MlIlISleTlo
<lo Reino , foi nomeado Cavalleiro da Ordem de Nossa Senhora d,a
Conceição de Villa Viçoza,
o Capitão do 1.- Regimento
de A.ruIher ia , Joâo Hicardo de Macêclo e 13rito; de cuja Mtlrcê deve'tlraI'
o competente diploma,
dentro do prai.O legal.

--.~~.=

PO!{TAIUA.
MinistNio da Gllrrra. = Secretaria Geral
1.".Repartição.
=;
Sendo necessar io estabelecer as escalas qlle'Convirá adoptar para 05
desenhos lopografIcos e hydrograficos do Paiz , e para o desenho militar, bem como 11m systerna uniforme no fIgurado '~f!ometricodos
terrenos,
e no desenho acabado:
Manda A RA {NUA,
pela Secretaria
de Estado dos"N egocios da G uerra, crear uma 'Commis.
são composta do Marechal de Campo H.cformado,
Lente Jubilado
..Addido á Escóla do Exercito,
João José Ferreira
de Sousa, que
será o Pro aidcnte ; do Brigadeiro,
Director da Escôl a Polytechnica , Jo~é Feleciano da Silva Costa; do Tenente Co+onel de Engenheiros,
José Maria Moreira de Bcrgara;
do Primeiro Tenente da
Armada,
Fr ancisco Maria Pereira da Silva-; c do Càpitâo de Engellheiro~, Lente da Escóla do Exercito,
João de Villa Nova de
Vasconcetlos Corrêa de Barros, que servirá de Secretario;
a fim de
propôr ::i approvaçâo
do Governo os trabalhos que julgar convenien ..
te, n.()in,lllito, de ,determin,ar de ,uma vez para ,sempre as regras e
preceitos ln vanavers a seglllf nos Importantes objectos de que acima
se faz menção ; Espt;_rando A Mesma Augusta
Senhora que tOQO'
os"n(~me::ld()s se haverao,no prompto,e,cabal
desempenho desta Com ..
rr issno , com aquelle zelo que os distingue,
Paço deCintra,
em 2ô
de Agosto de 18t9. = Adriano Mattrioio Gu,'herm~ Ferrel"i•

•

"

-.>-:)~.SUA MAGESTADE
xo mencionados
tenham

EL.REl
Determinaqlleos
Officines abaios destinos que lhes vão desig nadcs.
RegifTM"to de Granadeirus da R A I LV H A.
Alferes,
o Alferes,uo Regimento de lnfanteria
N," l~, Sebastião
José Leal P~llto.
Regimento de rr~fanteria N. o 7.
Capitão da ~ .• Companhia,
o Capitão do L{c~imento de Infante ..
ria N" 4, Manoel ltodl'igllcs Affonço de Campcs.

~*,~-<>II<-

&l({çâo nominal dos Atwnnos da Eecála Poliftechnictl,

que foram,

premiadoi
nas differente.
Cadeiras da r.fe,'ida
b',~cóJIJ, no anno
lectnio de 184,8 (J 184\1; e daquelle. qu'$ teriam Sido premiados S~
polÍcssem ser Gonsidet'ados como _,i lumnos Ordinarios,
1.& CÁD1URA.

José Alves, Tenente do Regimento de Infantetia
N. °15.
1.0 Prémio pecu~liario.
Adelino Calldido Pereira da Rocha ~ Segundo Sargento do 3.· Rc ...
g!mento de Artilheria.
Prémio pccuniario.
José Augusto de Oliveira. = um Prdmio honorifico,
Pedro Carlos de Ag-uiar Craveiro Lopes, Aspirall~c a Guarda Ma-.
rinha.
Idem.

Cypriano

=

= ~..

=

2:

CADEIRA..

=

Antonio Anac1elo da Silva Moraes.
1.. Prémio pncuuiurio,
Caetano Jaques Dupont , Primeiro Sargento Aspirante a Ofâcial
Regimento
de Iufanteria
N 10.
Prémio pecuniario.

= ~..

3.·

dó.
.

CAD&IR"'.

José Vicente Godinho,
Prestaci-onadQ do Estado pela Repartição
de Marinha.
::;:= 1.0 Prémio
pccul1iario.
4.& CADEIRA.
Fra.ncisco da Ponte e Horta,
Primeiro Tenente de Artilheria na 3.·
Secção do Exercito. = 1.0 Prémio pecuai ario •.
i>. ~ CADElllA:.
Ant.onio Anacleto da Silva Moro('s.
1.. Prémio pecuniarió,
6." CÁUEl1tA.
Vicente Ferreira Ramos. &~lInd() Sargento Aspirante u O!fletal do :
3,· Regimento de Artilheria.
}.O Prémio pccuuiario,
Pedro Alves de AveUar Ma~hado,
Soldado do ltegiUílAlulQ de III ..
.fanteria. N" 10. = ~.o Prénjlo pecuniario.

=

=

7."
ÂUg.lll1to Maria

de Almeida.
Anton.io P.ereira Mouslllho.
José .L\1.aria .~ .AJ.lllcida. _

CA.DElltA.

=

I:

Préa.io pecuniario.
Préc:Wo pecuniaJ'io.
I1Dl Pr6mio hOD<uiflco.

= !a••

9.& CADEIRA.
Luua , Alferes do Hegimento de lnfantcria
N.·
pecuniario.
10.& CADEIRA'.
Antonio Anacleto da Silva .Moraes
1.' Prémio pecuniario.
Antonio Pereira Mausinho. = Çl: Pré.mio pecuniario,
Ricardo Henrique Withrick , = um Prémio honorifico,
Aturnnos que teriam sido premiado"
se podessem ser corui l« ..
rodos como O rdinario •.
1. a CAD.ErRA.
Francisco Antoniu Alvares Pereira. = um Prémio horioriflCO.'
6." CADEm ....
Joaquim Antonio da Silva.
1.' Prémio pecuniario.
Antonio Angelo de Sousa. = 2." Prémio pecuniario,
Francisco Jeronimo
9. = 1.. Prémio

=

=

7."
D. João Pedro da Camara..

CADEIRA.

=

um Prémio honorifico.
da Gama. = Idem,
9.& CADEIRA.
de Almeida,
Alferes do Ultramar. _ 1.' Prémio

Anl,onio de Saldanha

D. Antonio

cuniario,
Domingos Pin beiro Borges,
Soldado, do Regimento
da H.UNHA.
um Prémio honorifico.

=

--.~.--

pe-

de G ranadeiros

SUA MAGESTADE
EL-H,Ef, Conformando-Se
com a Proposta do Commnndante
do Regimento de l nfanteria N." 6, Houve
por bem promover ao Pôsto de Porta Bandeira,
o Primeiro Sargento
Aspirante
a Official , Joâo Cabral de Brito Soares de Albergaria.

-.~~.--

SUA MAG ESTADE

EL-REl
Manda declarar o seguinte :
. 1.' Que pelo ;'Hillisterio da Guerra,
fica expedida ordem para
as praças dos Corpos Naciouacs , ainda que hccnciadas , quando
forem presas para serem julgadas em procésso Militar,
sejam abonadas competentemente.
2,"
Que a licença de sessenta dias,
que a Junta Militar ele Saude arbitrou em Sessão de 9 de Julho ultimo, ao TCllI'f1le do Ba.
talhào de Caçadores N.· ~, Thornaz Bernardino
de MI·llo, publicada na Ordem do Exercito N." 26 deste anno ,. foi em consequencin l1e ferimento de baila.
o

-.~._

Licenfa arbitrada por motivo de molestia ao Official aba;xo declarodo , e Confirmada por SUA MAGESTAJJB
EL.RtJ:I .
.Em SeSláo de 2 do corrente me,.
Ao ~rigadeiro
Graduado,
Com mandante do Regimento dI' Cava!Iaria N. o 6, Antouio Pinto de Lemos, cincoenta dia, para ulLi..

.,.'~ '1'

.,-

~ ,,~:--""7:~",=:-.~.~:..:-J"
. _, ........

.

[ ·1 ]
mar os Banhos de Caldas,
çando em 6 de Setembro.

e usar os .do mar em Vianna

; come-

-.~*-

Licenças registadas concedida. aoe Officiaes abaixo indicodo«.
Ao Capitão do Regimento de Cavallnria
N." 1 , Francisco Liber ato
da Silva, quinz» dias ..
/10 Tenente do Hegirnento de Cnvallaria N: 8, Antonio de Abreu
Pereira,
um rnez ,
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N." 2, Antonio de Serpa
Pimentel,
prorogaçfio por um mez,
Ao Major do Rc;irnenlo
de fnfanteria
N.· 3, Antonio de Sá Malheiro , quinze dias,
Ao CopitilO do H~)gimcnto de Jnfanteria
N," 4, com exercicio de
Major no Batalhâo Na cion al de Caçadores
de Vil ln Heal, Caetano Magno Bol.elho de Vasconcellos,
cincoenta dias.
Ao Alferes do Regimento dI! Infantetia N." 7, João José da Maia
e Vasconcellos.
prorogaçào
por mais um mez.
Ao Tenente do Regimento do Infanteria
N," 10, Gregorio de Magnlht\es Collaçe , dois mezes,
.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N," lá, Antonio Gervaaio
da Nobrega,
sessenta dias.
Ao Major Graduado
das ex tinctas Milicias de Trancozo , com e xercicio de Caserneiro
da Praça de Almeida,
Francisco
Antonio
de Andrade,
dois meaes.

-",,:t..,~.-

pnr HU A MAG ESTA DE EL.R nt , as licenças que os Comrnandnntcs
da 3.-, e 4.& Divisões Mitilar(>~, e
o Governador
da Praça d(~ Almeida , par tic ipar e m ter concedido
aos Officlaes abaixo men cronados , nu conformidade
do Arruro ~.o
das Insuuccões
insertas na Ordem do Exercito N" 13 de o 6 de
Março de 1837.
Ao Capitão
do Batalhão
de Caçadores N." 8, Antonio de Serpa
Pinto,
trinta dias para se tractar ; contados de 11 do corrente.
Ao Capiti"to do mesmo B,ltalbt1.o, Bernardo
Cabral
de GOUH)~,
trinta dias para se tractar;
contados de 20 do corrente.
Ao Major Graduado,
co:n e xercicio de Cazerneiro
da Praça de
Almeida,
Francisco
Antonio de Andrade,
trinta dias para se
tractar ; con tados df1 8 do corrente.
Ao Capitão Governador
da Praça de Villa Nova da Cerveira ,
Tri~liio de Araujo Abreu, trinta dias para se lractar;
coutados
de 28 de Julho ultimo.

Foram

Co nfirrnadas

O Quartel llfestre General do Exercito,
S~1·vir.do de Ajudante

General

=

N.O 33.
Quartel

General

no Paço de Cintra , em 8 de Setembro
de 1849.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
do Exercito,
Manda

EL.REI,
como Commandante
publicar
o seguinte:

Por Decreto de 31 do

?nel

em Chefe

proeimo passado.

Para gozar das vantagens
de Capitão de La Classe,
por se achar
cornprehen dido nas disposições do Decreto de 4 de Janeiro de
]837; o Capitão de lnfanteria
ernprezndo na Repartição
do Ajudante General,
José Ezequiel da CoHa Ricci.
4. a Secçáa do Exercito.
Praça de Sines:
Reformado
na con forrnidade do A lvará de 16 de Dezembro de 17~O,
e Governador
da referida Praça,
o Capitão do Regimento
de
Granadeiros
da lLINHA,
Francisco Pedro;
pelo requerer,
e em
ntteuçáo
a ter sido julgado
pela Junta Militar de Saude , incapaz de s 'rvir ar-ti va me n te , e contar perto ele 4.0 annos
de Serviço, haver feito fi G uerr a Peninsular,
e soffrido á annos de prisão por desafecto
o governo do usurpador.

----.~.----

,

Por Decreto de 25 do mcz proximo passado,
expedido pelo Mi.
nisterio do Reino,
foi nomeado Cavalleiro da Ordem de S. Bento
ele Aviz , o Capitâo Govprnnd)l'
do Castcllo
de Villa do Conde,
João Lopes Guim râcs ; devendo o 1lg'l'nciudo sollicitar naquelle Min istério o rcspecti vo di ploma , den tro do praso legal.

-.>,'_~IJ-POR'L\H.IA.

Ministerio da (; "erra. = Repartição
do Conselho de Saude.
Manda A RAL.
pela Secretaria
de Estado doa Negocies da
Guerra,
que o Cirurgião Mór,
Antomo Pereira,
que se acha fazendo Sei viço Da Praça de Peniche;
vá fazer o Serviço na Torre
de S. Julião da Barra.
Paço de Cintra,
em 3 de Setembro
de

.nx ,

181V.

-= .âdriano Mauricio Guillurme Ferreri,

.

---*~----

SUA MAGESTADE
EL.HEI
Determina
que o Ofticial abaixo mencionado
tenha o destino que lhe vai designado:
Rerrimento de lnfonteria N:' 7.
A lfcres , o Alferes
Regimento
de Infnnteria
N.· ~, Luis José
Botelho.

do

•

r ~~1,

--:-:-.~~.-.

SU A MAGESl' ADE, E,L.REI, Manda declarar Aspiralltes a
Officiacs,
por terem as circunstancias
exigidas nas Leis de 17 de
Novembro
d~ 1841, e 6 de Abril de 1845, os individuos abaixo
mencionados,
Frederico
Augusto Avellar Pinto Tavares , Furriel do Regimento
de Cnvallaria
N," 1.
.
Hipolito de Moraes, Pinto de Almeida , Aospcçada do Regjmento- .
de Infanteria
N. o 6•.
SUA

.

---.~.~

MAGESl'ADE
EL.HEl.
Ml.lllda declarar l) seguinte r
1.. Que o Tenente, do .Batalhâc de Cuçadores
N.·3, i\ nlollio
Baprista Cnrdozo,
fez Serviço de AJtlddllle
no Batalhâo
Naciotlul
de Caçado'res
do Pezo.ida Rcgllú,
desde 11, de Julho ultirno , até
qlle foi mandado substituir naquel!e exer cicjo pela Ordf!m do Excr.·
cito de 4 de Agosto seguinte ;'
~.. QIl~ o verdadeiro nome do Arr.hivista do Comrnando Gern~
de Artilheria"
que na Ordem do Exe.rcito N: 31 de 26 de Agosto
ultimo, foi promovido no Jogur de Secretarir, do referido Çomman o
do, he Antonio Marlin~ Gomes Mat:ares,
e nâo Antonio Joaquim
Gomes Mariares , como na mesma Ordem se declarou.

__,..._.~.-

Licwç(u arbitrada. ror ,"otivo. dd mole.tia aÓI Officiac& abairó de•.
cl<lrados, e Confirmadas por SUA MAGESTAJ)/!.' BL.REI.
Em Senãn de 2 de Agosto proaiimo passado,
Ao 'I'en 011 te. do Uegimento de Covallaria N.- 6, Mano!!l José Fernandes , sessenta dias para S8 tractor em ares patrios,
e usar os.
Banhos do mar em. Vianna ; contados de 8 de Agosto ultimo,
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria
N: 7, José Bernardo Pi" ..
to, trinta dias para fazer uso dos Banhos das Caldas em Chaves;
contados de 3 de Agosto ultimo •
.Ao Cirul'gião M6r do Batalhão de Caçadores
N: 3, Joaquim Nunes de Aguiar,
quarenta dias para o liSO dos Banhos de Caldas.
de Chaves na sua origem;
contados do 1.' de Setembro.
'
Em Sess'lo de ] 3 do dito 17~".
Ao Major Governador
da Praça de Jorurueuha , Monoel Henriques.
Barbosa Pila, quarenta dias parfl, fazer uso , de Ballhos do man,
em Setubal ; eoutados de ~6 de Agosto ultimo.
Em Sw!lo de 16 do dito mes.
Âo Capitão do Batalhão
de Sapadores,
Luiz-Hercula.no
Felll!eira tO
quarenta dias para Banhos do
Ao Major do Estado Maior de A rtilheria, Joaquim José de Oli ..
veira ~ cÍncoenta dias para se traclar.

mar.

'

L

I

3,]

do Rt'gimp.nto de Cavnllarla N." ~, Lanceiros da RAIAntooio de Sousa, u inta dias para Se trcctar.
Ao Capitão do mesmo Regirn"J\to,
Francisco
de Sousa Canavarro ,
trinta dias para Banhos do mar.
Ao Tenente do dito Regimento,
José Maria Gomes da Silva, trin ..
ta dias para Banhos da. Caldas da {{ninha na sua origem.
Ao Alferes do referido Regimento,
João Henriques
Pereira,
quarenta dias para se tractor.
Ao Tenente
do Regimento
de Infanteria
No" 16, Morciano Augusto de Barros e Vasconcellos , trinta dias para Banhos das
C Idas da Rainha na sua origem .
.Ao Coronel Graduado,
Tenente Rey 'do Praça dc Penieho , Fer.
mino Ju"é Pereira' Rangel', quinze dias para ulrimar o seu uuctamento,
Ao Capitão de Infanteria
na 3.& Secçâo do Exercito,
Monnel de
Oliveira Castello Br anco , vinte dias para ultimar o seu tractamente.
' '
)
Ao Inspector Fiscal Graduado,
João Luis Dantas Trigueiros,
cincoenta dias para se tractor.
,
Ao Vogal servindo de Contador
da Comrnissâo Liquidntaria.do
extincto Commissarindo
do Exercito,
José Maria da Silva Leite,
trinta dias para se lractar.,
'
Ao Inspector
de Revistas Graduado,
JóllO' Pedro Nolasco Xavie'r
de Lemo. e Brito , noventa dias para se tractar,
Ao Aspirante Addido á Inspecção Fiscal do Exet cito, com f'xercicio
na Cornrnissâo Liquidatária
do extincto Cornmissuriado , BCI!lo'
Rodrigues Chaves,
trinta dias para se tractar.
Ao Secretario Geral do Arsenal cio Exerciío , José. da Cruz Xavier, quarenta dias para uso de Ballhos do mar.
A,o Amanucnse de 3.&Classe do mesmo Arsenal,
Augusto Cezar de
Feias c V asconcellos , q uaren ta dia, para se tractar,
Em SeSloo de 20'do dito 'neto
Ao Terceiro Official Addido,
corn exercício na Cornmlssâo Liquidataria
do extincto Ccrnmissaria do , J.oão Maria Rodrigll('" e
Castro,
quarenta dias para uso dos Banhos
das Culdas da Rainha na sua origam,
A{l Amanuen&e da [ospccç:w .Fisral do ~ ~ eito, João J('Eé. Proen.
ça, quaren ta dias paro se trnctllr.
•

Ao ~ojor

NHA, Francisco

Em Se'súo de ~l elo dito me%.
Ao Encarregado
do Dep6silo do Trem Ue Elvas.
com fll<CU'IC'IO nB
Secretaria da Inspecção Geral do ArS('IJal do EXt'rritll,
JOLllJuiul
, José da Encarnação
Delgado,
trinta dias pUTn se tractor.

Erra Senão de Q3 do dito rne~.
Ao Capitão

db Corpo

do Estado

Maior

do Exercito,

Adjunto

á

[

1, ]

Repartição
do Ajudante General,
Antonio A"ó"5to
Corrêa de Lncerda , cinccenta di. s para se tractar,

de Almeida

--.~Ç;<.--

Licença» rczi.çtadas cOllceúidns aos Officiac« aboix» indicados.
Ao Capitão do- R(\~irn nto cip. Cavallaria
N.·
LIIIZ Anto n io Ccznr da Silva Fró es , tr in ta dias.
Ao Tencnt\! do ltegirn'lIlo
de Cavallaria N,· 8, Barthol meu de
Oliveira Ldlrlo. quatro mC·ZC3 •
.Ao Cirurgião Mór do Batalhào
de Caçadores
." {), João Clcurcute
Mr-ndcs , 11m mez ,
Ao Coronel do l,-egimento
de Grnnadeiros
da RAI);BA,
Dar!!') ele
Francos 1 prOf'Ogaçao
por quarenta dias.
Ao Oapliáo II') Itog:mcnlo
de Infanteria
N: 11, José {\lacba o,
um mez,
õ

,

-.~~.-

Foram ConCHmadas por SUA MAGESTADE
EL-R E t , 1'1 licenças que os Commandantcs
da 2.·, e 9.· Divisões J\1llitllf(' , part iclpar e rn ter concedido
a05 Officiaes abaixo mencionado,
r II r-onformidade
do Artigo 2,- das Instrucçôes ineertas na O: cOI do Exercito N.· 13 de 6 de Março de 1837,
Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores N" 5, A ntonio José Torres, um mez para c tractar;
contado de
de Agosto ultimo.
Ao Alferes do Regimento
Je Infuntcria
." 9, com exr-rcició de
Ajudante do Batalbr\o l acioual de Caçadores
do Peso oa1'('O'l\u,
Alexandre
Luiz de SOllla T. ixeirn , trinta dias I)arn se u acrar ;
contados de Q;) de AgOlto ultimo.

~o

o

<lu rle] ll:le.lre General do Exertilo,

Servindo
.'

de Ajudallle Gé1tt:ral

=

N.O 34.
QU3f'ld

General

MO

Paro

de Ciulra,

em 19 de Setembro

de 184~.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

M:\GESTr\DE

do Exercito,

Manda

EL,REl,
publicar

como Commandante
o segui1Ilt-:

em Chefe

Por Decreto de 31 do mel. proaiima passado;
lJatnlhtÍ., de Caçariorn N.· 2.
'1"npol",
(\ T"n('nlt' da ~.• S'C'çào do Exercito"
Alexandre
Jusli.
nru no de S"II~a Alv m Pereira,
Re;!.imenfn de TnJantcria N," 4.
A! r,.. "q. n .A IIeres da 3.& Secção do Exercito,
Francisco
Carlos
de Luua,
Batolhâo de Y..lmllario, da. ("'"rta.
11l'llIluí.Jn
no lo rt'!]II"rN. o Tencnte , Jo é Feliciano de Vilhena.
1.· H,J"J!lltlo Nocional de Caçadores do Porto,
Gr,lIltu,dll "fI! Cuurg'lilo Mór, por se achar "ago, o Cirurgião Ajudu nte , f"rltlll.110 :\lIitl~tll Plm,·nl ..1.
Hal,ri/"io
StJç;ona/ de ('of",lnr(. dI! BraFrfJnça.
A r 'rI'S, (,:-; .Id.ld." ~1all"1'1 de .lt'~IIS de ~a Nunes; e o Propriet.rrio , "I'I:tn
'\'1'''11'0 Fr~ir(·.
U,.f'l/I,,;n
Nncioua! de c.'yO iore« dr. TatJ',·a.
Demillido,
ti AlfClt".
\LIII ('C" I Ditl~o Tuvarcv,
j'"r Uecrcto de :l -L" concllte me".
4. & Saçti,) do Eaercit.o,
("A/eU" de S. Urn na tt', de Si. Ui/pel.
He:'lrmndn 5' !und ... 1 L.·~i,IIIÇ;\1I vi~(·Oh·. ficando ndrlldn ao refericlo
Ca~I ••llo , n Bri~'1I"f'lro (iraduftoo.
CI u-fp. d(· Eblado Maior oa 7."
Civi3ào ,\Uitdr. L6iz Ignac10 de Gouvi\a; rOf üllsim -o bner re·
qUNido. cm r.·llIuflt'rIlÇào de bell' longos e valiu!>o Sl'rviçoi, e ter
!lIdo Julgado i.,cn poz d.· ~t'r\'l~o il(·tivo, J>t'la Junta M ditar de Sauáe.
I~(H' U c/'e!
de 7 d) dilo me".
R"l!i71 IIli) de Grllllad.úrM
da R.11 NJI A.
Cirllq~i~o AjllJullte,
o Cirurg;üo Cid!,
Miguel Januurio Fernandes Branco.
Por I1tCTelo de 1 do dito mel.
('"rlio de E1l!{( nhllros.
T~n ..nle, o Tenpntc do n.E'~im nto de [Ilfllnlerin N." 10, Caf'lano
AUU'rto d Sori;
por f.e achar hnlilitndo
C(lm o rpspeclivo
Cllrllo,
contllndo
I) anti~lIidadr
do r(';Nldo rÔ~lo, na cOlllorm dade do
Decreto de 2 ao de Agoito de 18 i6.

•

{ tl ]

--*~~*--Pül{T ,\ u i.
Ministerlo da Guerra. = {{l'plll'liçall do Conselho eh· Sande. =
Manda
A RA I N Il A , pela Seut'lallfl
de Kilndn dos t\l'gO( 1(':1da
Guerra,
que o Cirurgt:"tlj Mór do (l.· l{pglOlt'ntl) UI' ,\ r nlherra , Jouquirn do. Curmo ~1Hlh(,iroõ,
marche ús lnspecçóvs
dI' S"ud(' da 7."
e 8," Divisões
Mililares:
sendo·lhe
abon ad a a grallfll'uçáo
dranu de
800 réis,
como determina
a ( Jr dem do Exerr-iro N. o :1;' d.- 1II;!7.
Paço
das. Ne('es~ldüdl's,
cm :> de Setcurhru
UI:l. 18l!:1.
.âdriano
JVlauricio Gutlhd'"me Ferreri,

=

-,.!t..,~*--

SUA MAGESTADB
EL REl J..)("\t.'lnlinllQlle o~Ofnrine5
abai.
x o meucionados
tenham
os de st iuos qlle IhC'. d'lO de.iglluJos.
3.· IlegJlltcl.t() de Artillu,.w.
SC,!.i1mdo 'I'enente ,. o SeJundo
I'ene n te d o !.l." ltcóilllelllo
da mosmu Arma,
Jo.c Silverlo da Fonsêe-3.
Regí1/lenlo de J"fa/dfria
N. o ;,.
A I f('fPs, o AI feres do .H.Jlalhào de Caçadores
N. o 3, F ulgencio.
Ha puzo.

.

_.~fI<---

Não te nd o alzuns COII~elh(,~ Admuustrntivos
ceito consignado
110 ArtiP"o JO~ do 1{f>g'ulotllt'lIto

tar : l\Linda SU;\ MA(jE~
ao dia f> de carla

L'ADE EL.ltEI,

t>.xeclltado o pre •.
da Fazt'1 da M di ..

reeommcndur

Cj.UP.

uté

seJa imprclerll"dllll'lItc
('nviada
din'('lanlt'lIle
á H.epultição
de COlJl.abtlldnó\!
doO Milll.lt'rio
da (luelru,
a conla
da g"('rCllCIIl dos flllluos c urtagol> qlll> os IIlP.mOI CCllbl'lhos tlverelll
recebidu,
administrauo
e tit'speJldidn
no mez antecedellte.
nlez,

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

Conslando
por PIlTlicipftção <la compdt'nle
A"ctoridllrle
l{)col Ad.
minlbtrucllva,
que (I Tellt>nle do He';-IIII.'nlo de IlIl"alllpria
16 t.
servi lido de AJudlltlll'
do Batalh~l" l\.,I(·ll,nal de Cfl~'adnrl" de Ll'lria, P.·dl'o José de Oliveira,
ncotllo't'lIl'ra,
('( UI grn\e ri.l'o de ~Ila
virJa, flunlro sàlleador.'s
armados,
<]u<' ell('Olllroll
na t'~lrada I'Jltre
l{io Maior, e (l sitio dos ('alld:t·iros,
dos fllHll'S C('Il.<'~lIira C't~tllrdr
d"is, sPJldo apt>IHli
nuxill;lCio 1I.'sll\ <,ltIprt'zn pr.r 11111 S"lclodu que o
ncompullhav·a:
Mand'I SUA .l\1AUES'!',\DE EL·ltEl,
COUlIII,lllduntll t'm Cht'f(' do Exel cito, 11Iuvar () hrin;(l, (' \al(lllh' c'''IlJlofl •
nWlIlo deste Official,
pelo qual ~t~ faz digno de lodo o t'lngl<',

1'''

-----~>~?~.----Por Aviso do MinistNio
dn (ilHrra de 10 110 correnl!' ml'7., De.
terminou
SUA M,\GESTADE
A IlAll\llA,
q'lll uO Alf('lt'o do
Bnllllhào
deCaçadt1rt's
:N"3,
J\01uro Antonio deAIOIeiC!t,
0(> ('1111te o tf'lrl~(' que s('nin,
dC'sdc II sua primdra praça,
até ao Uld ~l
de Julho de 1844, em que leve baixA.

L ~ ]

~r.

M\CiESTADE

-.~~:.t.,-

EL.HEl
Manda declarar o st'gllil\~:
no dia 10 de Ag()~tt) ultuuo se a pr c se ntou 1110 Quurtf.'l
o ~tajt r da 4.~ SI>'~'I'O dI) FX\'II'ito
G,,"prni da I.A Divisão Militar,
ud d id» ao Forte da Cruz (~lIcbrarla,
Cu stodio .Jo.é Alltlllli" 'I'e ix-ir a , que l)pla 6rd~1II do Exercito N" 61 de l~ de Dezeui bro u~.
1J1II0, 1'01 man duuo (·lltl.ider..tr
como deser u r.
"l." ~t1t' o Capil;'0 do :L" lteglOlento
de Artilheria,
Casimiro
Jo"é d.> Curv"lls,),
prt'.clndio
da licença de srsscn t a dins , '-lue a
JUlIta
ldllltr
de ~illld(· Ib" ar hit rnu e m ~I S~à'l dto 8 ot' .1111.1'11 ulti010,
P <)111> rOI publicnda
na Urdem
uo Lxercrto
r-.. o Q~ u(' UI de
Julho d- ste anno.
:Lo
Qtle o Capitão
do ltf'~illlt't1I() di> Iufumorio
N." 8, H(>nri.
que .lose Al vvs , ti;',,) gny.1I1l a It('~'"ça dI' t+irt« dias, que 11,1' foi ar·
bu radu pt'la .Jllllta Mtlilur dI' ~nllde,
('1J''':I,~,ào de '::!'l dI' l\Jalo III·
timo,
c pulrl-cadu
na Ordt-1I1 (l(l Exercito
N." 19 de Ql de Junho
deste a nno,
que

1·

j

_.>-.Yí~~-

Sentença«

pro] ri.las pelo "'vP'
Em S, •.~âo de

1/10 ('01 SI1"(I

~e de

./l _

s]()

dr JttSll~·tl
imo.

Militar,

tIl!

;L· ',cS'lÍo do /Curcj!".
Francisco José ri.. Ültvl.iriA Sã ('Ilav' s, ('r pitão, ll>nrlo ~ido nr~lIsado de t-XIl<,vÍo Ú F,l,lenUU !\acioIlRI,
lll\ 1111"rtalu'ill
rle 9$BS()
réi,;,
E' havt fld .. lI'qllclIOO
.ill~li(icnr.sc
<:111Cnl ~l'lh() dI' (j IIl'r ..". 1'1,1
ub~ol\'ido,
dando M! c,.mn 1I'g-"lisarla II S(\llI'C'dlhl qunllllél,
t' rrg'uIêlrt.~ as COOI.b aprt'~I'lItadas
pelo. ju.tiiictl:lte,
fIcando pur isso illi.
bada li sua CUlld'lla.
4.... ~"'~cf,íl)do l~·x('rcilo.
Cllslodi~
Jo~é All!nllIO 'l\,j'\e:ra.
J\L'jnr, I('Mio ~idn IIccllsado
de uballdonar
o (}overl\o
de (~II('lltnarh'
(' Hi<,~ d., S('na,
SPin se
nprt'selllUr tl!; Àlllhol,dadl's,
lu,{o qUI' l'hr~(I!I fi Li boa, fOI I\h~(dvi.
do,
por nau :te lpr 1I11"'nlado
do ......f.·rido (;I''''''!lO,
SI- nào
d"pois
de St'r ~1I"pt'IlS0 pl':ll ({(,vNllador
(_jl'lfd !i•. !V1I,,,,·whiq' e, e foi ex·
piadu com () tempo
dé l~n~i'to que t.'H! _t flr,do ft fdla dI' se apresentar eJll teml'0 competente
á, AlltllolldilJ<:~,
I'Jgo que dH'goll Il.
esta ClIplt:tI.

'

_.~~..-

fi'

Licenças arhifradas por m(l/it~()S de IJwtolio ('( S O (ji(iacs
ci.ro de·
c~a"acJll~, f; C()lIfirm(J.in~ por .....
'(/"
,li /Ir, I • i_-IIJ h' I L·RI /.
Eua Seu<Í() d~

3

de A~(Isto

111'

a tI;, 1'1 'l,(lM"d(l.

Âo Tenente
do HegiuH ul" 0(' 11lfUllt"r a I ." ;,. J",,> 1T, IDem da
C'lOha d'Eça,
OllYCII!a dia:; para 1!:0Z!'r (II 11TH 1'''''''.' I' Ir.,·
etar-se cOllvenipllu'm't')ne;
o ·()t!H'çar tl,·~dl' ~o d" d I.. f1117.
Âo Capitão de Infanteria QQ 3." tiecçào uu LXCICilu, JulIO Maria

[ -1 ]
Silvnno , sessenta dias para fazer uso de 3gMS therrnaos , goznr
de <!lImpo. e cr-n vnlescer ,
. Em Sesuio do LU do corrente vne?l.
Ao Capitâo do Regimento
de Infanteria
N.· 13 José Maria de
ares

0

,

Buitrago,

quarenta

dias

para

-co ntinuar

o seu tructameuto

,

Em Sc;ssâo de 6 do dito me'%o •
de Cavallar ia , Domingos
ManoclPereira

.Ao Coronpl

de fiar Cm»
dias para se tractar ,
Ao T ..nen le de) Itegimclllo
de Cavallaria N: 1 t Eduardo José da
Maia,
nov enl-a dias para se Iraclar
ern ares pátrios •
.Ao A>!fercs ~lo dilo RpgiI!H~~lto,
Cartos
Antonio
Tibert , quarenta
dias, para f(izcr uso de Banhos hidro-sulrurosos
( A lcaçar ias ).
Ao Alferes Aj\ldante
do H{!gímenlo
de Cavilllaria N: 2, Lall('eiros
da L{AINIlA,
Antonio
Tell(';; Castw da Silva, quarenta dias pcHa
Banhos
do mar,
e mais trncta mcnto.Ao Capitão
do dito Hegimcnto,
João Juliano
de SOIl~a Pimer.tel,
qllar<!nta dias pora se tr act ar ,
,Ao C'lpil2'lO do mesmo Regimento,
Rodrigo f.·ranci~5i,
quarenta
dias para se trnctar •
sessenta

.Ao Coronel do Batalhão
de Caçadores
N." B, João Fermino de
Lemos Corte !teal,
trinta dius para terminar o seu tructauronto,

--.~~
..-

Licenças regi5tad:.ts concedidas aos UffiCioc$ abaixo 'udicm/o'!',..
.
Ao Facultativo
Velel'inarlo
do Regimento
de Cavallaria
"l,
José .Maria de Sá, trinta d ias.
Ao Tenente
do mesmo Regimento,
ro , trinta dias.

José Pedro

Ao Capitão do Ba tafhâo de Caçadores
Gouvêa,
sessenta
dias .
.Ao Alferes

de Cava llaria

do Corpo

1\:

dos Santos Salguei-

N.· 8, Bernardo

M;lilar

do Arsenal

Luis A II to nio de Oli veira .'\1ouj ardim , prorogaçào
mezes.

___:_*~.-

Cabral

de

do Exercito,

por mais 'dois

Foli Confi-rnada
pn, SUA M,\GE~TADF. EL-REI, a ljc,~nçn
que o Govf'nll\nor da Praça de Almeida,
parÜcipolI
tt'r cm'cedido
ao OffiClal abaixo
mencionado,
11<1 conffJfmidaul'
dn Artigo 2 • das
]rbtcllcçôes
insertas na Orderil do Exercito
N: 13 de 6 de Março
dI> 18:l7.
Ao T(·fH'ntp. elo Regimento
de Granadl'irm
da RAINnA, Jnsé I1cllriqlJes dI' Castro e Solln, trinta dias para se lractar;
<:uja licença
teve

principio.e1D

O Quartel

Mestre

L6 do corrente

mez •.

Gener(J1 do Exercito,

St;,'vindo de Ajudante

General

=

N.O 35.
'(J.uarlel General no Poço das JV~ce,~tidades,em 22 de Setembro
de 1319.

ORDEM DO EXERCITO.

'SUA
MAGE~TADE
do Exer-cito,
Manda

EL-REl,
como Co'mmandantcem
publicar
o segulllte:

Chefe

DECRETO.
ConformanrJo.Me
com o Parecer dado pelo Ajudante do Conse-.
lheiro Procurador Geral da Corôo, sobre a pertençâo dt.>Luiz Diogo
Leite , de ser reint egr ado no Pôsto de Capuào , de que fôra dernittido pelo requer er , cm Novembro do anuo proximo passado : Hei
por hem lJeterminar,
que se fuça extensiva ao mesmo Luiz Diogo
Leite a Carta ele Lei de dez de Julho ultiruo , sendo rf'intl!g-rado no
l'eferido Pô. til de Capitão ficando pertencendo á terceira Secção do
Exercito,
sem que por t'.td reintr'gração lhe provenha direito, nem
8S promoções feitas, nem ao solno , "II quaesqu-r outros ven cimeutos correspondentes
ao tempo decorrido em quanto esteve fóra do
Serviço. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da GII!'r1'U o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades, !'1Il dez de Setembro de mil oitocentos quarenta
e nove.

RAiNHA.

= Adriano

=

-.~.-

Mauricio Gwinerme Ferreri,

Por Decreto de 10 do corrente me,,~
Para
de
]0
do
nio

eontar 1\ antiguidade
do Pôslo de Tenente , de 19 de Abril
1847. por lhe aproveitarem
os disposições da Carta de Lei de
dp. J ulho do corrente an no , o Tenente de Cavallaria,
Addiá Repnrtiçâo
do (~lIarlel Mestre Geueral do Exercito,
AntoJosé da Cunha Salgado.

Tendo

-.~.-

SUAM

AGERTADE

A RAINHA,

resolvido

assistir

aos Offi('lns, e Orações funebres , que no dra ~4 do corrr-n te mez
pelas 11 horas da ruan haã, se bão:,de ~!',zar na I j{rf'jà d» S. Vicente

de Fórn , por Alma de SUA MAGE,SI.A_DE
iMPERIAL,
o Senhor DUQUE DE BRAGANÇA, de glon"slSsllfJa
e saudosa Memoria;
assim o Manda comwuuicar
a todos os Officiacs Generaes residen-

•
v,

/

tes nesta CÔrte, e aos Chefes das Repnrtlções
Militares,
llllTn que
aq uel lés , e estes com os seus subordinados , coucorrum no referido
Tem pio, li hora indicada.,
.

-.>óç..(.-8U A M AGEfill' A DE Et.REI,
Manda der-larar Aspirantrs
li>.
Officiaes por terem as respectivas he bitituçôes , os iudividuos abaixo,
tnenciouadoaque
courpletaram
o Curso de ~stud(ls do Heal Collegio Militar.·
'
Antonio Maria da Cunha,
Soldado
do Batalliâo
de Caçadores,
N.· !i'..
MUlloel' Augusto Cezar Pereira, e Jan uatie Antonio Lopes da Silv(l
Vnlelltc,
8'1lJados do lte.rimcllto
de Granadeirns
da ltUNHA.
Miguel Fraacisco MÕ\lrãn, "Soldado
do Regimento
de Lnfauteria,
N.o 7.
Luis de Va~c()nCellOIl Corrêu de Barros , Luiz Profirio da Molta.
PegudtJ, c J<lsé l\lar.ia da Silva Mourão, Soldados do Re,~imelll<>-.
de l nfa nu-r!a N." 10.
"
José Mtlf.itl dll Vusconcellos e St\ l Soldado do Regimento
de ln ..,
fantetia N." 16.
'
,

-.~~
..-::---

"/

SUA MAGESTADE
EL-U EI Manda declarar. o.seguinte e
I. Que a licença de trinta dras que a Junta' 'Militar- de S~ude.
arbitrou em Sé8ião de 6 do corrente IIICZ, ao CorollE'1 do Bata lhuo.
de Cnçadores
N.· 8, Joan Fermino
(ie LeOlO$ Cõrte Real , para,
terminar o seu tractamentn,
tev~ principio no dia inuuediato áquelle
em que findou a ultima Iioença' de sessenta dius , puhlrcada
na Or»
Ordem do Exercito N: 25 deste anno.
2:
Qlle o Alferes do Regimento
de Infanteria N,· 4, Francisco,
Carlos de Lima, se acha fazendo serviço no dito UrglIDento,
desde II de Agosto próximo passado .
. 3:
Que o Cirurgião t\judante do Regimento
de [nfanteria N.·'
12, Manoel Duarte da Fonsêca , não gozou os dois IIII'Zt'S de liCf'Ilça regiotadfl, que lhe foram concedtdos na Ordt',m do Exç:rcito ~.~ I~J
de 16 de Ju-nho ulLimo.
U

_'~.-,

Licen{Ol IJf'btt,.ada. p6" moti'f1OS de moZelll,a OOS-Of(icioe. abai.ro de~laradQ'., e Cmtjirmada. 'fJtlr SUA M.AG h.S1'A_DE BL-REI ..
Em Se'ktáft dt 2~ de .Agosto. l'roximo pa~s(ldo.
OiMa' (la .Inspecção ,FiiOal do E.\C'f'cito, com exe'.·

*O, Terceiro

no D('le~oção

CIf~IO

Dourado

(1"Uh'S

Fiscal da 10." Divisão Militar, A ntonio José
dias para gozar de ares patrios e con-

, noventa

valescer.

E ln ,1\( ss ~() cc il do cor» ente me~.
Ao A uditor da õ.· Divisão M·litar. Antonio
I;,nacio Botelho,
<]ua.
rt~l. t a du.s para se tractar
e convalescer
eID ares patno .. ; couta
uS
de 20 do dito mca.
Hm Selllão de 4 do dito mes.
Âo Tenente do Regimento de Uavalfaria
N," Õ. Eslevão
da Cmta
)

, quarenta
dias para fazer uso
; começan do em Ii) de Outubro.

Pimenta

Setubal

.Ao Capitão
n a ncio
010

Motliz,

do Batalhão

1'. , quarenta

r:'1

Banhos

do ·m"r

Em Se8.~âo de 6 do dito me'!:•
d" Batetbão de Caçadores N.· 2. Dom ingos José

da Cunha

•0\0 Cupirâo

de

sesseu ta dias

de Caçadores

d ias para

de lô do corrente
OIt'Z.
Ao Major do llpgimt'lIto

Banhos

dI" Infanteria

para

se trnctar

N.· 3, Joaquim
do mar

em Vianna;

N," J,

Pedro

eut

Ve-

•

Lspes Guícoutado.
Alexandrino

de Sousa , rr inta dias pdla Hunho .. do mae,
Ao 'I'enente do dilo B.eglfnento,
José Pestana
de Azevêdo,
trinta
dias para uso de Banhos
rntlt'."-·"·
Ao Tenente do. \te!{lI!lf'nto
de Infantaria
N," 10, Caetano
Alberto
deSorí ; q,~;irentá dias para Ballh('5 do mar.
.
._ ...
.Âo Capellào do Regimento
[nfalJleria N.· 16, João das Dores
!h)ôrigu('s
,,"Yrilita dias para se tr.ictar,
Ao Tell~nte de I ofanter.a considerado
lia 3.& SE'cção do Exercito ,
Eugenio
José Aluixo Court , Sl~·;j>'~ntad/ns para SE' trnclfH.
Ao Tenente
de Lnfanteria
lia J ta SC( ção,
JNe Cf'Zllf F"rtllnnto
.Ferrelra
Sarnl!ln~o,
quarenta
diAS parn fazl'f uso de Banhos do
mar eUI Viannn;
contados
0(' 10 do dilo n'f'7..
Ao Commiasario
Pagador
FIei do Co "r.. da PHgnrloria da ].& D'ivisao Nlililar,
JerollllUo
Fn!ire GaOleiro
de Castro, St'.~f'lIla diAS
para fnzer mo de ag~as dnli Caldas
da Huinha
110 sua origem,
e lractarnenlo
convenlellle.
Ao PriDl!'rio
Official
da Insp('cç~l()
Fiscal
d(l Exercito,
Jacinto
Ignacio 8a;tos,
qllarenta
dias para se tracIH(.
Ao Amanllen.f·
dI' J a Cla ..'I' da S,·cr .. tnria da In"pf'cção
Geral dó
Arsenal. do Exercit."
Jo,é FratlClscO L>itào de l"lagulhal;~, l{uaf,enta dias para se tractur.

de

>

--.>t.,~.-

Licença regillado concedi.dtl ao individun al,a;:r:o indir.ado.
Ao Cirurgião Mór do f{,>glUltHlto de Infuuteria
N. o 1, João HenlIque Morle)',
dez dias.

-*~.Foram Confirmadas
por SUA MAGESTAD'E
EL-REI,lls·li.
cenças que o Cornmandantc
-da ·8." Divisão Militar , participou ter
concedido aos Officiaes abaixo mencionados,
na conformidade
dfl
Arti~o 2,° das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N.: 13
de 6 de Março de 1837.
Ao Primeiro Tenente do 2." Regimento
de Artilheria,
JorgeFedrerico Buys , trinta dias para continuar o seu tr actamento ; con ..
tados de 12 do dito mez.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N." 4, Thomnz Theodoro
de Freitas, trintu dias para se tractar ; cuja licença tevepriucipio
no dia 11 do corrente mea.

o

Quartel Mestre General do Exercito,

N.O 36.
Qtulrlel General

tu)

Paço das .J'lccessidadcs,

em o 1.· de Outubro

de 1849.

ORDEM DO EXERCITO.
~

U A M AGESTA

do Exercito,

EL.REI,

DE

Manda

'Publicar

Por Decreto

como Commandante
o seguinte:

em Chefe

de 17 do rnelll proeimo paliado •

.Archivista
da ·Secretaria
do Com mando Geral de Artilhetia.
o Escript ur ario da f'xtincla
Repar tiçào das Obras
Mil!'?rpá,
João Z~carias Alves Chianca
, que se achava
com exerCICIO lia Reparti.
ção do Ajudante
General
do Exercito.

Por Decretos de 19 do dito me!.
Regimento de Tnfanlu'ia N,- 15.
o Alferee-'Nficisco
Pereira
da Luz.
4." Secfâo do Etoercüo; ~
(,vompanhia de Veteranos de Belém.
Rpformnrlo
na eonfortuidade
do Al vará de If ce Dezembro
de 1790,
fica lido sd.lido lt dila C"rnp.lIJl;ia,
o Capitão da 3.· Secção do
Alferes Ajudante,

Ex-rcito
, ser viu do na Praçude
S. Juliâo da Barra,
João Baptista de A breu ; pelo requerer , e em attenção
Il ter
sido julgado
pela Junta Mililar de Saude , incapaz
de ser vir activamente,
cotrtnr Il~aili de :~i) a n nos de Serviço , e 53 de idade,
e haver feito
as Oampa nhns da Guerra
Peninsular
, e contra
o usurpador.

Companhia de Veteranos do Caltelto de Viallna.
1lef( rmado 110 r-onforrnid ade do A1vará de 16 de Deeernbro
de 1790,
fica n do addido
ú ref ..rrd a Cornpau hín , o Capitão
da
Secção
00 Excr cito , Joao de 1\ ll'\'êdo
M achado ; pejo req uerer , e em
atte nçào II ter sido jlllglldo
pela .1l1nta Mdllllr
de Saudo , incapaz rle sPrvif" activam .. "IP, contar
mais de 40 annos de Serviço,
e 6~ de idade.
haver reitt' t()d,a a Cnmpanha
da GUt'rra Peninsular,
siri o prl'iO durante
\' usurpaçào
, e feito parte do Exercito
Libertador.

a,a

Por Decretos de 26 do dito me,..
Regimento de lnfanteria N.· 4.
Dernittido
Severino,

pelo reqllerer,
Rc)!.;mmto

DI'II it lirlo p,·lo requerer,
sa Caslello
Branco.

o C.rurgião

de Tnfanlcria
o CirurgiflO

Duarte

l\jndante,

N.·

Ajudante,

•

Ferreira

!õ.
Francisco

de Sou-

: [~J
Por Porloria da mesma data ..
ele lnj'alderia
N." J [J.

Regimento
Cirurgião

Ajudan

teria N." 9,

te,

o Cirurgião

Aj ud an te do lle~imen

-.~..o:.---

to, de In fan«

~oaq.uim Severo Bralldt~ir(). q~ FlgllCJre,clo.

Por Decreto
de 13 do mez proximo
passado , expedido pelo Mi .. ,
nisterio do Reino , foram nomeudos
Ca va II('lr05 da OrdNII de Christo, oTcnente
do Regimento
deCavallnria~.·5-l,
Laucciros
da R.u,.
NHA,
Joayuim
Augusto
Botelho
de Vasctlllc:ello.;
e o Alferes do
mesmo Corpo,
José Lourenço Franco de ~1atlos, de cujas Mt'rces
os agraciados deverão tirar 03 competentes
diplomas,
dentro do pra •.

zo legal;

~*~*,-----POu'I' 1\ H.lA.

Mini5terio
da Guerra. = L~epartição do Conselho
Ile Saude.. =
Manda A RA INIlA,
pela St'crf'laria
de Est.udo dos Ncjrocios da
G uerrn , que sr'ja exo n er ado do Sei viço do Uustel!o de S. Jorge , o
Cirurgião Mór graduado em 2.v Cirurgião do Exercito
da ~.. Secção, Bl\rtholomeu
(~uilltella,
pura qtle fÔJ;.a nomeado
por Portaria
de 26 de Fevereiro
do éor re n le auno , publicada
na Ordem do
Exercito
N.· 8 de 6 de Março ultimo, Paço das N l'ce.sidades,
em.
~l de Setembro
de 18-.1,9,
Adriano
Mauricio G'U~lh(,rme Ji'e,-re7'i.

=

~.-

--..

SUA MAGES'fADE
EL.REl
Deter mina.que osOfTlCiacs ahaixo mencionados
tenham 08 destinos que lhes vão desiglJados.
.
Batalhão de Caçadores N." õ.
Capitão da 1." Componbia,
o Capitão
da ~... , Francisco José .da,
Silva.
Hatalhâo de Caçadore« N. o 8.
Tenente , o Tenente do Batalhâo de Caçadores N." 6, Alexandr,e
Cezur Mimozo.'
.
Regimento
de Tnfanteria N." 6.
Capiü'to
da 1.& Complwhia,
(> Capuâo
do Batalhão
de Caçadores
,
N.· 3, Antonio Pereira da Silva.
Regimento de [nfanieria N.· Ll ,
Tenente Coronel , o Tenente Coronel do Regimento
de Infanteria.
N.· 4, José Ricardo Peixoto.
o
Rerrimenta de l11fanteria N. lQ,•.
Ténente COfonel, 0° Tenente Coronel do Regimento de Infanteria
N o 11, Autonio l\hría da Veiga.
Tenente,
o Tenente do Regimento de ln fanteria N o 13, Antonio
Joaquim Dias de AIItJl>Lda, continuando
lloexercicio
de Ajudante
do .Bat!llhào
Nacional
de Caçadores da H.,U)lIU. e Carta da Ci.
dad.e da Guarda.

RUA MAriESTADE
BL-REI
M.nnda declarar o !eguinle:
, 1.' (~lIe o Segllndo Tenente do 1." Regimento
de Ar~ilheria.,
Ernigdin José Xavier Machado , se acha exercendo
as funeçõesde
Ajudaute
no dito Hegimenlo,
dasde o 1.' do mez. proximo passado;
substu uinde n aque lle exercício o Primeiro Tenente do mesmo ~tcgimento , José Jacinto .da Costa.
Q." (~Ile o A lferes , A rnaro A nlonío de Almeida, a q uem na Or ..
dom 00 Exercito N.· 34 da corrente anno , se mandou contar o
tempo de Serviço desde a sua primeira praçR:
per teu ce ao BataIhào de Caçadcres N ." .1..; e leve baixa no dia ~l de Junho de 1844,
e. nào de Julho,
como ali se mencionou-

-

..:t)'?i~-

Licenças arbitradas '{lar tiwtivos de moleitia aos Officiaes aliaieo declarados , e Confirmadas por SUA
MAGltS'l'AD./i,'
l~L-REI'
Em Ses.lil} ,Ü 6 do me'.:. l>r()xilllo pas~(Jdo.
.Ao Tenente do Batalhão de Sapadores,
José Frederico Amado Judiee, vmte .dias paia Banhos do mar , e ultimar o seu tr actamento.
Ao CapitilO do Batal hâc de Caçudorcs N. '" 8~ Antonio de Serpa
Piuto , quare n t a dias panl f..zer uso de sóros ~de leite, e Banhos
do mar; contados de IQ de SE'telllbro.
Ao Alfere s do me-mo Batalhão,
José Maria Salerna Gan;ào', ciocoe n t a dias para continuar
a tructar-se , e fazer \150 de Calda! de
Viz(·lla na sua origem.
'
.'\.0 Cnpit;\o do Regimento de lnfanteria
N." 2, Antonio de Amorim
e Silva, trinta dias para Banhos do mar na Fóz ; contados de 16
de ~ .tcntbro.
,Ao A Iferes do Regimento de Infanteria N: 6, Francisco José Gonçalves Guim a ràes , trintu.riius
para uso de Banhes do mar.
Ao Teneute
CoroDeldo
u.e~j.mento de Infanleria
N." 7, Antonio
.José de A ralljo, quarenta dias pora uso de ngoas ferr(~ns, e Banhos dtl Olar; contados de QO de Setembro.
Ao Capitão dé lnfanteria
na 3." Secção do EXI'rcito, José Pedro
Soares, trinta dias paru fazer liSO de Banhos de Caldas de Vi?el:lu na sua origem. Ao CnpiLão de lnfanteria nadita Seeção , João José GonçalvesCou.
til~ho, trinta dias para fazer uso de Caldas de Vizella na ~ua
ofl~em.
'
Ao Alferes de Infanteria
na re.ferida S':!cção, José Augu!>to Cezor,
lrinta
dias para fazer uso de B,LUhos' dt' Caldus de Vizella na
sua origem.
Ao Major de Infanteria
na 4." Sl'cção do Rxerfito,
José L\laria
Bragança,
trinta dias para Bauhos do mar; contudos de lá de
Setembro.

•

j

1fm, Ses;sij(j de 10 do dilo me!:..
Ao Major do lleg'mellt,
de Cava,llaria N.· 7, Mn noel Lulz Pa·
checo,
se,~enta dius para continuar
a fazer uso de Banhos de
Caldos em Chaves,
e (.oJlvulf'sct·r •
.Ao Capità.o
do dito Regimento,
Francisco
Antonio llnrge3,
ql1U·
renta dias para se t ra ct.ar ; con tados de ]6 do dito mez •
.Ao CApiliio do mesmo It('gimcnt!'l, Carlos Joaquim Tt'ixeira,
qun ..
refila dias par a (a1.cr uso elos Banhos de Caldas em Chaves.
Ao Tenente do !{e;!l'nelllo de lnfunteria N.· 6, Eduardo Matbeus
de Alrnet dn Co.!~ho, trinta dias para fazer uso de Banhos do
mal;
contados de !fi do referido mez.
lún ,~·e.H{í(l de 20 do dito rne~.
Ao Cl1pil:Hl do Corpo do Estudo Mnior,
em Cornmissâo
no Minis"
da

teri»

n uor ra

, Antnnio

para seu tractamento

Joaquim

, e Banhos;

Aleixo

Paes,

sesseu ta

dias

-contados de 25 do dito mez.

--!f<~-,?:.Lieenças regi4t(Jdlls eo ncedidas aos ()fjicio~s abaixo indicfldo,.
Ao Alft'n~s do Regim"lIto de Cavallaria
N: 1, Joaquim José .Madeir a , prorogaçlw P'H mais quinze dias,
An Facu~lativo
V.terln:uio
do Regimento
de Cavallaria
N" 6,
Frallt·j .co Marie! de! C.trvalilO,
11m rnez •
.A(~ Alferes do R(>~iment() de Cavallaria N.· 7, Rafé\el Pinto Moutelrn l;anut'ira,
dezoito dias.
J\o J\lft'rt's do Batalhão de Caçadores N: 1, José Infante de Se ..
: qUf>irn Soares.
dois me e-s. .
'Ao Capitão do B:1trtlhão Ue Caçadores N: 3. Antonio Pereira dA
Silva, trinta dias.
Ao Tenente
de Engt>nh"iros
na 3.- Secção do Exercito,
Antoni()
Ferrpira
ria Bochn Gnndra,
trinta diae.
Ao Se("r(~tario da 7: Dlvisào .Militar, .José Maria de Andrade
Leal, trt·Z rnezes.

-*~,~*-

Foi

COllfirmada
por SUA MAGESTADE
EL-REI,
ft licenç'ft
que o Commalldante
da 3.& Divisiío Militar,
participou
ter cunce·
dHio IHJ Officlal ahaixII mencIOnado,
na conformidade
do Artigo ~ .•
da, IlIstrucçõf>s
insertas
na Ordem do Exercito
N" 13 de 6 de
}\'larç'o de 18:{7.
Ao Capitão de ArtillH~ria na 9." Secçãó do Exercito,
Jo~é EsteV[lO
Co('1I1O de Magalhães,
trinta dia .. para continuar
o seu tracta-

mento;

o

contados

Quartel

Je 20 do mez proximo

Mestre

General

~

do Exercito,

- ~e-)

St;f'1~indo de Aju.dan,te

~I

passado.

General

"'~f/.1'

/~

_",.

=

'I'-~/';?~.;fi,.-~-,,~

~~~

Quarlel

General

nn Paro

das .Necessidades,
de UHH.

em 8 de Outubro

ORDEM DO EXERCITO.

'SUA
do

EL·REl,

MAGERTADE

Exercito,

,Manda

p"bli"llf

,DECRETO.

como Commandante
o SNrll~nl~;

em Cbeft:)
•

'

AcontE'ct'ndo
que, em cOllsc411encia
do atraso qlle existe no pa·
gamento
dos venc,mC'utos
dos Servidores
do Estado,
os Individuos
nomeados de novo pard qualquor Cargo, exercem OS respl'clivos
Log-nrps por um IOllgo periodo,
sem que lhes seja paga quantia
alguma dos sem. ord e n .dos , com grovp prejuiso
do Serviço
Público;
e
'sen do rrecessario
m. Ihorar a situaçào
dos Empregados
que se acham
nas indicadas
circunstancias
, bem como a daquelles
que apesar de
pertencerem
já ás Rpparliçõe,; públicas,
foram,
011 houverem
de
ser, nomcad 'S para Courmi.
õcs que tend,) maiores vencimentos
lhes
impõem
ao ll1('.HII ) temp \ e n cnrrrs
mais pe:;ados;
sem que com tudo
se altere a Ordem
quI' It>tIl sido ob,urvada,
e que continuará
a ser
mantida
a respeito dos pagalljt'nLos
gl'ru('s ;~s diversas
Clnsses r Hei

li r bem D" t.'rminar

que aos ln d.vid cos .. ão pt'rteneenll's

ás Repar-

't;ç,õ,>s Púb licas , nomeudos
para quaesquer
Lognres das diveraas Clnsses elo: SerridoT<?s do EstJclo.
d escle () 11)('Z de Janeiro
do corrente
an no , e aos que forem IWIIl' ados J'ora
em diante,
se pague
um
me? de seus vnrrcimcu tos pela or di m de antiguidade,
quando
aos
Empregados
da respectiva 'Classe for pago um mez dos vencimentos
qu(' a estes se dcvcrem , segundo
a Nd,,~ que se acba estabelecida;
~Ipplicando.,;e
esta OI('SIIl8 re;.rra atJi Empregados
Ilnmeados
para
(;olIlmissõt>i
do Srrviço,
pt·la diffnt'llf;a
do maior vencimento
a qUI!
tiverem direito,
na qllalllrlO
comprehendido!>
os Ministros
S~crc18J'ios de E.tado,
os (jovernadort>s
CIVÍS,
os (jomulandant<:!s
de Di·
visões Mihlart>s, e osChef('s
de Mi,sões Dlplomatic!l5.
O. Ministros
c Secreta rios de Estado
de Ioda,; as Rf;'I'(lftições
o tenham
assim
enl('nd~qo,
e façam
execlltar.
Paço
das Nect'sõidades,
em vinte
de Selembro
de mil oitoct>lJlos q!lôrenta
e nove. = RAINHA.
=

=

=

('onde de Th o 111 a1'
Felia: Pereira, de Ma',ralhâes
Visconde
de Casldtôes
Antonio
Jo~6 d'_Avita = ('onde
do Toial =
.Adriano lJ[auricio GUtlhermc Ferreri.
~
-.>:j~#Por Decreto de 27 d" mez proxirno pas~ad().
2.° Batalháo Naciunal de Caçadores do Porto.
Dcmittido por ter sido julgAdo IOCap!l~ de todo o Serviço.
o Tenénte
Quarlel
M(~stre, José Gonçalvas
de CalDPQs_ Yjanna •

=

•

[ 2 ]
Tenente

Batalháo
, o Tenellte

Nncuma] de C(Jf((ulores de Logo«,
de 2" Linha,
Francrsco Xavier dI" Lima- e

.Drito.

Batalhão
Nacional de CaçndOl'fS do Peco da Regua,
Cirurgião Ajudo nr- , gl<lt 11'1<10 CIIl ClrlllohiuO
l\lor, por se acharr.m
va~os ambos os logar ~, o Cirurgi. () Civil, José llodrigues .liarboz a ,
Por Uerreto« d~ 1. do corrente meti.
Companhia de f/elera/los ela Fó.,. do Douro,
Reformado
lia conformidude do A lvarú de 16 de Dezembro dI" 1790,
ficando addido :; referHL! C .mpanhie , o Cupit ào da 3," S,oCÇ:h)
do Exercito,
Jo~": Clbtod:o Pereira 1 iuto , por a ",irn o rcquen-r ;
e em attençáo
a ter ~id() Jlllgado iuce paz de Serviço nctivo pela
Junta 1\1illlar de SalldC', haver feito a Guerru Peninslllar,
e contra. a usurpação,
e coutar perto de ·lO u n uos de ~/'rvjço.
Castetlo de S. Sebustiáo na llha Terceira.
Reformado na cOHforlllidade do Alvará de 16 de O .zcmhro de 1790
ficando addido ao referido Castello , o Coroo ..1 de Infantr-r.a n~
3.' Secção do Exercito,
Agostin ho da Costa Monteiro,
por assim
o r~querer,
e em at"t~llçüo a ter sido julgad<? incapaz de Serviço
activo pela Junta Militar de Saude, haver feito a Guerra Peniusular , e contra a usurpação,
e contar mais de 40 an nos de Serviço.
Batalhão Nacional de Caçadores de S. Joâo de Areia s,
Dcmiuido
pelo requerer,
allegando
motivos atLendiveis,
o Capi-,
tâo , Bento ForLunato de Oliveim.
Batalhão
Nacional de Caçadore. de Aguada.
Demittido pelo Jequerer,
allegando motivos attendivciii,
o Alferes,
João llerreira de Almeida e Freitas.
Alferes, o Proprictario,
Blmto AI vce Ferreira.
Batalháo Nacional de Caçadores de Bragança.
,Demittido pelo requerer,
alleganqo motivos attendi.veis,
o Tellen~
te, José Manoel da Rocha Sarmé'nto Pimentel.
Por Decreto de 3 do dito me.".
Batalhão de Caçadores N.· ~.
Alferes,
o Primeiro S'lfgcnto Aspirante a Official do Regimento dG
Infanteria
N: 16, e AlumM do Collegio Militar, Antonio Llliz
da Cunha.
Batal'uío de Caçad07'c, N." 3 •
.Alferes, o Primeiro Sar~ento Aspirante a Official do Batalhão
de.
Caçadores N. o 6 ~ e Alulnno do Collegio Militar, João Louro d&
Faria. Santos.
Batalhcío de C~adores
N. o 5.
Alferes,
o Sargento Ajudaute
do Batalhão
de Caçadores N.· ~,
.Manoel Ferreira Corrêa.
0

(

L 3]
Re.t;i1l1C1Jto de Infantcria
N.· 2.
Alferes,
o Sargento (~uarl.<:l Mestre do Regimento
de Infanterla
N." 8, Antonio Fruncisco Gomes.
Regimento
de Tnfonteria
N. o 7.
.A Ifel es , o Primeiro .: urg<'lllo A spi ran te a Offieiul d.o Regimen to de
Lufantor ia N: I(), e Alumuo do Collegio Militar,
Francisco de
Carvalho Mour;l<1.
RegiJncnto de Infonieria
]V. o 112.
Alferes, o Primeiro Sargento Aspirante a Official do Regimento de
Iflfanleria
N" 7, e Aluumo do C"llegio Militar,
Antonio Carlos
da Rocha Vwira; e o Porta Bandeirn do Regimento de Infanteria N." 16, Mnlloel Duarte Leirào,
Ref!.imenlo de. Tufanteria N.· 14,.
Alferes,
o Primeiro Sargento do Regimento
de lnfanteria
N. 09,
José Maria de Brito.

--.l~'?J*'-

Por Decreto de 2~ de Setemhro ultimo, foi concedida ao Sr.
rechal de Campo,
Alexandre Mnrcelino de Maio e Brito,
a
guidade do referido Pósto de o rlG Selem bro de 1837.
--ló)-j?<*Por Portaria de 29 do me;. proximo passado.
Botalhâo de Caçadores N.· ó.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Regimento
de Infantcria
6, Miguel Heliodoro de Novaes Sá Mendes.
Regimento de [ufarüeria
N.· 6.
Cir
'tlO Mór, o Cirurgião Mór do Batalhão de Caçadores
João Clemente Mendes.
õ

Maanti-

N.N.·

,

--·lt~ ...
-

SUA MAGESTADE
EL-!Wl,
Commandante em Chefe do
Exorcií o , Tendo passado revista no dia 6 dó corrente ao Batalhão
de Caçadores
N." ~, Ficou sumrnamente satisfeito do aceio , bem
atado,
e bella apparencia
militar que observou naqucllo Corpo i
notando
com muito gosto,
a certeza e facilidade
das difTerentes
marchas.
e a promptidão com que nas mesmas formou e desenvolveu as colurnnas , sendo digno, sobre tudo, dos maiores elogios, o
bem executado
dos fogos, o que tudo he devído á boa escóla de
instrucçâo , e ao recon hecido nr e-timo e intelligencia
do seu Commandante.
Manda por tanto SUA MAGESTADE
elogiar o referido Commandante
, Officiaes , Officines Inferiores,
e Soldados pelo
interesse que todos mostram ter, e cada um na parte que lhe toca,
COI lambem
desempenhar
os seus deveres.
SUA MAGESTADE
1.
Que o Capitâo
U

--.>.-:~.~
EL-H.EI Manda

do Uegimeoto

declarar
de Cavatlnria

o sf'guinle:
N" 7, Carlos

( 11

J08Cjllim Teixeira,
a qll('m peln Ordem do Exercito N." 36 deste
-nnno, foram concedidos quarenta dias de licença para fazer uso dos
Banhos de -Caldus em Chuvcs 'I que CODH'ÇC>I! a gozar no dia 10 de
Setembro ultimo (data da Sessão em que foi inspcccionado ) se apresentou para o Serviço no 0:1.0 Corpo)
em Q;') do referido m cz ,
Q.o
que o Alferes i\.ltldant(~ do Re~im('nto de Cuvallnria N." il,
l\-lanoel Dins ll ocbn , nuo g')?<lU a licença de quarenta
dias que a
Junta J\Jiltar de Sande l h« arhitron , em Sessão de !) do J'Jllh:> ultime), por.l f.lz'·1' uso ri Banhos do mar ; e que foi publicada
na
Ordem do Exercito N," 2L do corrente a n no,
3"
t~.\le o verdadeiro
f!nllle
do Capitão do Batlllhno Nacional
de Caçadores
de S. Joao de Areias, l.e Hercnlnno
Franco :~'()afeS
de Alu(-rl{'Hia, c não llr-r culano Fruncisco S(\01'e5 de i\lb~r;;\-'HI.l,
como foi declarado naOr deui do Exercito N.· 4·:1, de 6 de Setembro
de 181-8.

~,.~

...

-

Licenças arbitradas ror motivos de molestia aos Ofjicines abai!To declorados ; t: -Confirmada« I'0r SUA
lU A G j( S TA J) B
L~ R
IJ'm Sess lo de 6 de Julho ultimo,
Ao Capitã{) do Regimento de 111 Iauteria N.· b , Manoel flNlri!!ul!i
:B(:ja, quaren ta dias para fazer 1150 de Banhos thermaes nas FII1:;1:l5 •
.Ao Capitào de Arlilheria na 3: Secção do Exercito,
.lustiuo Duarte
Fuva , sessenta dias pUI1l fazer uso dos Banhos thermaes, ares de
campo, e convalescer.
Ao Capitão de l nfantcria
na mesma Secção,
Urbano
Antonio da
Fonsêca , sessenta dias para Banhos tbcrmace , e do mar,
un~
valescor ,
Ao Tenente de Iufanteria
na dita Secção I JOié Alves da linearIlação,
s'~.sen'a dias pnra tomar :HP'S de campo.
Ao Tenente dt·lnfanteria
na referida SCCçtW, João Palaio,
no\'('ota
dias para Llz~r 1150 de Banhos thermnes,
e do mar, e c()II~:dc5cer.
Ao TeuclJ te de I II fanteria ·na nw,ma Secção,
A I1t01l io 1\1I1r:a de
Bnto, sc~st'lIta dias p!HU uso de Banhos therrnaes,
ares de cam,.
po, e cOllvaleâcer.

u

st;

--"lr-~Ç(.UcetlçtlS re$!i~tadOl concedidu.~ aos individUf" abaixo tnd;('.Ild()~.
Ao Alferes d'õ Itegirnent() d(· Cavutlaria N" á, José ThoUlaz Pe ..
f(·ira de Almeida,
11m llleZ.
Ao Tellent,· do Balalhão
de Cílçadorea N.o~,
João Thomaz Toríbio de Sousa, dois mezes.

o

Quartel

Mestre

General

Se.1'vindo de Ajudante

do Exercito,

Gweral =

Qua,..tel General no Paço das .Necessidad6B, em -16 de Outubro
tie 1849.

'ORDEM DO EXERCITO.

RUA 'MAGE~TADF.
EL·RF.f ,
Oommandente
Manda publrcar ~ seguinte:
'
como

em Chefe

do Exercito,

DECRETO.
Tpnc10 cm consideraçâo o bom Serviço prestado pelo Presbyt~ro ,
llilario Joaquim dos Santos, corno Capellào dr) Real ColJegio Mi.
Iitar dur an t e () espaço de vinte e oito an nos , e Attendendo
outro
sim á avançnda idade de spt('nta e oito annos em que 1iP. acha, e
no SI'lI máo -stado de Saude : Hei por bem Determinar
IIue (} .fefeTido Preshytero pas;(' terceir a Seot;à0 do,P.,x.ercito em quanto SI' lhe
não dér conveniente
desti uo, O 'Mifli~tro é,S.' retario de Estado dos
Negocios da G uerr a assim o tenha ent'Õudldo 1 e faça executar. Paço
das Necessidadcs , em trez d .. Outubro de mil oitocentos quarenta e
nove = ·llAI:\H A.
Adriano Mau.ricw Guilherme Fe1'reri.
á

=

--.~,;-<.-

Por De+eros de fi ,to corrente mel.
Batath â» cJ( ('aç"dorei l\. o 8.
.
Tenf'ntl' Qtlartel Me~lre~ o Tenenl!' Quart~1 Mestre na 3.& 'Sécção
do E'Prejlo,
8ilvino Luiz Alves de J\zl'yedo..;,
JIa.falhrlo Nacional de Caçodore« de S. Joõo de Areia;.
Df'RliuiJo pe lorequ- ror , allcgl11Jdo motivo> attendiveis , o Tenente
Corflll..J Commandaute
, Antonio Soares de Albergaria,
eonservaudo as honras do Põsio.
CNonl'l Comrnsudante
, o Proprietnrio , Antonio Telles Dias de
VJlla Fauha e Arulljo de Barros.
Por Decreto« de 9 do dito '"es.
Cirllrgiro
do EXPTciIO, e Dell'gaJo
J() Conselho de Sallde ·da 7."
'e 8.& l)i\'~ Õf'S Militares,
o Cirurgião Mór do Regimento de Uavaltaria N.o2, Lallcí'iws
RAINHA, Valential Manuel de Paiva.
Bata tháo de ~l1p(Jd (Ires.
Cirurl!ião Mór, o Cirllrgiàu Mór da 3 a Secção do Exercito,
José
da Sil va MachHoo.
Por Decreto de 10 do dito mel.
1.. Regi1llenUJ de Àr.tilheria.
Alrl'TPs Alumno,
l)ot sé achar nas circunstancias
pl'escriptae no
Art. 36.· do De('rcto de 1'2 d .. Jan ..iro de 11)37, o PdOlelró Sargeuto Graduada
do dilo Regimeuto,
José ..v en.ancio, dil ÇOlola •

oa

..

Por Portoriade 10 do mesmo me!.
Regimento
de Caoallaria
N,· 2, Lauceiros da RAINHA.
CilUrgião Mór, o CirurgiiLO Mór do RI:gimenlo de Infanteria N"
1, .João Henriques
Mnrley.
Rtgimellto
de Injanteria N.· 1.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Batalhão de Sapadores,
Antonio José de A breu.
Rc~:'mento de Til/antena N" 4.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Regimento
de lnfantcria
N.11, Luiz Maria de A:!sumpçào.

Regimento de lnfanteria

N.· 11.

Cirurgião Mór, o Cirurg:ão Mór do Regimento
4, Joaquim Baptista Ribeiro.

de Lnfanteria

N.·

--*~*._-POHTARIA.

Mini.terio dá Guerra, ==::I Itepartição
do Conselho de Sande.
Tendo a experiencia I\l().tra~
8 necessidade
de alterar alguns dos
Artigoi das 11Islrucçii,'s paro' o' Serviç» das Juutas de 8allll." inser •.
tas lia Ordl!1JI do Exercno N ,e 13 de 6 de ~larço dI> 1337, a fim
de evitar a continuaçào
dp, abusos que convem fazer cessar: ~1anda
A RAJN n ,\, pela Secr-tnrra de Estado- dos Negocios d a Guerra ,
que.se observe d'ora em diante as Instr« .ções que com esta baixam
a~signllôl1S pelo Presidente
d" Conselho d- Sande do Exercito.
Paço,
dn~ \i1'('I'~sldadcs,

Guühcrnu:

cm

6

de Outubro

de

18.1,9.

= Adl'ianQ MCI.#l'icio,

Ferreri ..

.Tn.~tt·ucÇÔel,fi que .e rrfcre

tJ

Portaria

de 6 de Outubro

de 18.1,9.

Artigo 1.. Tendo se ordr-nnrlo na Ord"flI do Exercito N,· J J de
13 de Março deste anno , a formação de Juntas }>f'flllunenles no
Por lo , Chaves; e RI vas., e' rornaudo se por isso iu ut.I a providon_
ciu contida no Artigo 2.· das Instrllcç~s
para as_J\IIIIf)S de Sallde
publicadas na Ordem do Exercito' N" 13 de 6 d,!,'M arço de IS:i7,
declara-se abolida a parle. do Artigo 9." das ditas JmLrucçoes pelo
(11Ie respeita aos Cornmandantes
das Divisôes , e Governadores
de
Praças poderem conceder licenças a Officiues pllrase
lractarem,.
que se acharem nas terras acima mencionadas.
"
~.o As Junta
deSilude' semestre só lias 9,a, G.a, e 8.' Divisõi'i
Militares poderão conceder lIcellças para principiarem
a gozar.se em
periodos posteriores á ill~~)('cçâ().
Para facilitar a execução do Artigo ~/;
os Dele~ados de
8aude do3.a,
5.',
e 7." Div!sões Militares deixarão o exame,
e
contabilidade
dos Hotpitaes onde residem, para quondo recolher m
das inlpecsões •.

3"

L~ J
4'." A doutrina contida na Portaria de 13 de Março publicada
na Ordem do Exercito N.- LI d-ste anno, be apphcada {u praças
de pret rara couvalecerern
de mulestia quando tenham
sido tructada, nos Hospitaes.
5.- A~ licenças para convalecer em ares patrios , só poderão recahir em moleetias graves , c que tenham
,.assado por tructamento
a dcquncio no nt)Spilr~1 011 Quartel do Omel",l, devendo a Junta declarar 110 competente
mapp",
em termos precisos e claros, qual o
tr actamento , e d uruçâo da mnlcsrie,
6.
O .. Officiaes
a quem for concedida
D licença
para o fim determinado no Artigo 9." das Instrucções
para as Juntas- de Sande,
publicadas na Ordem do Exercito N.· 13 de 6 de Março de 1837,
ulém do dett'rminado
no dito Arli;co deverão apreserrtur , a os Comrnauda ntcs das Divisões M~litares a que pertencerem,
paI a I'res ser~'1I1 leg.rlisa.los os seus ve ncimoutos , attcstado
authentico do Facult«llvo Mil lar, ou Civíl da localidade para onde forem fazer uso dos
Bnnh", uo qual se declare o bom ou rnáo resultado dellcs , bem como
declnrnçào
da A utlroridade
Militar,
ou Clvíl da terra,
do tempo
que ali se demorarem:
um. c outro attestudos deverão ser rernettidos pelos Conunandantes
das Divisôes respectivas
80 Millislerio
da
G uerra , aonde depois de se con hecer , se estão oon formes serão enviados
Inspecção Fiscal, s..m o que não SP, poderão notar os vencimvn tos correspondentes
ao tempo 1.1.1 I;~en<;a da Junta,
. 7.
D'O!8 em diante
será addrci .nndu lÍij disposições
do Artigo
4. o das Instrucçôes
sobre o Serviço de Suude , em refr-renr-ia á, r nsP"cÇOt'S, Ordem do Exercito N. - 13 de 6 Je M 81<;0 de J 8:37, .. declarúçfw
de qClc s6 poderão s~r inSpl!Ccion:looi
em Lishoa, e POI'to
os Omciaes que perlcnderem
mudar de dpstiun;
e.ta ill~pcrçiLO st>rá
fc'ita IlO Quartel General da rilspectiva DiVisão em presPllça do OeIIcral, o qual deverá previnir em Lisboa,
o Pre,ldentc
do Conselho
de SauJe,
c no Porto; ao DelegaJl' dI) dito ('1.11,(,1110, do dia, e
llOra C'm que de\'e ter logar a illspeC'çtlO, deH lido f'rt!~iamcnle
o
)fc~pl'ccionndo ~slar llIuuldo do c1epacho, que indlquil o ponto em
que deve ter logar a illspecçà,).
Secreta ia de E"tado dos .Nt'goCi09 du GUNra,
em, 6 c1e Oulubr() de l8 H).
Libanio Crmstantill:) .Alves do Vulte, Prcsidenle
do COOloclho de Saude do Exercito.
0

á

0

=

-.~J.C~.-

Por Decretos de 19 do mt'z pr"ximo pa~sflclo, .'xrwrJiclos pf>1Q
Ministerio
do Reino. foram Ilfllll(>Jdo3 Cav.cllc·:r"l> cI" ()rd(·rn d,' H,
Bento de Avi,;, o Major Graduad., dI> '\rl IIHria no ~ .. S",'ça,) dI'
EX('fcilo,
João Moooel PereIra;
o CII pll (li) dc' [III'"tll"1 ia , M'rvlllclo
(0

no E~tado Maior do Collegi9 MIllLar,

AlllúlllO

J u~Lillo

Freire d~

,
.Andrade Salazar d'Eça;
l\1jni~terio os respectivos

devendo

os agraeiedos

solllcitnr
do pral>o legal.

--.~.-

diplomas,

dentro

naquelle

SUA MAGESTADE
EL-REL Determina que osOfficiaes abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vâo de&ignados.
Regimento
de Lnfanteria N. o J O.
Tent'n!e,
o Tenente
(lo I>alalhão de Caçadores
N. o 7, Joaquim
Antenio de Araujo Possôa,
.
lJaltllh10 de Voluntorio« da Corta.
Capitão
Ag~rf';ado,
o C 1 pi 1:10 Ag~re~ad()
do Rf'gimeuto
de Arti ..
lherin da Carta,
Antunio
AIIg'Il.to Pereira da Silva.

-I(o~.-

RUA MAGESTADE
EL-I{EI'.M'lIIda declarar o seguintt':
Que o Capitão do H.egirnf'l\lO dI' l ufanteria N: 9, Jouqurrn AnG
tonio Nunes,
a QW'aJ na OrJl'OI do Exercito N. 20 deste auno foram concNlidos irinlll dias dt~ licença para faaer U~() de agoas sul ..
furcas ern S. Pedro do ~I~I, conlt'c;ulrdo
om 16 de Setembro ultimo,
se apreseutou para o Serviço no LO do corrente mez,

--.>-~*-

Licenças arb ..tradas ror motivos de mo/c.lia aM 0fftciofll abaixo deduradus, e Cuutirmadf/.~ 7wr ....
' (J A .M A G ,~'Sl'AD t: P; L-Rb'I.
1':11/. Scssrio de Q6 de Julho vllti,no.
Ao Trnente
d» H<'gimetlto
df'lnfltntNia
N.O b , Silv('fio José da
Cuuha , noventa dias para contrn uur a tr ar-tur SI! 1'111 ares livres ..
Em 8c~sá() de 10 de Setembro Fr, oimn p03~,j(JO.
Ao ARpirnntc Addldo á lnslwc\,ilO Frscal do EX.HC1(1l, Antonie Joaquim Lopes, lloveuta ,La. parll S(' tractar , e CUllv.alt·c,,·r.
Em Sf.~~IIO de L 1 do ,tifu me':..
Ao "'ft'res do Rpglrneul'~ de Ca\,d!aril\
N.o (õ, l\l1gllStoPillto
de
Morae~ S,lTmt:'lItn,
pr"ro~a(:;'l"
p"r moais qu.,r('nt<1 úra~.
Iim Ses!do de 21 ti" dito wc!..
Ao Capitão
tio Rcginltlllto
11t' IIIt"ulltrria
1<2, Franci~('o Jo,é
B,HbolZ!l, quarenta
di<ls para fllZf'T II~" d,ls ag'oa. ft!rrI13inosa~
em
ares de (!clmp,); c(lntfl.l()~ dr Qt. dn r~f"rid" 1IlP.7,.
Ao AlfeTlOs do'n,to Rf'gim,>nto,
A I,~xandre PNeirl\ Oliva, f)llurenta
dias para fa7.cr IISOlda~ lIg'(,as thNmflCS cUl S. Pedro do Sul; COIItados dl! ~H do sobredito
UI,·t.
--~~Ç(41 icença rc{lidada concedida ati indiv'iduo al,ai.ro indirtxdt,.
Ao Alf,n'" do H.!'gimellt,)
dI' Cuvalluna 1\: 6, Augu~lo l'lUto da
~1orael> Solflllcntll,
cinco m(OZ,!s.

1'1:

O Quartel

Mestre

G~neral

do J?.rercito,

St;rvind., de Ajudante Gt)f.eral

=

N:'

39.

'Qullrlel General no Paço das .7Vecessidades, em 22 de Outubro
de 18..J.9.

ORDEM DO EXERCITO.

S~A l\IAGERTADE
do Exercito,

Manda

EL.REI,

como Commondante

emChefe

o ~<'!rlllnt{':

pllblirnr

DECR1~TO.

AltE'nnendo á neccs.iUfldc lJue lia no Provincia de Moçambique,
de Offrciaes , flue por prática,
e conhecimentos
especiaes possam
desf'mpenhar
com regulariJade,
e proveito do Serviço o Emprego
de (~lJartel Mpstrt>: Hei por bem Promover ao Pôsto de Alferee do
Batalhào de Iufanteria
de primeira Linha da dita Provincia,
para
exercer o Emprego de Quurtcl Mestre do mesmo Batalhão,
na r6r.
ma da Carta de Lei de vinte e oito ele Julho de mil oitocentos quarr-nta e oito , (\ Sarg'I!llt) Q,uartl'l Mestre do Batalhão de Caçadores
número IreI., i\lIgu" I José da Silva. O Visconde de Castellôes , }\ii.
nisiro I:' S"uetarlO dI' Estado dos ~f'goci(1! da Marinha,
e Ultramar)
o 1,'Ilha 1;-;.01 I!lIt"lIdido,
e faça execu.ar.
Paço das Necessidades,
c I) dI''' d,. O'"l1hro d.· mil (.itocentos quarenta e nove
RAIl\HA.
!/i;;c(lJLde de (as(eltút:8.

=

=

-*~*-corrente

Por J Iecre os de l

ê

d,11

melll.

LV.· 1.
"'enente
Ajudante,
o Alferes Ajudunte
, Antonio Joaquim Simões.
lJatllllt,-o dr Coçadore« N. o 5.
Tenente,
o Alferes do Bat.,lhào
de Caçadcres N.· 2, José Anto·
nio Fernandes Braga.
IJrtlalluío

Batattiâo

de L'açadores

de Ct/fadore. Iv:" 7.

'rfenente,

o t\lf.·res, J se Justin» óe Pina Vidal.
Re(!.imenlo de llifallterla
1\'.· 1.
']'enente Ajudante,
o Alferes Ajudante,
Joaquim Thomoz Bramão,
Alferes, o A I[eres da 3. Secção do Exercito,
José Gualdrno dOI
Santos PI..Iqllet.
do

Rcg1menfo de Tnlanteria N.· 4.

Tenente,

o Alfer-s , .IOfé Muria

Lago.

Rc;r.i/llcnto de InJanteria
Tenente ,

O

Alferf>s,

Estevào Bernardino

Regimento

de lnfanteria

Alferes, o Alferes da 3.~ Secção
deiro de Araujo Feio .
Ajudantc,

N.

do Exercito,

•Rep,immlo de Infantel'ia

Tcnente

N. e ô.
da Costa.

o Alferes Ajudante,

o

10.
Antonio

Lucio Cor-,

N.· 11.
Anac1eto José de Avellar.,

•

[2 ]
Reg~mcni() de In:.fanterta N.· 1~.
Tenentes,
os Alferes., do dito Hegimento,
Antonio Vie;'ra,. c Joiio.
José N ngueira de Brito; do Regimento de Infnnteria
N. o 4, Mathias Cypriano Pereira 11eitor de Mocêdo;
do Regimento de Infautcria N." 5, Julio Teixeira Homem de Brederode;
e do Regimento de Infanterin N. 016, Bruno Francisco Fermino da Rozo •.
Pru'IJ do(; S. Juli/u» da Barra.
CapeHllo, o Capellâo na 3." Secção do Exercito, Simão Borges de
Abreu.

..-.~~.POHTAHIA.

Ministerio
da Guerra.
Direcção.
1.& Repartição
Manda
A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos N'·~oci(. da.
GUl'rra, que o Tenente do RI·~irnI'IIL() deCuvallaria
N: 4, Ricardo }<"'rnandes Vidal, passe cm Oommissâo , a fazer Serviçn no Collegio Militar,
para entrar na primeira vacatura , SI' mn-t rur aptidão
para aq ue lle Serviço. Paço das Necessidudr-s
, (:'111 11 de Outubro de
181-9. = Adriano Mattt'icio Giulherme Ferrcri,

-.~«~-

Por Oflicio do Minist.erio da Guerra de 19 do corrr-ntc rncz , se
determina:
Que as dispo-içôes do Decreto de 20 de Setembro ultimo, publicado na Ordem do Exercito N" 37 de B dn cor rcut .. , bllO
unicamente
applicaveis aos individues novamente provlltns cm qIIJCSquer Empregos
Crvís , e não áquclles
que por ve n tur n ~'~If'jun já
collocados em Lucrares pelos quites percebúo Vt:tlCiml'ill-l:i do E~lfldo t
ell.ceptuandn dos ~!ue estiverem neste caso, os MIIII,lros
e Secretarios di' Estndo , os GnvNlludores
Civís , os Counnau duu tes das Dí.
visões M,lllares,
e os Chefes das Mi .sôes Drplom.ui eus , vrsto serem
estes cornprehcndidos
lia regra gp.ral estabelecida
no iuesruo Decrelo.

--"iIé~·-

SUA MAG[S1'ADE
EL.REI, Conformando-Se
com a Proposta do Oorumanduute
do Regimento de l nf ..interin
16, Houvepor bem prom )vnr ao Po~to de P(,rtn Bund.·ira,
o Prillleiro Sargelll()
Aspirante a Ofliclal,
José de J\l('lIo Carneiro Zagall~).

['1;"

-.>.:,~:.--

SU A MAO ESTA DE E L·IU~L Manna d('elnrnr o seguinte:
Qlle os novenla dias de licença rer~btltlla concedida
Pl'la Ordem
do EXercito N" 31 de 'li) de ..\g(l~tll IIl1illIO, ao Tel1l'nl~ Coronel
do Retrimento de Cavallarill ~. o B, .J,~sé ela CUlIl!a Sllll::U e BriLo ..
"
.
t, ve principio no dia immedinto
áqu,llf: cm que Lerlllln~u os lTlllla
dias que a Junta Militar de Saude lhe arhllfllU ('m Sessal) d~ 19 de
Julho prnximo pU:isado, publicada
na Ordem du lhe cito N:

.

ao

d~tiLc

anDO,

ticençall arbitrada« 1'0" motivo. de molc.lia 001 Officiaes abaixo declarodos, e CO/l.jirlllcdaR 710" SUA MAGBS1'AlJE
bL-Rt:I.
Em Seslkín dt:: 18 de Setembro 1lr()ximo passodo,
Assistente Graduado,
José Mana
Gallnssi , sessenta dias para se tractnr.
Em Sessclo de 21 do dito me" •
.Ao Cilpitrlo de Infnntl'ria
na :3.- Secção do Exercito , Antonio Mn.
riu. de Fri. s , q un renta dias para fazer uso dos Banhes
do mar na
Ftgueirn
; contados do 1.- de Olltubro corrente.
Em Scscâo de Q'2 do dito me'l •
.Ao Tenente do Batslhào de Caçador('s N: 7, Antonio Pereira de
Azevêdo,
trinta dius para Banhos do mar em Aveiro.
Ao Cirurgi:w AjudanLI: do H.e,!{imrnto de Infunteria N: !), Joaquim
Severo Brandeiro
de l:igucirêJo,
trinta
dias para Banhos do
mar t!C11 Aveiro.
Em SessiÍo de 26 do dito me:..
Ao Tenente Coronel do Regimellto
de l ntanteria
N." 11, Frunc'seo
Cardoso
Montenvgr
o , tr in t a dias para fazer lISf, do" BallllO~ l~h'r·
mnes na sua origem- de S. Pedro do Sul; contados
do I: 00
correu te.
Ao Capitão
do mesmo Rcgíml!nto.
Lili ... de MaU0s Soeiro., trinta
dias pora fazer uso dos Baubos therrnaes de S. Pedro do Su] lia
lua origem;
eoutn-Ios
do L" do corrente .
.Ao Tenente
do dito H.\!gllncnlo, Cuatodio Alvaro Nuno da Fonsê('H,
lr int n dins paru fazer 11,;0 interno
das ari1ius thermnes de S.
Pruro do 8111 P \ sun flf'iW'm; cnnt ...JoS do 1." do corrente •
.Ao Teueuie
dr) rererido
Corpo,
Augusto Carlos de Oliveira , trinta.
dia par,1 ra!~r uso Jos H IlIhos tll!'rmae~ de S. Pedro du Sul na
sua onb~~IU; contlldos (lo 1.' do c Irrt'lltc.
Ao Cornmissnrto

Em • .:~:;(i" de 2:> do dito me~.
Ao Tenl'nte
dn Cf\I!,O t!(\ E-t.,Jo .\1niM, An~Q.njo Candido Zagal.
lo, lrlllt, dil" ,,,1,1 r,16~r U~(l.l JS D'JIIhos de Cuidas de,S. Pedro
elo Sul; C' IlIlaJ"" d,l LUdo Cllrrelll ..
Ao Cilpll;l.l de IlIfol:ltcri •• na :l.a H C,,::IO do Exercito,
Rogue Haogel de l\zl"êd I, trinta di,," paro i'llzl)r 1150 do~ Dai IJ•• tltelmacs
slIlfur ('os ("ln S, p..Jro dn S,"; t"olltados do 1.0 do ('orrrnlt'.
o Tt!of'fllc! de Inf.Hlkrin
110 ciitn S·cçiio,
Jo'é Prfl'irn 1\1.. ch.ldo,
trinLa dias par.\ fl\zN \ISO dO:l Banho,; thermacs
em S. r,·dro do
S\lI; cnr:tado. do l.0 do corr lIt!.'.
Ao Alteres de rnfltlltcrin
na m ',100 Secção,
José F,'licinno
da Sil.
va, trinla dJas pum razer jJso..L14~jhl'l~C14 dt! Cuida. em S. PC!.
dro d(1 l::LI; contadús do 1: do corr("l\tc
Ao .Alferes de lufunleria. na referida Secção, Antonio Gerardo d.c

[ 4 }
Oliveira,
trinta dias para fazer uso dos Banhos sulfúricos cm S.
Pedro do Sul; coutados do L" do corrente.
Bm Sessáo do L o do corrente me ...
Ao Segundo Tenente do 2.· Hegimento de Artilherin.,
Joaquim de
Lemos e Napoles , sessenta dias para se tractar e con va locer .
.Ao Capellâo do referido Regimento,
Francisco
Alberlo Sardinha
de G u míio , quarenta dias para tomar Banhos do mar em Setubal ; contados do dia 8 do corrente,

--*~*-

Licenç(]s re{!istadas concedida» aos indivíduos
af,aixo indicado», '
Ao Capitão do 3" Hegim"ntn
de Artilheria , José CanJid,
Perdigão, prorcgacúo
par mais IIIlI rnez ,
Ao Aleres
do Hegi'!l<'nto de Cavallaria
N." 7, José Ar.t0l1io de
Lima Carrnona , dois rneacs.
Ao 'I't-nen te Ajudante
do H.e);,llllento de Cavallaria N.· B, José Joaq\1im Ilt::nríque. Moreira,
quinze d.as.
Ao Alferes do Bntalhào de Cuçadore:i N." b, Joaquim S ares de
Albergaria.
sessenta dias,
Ao Coronel do llel{imcnto de Infanteria N." 6 t .1v~é :\Joria da Foo ..
sêca Moniz , trez mezes , contados de 16 do correute.

-~tt:h,q;.-

,

Foram Confirmados
por SUA -M.AGESTADE
EL.HEI,
." n,:
eenças que os Commandantes
da 3.", 4.", 7.0. C fl." OIVI~Ô" 1.1:t<1·
res , participaram
ler cou cerii do aos Officraes abaix» mCI)('l".lil II.S,
na conformidade
do Artigo 2· das l nsrrucções
insertas
lia O,J-cu
do Exercito N" 13 de 6 de Mar<;,o d,! ]8:17.
Ao 'I'o ncnte elo H ..~ilfl(,"to d .. Ca val larm ~.o 6, Mnno(·1 .Jo.é r"rnandes , triuta dias para con uuuur a trnctar-se ; coutados do dia
7 do corrente.
Ao Capilãn do Rt.'g-imenl0 de Granndei('(ls ria R \I~fIA.,
Joào José Bar.
Tt!to da Fri1n~'a,
mais trinta dia pnra continuar
o seu tractumenlo.
Ao Ten'!nte
Coronel do lte;;-lllit'lIto de lnfnnteria
N.o 12, Antonio
.MaJia da Veiga,
quinzt! dlu~ para se tractar;
contados de 10
do corrp.1lte.
Ao Alferes rio G.egimento
de fllfantt'Tia
N.o Já, Joaqllim Nicolau
AgOllil, trinta dias pam ~e trdclur;
cuja licença começou a gozar
no dia 8 do corr.ente 10<'7..

o

Quartel Mestre General do Exercito,
Servindo de Ajudallt~_~'~@\_

~~;_~~~··~
...
~l'?'T
"'P
k

~

N.O 40.
QU(J,.t4JI·G~.e,.al no POfo das J\'ct:cnidades, em :) de Noremoro
de 184!J.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA

m.run , como

MAGESTADE
do Exercito,
Manda

puollcnr

ConllDondante

em Chefe

o Icgllillte:

DECRETO.
Em conformidade
dn A uthorisaçâo
concedida
ao Governo pela
Carta de Lei de dez de Julho ultimo: Hei por bem reformar corn metacit> do soldo correspondente
ao se n antigo Logar c» ex-Commissario Pagador,
.JO:10 Bernardino d« Carvalho.
O Minibtro e Secretario de Estado dos Negocios da G uerra o lenha assim eritendido , e
fnc;a executar, P.IÇO das Necessidades
r-m dczcssete de Outubro de
mil oitocentos quarenta e nove.
RA'{NHA.
.Ad,ian() Jldur'-

=
--*~*--

=

cio úuillurm« Ferrari;

Por Decretos ue 2:1 d.• ml!~ pro.cimo paliado.
Regimento de CUDoltrlrilJ N.· 3.
Capi1:io do 4,· Companhia , o Ca pitâo doa'a.- Secção do Exercito ,
Jh.g'o da S Iva t:a~h·llo Branco,
'J'eIlPllle.
cou tnndo fi 8ut;zuidade
úl'sln PÔ;lo de 26 de Fevereiro
de 18W, fl r\lft'~cs <lo Ht'gimcnt0 de Cavallaria
N.· 8, Joaquim
.l\lanoel Ou,.rte.
&gilllmt(l de Infanteria N.· H~•
.Major,
contando 'lilllli~lIlda"l'
clto,l .. PO,lo de19 de Abri] de 18·t.7,
o (_;;.pitão empregudo 110 i\~iJo Alllilar dt: Huna,
José Ribeiro de
Allllt'idtl.

Regi nent o dc ,,~ranterifJ N.· l~•
..
doo Exerci
o C"upnuo d a. 3a•l..:! oecçao
sxercuo ,

.•
d II o·C
Capllao
_,
,nUlpall I'lia,
Joüo Juóé ti\! Curv:dll<'.

P'J'r DI'crelo, de 9 ~ do dilo

1IIe~.

R~gimcnto de Cllvattlll'ia N: 2, Lnllcúros da RAINHA.
Alferes

J\lIIITIIlO,

da Cruz

()

Guarda

M.uilll,a

Gruduado,

Marcol

Fortal"ta

de Bllarco.

e Fi rrucircJ.

'j'cll('nte /\jlld<1I1It>.
Il TCIl Ilk do Regimenfo
de Infanferín
JI.~é I1om,'1J) da C'lIIha d'Eça:":'p'-õr haver sitio julgado
de S\!rviço HClivo, pda Junfa ~Jllltar de Saude.

Al~

lU

Caetano

c (]O~t8.

Al~"~Qoi,

por haverem

satit;feito

No- 5~
il_lcapaz
'

aos quisito$ mllr.cados

•

DO

Arf. 3C: <ln Decretn.de

12 de Janeiro

de 18-37, J,)sé Xav:.'r da

Perl'ira
M0u3oÍnhl~ ele ,\ lbuquerque
cão;
~ os Segunrlos
Sargentos
As pir a a tcs a Omciacs.
gimento
de Artilheria,
Aleixo
José
Pereira;
c do
Caçadores
N ..., 2, Dumingos.
A lberto da Cunha.
Srlva

Por

, e ,\ n tonio

Decretos

Cotta
Faldo 3." !teB..taI11~lO de

---.>j;~.--

de 2'2 do Setembro

ultiuio , cxpcdid 's pt>1o Mi-

nistcrio
do ltcillo,
foram
nomeados
Cavallciros
da Ordem
di' S;
Bento
de Aviz , os Capuâes , do Regim('nto
de l.n!'lIlltl'ria
N," 1,
Francisco Romão Xavier da. Veig-il; e d o 11egimento
de l nfa m e riu
N.o 11, Antonio Xavier Pinto da Silva,
e Antonio
Lopes de SflU·
sn ; deyendn
05 agraciados
sollicitur
naquelle
~IinI5tt'rio '-os respect iVOo
diplornas , dentro
do prazo 1t~~1I1.
.

!'or Decreto
do! 3 do rnez prox irno passado,
expedido
pel« Mi.
nisterio
do H,I~iIlO, foi nomeado
Cavalleiro
da Ordem
d,' S. Bf'nto,
de Aviz,
o Capitào
do Regimento
de Oa vallneia
No· [).• Mannel de·
Almeida Soares; devendo o agrn1cado
sol lioit ar naquelle Ministeriol
o respectivo
diplouia
, dentro
do prflZO leg~ll.
,
Por Decretos
de 10 do ln~z prnxjmo pnssado , expedidos 1)('10.
J\fil1isterio
do Itcino , foram nomeados
Cavalleiros
dA Ordem Ue S.
Bento
ele Aviz , os Capitães,
do Ih~gimento
de l nfau tera
N." 2~,
. Maooel
Jo.éCoelho;
do Regirnento
r1elnfantcria
N.~ 11, JO.Ml"ilO
José <.la S-d.va; c o Cirur ",ir~t> Mór. <1;) Regimen t" dt! Ca Vil lIar·;a,·N "'Õ 1.
Antollio
~oRqllirn l"el'{}:lndes;
de cujas [\'lercês os aóraciadoll
dev~-'
rào tirur os cOlllpelentlJH Jiplom8
• dentro
do· prazo le~al.
.

_~>:~11-.
POHTAHIAS.

Mir.ir.trrio

da Guerra.

=

=

trá:

·Sc.cretnria, Geral.
nrpaniç;lO
Sendo
Ilccessario
que os actuaes
EllcaI'reg-adoj
das Patradorias
118,S oito Divisões
Mililares
do-Coutinentc
dn l~cillO,
prestem,
pdo modo.determinad,1l
rl.O Rc~ulamelll()
de Administra-,
ÇtlO da Fnzendn
Militar,
18
Setl'mbro
de 1844, aSC<lntas cios
f'lIndM q1le tem rec~bido
c por todo o. tempo qUl' os g'l'riram:
por
quanto
ainda que 05 actos de que trata o Artigo '20.· d.) dito Hegulamento
sejam uma medida de fIscalisaçllO
sobre os cof~(,s das dita&.
Pagndorius,
todavia
por dIa se lião pódl' exact:tlllp.nle
c_nnheCt'1 Ao.
estado das CllPSlIlas contas,
o que com facilldild~ Sl' conseguido
dali •.
do,se promptn
c inteIra
execllção ao preceito
dos Art~go~ 22:.
129.
e 131." u,'quclle
Regulamento,
e empregando,se
os demais
providencias
conducentes a esse fim; porém sendo incompativel
com
as funcções
inhcre!1leS aos Logares
de Pagadores
que os indi\'iclllo.
quc IJfesentemcllte
o blío cODl~nuem nesse exercicio em quanto
prcs..

Conl:lbitiaade,

=

ue

0

,

ue

tarr-m as diías c(,nlns:
Manda
A IlAINHA,
pela S<,crctarin
(le
E~tad() dos N.".orios
da Guerrn , exonerar
pro V iso fi 11 men tt· Jo SerVIÇ,() dns- rC:lp,~cri\'ll:;
Pagadorins
os referidos
Encnrregados
, para se
orclIl'nr('m
iucessnntemcnte
IlO aju:ilamelllt)
das suas coru as ; dcvl'ndn pala esse fun , logo qlle sl'jarn substituid ••s pelos EII.pl'cgad, s
quI' t ambe m p rov isorj a me n te pa~sam a ser nome .. dos , marchar
para
.'.t<1 Caph al upre,(,"t:lIldll.S('
no ruen cia nr.d a ReCr(·tMia.
P;aço das
1': ,,',·I'~.idad,·s. cm Qô' Je Outubro de 18·19. = .Adrianu :J!Jaun'cio

G iulherme Ferreri,
Ministe,.i()
da G uerr a .
Secrt'laria
Geral.
= R('pnrtiç:LO da
Cllfda·htlid;:d
...
'l\'ndo
mostrado a ex porrencia
Ijue os paballlefl'los
fi cartr»
li ,I Pag-!II.loria
da 6." Divisão
Militar,
e.ta]" locidu CIII
C .. ,tf'!') Bralle,.,
podem sem maior inconveniente
do ~.'rvlç() ser
feitos p la ,Ia l ... Divisâo , e resultando
di.t,) ccouo min para a F,,zcndu : vianda
A JL\lN
11.\,
pl~ll S\!cretaria
de Esta.lo
dos Nf',rocios d.' Guerrn ~ que a referida
l\lgadoria
da G: Di\i,ã'l
j\lil tar
~"ia provisor ia niente slIplHimida,
p-issnudo os pflg'nmcntns
qUI!
C6t,14
V;lIri ii se u car;;o
::t ser r,ql~~ p-f'1.1 {',.gadoria
do L" Divisão,
reali.
sn!Jdo.~e estes qllanto
sf·ja pos,iv,1
por meio d,! lrol'sa('~ã()
SOlHt· o
f:..fre Central <1,1 sobrcditn Cidnde. Puço da~ N('C'f!s,idi1des, er~l 2~
de OuLllbro
de 181·9. ::::; ..!1tlrianr, .~la1triciO Guilhcnne Perrai.

=

-_.>:~It--

SUA Mt\GESTA DE EL.REl
xo mencionados

tenham

os destinos

Determina
que lhes

que os omeines
vi\o designados.

aliai.

.
lJatalhiio de Caçadores N. ~ 3.
.
.t\lf"rcs,
Q ,Alferes
do BatalhrlO de Cn<.~ad"rf's N.o 7, Lui? Antonio
Hibeiro, eoot;nllundo
no exercício
d(· J\jl!d: til I' 110 U:.llallJtLO ~a·
cional de Caçadores
de Aguedll,
em <lue s,· acha.
1. o Halalhúo NaciulLul de ('açadores do Por! ().
Para ter exercicio
de Ajllrlante,
o Alferes do Heg!lll(,lIto
de IJlf.Hlteria ?\.o 6, Manoel
Antnnio
da Silva.

lJal<llhúo NaCIOnal· de CU'faliM. s da J7itla da p, ira.
E'l.OIlNadll
do exercício de J'\fajor,
pelo requerer.
1\11E-g'ill,do motivos at:etJdi veis, o Cu pitão do Batalhão de Caçadores N. o 7, G aspar de :::iousa Araujo.
.
Em I'Xt'CUÇ:lO ons O~rl('ns' do Millr~terio
da G ncrra,
Drofermina

---.~.---

SUA MAUESTADE EL.REI,
que o Coronel Gradllado
(j(l E~la.
do Maior de Artilheria,
Antonio
.ro,é B')qut'le.
(;OllllrIlIUd'lIlt,·
d()
Materiul
da r('f('fida Arma na 7:. Oi"i,ão
,\filitar,
.. '.iii interina.
c
stOlultaneam.l'nle
ent'ilrr(:gadfl
elu Dlrt'cçâo
do Tr, III da Prnça rl(! EI.
VllS, durante
a licen~a da Jllnta que f(ll concadida
lIn Teut'lJle
Co.
rOllel Director do sohredito Trem,
A~ILollio Joal{ullfl UÜ (J.UIl1U Lobo.

[~

,

-;~>-JO<"'-

SUA M,\GES1'ADE
EL.REJ, Conformando-Se
com 'fi 'Proroata do Commandante do Hegimelllo do Iufunteria N." 1, Houve
Jlor, bem promover ao Pôsto de Porta Bandeira , o Primeiro Sargento
;\spirante
ii Officlal , João JOié M(>ndes Diniz.

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

SU A M:\G ESTA DE EL.LUU

Manda

dcclurur

Aspirante

a

Offieial,
por ter ai eireunst aucics exigidas nas Leis de 17'de NIT"
vp.mbri) de 1B·H, c [) de Abril de 1~45, o Cabo de Esquadra do
Batalhão de Caçadores N"
JOÜQ l'iati·a de Abreu e Motta.
õ

,

SU A. MAG ESTAD.E E L-HEI Manda declarar o !I'guirilf! :
1.- Que o Major do n,':girnento dcCavallaria
N.o:>, Pec!rn :\laria de Brito 'I'aborda , nâo g'OZOIl a licença de quurr-r.tu dias qtl(~ a
~t1nta Milil3r de Saudc lhe arbitrou cm Sessâo de 25 de Junho ui.
timo, e q ue f"i publicada na Ordem do Exercito N. 025 deslp a n no.
2.° que o Tenente Coronel do I." llatalhrlO Movei de Atiradores, Antonio Pereira Lima, foi despachado
Capitão do BlItnlhã,')
de Artífices do Arsenal de Marinha em 9 de Setembro
de 1833; e
~Iaj~,r {'(lectivo em II de Junho de 183"', pô.lo em ique servio até'
J4 de Setembro tio mesmo anuo; devendo -ccntar-se-Ihe corno tempo de Serviço Bill ~.a Linha, todo o período 'mencionado.
.
3.
Que o verdu.leir o IIo me do C.lpitllQ d" Batalhá»
Nacional
de Caçadores de S. Joao d e Arelas-, hc AlfxRlldre Martirll 'Garcia.
e nilO Mau(w! Martins Garcia,
como foi declarado
na Ordem de
Exercito N. ° 4.1 d e 6 d e ~<'l('llIbr<) de 181·8.
'
0

--"~)«4--

Lic.'!r.ças rc{!illladcs concedidas

(/,111; individnMl'
al.aieo fndir.ad!.ltl •
.Ao Mlljor do Regimento
de Cavllllaria
N.o á, Pedro Nlaria de
Brito Taborda.
um mez;
. .{10 Faculta tivo Vett!r;nario do RegirnC'1l to de Cuvallaria
N.o 7·, JOié,
Mana de Sá, prorogação por 'l'larenta dias.
Ao Capellão
dó H.egimento
lnfantcria
N: a, Antonio Gomei
Cazelllir,',
trinta dias.
Ao Cirurgião Ajudante
do Regimento
de Infanteria
N: '10, José
GUflldino Carval.ho da Silva,
yuarenta dia~.
Ao Tenente de Jufolltería na!i.'" Secção do ExerciLo, Vicel}te Jo:.é
Bilrges dll Medeiros sei~ mezes. '.' .

ue

N.QI 41.
Quartel

Gen~rd

no Paço das Necenldadce
de 1849.

, em 16 de Novernbró

ORDEM DO EXERCITO.

·SUA
MAGERTADE
do Exercito,
Manda

EL.REr,
publicar

como ·Commandante
o seguinte:

em Cher~

Por

Decreto de 93 do melroproximo passado.
Batalhâo de Voluntarios da Carta.
Alferes A <1"'regado , por se darem as circunstanciai
espcciaes que
exige o°í'tegularnento
de 212 de Novembro de 1848, o Alferes ;
Ayres Filippe de Figlleirf'.do e Quadros.
.
Batalhâo Nacional de Caçadores da RAINHA
e Corta da Ct·
dade da Guarda.
Capitão da !l.a Companhia,
o Capitão da [)... , Manoel José de
Carvalho.
Capitão da õ." Cornpanhia , o Capitâc da 6.&, Alexandre de MeIJo
Silva Sequeira Ferraz.·
q. '
J
~'enetJte,
0of~ffiR&ietario, Alexandre Tavares Mello -e ~á~a'io~A t 9 l1~h~1
Alferes,
A'ntortí~ ÀUgll5to de Sacadúru Bót te,
',01
10Jn
DemiLti4~ eor t~Qi,i;q'i'..illlgado j nca pnz de todo o Serf?çQ',iIJ<'{jaV,12 I~,~

L,~~,'9.
ér

•

-,

0'.1 (],

1V1~

II

di F '

FI·

.1(1'1'

!HI

IJ

1)1••

o ...

AI .~1' .p~
.. c!:)I,'iI119((
la drcAlre ac~o'd
{;enllLU
,91 0.> ! t~r,~ , .... anol!, l e
s!umpça~
". rnt:lc a, • J(le~~f.-:<
lJ'a}fr.lltf1~ ,l\ q,C1U)lllt de Cafadorcs de s. J ouo dillArews"
~;j1'
DcmiLLirlont~['e\n~-I ..rer , o Capitâo , José Alexanddtib
J{M~'fJ.tlm<ÓsJ;~l}l?
r"
iir)loo
,A)"U r j-, ,
t
f'j'O::T aO~I!HP'I.
, I nguclros
ostu e unto.
.~ ~
c
Por Decreto de !]'7 do dito me!(,.
...
Regimento de [nf antcria N.· 1.
Alferes, contando
a antiguidade
de 3 de Outubro ultimo, o Pri·
. meiro Sargento Aspirante fi Official do Regimento de [nfanteria
N: 7, e AluUlno do Collegio Militar,
José ProfIrio Rebello.
Regimento de lnfanteria
N. o 4-.
A J feres, contando a referida antiguidade,
o Sargento Ajudante do
Regimento de I nfanteria N" ] 6, João de Sá e Almeida.
. ta~"d·J ao

Aej"

.lIa

l\JrCf('

a

-*~*._-

de 3 do mez proximo passado,
e em consequenci3
!)l'oposta de SUA MAGESTADE
EL.REl,
foi conferida
a
Commellda da Ordem Militar de S B!"'llto de t\viz; ao Coronel do
Regimento
de Infanteria N ,u 1'>, Francisco
de Paula Caceres,
em
rernHnel'oç5o dos Serviços prestados no longo espaço de 40 annos,
e particularmente
pelo bum estado de disciplina,
e arranjo em que
tem o dito Regimento;
O <iua1 deverá solicitar· pelo l\Iinisterio dQ

cc

Por Decretos

ti:

Reino o respectivo diploma,
dentro do prazo legal; e ao Major Reformado Addido á Praça de .Kllremoz,
Vennucio
Antonio i\larqucs, servindo de Chefe de Estado Maior na 7," Divisão Militilr;
pelai! Serviços que prestou na qualidade
dr- Conunaudante
do Ualalhâo Nacional de. Caçadores
tia LL\ lNUA na Villa de Estremoz,
particularmente
no dia 25 de Fevereiro
de lfH7, em que fi dita.
Praça foi atacada,
Por Decreto de 3 do mez proximo passudo , expedido pelo Mi.
nisterio do Reino, foi nomeado Uava lluiro da Ordem de Nossa Senhora da Conceiçâo de Villn ViçoUl; n Capitão do ltcguuento
de
Cavallarla N" 1, Pedro Mar ia de Sousa C05t(""0 Branco,
em
remuneraçâo dOI Serviços que prestou d ur aute a ultima lucta Civil.

_"':__.>:,,"1;9<" ___

POlt1' A iu A.
Ministerio
da Guerra.
= Secretaria Geral. = Repartiçâo da
Contabilidade.
= Havendo·se por Portaria de ~() de Olltllb~o ultimo, exonerado
provisoriamente
os oito Encarregados
das Pnzudorias Militares do COlltin~nte do Reino , a fim de prestarem
con ..
tas das suas respectivas gerencias : Manda
A RAJN[JA,
J1l'la SC'crctaria
de Estado dos Ncgocios da Guerra, qut\ oti"f<Mtprtt'"'nnos
d(,!li~\~~'t~~~
rela~rlO .p~nln, ~sbi~n;lf!a pelo, eb't\s(:.lh~iro üOiçi!l1
Maior Graduado
desta Secretaria
de Estado ~1.t8JHoMar~
<jJ!~
ccllos , substituam
nnqur lle ex"rcici(I os sQbrS8hJ'f'
dllrí)I.lc,o ,t~rn,i)o do prestação das referida. coh'la ';" dcvc\H(t~ os JIPvos Enc Jlf~~05 110 acto de rcef.wrem
as P.t.~f.(}ori~b
t)lIel.:J~
cxonerndns,
o~sel'var as Instrucçóes
que par~ ('~~Ufil'h IRC' \@fUt
em ~(),~e Novcn~bro <1~
sllbm~llihH'p.paS, Paço da N('('l'ssidades,

at

'lR

~imo'fkg~~51

~,a

134.9. ~

~ldriano Mauricio Giulhcrme Ferrai. I

ilbl1'lht

I

or

,f

Relaçno nominal dos l!:mp"cgados,
que na conformidade
dn Poria ..
ria desta data s(1o inferinamwte
UncmTegado$ das oilo Pagado,'ias Militares do Continente do Rt:ino.
Jeronimo Freire Gnrneiro de Castro,
Commissario Pngndor,
para,
a L" Divisiio Milltnr.
José Antonio Teixeira,
Terceiro Omeial Grnduado t parn a ~,. dila.
Clemente
Eleuterio
Ferreira- Esp(Jnh(~ira, A.piranle
da J." Clas~e
das Pagadorias
MilitareIS, para a 3," dila.
Franciaco .Antonio Carneiro,
Terceiro Omcial Addido ú Inspecção,
para a 4.· dita.
Lui~ A ugusto de Lima Barreto,
Commi5sario Pagador Graduado,
para a b.a dita.
José Maria Frederico
Bartholomcu,
Aspirante
da 1.. Classe dai
r~gadorias
Militares, para a 7.· dita.

a

[ 3 )
Eazuro Nico!.lo de Paulo e Silva,
Segundo
Offlcial Addido , para
a 8. a dita.
Secretaria de Estado dos Nego'cios da Guerra,
em ~ de Nevembro de 1819.
José J.1IlIria de Barccllos,
-- ..~Ç<<<Por' Portarias ele ;3 do corrente mel.

=

Regimento

de Cacallaria N." 8.

Cirur~ião
Ajudanto , I) Cirurgião
Ajudallte
do Batall.âo
dores N." 5, Paulo Pereira e Horta.
Batattiâo de Caçadores N. o 4.
CirlJr~ião Ajudante,
o Cirurgião
Ajudante do Hegimenln
teria .N. o 15, Joaquim
Severo Brandeiro
de Fi~ueirc('Q.
Regilllc7<to

de Infantaria

Cirurgião Ajudante,
o Cirurg,i'lO Ajudante
dores N".:t,
'I'bornaz Antouio Hill iro.

_

SUA 1\IAGESTAUE

de Infan-

N. o lú.
do .Batalhão

~r-<.__

Dete rrnina que os

EL.H.El

de Caça-

om

de Caça~
ines nbai ..

os dest iuos lllle lhes vão de igr.:vios.
Regimento de Caoallario. N.· 2, Laucciros da U A I NJ! .rI.
,) J
Alr('H'~ A(lImno,
o Alferes Alurnno
do Regimento
de Infauteria
.Á'(
i' "~fll1flY.flCt,J.archer.
v!'4 ",,_
.
'1.Ollá'II).:latr'Oi.l
Afltatlulo d c C ad(ore, N· . <.1.
...
!)!J Si ncroro
.jl~lfIO
•
Ca.piA~ &tjl i~ho.tl0§~!.dli3,
o Capitâo do Batt.lhlo
de '0~~~6i~,e')h
N ~~, ..uOI H'~~)t!8~!i Venancro da Cunha Moniz.
i.nn 010 TOI!; lI[
~()II e- r 'f,r1.l'7J'qnlita
i.fF Yetcranos de rttla do Condt!!"J~dll~
I: )lr~J:)
CrwiI!t9I1COp~ll1andanl~, o Capitào addido ti Ccmpanh]
'dh Vete .. 1IJl,
, Unt9t ~9ICH:;rfcUiô~' Foz do Douro, João topes Guiln.aràc 1" • 2ú'f
J
olJ;uno ~ sb.0llfe de S. Vicente dt: BeJc//..
• "''' ,~1'?1l0T.()
AJIiJo
a refE'r,i:ln rõrre,
o Capiiilo Ueformado,
Josó'l\nn·tf!llifRdIJ8
FOllbêca,
Ücando exonerado do CXI!rCIC10 d,~ Cnzerneiro da-t ru •.J: 1,
ça de E!)tremoz, pelo requcrer,
allegar.do moti\'o& ntlclldivcis.
xo mencionados

tenham

ar

Forte de _/lIli/ada.
ao referido Forte,
(l T~n('nlf'
Ajudanll' <ln Fortaleza de Buarcos c Figueira,
Jose lIomcul da Cunha (i'Eça.

Tenente

Addido

--.~?:..
-

CoqlO5 entrnclo cm 1I\'id:l so.
Lre o llIodo de levar a elli'ito o dispo,to !ln Artigo 83, 6. L" c 2.das Instrucçõe~
ele 28 dI' DC!!f'mbro
de l!H~, l'ubllc,\(la • na O,d ..m
do EXf'rcito N.· 56 dodito allno: DetennlllU ~ A IAGfC1 l)[~
TIL-HEI, que, na cOllformidnde
do quP. foi r '~(lh'ido J do Milli~_
tC'rio dnGuerra,
se obscrve a tite rl' pl·ilf) o @ "llilll\!. O,(;011,t!lh.s
Administrativos
devcr1io lançar lia reeeita do regol t., ,1." o li,. c rilo
reali~ado ú. praç .. · ; c a\ 'ruar no registo F a di\'lu",
porl ler ~(.fI
prehclldida no respectivo njulte dc c\JIlLns, e por élite !nodo aLolIl.L.
Tendo alguns Commandnnle~.dc

[ ·1,

1

do na mostra O' saldo qlle devercm , quando aconteça
desertnrr-m
antes de completo o pagamento
dos artigos que se lhe. tiverem dl~.
tribuido,

SUA MAGESTADE

-.~*-

EL-REl,
Determina que nos Mllppas da
força, que os Corpos rerneu em tÍ H.epartiçao do Ajudante Geuer» l ,
nos dias 1.0, c 16 dos rnezes , se mencione doru em diante,
(>-pe.iüeadamcnle
cada urnu das respectivas
classes;
augmentan
o-o.
para esse Iim , nos mesmos Mappas,
as casas nccessar ias.

-.,..~*-

SU A MAGESTA DE E L-ltE t , Mandl'l declarar

o ~pg:lÍnto:
1.0 (.J.ue a licença de triu ta dius concedida ern resultudo <L.Jllllt:.
l\lilitar do Saud e , ao Tenente do H.l:'gimento de Infnutcria
.. ti,
José dos Santos Coelho, e publicada na Ordem do Exercito
(i'
de 6 de Setembro de 181,7, era para fazer uso dos Banhos thermucs
de Vizella na sua origem.
2:
Que o t\ lferes do Rp.gimento
de Infanleria
•
13, José
Maria Cardozo I U (l\Jem na Ordem do Exercito N: 31 deste 00110,
foram concedidos sessenta dias de licença para contin uar o seu trocta meuto em ares patrios , <]lIe começou a gozar em QO de J [;0 .to
ultimo , se apresentou
para o Serviço em 11) de Setembro findo.
L

."

T"

-.~.-

Lir.ençt1s registadas concedidas aos iwli1;iduos af,ai.rl} in'lir.clÚ,J". "
Ao Major do Regimento de Ca vallaria N: 1, José ...rl) rior de .\foracs Pinto,
prorognçâo
IlIr <111<ltl'0 mexes.
Ao Tenente do lte;:;-imt'nto de I nfa nteria N.· 10, Gregorio d :\11\gnlh:lCs Collnço , prorogução por trinta dias,
Ao Capitão do Regimeuto
de Lnfanteria
N.· 11, José Madtado,
prorogllçrtO por um 1l)('1,.
Ao Capitão de Càvnllaria
na il.~ Secção do Exercito,
Antonio dé
SOllsa Sampaio,
quatro rr.ezes.
Ao Tenente de Engl'lllteiros na dila S \cçlio, Antonio Ferreira da
Uoclta Gandra,
proroga~ão por quinze dins.
Ao Alferes de Cavallari
n~ soLredila
eCçl\O, Miguel RufIno Alves, quinze dias; contados de 13 do corrente mez.
Ao A Iferes de infanteria
na meslUa Secção,
José Augusto Cezar,
trinta dias.
Ao Alferes Picador na referida Secçüo,
Joaquim
Antonio
'irto
Morei!:l,
um mez.
Ão CUlwllão da mencionada.
('CÇllO, s('rvind
na Torre de
Lourenço da narra, José Jonqllilll elo Nascimento
e Costa, doi~ tnezr."

O C:lutJrlcl Me,tre Ge,lenJI do Exercito,

Scl't.;itzdo ,te A)wlullle

Gm!;-t'al

=

N:~42.
'Quarlel

General no Paço da.' Ncccssidadee , em 19 de Nooembro
de 18.1:9.

ORDEM DO EXERCITO.

SU7\

MAGESTADE

do Exercito,

Manda

EL ..RE[, como Commandante
publicar
o scg uin te :

em Cbefe~

DECllETO.
Constando-l\le
que existem ainda forngidas algumas praças do
Exercito
que havendo servido ~ Junta rebelde do Porto,
e tendo
vindo com guias para as terras de suas naturalidades
deixaram
de
apresentar-se
ús t\lIthoridades
legitimas pelo n-ceio de serem processadas como desertores , por não terem tido conhecimento
do Meu
Renl Decreto de dezoito de Outubro do anno proximo passado: Hei
p r hcrn , Tendo Ouvido o COII olho de Estado,
pro rogar por mais
trinta dias contados da aflixaçno do presente Decreto nas portas dns
Tgrejns Parrochiaes
das Freguezias , o praso marcado
no dito Decreto de desoito de Outubro , par" a aprcsentaçâo
legal das referidas praças. O Mi n istro e Secretar io de Estado dos N egocios da Guerra o teuha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades, r-rn trinta de Outubro de mil oitocentos quarenta e nove. =

RA.L

IA.

=

lriauo Mounci» Guilherme Ferrari,

fi

Por

-.:é~.- mel.

Decreto de 7 do corrente

Hegiuunlo
Cirurgião
Ajudante
de A/agito.

de Tnfontena

, o ClrurJt

N.· 4.

o Oivíl , A ugusto

Carlos Teixeira

-*~'-

Por D crcto d S fio mez proxirno passado,
expedido pelo Mi.
nl lerlO do Reino, foi nomeado Cavnlleiro
da Ordem de Nossa Senhora da Conceiçâo de Villa Viçozn, o Tenente do Rl'gimento
de
lnfanteria
[' .• 16, nddido :í Ucpartição
do Quartel Mestre Genelal do E. crcito , Leopoldo . avier de ,\1irunda;
devendo o agraciad
nllir itar naquelle l\1ini~terio o respectivo diploma,
dentro do
prazo legal,

ror Decreto de 25 do mez prfl:imo passado, expedido pelo Ministorio do H!.ÍIlO, foi nomendo Cavalleiro
da Ordem de Nossa
Souliora da Conc('icão,
o Capitão do Regimento de Infanteria N.·
. 4.• Ju lilli no Mnximo de Moraes , em rell1uneração
dos Serviços
prestados durante a ultima lucta.

•

SUA MAGESTADE
xo mencionados

EL.REI Detorrninu-que os Offlciaes baios dest iuos qun lhes ,fIO designados:

tenham

Regimento
CapilrlO da 8.a Companhia,
N.· rs , João do Carmo.

o Capitão

Regimento

Tenente,
o Tenente
Pinto de Sousa,

de Tufantcria

i ' ."

4••

do H\Jgimcnto

de Infanteria

de Infanteria

do Regimellto

N.· 13.
de Infantcria
N." 2,

Manoel

Batalh âo Nacional de Caçadores de Vil/o N01Jade Gaia.
Pur.!l ter exercicio de Ajudante,
o ~\lferes na 3.& Secção do Excr-.
cito,

Francisco

do Amaral.

-*~,~~,-

Otlieial que se. apresentou
no Quartel General
da 6. a Divlsiio
. M ilitar , em 7 do mez proximo passado , para gozar da Aumistiaconcedida pO'r Decreto de 20 de Junho,
e: que ficur
considerado.
na 3.· Secção do Exercito..
.
.
Primeiro Tenente de Artilheria,
Manoel Joaquim de Sousa Ferreira •.
á

-.~~-

.

SU A MAGESTADE
EL.HEI,
Mallda declarar Aspirante a
Omcial por ter as respectivas habilitações,
o individuo abaixo men .. ·
cionado que completou
o Curso de Estudos do Real Collegio Mili- __
taro
Manoel Antonio Pereira Rehocho,
Soldado do 3.· Regimento
de.
Artllbcria,

SUA MAGEST

declarar Aspirante
Q
nas Leis de 17 de No ..._
vr-mbro de 184 t, e [) de A hr il de 181ó,
S~glJndo Sargento do ..
Regimento de- Infanteria N.· 3, Jose Caetano da Fonsêca.
OffJcial,

por

A DE

EL.llEl

ter as circlIlIslandas

Manda

exigidas

{l

SUA MAGESTADE

--'*~~*~
EL-HEr

.

.

Manda declarnr o seguinte:
1.
Que o Capitào do Regimentado
Cavallaria N.· 7, Francisco
Antonio Bnrgps, nào gozou a licença de gnarelíta dias para se tra .....
ctar , quI' a Junta Militar de- Saude lhe arbitrou
em Sessão de lO.
de Selembro ultimo, publicada na Ordem do Exercito N.· 36 des-;
te armo,
~ .• Que o Capitão do Regim~nlQde
Infanteria N.· 6, AntonioPereira da Silva, só gozou da licença regislllda de trinta dias que.
Ihe foram concedidos pela Ordem do Exercito N" 36 do 1: do rnes
proximo passado, como Capitão do Batalhão de Caçadores N.· 3,.
desde o dito dia I." até 8 do referido mez,
.
3.· Que os Tenentes,
do Corpo do Estudo Maior, Antonio Candido Zagallo; e da 3. a Secção do Exercito, José Pereira Macha"
do J e o Alferes da mesma Secçã-o, Autonio Gerardo de Oliveira I.
Q

[ :t ]
a quem pela Orrlem do Exercilo N" 39 deste anno, se concederam
trinta dias de licença,
arbitrada pela Junta Militar de Saude para
lJanhos em '. Pedro do RIII, tendo principio 110 1.0 de 01ltubro ui,
timo; se apresentaram
em 1;; do dito mez , deixando
de gozar o
TC to da drta.Iicençn.
4:
Que '1 Alferes do Batalhâo
de Caçadores
N!
Joaquim
Soares de Albt'rgaria,
principiou
no dia :J do corrente
mez , a gozar a licenç a re,;i,tada
de esenta dins , que lhe foi concedida
pela
Ordem do Exercito 1 ." :19 deste a ano,
b," Que o Cirurgião
Ajudante da :l.& Secção do Exercito,
Joa.
quim José Pcreirn , (jue So! acha rl'spolldendo
a Conselho de GuerTU; se apresentou
ao C, mmandante
da 3." Divisão Militar,
em 2
de Julho do cor rrute anil .
6.· Qlle a licença de trinta dias arbitrada pela Jurua Militar de
Snude , no Telwntp
d \ I t.'gil. euto de Cavaltaria
N. 02,
Lallceiros
da HAIl\IU.,
Jo é- i\ aria Gomes d • ilva , c publicada
na Ordem
do Excr(;;to N. o :3:1
te nnno , deve ser cousidcradu
corno prorognçiio da lic n,a que lhe hal'ialdo
concedida
»('In referida Juntn ,
II) .'es~iio
de 21 de Junho 111"010, e que foi publicadu
na Ordem
do Ex('rcil(\ t\ ." 2~ cio dito anilo.
7.·
QUI' o vPl'dad<'lro nome do T(!Jlenll' dI' segunda linha,
que
pela Ord.'11l do EXf'rr:lo ' .• :J7 de B d<>Olltlllro ultimo, foi colloelido no Batalhão
NacilJnal
de 'açadore
de I a~os, hc Francisco
JNé .J' élVIN dI' Lima
e Brito, e nrio Frant:ÍscQ Xavier de Lima o
Brito,
COIllI)
na IlIl'bm,l OrdeOl se dl'durou.
o
8:
que o verdadeiro nOll1e do Alf'rrs do RnllllJd'lO Nurionnl
de
Cuçndor '$ de S J';lão de
rl'in~, be Anlonio J(lSé Our!i.L:s ({ustanhcirn, c nào Antonio ('n tanheira.,
('01111) foi declarado
na Ordem
Uo .Exercito N" 41. de 6 de Setembro de 18,18.
õ

,

nt

-.~.--

Licertfa. arbitrada. por motivos de fltote./ia oos Officiacs abai.ro de.
clarados, t Con/irmcdas por ."iU.l JI AG I:-'S7'A DE BL.REJ.
Em • 'esslío de :J do mel. 7,r( ximo 7JOlIsado.
.Ao Capitão de Inj'antcria
na 3.' ~CCÇiIO do E ereito,
cllcarrpg'aóo
do Joverno do Forte de •. Filipp('
1'0 [lha
dfl Mndeira,
J'\'licinllo da f'onsêcn Castro e ,(llla,
e~ ellta dias pura fnzer mo
dos B31l1loS das ~Jlld'lS da Rainha.
Em S(/IIt/o cl~ oi, do dito We':. •
.Ao Tpn nle do Corpo de En~cnhllir<)
" Jo.é Marin 01' Alpncourt
Brao'a, qtlllrentR dia para, Batlho
e mui IT(H'!n(Ol'nl·,.
Ao Cirurgião
.Mór do Itcg"lIoenlo de InfnntPrin
~ •• 6, MIg'uel Heliodoro
de
OV8CS
Sá Mendcs,
lrintu dias para ulLimur o seu
trllct~mento.

[ -4

1

Ao 'Auditor da 6," Divisão Militar,
Miguel Ozorio Cabral,
trinta
dias para tomar Banhos das Alcaçariils.
Ao Terceiro Offlcial addido á Repartição
de Contabilidade
do J l inisterio da G ucrra , José Luiz Mendes,
trinta dias.
Ao Amanucnse
addido á Inspecção
Fiscal do Exercito,
.TortO José
Proença,
quarenta dias para continuaçâo
do seu trucmmonto.
Em Ses.~â()de 8 do dito me ...
Ao Coronel Gov::!rnador da Praça de Abrantes,
Antonio Sil vcstre
de Sousa, vinle dias para se tractnr , e operar em Lisboa,
.Em SesS'Ín de 10 do dito meIG.
Ao Tenente Coronel do C,HpO Militar do Arsenal do Exercito,
e
Director do Trem da Praçn de Elvas, Antonio Joaquim ti.l Gama Lobo, se~"enta dias para ('f)nvalccer.
Em Selwlo de 1lJ do dito me!..
Ao Tenente Coronel do Rngimento de lnfanleria
N." 1, M theus
Maria Padrâo , trin tn dias póTU ultimar o seu tractamentc,
Em SeSSrtO de 20 do dito m~'i6.
Ao Tenente Coronel do H..!/.{imento de Infanteria
N. o 12, Antollio
Maria da Veiga,
trinta dins para se tractar.

Em Seuiio de

Q

do- corrente me'll.

Ao Coronel Reformado
e Governador
do Forte
na 9." Divisão Militar, Caetano José Peixoto,
fazer uso de aguHs thorrnaes.

Licença regidadl'

Novo de S. Pedro
sessenta dius para

-*~~".-

'

c()Iu;~di(l(l, ao Of.ficial obaia» indicado.
Ao M~ajor de lllt'antf!fia na :l.~ ~pcçiio do Exercito , Joaquim

de Macêdo

o

e CoUlO,

quinze dias,

.

",

Quartel Mestre General do Exercito,

•

j?

~.

Jose

N•
<O

Quartel General

tW

&3
i.

Paço da» Necessidades, ~m 023 de Novemb,'o
de ln ~9.

ORDEM DO EXERCITO.

RUA

MAGESTADE
do Exercito,
Mundo

EL.ltE[,
como Com mandante
publicar o seguiruo :

em Chefe

DECRETOS.
Hei por bem Dar por terminada
n Comrnissâo
de qlle fOra cncarrcgndo o Tenente Coronel,
Bnr(\O de Wiederhold , por Decreto
dt! vinte e dois de S('lembro de mil oito e ntos quarenta
o sete, 'na
qualidad ~ de Commissar io do Governo f'orluglloz fazendo parte da
Conlllli ;:io ~11 \a que SQ reunio em .\Jadrid,
para a liqllidação das
conta' r lativns <Ír Divisões auxiliares Portugueza , e Hcspr uhola :
c outro sim Hei por bem Declarar que fico tnleirnmenle
Satisfeita
com o bom Serviço 1]110 o me mo Tenente Coronel prestou na refe ..
rrda Cornruis i'lO em que mostrou mu'to zêlo ,íntelligencia,
e pu·
triotismo. O M ln istro e
creturio de Estado dos N ezocios da G uerTa, o tauha as im entenrlido,
e faça executar.
Paço'" das Neces ida<1 ,~m Oito de •• ovem hro dr. mil oitoc intos q uurcnta
e nove.

=

nA L 'HA. = Adriano Mauricio GUIlherme' Eerreri,
C.\nfMmnndo.~,fe
l~

j)'bO,

eO,m a Proposta de EL.HET, Meu Augusto
cm Chef do E ercito : Hei por bem No-

COIllI1lr.ndanl(!

menr o Mnjor dI' '\rtilh
ria, .1, ~o 'I'avarcs do Almeida,
para Command : t cio U ti IhilO de Arlilh,'ria
dI! i\ludn,
continuando
().per.
tenr er AO me til hlH'r:rito.
O Visconde
de Castellões,
M inislro e
.. ,crel,lro
dt' E l do dcs .T(goci(t~ da.\larinha,
e Ultramar,
nssim
() I 'II!III .ut ueljdo,
e [-Iça l':'i.H'ulur. Pnço das Necessidades,
em
n ". ,! ,.;\,l'i( 1111,; I d'lll1il oil cent s quarenta e nove
H.Al~IIA.

=

_

V'S'(lll

f

de ( a.tclltJes,

Havendo EII pdo .\f(,lI Real Dccrt~lo de nove do corrente, <,xI cuido pt>h ~Jif1b:erio dos, "'goeins da .\larillha,
e Ultramar,
~()mendo o .M ujor dI.! ,\ rtilhcl iR r Il :1," l:.'ccçào do Exercito,
.Jorto Ta·
"MI" d'
Almeida, P Ir. COI1I1I1 nd ole do IHtallllio de Artilheria
ct~ ) lad,o: Ift'i ~()r bell) Proa rlVêr o refl'rido Major 60 PôSIO de
~.r\'lH "lI"
ornru:1 d EXl rcit ,de Pnrlu;;nl,
em ,pr<'jlliso ,dos Offi ..
ciae rtlai~ nnligo! c!n.Te 1)(' liv d.):,c": freando por<'rn."flulla c de
1 'JlI 1111 c 'pilo
tn Minha SOUNiHl
HC~l)luçiio, qllundo o ograhlJv por 'lual uer cau.
~LO~collir viagem para o seu destino, ou

•

'J
~')

deixar de servir nuquolla Possessâo o tempo del<!rrninado.
Ó Ministro e Secretario de Estado dos Negodos dn G ucrra , assim o tenha.
entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em dote de
Novembro
de mil oitocentos 'quarenta
e nove. = RAINHA.
=

Ad"iano

.lJt1.auricto G uilherme Fe1·r.eri.

--*~~*._Por

Decretos de 'il7 do me" protcimo passado.
Regimento
de Iufanteria N. o 10.
Alferes Alumno , por se achar habilitudo
conforme o disposto no
Art. 36." do Decreto de l~ de Janeiro tle 1837, o Soldado,
José
Maria de Almeida.
Rep,isnento de lnf unleria N, o 1:t.
'I'euente , o Tenente da 3." Secção do Exercito , Antonio José Mar ..
tins,
Torre de S. Vicente de Belém.
.
Rerormauo
na c,onformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addldo á dita Torre,
por assim o requerer I e cm aucuÇtLO a ter sitio julga.do incapaz de Serviço activo pelu Junta
Mili~
tar de Siludn, o Major da 3. a Secção do Exercuo , Victor Jorge.
Praça de ('".caea.
Reformado
naconformidnde
doAlvurá de 1GdeDezernbro
de 1790,
o Alferes do Ultramar unido ú 3" Secção d.o Exercito,
Frnncisco
Manoel Baptista,
ficando addido a referida Praça,
cm attençâo
a ter-se alistado em 1009, e haver sido julgado incapaz de Ser».
viso activo pela Junta Militar de Saude,
Por Decreto áe 2 do corrente me'!,.
Bataüiâo de CtJ.çadores N, o 5.
Capitão da 4.· Companhia,
o Tenente, Diogo José Pereira.

Rcg';lItento de Infanteria

N.

o

4.

Capitão- da 8.1' Companhia,
o, Tenente
do :R~gj[JIento de Infante':
ria N.· 16, Pedro José de Oliveira.
:.
Por Decretos de 3 do dilo me".
Castello de Vitla.
ova da Ccrvciru,
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16do Dex-mbro de 1790.
o Capitão do Batalhão de Cuçadores N" 8, Bernardo Cobrai de
Gouvêa , ficando addido ao sobredito Calltdlq, cm aucnçâo
a ter
sido julgado incapaz de Serviço activo pela Junta Milit~r de.
Saude , e contar mais de 30 annos de praça.
~. o Batalhão
Nacional de Caçad(lres do porto.
Dem:ttido pelo requerer,
allegnndo molivoR attendivei~,
G Tenente, Rodrigo de Frt'itas Pircs Guimarães.
Batalhão
l\Tacionnt de Caçadores de Sanlarcm.
Demittído pelo requerer, o Alferes, Joüo de Almeida.

[ 3 ]
BOI.dfuio Nacional de Caçadores de Filla Real.
Dcmittido por nâo COIlVIr ao Serviço, o Tenente,
José Antonio Ri.
beiro 11 chado .
. por Uecretos de 7 do dito me'l.
Praça. de S. Juli/io da Barra.
Exonerado
do excrcicio de Capellào , ficando pertencendo
á 3."
Secção do Exercito,
o Padre Simão Borges de Abreu.
:l.. Secçâo do /!:xercito.
Tenente.
o Tenente do Uatalhão de Oaçadores N. o 7, Filippc N Hy
de Faria,
sem vencirneuto
por assim o requerer,
nua coutando
como tempo de Serviço para qualquer effoito , nquelle que permanecer nesta sHIlação.
POI' Decretos de l-t do dito me~.
Hesriniouto de Illjantt:1·ifr. N. o 1 l.•
AfCcreF, oA!feres AlulIlno,
Cnrlo:. Fi eire de Sousa Mirallda Pêgo,
por ter completado o Curso Je Engenbeiros
estabelecido no Decreto de l~ de Janeiro de lB:17
Companhia d« Ireter(mos de Lagos.
Rpformado na conformidndc
do 1\lvarll dn l G de Dezcmhro de 1790,
ficando addido á dita CHtlIj1ilII IJi8 , por assim o r<"lllerer, é em
aucnçâo
a ter sido julgado
pela Junta Militar de Saude , incapaz de continl1nr o 'orvíço activo , e contar mais de :;0 a n nos de
Scrviço , o Primeiro Tenente do Artilheria no 3: Secção do Exercito , Joâo José dos Santos Uma.
UatfJlhú() Nacumal de Caçador.« da. l/W(, da Feira.
Dcmittido pelo requerer, e achar. c aoahrigo do Art. 3 o §, l.°do
H<,O'ulamento do QCZde 1-o embro de 13m, o Alferes, Bernardino José da Costa Rifa,
Batalhão
Nacional de Caçadores de S. J(I(í()' d,: .dreias,
Derniuid0s do Serviço, pelo haverem rC\I'H'tido', a llcgando motivol
attendiveis,
os Tenentes , Adriano de Sousa Alfonso,
Leandro
Gome da Fonsêca l"errão c Carvalho;
e o Alfcreb 1 Fiel Tava.
res Ferrão.
SUA MAGES1'AOE
xo mencionadoli tenham

-41~.-

EL.ltEl
Detcrminaque
05 Officiaes ahai ..
os destinos que lhes V}IO desi,ynados.
lJataLhrlO de Cor ,dorrs N.· 3.
o
Alferes, o Alferrs do Batalhüo de Caçadores N.· 6, Luiz Torcato
de :Faria Santos.
.
BalalMio dt CtlfA1-,lores N.'" t·:'
o
'fcncnteo,
o Tenenle d~ Batalhão
Jc ...C<~ç~dores .N. 3, Alexandre
Cezar l\liIOOZO.

BatallLâo

Tenente,

o Tenente
~:kb\\ai back.

du llat
•

de Ga~:(lrlores ~
lhlo

T.

o

6.

de Caçadores

N.· 8, Antonio

( '-' 1
,Alferes, t-,'! A lferes do Batalhão
de Faria Santos.

de Caçadores

N.

o

3,

JoúQ Louro

-,.~*Manda

SUA MAGESTADE EL-REI

declarar o srg'l1inte:
Que a denüssão concedida
ao Capitão do Batalhâo
L lncional de Caçadorcs de Campo Maior, José Joaquim de Silva Pereirn ,
publicada
na Ordem do Exercito N." 18 do corrCllle anno , foi pelo
).0

requerer.
2"
Que o vNdadeiro
de Caçadores de S. JotLO
lho, e não Bernardo
de
do Exercito N ,1,1, de 6
,0

nome do Tenente
do Bntalhào Nacional
de Areias , he Bernardo
dc Sarn paio CoeSampaio,
como foi declarado
nu Or.j~m
dc Setembro de 1S-iS.

__lf-~.-

Licenças arbitr(lda~ (lor moticos de fnolc,tia aos Officiaes alJaizo declarados, f. ConfirrntJda,~ 7)0" ."'iUA 1l-JAG ES1'A 1) E EL-RlJ'I.
Em Sessão de Q:l de Ottlubro pt'oximo passqdo.
Ao Alferes do Hegimcnlo de Infanteria
N." 11, Antonio Maria da
, Silva Valente,
trinta dias para convalecer.
Sess(ío de [) do corrente me~.
'
Ao Alferes do Batalhl'to de Caçadores N ,0 3, João Louro de Fartn
Sautos , quurenta (lias para se tractar e convalccer .
En» Ses« ín de If do dito mez,
'
Ao ,Vogo 1 servindo de Coulodor da Comrnissr\O liquidatar ia do extincto Commiseartudo
do Exerciio , José .Maria da Silva Leite,
sessenta dias para se truct nr ,

em

--.~Q(*-

Licenças registadas concediria~ aos indivíduos
abaixo indicados.
Ao CopiltlO do ftegilllenlo de Cuvallaria N" 8, Joaquim Henriqu<,s Moreira,
um moz,
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N. o 2, João Thomas Tori':'
bio de Sousa , prol'ognç5.o por vinte dias.
Ao CnpiCLO do Regimento de Iufantcriu N." ~, Bento José da Cu~ha. Vianna,
trinta dias.

o

Quartel

Medre General

do Exercito

,

-Quartel General

"0

Paço das Neceoidades , ~'" o 1.. de Dezembro
de 18 L9.

DO EXERCITO~

OIOEM
'Su/\
do

.M, OE TAOE

Exercito,

.andu

l~L-H.E[,

publicar

o

como COlllmandante
cg uinte

em Cher.,

:

DECRETO.
Attendondo
1I0S muitos
anno'
que tem de Serviço , e máo (!61a.
do de Ilude <'111 que se acha, em cnll"St'<"j'lIellcia
das prisões,
e degrêdo que soffrêo por sua fidelidade
00 Throno
, e á Carta Constitucional , I) Cupiliio Addido
á Repartição
do Ajudal1t"!! General
do
Exercito
, Clarimundo
JO'é Joaquim':
lTt·j POT bem Determinar
que
passe n ter !'li. releio no n.~al Âôilo Militar de Runa,
em lugar do
Capitâo
, José lt.ibeiro
de Almeida,
promovido a Major do Regim.-nto
de l nfantcria
nún1Pro doze , por f}, cretn de vin te c tres de
Outubr« U1WllO. O .\1 III istro e Secretario
de Est-ado dos Negocios
da Guerra,
o tenha assrm entendido,
e fa(Q oxccutar, Paço das
ccessidcdo
, e m ~ei' de Novembro
d,~ mil oitocentos
q uarenta
e
nove.
f] AI. 11A.
Ari,.üu;' Mauricio Gmtfl,~rme Ferreri,

=

=-

-*~*.--.._-

Por Decreto de :11 de Outubro ultimo,
expedido pelo Ministe11 do Roino , foi no 1 ado Comrn ndador
da Ordem de S. Bento
d A viz , o '1\'nl'lItc Coron 1 P eforrnudo Governador
da Praça de
Faro, Anton;(, Pedro 13l1i1., ; devendo
agraciado dentro do prazo
legal, sollicit ar por aque lle Mini,tcrio o respécti O diploma.

-.>-~.-

PO I{,T A H T ,\ •
T<,nJI) SUA M.HlhS1'ADE
A 1 Al1'\JIi\,
pela Sua Regia !teluçuo de 1- li, Outubro do corrente
anno , tomada sobr .. Consulta
do Supremo Conselho
de Ju liça [iht ar dE' Q7 dó Março
domesmo
tlIlOO,
rd(·tlndo que no\hjor
do E'(M"cito tle POllugal,
l,'redcrico
A ugu to di' A lmp.ida Portll!!al Corr(~a de Lacerda,
nomeado por Derreto de li> dI' ;\1;)in d(' ln ~6, G,)\·crnndor
da Praça' c Cidnde de
iII, P Ta o!ld, ,.óm 'lIte partio (~OIJ\llIf'iro d 13m; fos , contado
Cc tllo ll'lJlp,o d"
lviç.~ f('ilo na l"l1il\, AfJtlI'lIl' que em conSt'qllen"
• dos acolltccirnf>llto
politico~,
~(!orti(lo'
tiC'poi~ do dIto eu de.pn hn f~li oH i ,"do U ln'" '''' (1 I' 1110; e ~otJl>talld,) pelo 01licio do
.1\1111 trio
d. GUI!rra
d
Ifi do orr'lIl
1ll('Z d
vcrnt)ro, que ó
r ,r.. r cio ,\1 j( r,
I1lüo CllpiltlO,
depoi d~ d(, p"chado poro o cargo
que boje ex~c , fôra I)Or. 9 cr to de 20 dll Outubro do 18:&.6, nó ..

*

L~ 1
meado Adjunto á llepartiç:w
do Ajutlant"
Gt'nt"rol do E'<:I'F(il.'l"
Manda A Mesma August» ~ellh()ra, pela H"crclarin de E,lado dos
Negocios da Marinha e Ultrarnar , que ao uu-n c io nnd o M.ljor Frederico Augusto de Almeida Porlu;_ral Corrên de Lacer iu , sej,1 levado em conta, como de Serviço na India , lodo o tempo tI('c()rri~o
desde a data do citado Decreto om dia o te : O q1li' nssun se com ...
muuica ao Govrrnador
Geral do Estudo da Iudiu , paru o. üns convenientes.
e para
conhecimento
do int( resslldo.
Paço, dilll ~ 'C('Ssidades,
em QO de Novembro de 18t9, = Vi.sconde de Caüellâe»,

-..,.-.~,p<..~

SUA MAGESTADE
xo mencionados

EL.REl

tenham
~,o

os destinos

Regimento

Cnpiliio da ~." Batcris
Arma,
José Candido

DdC'rmina ClIlP O~ OfTtciu!'. abaiqlle lhes vào designados •.

de Artillwria.
I{(~gilllenl()

, o Capit~\(~. do 3."
Perdigão,

Regimento

dr. Caoaliaria .N: 3,

• Alferes, o Alferes do Regimento
Me>nleiro Band -iru .

. negimenlo

TenenLe,

de Tnfantcria

N,

o

mesma.

n ar, el

de lllfanlcJ'itl N.· 8.
de Lnfuntcriu N" 6,

o Tenente dI" Ilegirnento
Mathous de Almeida Coelho.

RegimCllto

N,· 7,

de Cavalloria

ou

Pinto.

Eduardo.

I G'

'I'enente , o T.enente
Francisco Ferrnino

do Regimento
de Iuícnteria
N" 12,. Bruno
da Rozu.
.
.t,& • '(.'cfáll do ExerCIto.
Tm'1'e de S. Vic('nlc de IJt.llm.
Addido ~ o Major Reformado,
Jot\O Antonio Mnrtins,
deixando,
de perlencer
á Companhia
de Veteranos
de llurcareua,
á q\lal
se achava tambem .AdJido.

SUA MAG.ESTADE

-->II'>..;~*-

EL.LtEf,
Derermina
que volte :\ situa,ntes de ser mandado A~g'regnr ao L' Bu·
talhão Movei de Atiradores,
() Coronel UruJllauo
de s gunda Li.,
Ilha, ~zeqüiel Antonio de Flgu('iredo,
ÇrlO em que se achav.a,

-

...
>-~.-

SUA MAGESTADE
EL.REI
Manda dHItHar o seguinte:
1. (~lIe o Capitão,
Joho do Carmo,
(·oll'l(·ado rl;L Ord··m do
Exercito N.o ,j.~ do corrente Il~O
110 ltt!gim('nlo
dI' Inl'nlltNia N,4, ul've ficar perlcncen.lo á :3," C.Jmpan1Íiu, c nti {~8,·, como n~
0

dila Ordem

se mencionoll.
o Capili\O , Domingos .Tn~é V('llnncio daCullha
M niz,
collocado n a Ordem do Ex<.>rcllo N.· .1.1 do correl\ ti allUI), no Batalbão de Caçadores l .0 ô, deve ficar p€'rtcncelldo
lL G." Compa2,0

nhia

(~lIe

2

e

nr\O

"

4.", como na dita On.lcul se meucionou.
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3.·
QiH> o ver da dciro
nome do Alfl'r(,s do Batnlhâo
Nocional
de
~açndorea
d.· S. João de i\rl'ias,
he Fiel Tavares Ferrào , e r,~\o
}'lCt Ferrão
Tavares,
como foi declarado
na Ordem do Exercito
N.· 41 de G de Selem bro dI' ] 813
-)S~.,_
SU A MAGESTAf)E
EL.ltEL
Manda
ec larar Aspirnnt e a
Official , por tel' as circunstnumus
exigidas n as Leis de 17 di: No","rnbro de }(Hl,
e I) de Abril de 18M>, o Primeiro
Sargento
do
3: Regimento, de Artilberia,
Adolmo Cun dido PereilO da n.ocha.

Rcloçiio

dOI

CtJndidalo$

-.~~*--

rzue S U, J

Jl A G E S T A O [t; A R Â I N Ir .:1

Houve por bem ~la1L,t(,r ndiuitlir no COltcMío lili/i/ar, na 'l,'Uolidade de Alumu(ls K~/arlisltts da Ctu.sse do B'xc1'cito.
Joio Augusto Pereira
d'Eç.1 deChnby , Iilho do Tencnrc de Infunteria N: 1, .J(l~O Bernardo
["('reira de Chnby , morto crn Acçâo.
João Lopes de Amorim , filho do Tallccido
Tenente
de Iufauteriu
,
Bcrn nrdo Lopes Sociro
de t\ rnor im ,
Frederico G liI1Il('r CTt e Torre.
tilho do fallecido
Tenente
ue lu!an ..
t e r in l ." (), Va!>'o .Io,é \Ianocl
Torre~.
Gu.lhurmé
AIl~IISto de Az aru bujn , filho do fa llocido Capitão do 13:<..
t,llhà" de C,lçLtuores.L
." 1, Jn:\o Vlc'lIte
dI! Aznmbuja.
José l\ü ria H •uruncho , filho do. fallecido CD pilfLO til! ln flJ nteria N.·
ll,
Antonio
.Manuel Barrllllchó.
:FrlHH'i~co de .Magalhaf':\ e J\fenczcs,
filho do fallecido Tenente Coronel de lnfantcri;~ ,' .• 12, Joaquilll
de Mugnlhiies t! J\1(~lIezcs.
Henrique José da. Neves, fdho do S gundo 'lclll'1l11' de Altilh(~na do. Corpo Militar
do J r~ellal do Exercito,
JOfé Fl'al,cisco
da 1 evt".
Eli7.tJlI • avil" dI' ROII;:o..Scrpa,
fllIH' do T4>nrntc da Cc,rnpullhia de
V"l"rnoos
de Abrantes,
Sim;lo de S<>u.>a Rnpn.
Avr .. Antonio de Saldanha Junior,
liiho do Cupililo de Infantclia
"1'.° 16, Ayrcs Antonio
de S~ldallh.l.
Antonio Vn co da Gama Braria,
tilh) do Capitão de Arlilh('fiu do
Corpo :vltlilnr do Arsenal
do E:crello,
Antonio
Jo~é l<'t'rlll.lndcs

Oraga.

.

uguslo de Brito Berredo Furt, do dI' l\'fello,
fdho do l\f:IJM Graduado de ,\rlilhNia
nn 3." t cç:io do Ex(~rcito, Roqlle l'roncll>co
Fuftnc!c) de .\-fello.
'
Pedro
Jorl s Gornl's Pl'rcirn,
fIlho do l\Injor Addido
a V<'lernnos
dl~ Belém,
José CUllo, GIIIlI s Pc'rcira.
Alltnni
Lllil Ilib iro, ftlho do ;\),'jllr !tl·formnôo Ad<!iô'l ,í Compunhia de Vl'lenlllO
de Vinnnn li, ;\-111111 , AntoniO Llliz Hllh Iro,.
All'_;lI
to Hcwado de üll\,{>1(1l LeiCIIl, illho UO Marechal
de 1..tJllpO
lteformuuo,
Jeronllllo !torrado Ue: üli"c;rn
LCll;lO.

( 11·

-

1

..)e:~-<,,--

Licenças arbifradas por motivos de molcstia (lOS Ofj1riaes afJaizo de«
elarados , e Confir mada« por
JIJ A G Ir"S TA D H 1J' L - R E/.
Em Se,çslío do [ ." de Novembro promimo passado •.
Ao Major do Jl('~im('nlo
de Cavallarla
N.· 7, Manoe! Luiz Puchêco , pror0gaçi.
por trinta dias para convalecer,
Em Sell~,to dr: ) [) do dilo me%-.
Ao Tenente
do Corpo de l~ngenh('iro , José Maria de Alincourt
Braga,
trinta dias pll(Qo ultimar o seu tractamento,
Em. ~es.,to de 13 do dito lIIet.
Ao Amantlen~(' '\ddido {t Inspecçâo 1<'ical do lhercito,
JoilO José
Proença,
scsseuta dias para se tractar.

s o.:

-1~*-

Pelo Mini~tcrio da Guerra,
foi concedida profOg-açno de lic 11\'1 re, gistada por mais trinta dias, ao Alferes de Cavallnr iu do ('MP')
Militar do Ar~eDal do Exercito , Luiz Antonio de Oliveira .\1011jardim.

-~*-

.Foi Confirmada
pM SOA MAGESTADE
EL.RRr, a licença
que o Commaudantc
da G" Divi330 Militar,
participe". ter concedido ao Offictul abaixo mencionado , na conformidade
do Artrg'o
~.o
das Lnstrucçôes inscrtas na Ordem do Exercito
.• 13 de 6 de
Março de 1837.
Ao Tenente
Coronel do Batnlh:\o ~6 Caçadores
N. o <1, Jo é do
Figueiredo
Frazno ~ trinta c.iias para se tractar ; contados
de ~l
_ de Novembro ultimo.

" Quartel M.:strtl Gcncl'.::.t do Exercito,

Servindo de .A.j1dantc

Quartel General

tIO

Paço da« Nccessidad6l.,

em 6 de Desembro

de 1819.

s.,

ORDEM DO EXERCITO.
MA'GESTADE

do Exercito,

Manda

EL.REf,
como Commandante
publicar o ~(,~Ilint{':

em Cbefe

DECHETOS.
Conformando.Me
com a Proposta de BL.REI,
Mell Augusto
E poso, Conunandante
cm Chefe d» E'(crcito:
Hei por hem Nomear o Cc.tpitão do Corpo de EngcnlH.'iros,
Autonio de Azevêdo e
Cunhn , para servir CUI Cornmissâo na Província de Mactlo, Timor
e S ..Ior , continuando
a pertencer ao mesmo Exercito. O Visconde
de Caste llôes , 1\linislro e St'eH'IarJO de Estado dos Nf'gocios da Marinha, e Ultramar,
o lenha 8S im entendido,
t: façaexecutar.
PIl"Ç() das
-cessidudes , em dezessote d- Novembro de mil oitocentos
quarenta e nove = ItAl\HA.
= 'Visconde de Cmtetlôee.

Havendo Eu IlI'Io Meu Real Decreto de dezessete do corrente,
f'xpedido p h Minister!o dos Nl'~ocios du Murinha,
e Ultramar,
• iomendo o Capitão cio Corpo do EngC'nhcrros, A nlonio de Azevêdo
f'

Cunha,

para ir

crvir

em Commis-ão

na

Provlncia

de Macúo,

Timor e Solor : Hei por br-m Promover o rcf,'rido·ClIpilÜo ao Pôsto
de Major do Exercito de Portugal ,em
prejuiso dos Officiaes mais
~ntigos da respectiva classe; freando
porém n ulla e de nenhum
éffcito e ta Mlllha Soberana
Rt·solllçrlO, quando o agraciado pM
qllulqllcr cau a não sl'~nir viagt>m para o seu destino,
ou deixar de
servir naqu-Ha Província o tempo determinado,
O· Mini~tro e Se •
.crf'lnrio de Estado do Nf'gocios da Gut'tra,
assim o tenha entendi.
do, e faça executar.
Paço das . ecessidudes , cm dl'''cnQve de N ().
ve mbro de mil oitocentos quarenta e nove.
RAINHA.
.Adria-

=

--.~~.--.-

no Mauriciv Guilherme Ferreri,

=

dt' U dI' l 'ovcmhro proximo pnssado,
Houve por
hl·m ~ A MAGE 'TADE A I .\I~nA,
Conferir tl Titulo doSeu
Cooselho ao Tcnl'lllc Coron('1 do Corpo do Estado Maior do Exer.
cito, Barão de \Vi ,dcrhold , como demonstração
do aprêço em lJue
Por D -crvto

r.Ii lido o bom crviço que prestou na Com missão Mixta que se rellnio ('01 Madrid para lrnctar da liquidação da
ontas p.ntre os dois
~t,\erll()S, relntiv.ls á Oivi õe auxiliares IIespanhola,
e PortugucJ
; e pl'lo 7. lo,
inteHige-nci,
pattlOli mo com que desempenhou
8 Jila Commis&ão.

•

O

[. Q

u

.'

J

Por Decreto.de
19 do me!:. protcimo passado ...
Corpo de EI~~en/tCj,"M.
Capitães,
os Tenentes,
Hufino Antonio de i\1.)l'd2S, e João Manoel d' Arai •
. Carpo do lúta(lo lltl.ior do 8.):O·éita.
Capitâes , os Tenentes,
Augusto Cez'ar de Vascoucellos , e Fernaudo de MDg~lhães Villos Boas.
Por Decretos de Q.t do dito 7Ile~.
Regimento
de Infanterio N." 8.
Alferes Ajudante,
o Alferes, Julio José da Fonsêca,
Regimcnto de lnfanleria N/ ]0,
Alfere; Alumno , por se achar habilitado
conforme o disposto no
Art, 36. do Decreto do 12 de Janoiro de 18Á,l7I o Soldado,
Augusto Maria de Almeida.
0

Regimento

.A Iferes

de Tnfcnleria, N.

o

14·.

com antiguidade
deste Pôsto de 25 de J ulho de 18V" na.
conformidade
do Art.2.0
da Carta de Lei de <28 dp. Julho do
18.18. o 'tenente Quartel Mestre, nypolito José Pereira.
.
Companhia de Feteranos de Avei.ro.
Reformado
na conformidade
do Alvarú de 16 de Dezembro de 1790,
freando addido á referida Companhia,
o Oapitâo
do H.egirnento
dc Infanteria
N." 1.1;, Francisco José da Silva , por assim opedir,
contar mais de 35 annos de Serviço,
e haver sido julgado
peja
JU41La, ~f.i1ilar de Saude , incapaz
de Serviço activo.
I

Castctto de. S. Jodo Baptista da lll,« da Madeira,
Reformado
nJ1coo forrnidade do Alvará de 16 de Dez muro de 1790,
ficando addido ao ceferido Cestclto , o Capitão do Batalhão
de
Caçadores N. o 6, Mióucl Coelho.
pelo requcrer , e em attençâo
a ter mais de 35 annos de Serviço,
c haver sido jlllgado pela
Junta Miíltar de Saude., incapaz de Servir actirnmeute.
•

Furtalexa de Buarcos e F~gu.cirn,
Tunente Ajudante,
o Tenente do H.l'gilncnto de Cavallaria N." 1,
D. Placido de Barbosa Aborim , cm nllençiio dos oCus Serviços,
e a ter sido julgado pela Junta Mililnr dc Sa\lde, incapaz de Serviço activo.
Praça de Jw·ornen!uJ,.
.
Segllndo Tenente- Ajudante,
o Prim(·iro SSlrgl'nt() do Corpo Mili-,
tnr do Arsenal do Exercito,
Florindo José da Guerra.
Por J)ecrdos de 28 do dito mel.
a. a Secção do Exercito.
Capitão,
sem vencimento,
por assim o requerer,
não contando como tempo de Serviço para quulguer efTcito, aqllelle que pcrmnnecer ne&ta SilIlSÇr\O, o CapiL4lo do Batalbão de Cnçadl.lres N.' 8,
Antonio de Serpa Pinto.

[ 3 ]

Torre de S. Vicente de Belém,
Jtef0Tmndo na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro dr! 1790,
ficando ad dido á referida Torre, o Capitâo do Rl'gimento de III.
fanteria N. o 11, José ,'iachado,
pOI assim o requerer , e hnvr-r srd o
julgado incapaz de Serviço activo pela Junta Militar de Saude,

-.~~
..-

Por Decreto do 1$1 de Novorubro ultimo.
expedido pelo Mini.terio do Heillo, foi nomeado Cavallciro da Ordem de S. Bento de
Aviz , o Capitão
(~tlarl(1 Mcsl.c
do Regimento
de Iu tanterin 1 ."
16. Justino Francisco
de- :\1l'llo Brundâo : devendo o e zraciado
dentro do prazo legal, sollicitar por aquelle Minist(,do o ;espectiv~
diplom n,

____ .~r."4..-

PO IU':\ lt I C\.
Havendo
SLA
l.\L\GE"ST1\DE
A llAl.NHA,
Prnol''lVido ao
Pósto de Tenente C\.rl'-\( 1., o .\1f1jor de i\l'tilhcria,
J(·àn Tavares
de Almr-ida ; c O,) do .\Jnj-.r, o <:':af.liti'tn do Corpo de Engpnh('iro~,
Antonio de Azev(·t!o Cunh, , llculld" pertencendo
no Exercit.
de
Portll>\,al, o primairo paru Servir corno Cornmandantc
do Batnlhâo
de Artilheria
dq J Iacáo , e o sog un d para ali Servir em Cornmissão, e tendo os referidos Officia ~ ~U() escolhidos pelo Governo pura
as Commissôcs de que c tr acta , sem <]U Sl$ houv -ssern sotlicitndo ,
em altençho ~§ circunstancia
extraordiunrias
cm que se acha nquelln
Possessâo ; não sendo por isso justo que fiquem sujeitos a Servirem
pelo longo prnso marcado no Decrdo de 10 de S tembro de 181,6
pará 0& Omcines que
m circun::.ttancias ordinartas,
e o pedido seu
,,1'10 Servir no Itramar: Manda ,\ :\11'~lOn Auguslu Senhora,
que
os menciouados Officines sirvam ali sómel1l~ pOI' tem po de trez a n110S, flcando ao arbiLrio do Governo,
IUllnd{t,j.os rctirar se nlltes de
fIOdo cstt> pra~o o bl~lI S~r" iço nào I:lr pr('cl o ('III Macúo,
sem 4 IC
por e S~ motivo percClm Oi P6:ot ,; de aCl..éuo l]I~(, lhes f.)mw conferidos. E COO) quanto ellLaa co,ü:liçõcs 11[\0 5"jaru eX[>H!SSQS nos Oecrelos de SilOS nomcaçõ.'s,
todavia o Governo &e reserva )egllli~ar
~,tn di~posição na proxima Se ~r\O das
Ôrtes. Poço dlhi Nc('(' •• ida.
des, ('m ll) de Novembro
de 18-1-9. = Adriano Mauricw GuilJter-

me Fen-eri.
SUA MAGESTADI!:

-.~~.-

EL-REi Determina que. o Official abai ..
tenha o destino q
UI nl d'eai lIado.
1.. Regamcllt" de Artilhei·ia.
Se~lIlIdo Tt'nente t ti :.I!~n.d() 'l!nclltc do 3.
egimanlo d~ Arlilberia, Antonio Marmho.
'

xo mencionado

'?C--

SUA MAGESTADE .BL-lU.!,

Detetmina

que

o 'fencute

do

Datalhiio de Caçadores N.~ 7, José J\I~titlo de Pina Vidnl , posse
a Servir como Addido á H.('parliçrto do Ajude nte General.

-.~~-

Havendo
o Tenente
do Rcgunento
de Cavallnrin N" ó., Joaquim AUg'llsto de Sá CameHo,
justificado
pr-rtcn('(·r.lhe o appellielo _ Qllintino - Oerêrmina SUA MAGESTJ\DE
EL.RE1,
(pIe
o dito Tenente
seja d'orll ern diante nomeado Joaquim
Augusto
Qllintlno de S:.'t Camdlo.

-III~~.-

Por Aviso do Ministerió (10 Guerra do 1.0 do corrente rnez , de
acordo com "parceeor
() Supremo Conselho de JII liça \tillt:lr,
se mandou contllr ao Capitão da 3: Secção do Exerciro , COOlIl11'1dante d« Presidio do Castel!» de S. Jorge, Francisco dr Sousa Pillto, como tempo ele cffectivo Serviço o período que d ecor o-u d .. '110
de Maio de ln'28, cm qlle teve baixa,
até !il:l de J IIlho de 13:1;l,
em que foi solto das cndeiuacivis , e se apresentou
ao Exercito Lfbertuuor.

SUA l\l.\GESTADE

-.~...

Bt·HEI
Manda declarar o se~llint(':
Que o Alf -res do H.egitllcnto de Oevnllarin N.";',
José I'holn:l2
Pereira de Almeida,
começou a g'M.:ar a [ice nçn r >gistada dI' um
mez , que 1lH' foi concedida
1H'11lOrdem do R'( rcito N.· 37 d este
DnIlO, em lá de Novembro
ultimo, npresentaudo-se
para
erviço
em ~3 du dito rnca,

-*~~.-

Pelo Minit;lerio da Guerra,
fórum concedidas a. seguinte liccnçu
registarias.
'Ao Cirllfg'iiio do Exercito e Dp.I<'gndo do Conse
o de S ude 01\ 2."
e 5." Ui\'bõcs Mtlitare~,
Francisco
Damnzo da Coste , quinze
dias.
Ao Cirurgião A.iudnnte do Regimento
de Cnvllllaria
nio Joaquim HodriguCtt Pereirn , cincoenta dias.

N.· 6,

Anto-

Quartel

General

no Paço das Necesii:J,ade"
de 11119.

em 19 de De'1..emv,·o

DEM DO EXERCITO.
~ U i\ .l\[Anr TA DI: EL.RE[,
como Commandante
-do Exer. u , .. I. nd.i publi ar o s guinLe:
POI'

Decretos

de G do

corrente

.Rc~iillcnto de Caoall ria N.
T ncnte , o T
Baptis I Ah

I: ute

de üa\'uiiuria

em Chore

meti •
o

na J. Secção

3.
do Exercito,

João

b.

4"

do Exercito,
Fortc (lll, / Laias,

8'(",(;:0

R"f. rmado na conformidade UI). vara de 16de Dezembro de 1790,
e Governador
dfJ dito Forte,
o U. pitâo de ~\rLilheria empregado
no ütlllcgio Militur t Ignacio J ri P r ligâo , em ai.tenç5.o a Servir á mais de ·10 :I fl 110,, ~ II'r ~i lo julvado
lncnpuz d(' Serviço
ctivo pela JUIII Militar de . aude
Por Drcreto« de 11 .10 ti,to me,..
Cosi lio de Almada.
Reforln cIo na eonformidade
do Alvar.t de 16 de Dezembro de 1790,
o C"J>il'i.o de Cavallaria
na 3. HI cçào do Exercito,
Fernundo
Cu irnl de tem"
Culheiro , por a sim o reqlll'r r; ficando addido
ao ref rido Castolio , em attençâo a contar perto de 30 annos de
Serviç , e haver sido julgado pela Junta Mllilar de Saudo , inc paz de S rviço acuv«.
.
•
Bata] râo Naciouat de Caçadore« de S. JO(í3 de .âreia«.
C pitilo da ~.a Companhia,
Antonio Dili. d~ Figueirêdo COita Oli.
\' ,ira Az

H\d

•

C piliw da 3" Companhia,

o Tenente
deite Dlltalhüo,
Antonio
Maria de .\ Iwcidu.
Tcnf'lIt 5, o Alf('r' , z\ntonio ~ Il\'ier de Moraes Sarmento;
c o
Proprietario,
V íc\'nl -Dilli;, Hodligllt>s.
Alrere',
oSarg'nto
I jl1dnn:e,
AlllorJiofthrques
Cardozo;
e o Propri'l "rio, JCl é U,l{'lnllo dos Reis e Silva.
Ba!C11h,ío Cmlilll' fÚ CuçaJ",,.e. de Caatello Branco.
CIlI':liío dn :1," Companhia.
o Tenente,
Manoel Duarte Figueira.
C.'p'ttio dn G." ('O(.lp:lIIhin
o 'fp-ftl'nle, Luiz Nlln('t da Rocho.
'1\ I 1I1t'., o~ AlI' r',
IIlonio ~IIII
Penteado,
e José Hodrigucl
(' rrilh ; e o 1,
r
Thc I ·io Martins Rolão.
Alf re ,o
Prot>rielarios,
Joaquim OOllçalves Vicente,
c Antonio
ltCdo da Silvn.

Dsmiuidos , 08 A)rere~,
José Vicente Boavida , e Fr« cisco Nogueira de Brito;
o 1.. por imcou.patíbihdâ
de; c o ~ .• por falta
de meios.
Batalhâo Nacional de Ca.çadorcs d(J RAINHA
c Carta da Ci·
dade da G"l.-r'da.
Damiuido
pelo requerer,
allegando motivos aueudivels , o Capitão ti
AlIlo~l,io AiUgUSlQ de 1 1m ida,

-~~
..-

ror Decreto de; f> d.o correnLe, e em eonsequencia
de Proposta
de SUA MAGE8TADE
EL.UEI,
foi nomeado Ca vnlleiro da Ordem de Nossa Sel,lllor.n da COllceiçilo da V"la Vi<;oza, o Tenente
do J3útalhão
T aciooul
do Uaçndorel\ de Béja , João Svlvestre
da
Fdnsêca
, cm remuncruçâo
dos vahosos
8t~rvl~o tj,ue tern prestado
á CUU~l\ da I.ibprdade desde 1828.

-----.~ç-<
..I~OltTA [U A.

TendQ faUeeido o Coronel do E~lado l\taior
touio du Silva Uastoi, Vogal do Conselho do
:Ei.cóla do Excrcuo : Manda SO A M AGEST,\
pela Secreta ria de Estado dos N gocios d n G

meado para

o substituir

nequclle

de ArtilhNia,
An<'1wrf'll1{ 11111<'11Lo da.
D E A ltA L1 II \
uerra , q uc seja II •

xercicio , o Mujor

do Arlilheria..

do Corpo Mtlitnr do Arsenal do Exor IlO, José Marcelliuo
.Monteiro.
Poço das
ece sidades,
cm 11 de Dezemhro
Adriano. ~ldl,riCJo Guilherme Perreri.

==

1(0

SUA M AG E!8TADE
mencionados
tenham

-~..

da Costa.
da 18J.9~

-

EL.H.El
Determine qu.e os Officiaes nbai ..
os. de&tino~ que lhes VtlO deaignndos:

2.· R~gjmelttt) de Artiliteria.
Tenente,
o St'g'ulldo Tenente
do 3: Regimento
da mcs...
ma Arma, :Joaquim d· Carvalho.
lJal(Ltlulo de ('aradores N ~. 6.
Cnpililo dn 4.& Companhiu,
o Cupit o do li talhão de Caçadores.
N.· '{), Antonio Jt.sé Torres
Re imenlo de 1Ti/auferia N: ~.
.
Tenente,
o Tenelltt! do Hegimento do 111 fali leria N: 1, Joüo Igna.
cio Chrispiníauo
Chiancll.
Re~im('tllo de 11l.fanler-itl N. o 8.
.Alfl'res, o Alfere
do H'giruento
de 1nrunt,~ria N"~,
Antonio
Francisco G uUlCS.
•

Segundo

N

-,~.-

Estando
cm pratica tiO Prc~idlo do C stello de S. Jorge,
abonarem-se por ioteiro os vencimento!! aOIl desertores que se acham
cumprindo sentença,
e devendo elle. soffrer o desf.oO to do (}I' nti "
que devem " l~a~enda, em confonuluade do AvÍio dO .Minlat ri~

[ 3 ]
da OIlPrra rt(! 129 .te Novembro
prox.imo passado:
Determina
SU "l\lAGESTADE
EL-HE1, que
observe o seguinte. =].0 (~lJ~ de
fut uro os Commandnntcs
d HC .. rpos deixem de receber os indl('ados'
doscontos , e que além d;l~ circunstnncias
'lUI! na conformrdade
da
Portaria de 27 de N"vpmbro
dI' LS17, publicada na Oro!'UJ do E\ercito N:Sl, de 6 de OC7.I>mbro
;urntc,
tem de mp.lJcioulIT lias guíllS
d as praça. passadas no Pr ... dio , declarem
as quan t ias de que <.IS
mesmas praças silO dpvPI!Q(t s, c HO e xpres II disllJlcçã,) d" que p'jrtellce á massu u(' íurdameuto , II l~ prl,tlli()~ dos I'If,r"IJel sor s -do' deIi<'rtores, e arlig< s do Ar~~lIu! ou outro. quaesquer , -= ~: <ii Ui
Commandantes
do Prpsi ios reulis m 0<.1" lidações
de ; IQ., fé. O~
d(·,contn3
que devem ser fdto;; us I espectivas jll'll;as p.lrll sólllç'i'to
das suas dividas , esrabcle-: Udil 11m Livro de CQIII. s corruutcs
t.IU
que 35 mesmas praças sejam úd,itadn"
e credituda i , pnm deste
modo ficnr o c. nljll'tPII!p III I rctot de 'evi~l , hubrlitudo
01 proceder
á mdespens vel Iiscalrs. ·iio.

se

•

If-

SLA M:\GE'T.\DE
bl,.-,'E(
fanda dNI rnr o tWf,'uintc:
LO
Que 0$ OOciilc. uba .' U1t'1IClti1l1l os, actllllult'lJtt>
na 3.·
St' ~,rLO do E ereito seUl \'PIICIUIClllo,
eUlltilllltlUI
lia rl,fendo
~itlla.
ÇtlO, por a' im o de 'jilr m.
IIjell,allJ .-se a IItlO se II)('s coutar co ..
mo tempo de ,,' n'IÇO pllNl lju 14uer elTeilo, IC'J;ll11do a~ tllspo"içõei
00 MiniõtNio
da Guerra,
aq 1.,(l0 qlle ali p rlll/ltlN:erelll.
Copit:1O dt, Artiluetin,
Ivo \)t·leslino (l< me. de OlIveira.
Cupil1ies de C, vallaria,
Conde de 'obrai ( Lllil! de l\1c11o llrayoer)
e José l"err ira AI ·n.
TC'llelll' da mesma ArOla, D. P()uro J"é de ·oronh(l.
Alfer's da referida AnlJ.l, J "J I\·dro
c C.H\'ulho e Mira.
T(~ncntc de Inf'anteria,
JOII PIlIU
'n} do Oir:dcl('ó de lldlo.
Alferes da Ulcsma Arllla,
l\1.IIlOtll J<Jlhjlli:H Tt!i. d'ra, e José Pe.
ft'ira dI! Mellcz{'s.
Cap Ilào. Joã
PNcira
r
vier.
(J. o (~Ill! a an tiguidade do A Iferes dO egimento de J II fa nlr.tia
r.o ].1,. J1ypolilo José Pereira ;'he de Q;; dt! Junho de IS'Hl, (' n:io
d,· 21) de Julh(),
COlDO pnrequivoco
se publicou na Ordem do Excr ..
cito N: ·1[>do corrente anno.
aue Ezequiel :\nlonio
de Fígucimdo,
hc Coronel cficclivo
d~ S('ó,wda Iillha, d ~de !2l dI' Oulllhr 1 de lU 16, t' n:tr. Corn/lcl
Gruduado,
como foi dec!aruuo:,n
Or<.l(·w d.o E I!lcilo N: 44deste

:1:

(InflO.

4:

Que

Antonio

Dia

de Fi~u .ir'dr)

Cocta

livI'ira

i\:r .. vêdo,

que por L>c!cret.) de I L do corrclllll, fui dl'l-J'flch do Capitão da 2."
(;(lmpanhia
do li .talh:LO r acionlll dI' Caçõclc.r
d(~ H. J( ão dn
Areia:.,
ICU cou:.ervundo
a graduação
de Tcucnle Corouel)
por

.'
haver

sido Cemmandantc

a ultima

do Batalhão

Nacional

de Taboa , durante

luta.
--:.-.~>JfI-

Licenças" arbitradas (lor motioo» de mofe.!ia aOB Offici(J(,R abaixo declar(,dos, r. Corifirrntldas po,. SUA
MAGJ~S1'AJ)1~
/iL-REf.
Bm .~;cssi.ode ~.J de NOVf:mbro proaimo pussado.
Ao Primeiro Tenente
tio ~." Regimento
de Artilhl,ria,
Jorge Frederico Buyz , 1l0vf'llla dia, pum continllar a traotur-se.
Em. Scs.~10 de 27 do dito 1nt'll.
Ao COTJIlllissarin Assistenle Gradllado,
José Maria Gnlla.si,
sessenta dias para acabar o traclllml'nlo em que se 'acha.
Em ftess lO de 6 do corrente me'!..
.Ao Alrcre~ 00 ltl-gimento
de Infenteria
N" Ç2, JOtlO Hodtiglll'';,
trintn dias paro lcrmillM o S~II curativo.
.
,Ao Tenente do n.c~ilUcnt() de l nfantorie N" 8, Eduardo Mntheus
de .\ lmeidn Coelho,
vinte dias par acabar de tr actar-se,

-.~-

Licençns ,.egistado!! eoncesiidas aos individuo'
al,aCxo iruUr.ados.
Ao Capitão do lt~gimento de Cavallaria
N." 6, Manoel de Almei·
da Soures, um mes.
Ao Tenente d . mesmo n. 'gimento,
Estevâo da Costa Pimento,
pro"
rogação por trcz OlCZI'S :i licença da Junta quP. lhe foi concedida
Vela Ord('1II do Exerci o N: :3;) do corrcnt
u n no ,
Ao C'lpil.tlo do Rc;;imcllto d,' C,wallllria N: 3, Joaquim Henriques
MOt'l,irn, prol'og'uçi\o por quatr o meaes.
•
Ao Alfcrps do UntnlhrlO
de Caçadores
N.· B, Luiz Augusto de
Pcrestrdlo,
trez nH·7.~S.
Ao Capelli'lo do H. gim 1)10 de Infnnteria N: 3, _'ntanio Gomes
Cazerniro,
pror(\gação por mais sessenta dins.
Ao Capitão do Rcgim .nlo de Jllfanteria
N.· 'i, Pedro José de
Oliveira,

um rnez.

Ao Tcnen'l~ A~\1dnntc
Magalhães l'erreira

o

do Rcgiml'llto

G

.tw,

IIUI

ele [nfantoria

mcz.

Quartel Med,.e General dI) Bxerclto

t

N" li, Luiz de

N.· 47.
Quartel General

tlO

Paço das Neceuidade«
de 1819.

cm ~8 de Dezembro

ORDE1VI DO EXERCITO.

SUA

MAGESTADE
EL.RE[,
como Com mandante
do "Exercito,
.Manda publicar o seguinte:

Me".

Por Decreto de 18 do corrente
Tenente;

em Chefe

Batalhâo Nacional de Caçadore» de Villa Real.
o Empregado' Publico , Jorge Nunes Penteado.
Batalhão Nacional de Caçadore« de Bragança.

.

Dernittidos , os Alferes, Adrió.no Albino Pereira,
por falta de mclos :
e Adrião Affonso Frcire , pela sua menor idade.

Ilaialluio

J.

acional .;l/ovel de Caçl7llore. de Campo Maior.

Demiuido
pelo Te ucrer , allcgando
Jo~é Vicente de Almeida.

moti vos attendiveis

, o Alferes,

Por Decreto de I!) do dilo m~.
lJatalh/io de t oçadore« N.· 7.
o Primeiro Sargento ..\.pirullte a Offidnl do Balalhão de
Cuçadore~
.' 1, e Alumno do Cpllcgio Militar,
Vicente Teixeira de Sousa.
Regimenl o de Granadeiros da RAI LVlIA.
Alferes, o Porta Bandeira,
Ventura José da Silva.
Regimento de [ufanleria N. o .1<.
Alferes, o Sargento Ajudallte do R gimento de Infanteria N.- 10,
Mariano Barril".
Rcgimcl~to de ln/anlc7'ia N." 7.
Alferes, o Primeiro Sargento AspIrante u OlTrcinl do Regimento de
Infuntetia
l .. 10,
e Alurnuo do Collegio Militar,
Joaquim Au.
Alfcrl's,

gusto Masc

ranha:

Ba~tos.

RcgilllMlo de Tnfanterio
:Alferes, o Porto Bandeira do nt~gimcnto
Alumno do Collcgio Militar, Jcronimo
e Albuquerque.
Reeimcnto de [nfanterio

N.

o

9.

de Infanteria
N." 1·1;, e
Ozorio de Castro Cabral

N.· 1~.

Alfere
o Sar""l'lll0 judan
o
'Imf!nto de Infaoteria
N.· Iô ,
Anto.',io Jo : Ozorio : c o Prnn iro urgente do Regimento
de
1l1faulllria
.. 1 , Antonio Joaquim
orrêa Moofo •

•

,

(~

Regimento

]

de Infanlcria

Alferes, o Pri eiro Sargento
Lnfanteria N." 1, e Alumno
tino Lopes de Macêdo.

N." 16'

Aspirante a Ofliciu] do Regimento dedo Collegio .Militar, Guilhtll'U1t! Quin.

.' Por Decretos de 12 do corrente mez , expedidos pplo Milli~t~ri()
do Reino , foram nomeados
Cavalleiros
da Ordem 1 ilitnr de S.
Bento de Aviz , os Capitães,
do :3.0 lteg'irucnto de Arulhcria , Antonio Maria Camoliuo ; da 2." Sccçào do Exercito,
Clnr im nudo
José .Joaquim;
e da 3." Secção do Exercito,
João Manocl de 1\1.·1-.
)0, devendo
os agraciados sollicitM den.tro do prubo legal" os respectivos diplomas pelo dilo .Milliaterio.

--=-.~-Q<.PORTAR1 }\.
Mil'listerio
da Guerra.
=:-: Direcção.
=- 1." Rl'pnrlição =
Conformando-Se
SL A l\f AG EST\DE
A RAIN 11A, com n Pro}lO!\ta do Director do Collcgio Militar:
.MalLda pela Secretaria
de
Estado dos NegocioSo da Guerra,
quc o Primeiro Tenente de Artilheria , e Instructor
da mesma Arllla no referido Collegio Militar,
!..
lIiz Bernardo Leitiw, pils~e a e u-rcer {IIi as fuucçôes <le quart l
Mestre,
por concorrerem
neste Ofliciul as qualidades
precisas pnra
o bom desclupenho
<lo duo logar. Puço das NcC'p,sidad<,s, «m QO
de Dezembro de 1849. _. LUri(mo MauricJo GUitllCI'ITle Ferreri,

SUA MAGESTADE

"O ménciunados

EL·(lEI Determinaqutl
os Omciae:;abai-.
os dl~slinos que lhes vao designados:

lenham.

L" Vivi'(1O

al~

uuu».

Exonerado
do logar
Chefe <1e E tudo Maior da refl'ridn Divi ãO"t
o Teucnte Coronel de lnt'antcrin.
u, Anll)llio JO~l: de 1\1(·110.
lide dc h~lado M.aior interino da dita Hivl ao, o 'l'CIIl'nle '<;11.
ront'l do Corpo do E,lado Maior do Exercilo,
Cnrlos .Maria de
. Csul·a.
Commnndnnt-e do mall,ti,11 de Arlilh ria nn sool('dita f)ivi~5o, oCorOIl .1 Graduado
do E.tado Maior da llICblllR Í'\rmo, t\lItonl
Jo.é
BO<luctc', que se achava na 7. Diviluo Militar.

7. a

Di L"Ísâo

Militar.

Commandanto
cio malerial de Artilheria na referida Divisão,
jor do sobredito Estado Maior, Joaquim José de Oliveira.

Bataihâo de

Caçadores

o Ma-

N.· 2.

Alferes,
o Alferes do Regimento de lnfanteria
N! tt, Antonio de
ASbumpção Seromenho.
.
Regimento de Infantcrsa N.· 5.
Alferes, o Alferes do Batalhão
de Caçadores N: 1, José Infante
de Sequeira
'oares.
4. a Secção do Etcercito,
Castello de JÚpm.ende.
Addldo , o Tenente Ajudante da Fortaleza de Buarcos e Figueira,
. D. Placido de Etirbozn r\ borirn •.

• •

.

--:-.~~

..

~

~U A ·MAG.ESTA DJLE-L-RI:I

l\Ianda declarar o seguinte:
Coronel de Cavallariu
na 3.& Secção
do Exercito,
n,)nlill~(lS Munocl Pereira de U, r ros , deixou de exercer as funcçôes
du ('Iw!'c de Estado Mtlior da 7. Divisão ~ljlitar,
cm 2:1 de Março
de 18 {·7.
•
Q.
t~tlC he João
Paulo de Carvalho e Mira , e não José Pedro
de Corvnlho e Mira. o Alferes de Cnvallaria que segundo se publi ..
cou na Ordem dn Exercito ;\ .. ·16 do corrente au no , continua
a
pertencer á :j,. 8t!CÇ~IO do E, er cito sem vencimento.

1..

(~lIe

o

-.~.-

Licenças arbitradas 1)0" motivos de moleüia (lOS OJficiaes abaixo deelorados, e COlyirmadas por SUA ,MAUL'S'l'AlJE
EL.RBI.
J!.'m euiÍo de 6 do (:orreJIte f1Ie?l.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N. o 1, Eduardo
José da
l'Juiu, trinta dias para terminar o "eu tractnmento,
Eu, • 'essâ» de 'lO do dito meto
Ao Auditor da L"' Di .isào Militar , Jeron imo Ozorio Cabral , ses~elltB dia para se tractar ,

-.~.-

Licença

,.(!qi.tadas concedidas

1l0~

indivíduos

.Ao J\lajor do f' rimeuto d Cavalluriu
lIC. G uerreiro , doi. meses.

_':

abaixo

3, Antonio

ftfdicadus •

José Antu~

{ 4,

1

Ao Tenente do Regimento

de Cavallaria N.· 8, Bartholomeu de
Oliveira Leitão, prorogação por mais vinte dins,
Ao Capellão do Regimento de Infanteria N.· 3, Antonio Gomes
Cazerniro , pro rogação por mais um mcz.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N." 4, João Miguel Luciano de Miranda, trinta dias.

o

QUQ1·tcl Mestre General do Exercdo,

Servindo de .Ajudante General

=

N.O 48.
Quarlel

General no PtlfO

deI!

.NecessidadC8, ''tm

~.de

Dezembro

de 1819.

ORDEM DO EXERCITO.

SUA
MAGESTADE
Exercito,

"O

f~11

EL.HEl,
p nblicar

CORO

()

Commandante

5CÓllilltt!'

em Ch~re

:

RELATOltIO.
SENHORA!
A instituiçâ o do
eal Collegio Militar dimana
de
Um principio
sen ato, justo e benefIco;
sensato,
porque se fundou
um estabelecimento
para dar educa~it _completa,
e cpropriada
a
Tim grande
numero de individues
destinadôs , nobre carreira das atIDas, preparundo
assim Officiacs in Irllido~ e ci-vilisados, tão es eneia ! para a boa orgnni
(lo di Exercito ; justo , pois que por 1I1ll
tal meio se pod m recompensar
\I .. 1i0505 Serviços,
prestados á Patria,
muita
vez'
ti custa da propri 1 vida; henefico , por que á.
viuvá desvalida
do militar,
qno i sempre
m luta com as privações,
se lhe propociona
o recurso de faz 'r educar um filho,
e estubclece-lo de modo.
a er 110 futur. o seu arrimo,
c talvez livrá-Ia da
rui cria. - Serin 1ll':'rA ingr'üidan
IIfII dia nlgu~1fI se lembrasse
UI}
tirar ao Ex -rcito e :i ,\rmn a I' til r( mUIlt:ruçlio gnnha a pr ço de
tantos
IIcrilj lo , e unica
p rrnan nte que actua lmcnte existe. _
:Este tão util E rabeh cimento na li
ri, em mod lo de disclpiiua ,
e de boa diri!cção,
qu deu no Exercito di tinclo
Officincs , com
o l mpo tem ri clin ado , ti vido :'I deticicnciu nos seus HCglllaHh!U.
t03, ao gralld
flecres imo de alllmllos,
{I m{l Jíslriolli~rlO
,de !lnHtrinas
om 'tH '01 Il&illad 5 pelo mClhodo mui conveni ule, e talvez
n pouco e crup 110 no rf'~p~ctiv() ,<'gim II, de iorle que nos "Itimo,
tempo nio I III corrI' p .Ildido á uv ,ll.lua d' p'za que f z no E tatio, Cir~I,,\&lnIlCid
n;' uctualidad
I: o atlellujvcl.
A ,Ia reforma
]1 poi r domada
omo uma IlI'C ~jll dl~, c a ,iJll o recouhecerum
II) ('u Ri ar , Lp..{i I ti Vil
'onc, J -odo a uthori.açrlo
e()n felid a prIa
IJci d' :31 dt~ Julho de 181 ,c cOOlpreh 1II1íd I a do 1.0 dI' l'lnio
\lltilllo. - A \'crdad ira rerorma con i te cm um bl'l1I cOllc('hiJo Heguiamento,
cndo aSila
'CIlÇUO commettida
a pes ous qlW o t.
'mp('Il!JclTl COOI ,.01,) e iI tt.llig 1 'in; t c1avia important
5 medidas
C III 'I"~ :H!()pt r p. r
,(\ ire II de li, 'a 1 dito Reglllul
'II ln,
r,'
<111' v:"t~ m llcionndns no l:~II~hl, ,qt ' l_C110" a hOllfa de propÕr li
.A II
\" "ao ti' VO
• ~ \ .1', L la..
,
,
A I illll'ira
ns m!.
h fUl.E'r ,'h' E t b Icclln nto lInlm 'o t
' 'e 'I...
6 o pu'par
torio$ llCC( &0 ri, ~ par OS
nlumuo
UI os cu
cstmlo Uii3 de inzltucção
\I 'r'Qr,
c ap [

•

[ 2 ]
do competente
ensino , adequada
educação,
tornando-se
nssim cm
um Licêo AJilítur. - Desta fórma podrndo reduxir-se o novo curso
a quatro annos , resulta a vantagem
de se hcncnciar
muito maror
numero de famílias, e ao mesmo tempo s"ppliOlindn-se
as duas UI\·
doiras de Mathematíca
e Arte .\1r1itar, se fa7. nina I' 'OIlOIDIU
bem
entendida,
porquc eSi!USmesrnns Cadt'irU3 sr. aclw:'11I 1)(\ l:<:'scólas Polytechn ica e do Exercito,
aonde os nlumnos poderão receber a ins ..
trucçâo que lhes he relutiva , e no seu maximo dl'sl'nvolvinH~nLo • ..,.......
O pensamento
de abreviar
o curso dentro do C!'lIe;.:;io he aconsclhado , além de outras ruzôcs , pi-la ccrt ez a da inco n venicncin de
conservar clausurados , e debaixo da mais nu lera slljt'i~ilO mancebos
dcxeseto e dezoito aunos de idade, -'- Não convi udo acc'IlI1HlIi.lr
o ensino com doutrinas qlle nâo lião cS~('nci:ll~' p.nn o fim n <I"e 50,
destina o Cullegio ;\lilitar,
se slIppriU1e o Cadeira
d,! Eloqueucia c
Llttcratura , tendo taUlIH!fD em vina a ocollomi,a r.'colllendo.dn 11 S
ciladas
Lcis ; felizes serão os esforços C 111 pr"gnd(,~ pora urar proveito
deste Esta ln.locimento , se os alumnos frearem snbeo do corno deva
ser, quanto se indica no Plano de Rd()rma,
- Outra rnodida irnportau te consisto
em durninuir
o nllllll~ro dos colll';;ioes,
exc('ssiv,'l
CtllllO actualmente
he, o que nrlO !.I' COOll'aUl'Ce
COIIl a rig(1Tn.a vi·
gilanein que carece um E tabelceillH!IIlo
d tcd nnlll(rlO,
e difticlllLa
mui" o ensino. - QUllodo o EXNCilo era irucompol nvelmr.nlc
maior
do C'Jue lJOje lia, o qUlldro do. c()II"giHc~
11tH> cxcfldia
a fi , e tl1lv('í~
fosse Ulll do" motivos que contribuisse pn.rn a SIUl m,~lhor adminl"
trllção. Ue çvidelltc que a rcducção
uo' curso e ..igc a re iucçã()
dos lilllmnos,
pois o contrario 6crju muito oneroso para a Fazenda
Publica,
por iijSO que (h ulllmnos
aiuda sahidos
do Collegi,)
sã()
acompanhados
do auxilio do G_,verno alé Sl'relll pl'nnlo\lldos ao posto de i\ Iferes, - N este Pio no se prescrevem
as q lIal idades que devem ter oS illdividuo~
t'mjJreóaJo~ no Eslabeleciml'lllo.
c sem as,
<J unt'S mal poderflo sati~fazcr á sua lOisSlLO. Na nd mi~ 110 do .. cnndidntos se ultnnde a todas a5 clAsses, dando·s('
preft'rnncin
absolul!\,
aos filhos dos OOlciaes que pereceram em comhatt',
(III oaufrngio,
011 que se inuLilisoram
do serviço f'l1I vir! Ide de ft'rHas ali recobldas.
_
1: a sahida do Collcgio se confere ao!' uluClIn()!\ a rctriblÜCtlO
devida ás ~lIas habilitações,
pM meio d'urnn gradlla<;lltl que cOlIllempia os ruais distillCtos, exciL ndo ti im II t'SlIlIlU!O,
e II > ('()mhinad,~
com a úegislnção actual,
de maneira n lião errOl t\ plrallt s a omcial sem terem sido approvados
no prim,!iro anilO da EbeMa Pólytecllll ica, nem perceber nl a pr!" t aÇllo de ,100 réis dillrios som h .._
'Verem "Itimado
o curso de Cavlllli'lria
e rnranterin,
com t>xcepçio
dos C'JIIC e destinam
ao sl'rviço do Eslado Maior c das Ilrlllas capecioes, com as qllacs se procede na fór.na indicada no Plano,
com
vantagem para o serviço.

ue

r3]
A tnbelln 'de venci-ncntos
Tre enlculuda
cm attençâo
no estado
das nossas fiucnças , sem todar iu se faltar ao que he merecido. _
Pelo orçamento que ncornpanha o Plano se obsorvará uma differença
o favor da Fnzendn Publica de 3:72;l$000 r~is, o que se comforma
com o pensamento eh Lei. Secretaria
de Estado dos .Negocios da.
nucrra,
em ~L de Dezemhro d~ lnW.
Conde de Thomar,
Fclso: Pereira de II !;.;·olhâes,....... ."hdrH1io JI)Sf d' IIvila = Viecon»
de de Cus/cllúCJ.
Conde do Toia] = Adr,alw Mauricio Guilher.

=

=

2;,e . l'eT"l'cri.

Tnrnan 'o em consideraçâo
() Rclatorio dos Ministros e Secretarios d~ E,tndo Oe todas 8 B.C'pnrti:;ô(,~: Hei por bem. usando da
author isaçâ« concedida ao meu Governo pela Carta de Lei do pr imciro d '\1aio ultimo, decretar o seguinte:
PLA~O

DA

lI.EORGUIS\Ç~O

no
Rv.n CO.T.r."!':GIO MIT.ITAR.
- 1~'llSil2o que se deve dar no mesmo Colleeio,

Objecto do ColL gio l,lilitar.
Arli~o

1..

Este E tabelecimento
. !TI por fim educar com esmero
de individuo
por couta do Estado;
ministrnndolhes II precisa instrucção
prcpararnria
para seguirem os cursos de
E ·tudos dos Iht belccirnentos
de ensino superjor , tendo cm vista
hahilita-los
especialmente
para a carreira ruilitar por meio de uma
t~dll\!n~ão apropriada.
Oomo (\ ('QlIcgio Militar foi instituido para.
recompensar
serviço rnilitares , n~., poderâo ser nelle admitidos corno
alurnnns Estadist as , seuâo os ftlh) dos Officines pertencentes
ús se.
guintes clusses : - do Exercito e Armada - ria Guarda Municipal de Li boa e Porto - dos Corpos.
acionaes
quando os pais dos
andidatos
tenham
morrido ()m coru~atl',
ou se impossibilitassem
dc servir por !l J~,it., c1t' fedmcnlro flIli recebido do~ Estrangeiros
que serviram
110 E. (! cil
Libertdrtor
.xi-lentes
nos Dominios
PortugIlC~~3
da Tropa de Linhl1 d,IS f'o" -~õcs Ultramarinas
- dos
Ot,iciaes 5cparado!> do q\ladro do E. ereito cm virtude de aconteci.
mer.t05 polilicM.
!'.. 1Il1icn. lT' jlf'rrnittid
haver !lI Golkgio
1illar alumlJos Por(lio-li-In,.
E'! er fr 'qlft' tarJo
t" n!um o~ c'i.ternos,
conforllle se cstuhcl('cer
no rI' pcctivo l{ glllolllclItO.
Art. '2.0 • e~le E3t J, lecimento
sc ensinará:
1.0 Culligr, phia,
(irarnmntica
Portugueza,
C excrcicios ortb,,'r nhico-.
Q'.o
<h, mmntica c Lin~ :l Lati, fi, Francez c Tnglez.
:l.0 .Philo.ophi. r ('il)111\1 e rn rnl •
.1..
·oçli'! de ~li-t ria O/liversal
(' Uj~torin Oc'ral dCl Portllg'al.
f).o
11:0('· ctt' ('
rtll1nlorri, , (;C'ogrnphin c'rIl gc'ral, e cm parti ..
cu!.,r a de Portn:; I c ~!l,l Po. C ~;;"s, bcm como (l. de TIcspanha.1;"
11m c rto numero

T

•2

G" Desenho linear,
de Figura,
e de pnizugcrn,
7.·
Principios
de Ar ithrnetica,
8."
Principios
e praticas
de ed ucaçâo rel igiosa , moral , civil,
e militar.
9. o HedacçilO,
escripturnçâ o, e contabilidade
relntiva no CorpOI
Militares;
exercicios dos deveres que são comruuns a cada clnsse
dai praças de pret; composição 1)(\ género descriptivo sobre assumpt')S militares escolhidos.
10.· Esgr itna , Dança,
Equitnção,
N ntaçâo t e exercícios gymnaslicos, Exercicios militnrcs de A,tilh ria e Iufunteriu,
Pessoal do Collt:gio
Arl. 3." O pessoal do Collegio
Militar consta do seguinto ;
E~ t do 1\1aior,
Corpo de Ensino,
Corpo Uollegial.
Estudo Mellor.
A rt. 4.· O Estado l\1aior eomprchendc :
J) i rcctor
'"'" '"'"• '" '"'"'"'" '"'"'"'"'"'" '"'"'"'" '"'" '"'" '"'" '"'"'"'"'"'" '"'"'"'"
1
SuJ).DiJCCLor
'" .. '"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'""'. '"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"
1
Ajuun nte '"'"• '"'"'". '"'" '"'"'"'"'"'"'"'"• '"'"'"• '"• • • . • • • • • • • • • • • • . • ••
1
Ca J>{ } ItU) •
1

suu.».

(~uart.j!l

Mestre.......................................

1

S,~crcto.ri(.. ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••
OITt( iar.s Chefes

dos üeracs

1

• ',' ••••••••••••••••••••

•. •.••

41

J\.1pdico •••.••...•..•••....•.•••••••••..•••••.....•.•.

1

eir urgiào

1

..••••••.•.•..••

•••••••••••••••••••••••.•.•

-

12

C01'pO de EUlino.
Art. õ. o O Corpo de Ensino
tiLutos AjudaIlLc~, e .Mestrcs.

compõc·se

de Professores,

Subs.

P/,o!tlisores.
De Grll.mUlolica

De ~'ranCt~Z
Delnglez

•••••••

POl'tllgueza,

GromOlatica

• •••••••••

to

•••

'.

•

c Lillg'oa
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L:ll;
•

..

•

•

•

IIo
•

•

•
•

,..........

De Phtlosopbia
• . . • • . • . . • • . . • • • •. • . . • • • . . • • • • • . . . • . . . .
De fIiSlOl'iu, Curon'ologia,
('
eogrnphia................
De I>csenllO .....•.......••............•.••......••..

SttlJstittlt06

Ajrulantcll.

De Grommatica
Portugu 'za, GrsrnrnnLica e Lingoa Latina.
De Lingoas vivas. .• •. .. .. .. . . . . .• .. •. •. .. •• .• .. .•••.•
De Pldlosophin . • • . • . • • • • • • • . • . . . • • . . • . . • • • • . . • • • • . • • •
Do Ili&toria, Cbronologia,
c Geographia
•••••••••••••••
•

J
1
1
1
1
1.

6
1
2
1

JI

[s]

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

De Desenho

.

,

, principios

7

Mestre»,
de Arithmclica,

e exercícios
thogrophicos.. .•.... .•.•.•.•.•......••••••....••••.•

De Caligrnphia

or-

I

De ECl uiloção ........•.........................••.•..
De Esgrima
• • . • • • •• • • • • •• • • • • . . • • • • • • • • • • •• • • • •
De Da non • ••••••...•.••••••••.•••••.••••••••••••••••
De Gynm astlca e -ütttção .......•••.....••••.••.••
•.•

1

1
1
1

L

I)

Art. 6.° O COlpO Collegial he formado de AJurnnos do Eslado,
cujo numero não ex ccderri fi cento e vinte, pertencendo
doze aos
Officiaes da Armada,
e dos Alumnos I'orcionistas
que forem ad-

mittidos,

E$fado

,lfenor.

Art. 7.·
O Estado Menor consta de
Ajuuante
do Quartel L\lestrc............................
Fi ~I. . .• •. . •• •••• •• . . . . •••• . ••. .• . . •• . . . . .. .• . ••. . •. •
Di penseiro. . . . . . . .. •••.........•.......••.••.•••....

1
1
1
1
1
1

Copeiro . . • • •• . . • • • • • • • • •• ..• • • • • . ... • . . . ..• • . • . • • • • • •• • •
Guarda-Porrâo

;

•••••••••••••••••••
'. • • • • • • • • • •
Co~jnheiro • •••• • • • • • • • • • • . . ..• • • • • • • • • • • • • . . • • . • ..• • • • •
.AjtlUante () dito
~.. ~................
("1hcfc5 de l)nlicin .

f~) f rmeiro

Aju.lantes

dos ditos.............................

.•..••

1

I
4.

4
Q

COIJtin\Jo

c.~orllctciro ••• (.

'"

I

. • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • •
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E o numero de famulos e criados que o Governo authorieur , segundo ItS IlCC(' idades do erviço,
Lrcu clrcun üaucias e vallfagt!1 li que dercn» ter 08 individlJos do
R ludo ,1'fluior.
Art, 8.° O Director nào terá menor graduação
que a de Ofti.
cl,1 Sllp rior ; e nlém das bons qualidades que deve hnvl'r CIII ll" m
ditl;rc UIIl • lubelt'cilllt ulo d tal nfltllr<~zn, p()s~lIinL a lIecc~ aria
iII IruCÇ:I)
p r,1 L Il1nr n devi la pnrle na 1I11perilltenucllcia
dos Es-

tudfl
o

§.

rou,'),
o Vire

que ali
j,0

e prof," fim.
elor lião terá m. ior grlldun{to 'luc a dc Coe Lar no caso J. pu I r sub.tituil· cOl1veuientcUlcnte

O SlIo.Dir

t' d"\'l'r;'1

t r.

•

•

[G }

9. 2,· O
devorá est ar
que trncta o
fr anceza,
§. 3,0 O
tim , e para

Ajllflante não terá. maior gruduaçâo que a de Capitão:
habilitado
II poder iml.ruir o uluumos nos objectos de
§, 9,· do artigo ~.o - Paliará correntemente a J;ngoa
Cllpf'lIão deverá ser apto para auxilinr o ensino do lnithtrutr
os alumnos na priwcira parte do §, 8,0 do ar.

tigo 2.·
~. '1,; O Quarlel Mestre será um Officinl subalterno
em Commissào , eom 8S gu< lidades proprias pnr.\ o ho!'1 d sem p II!lO d ..lla,
,6.·
O Secretario , se fôr militar,
não tl't:í maior gradua ~l()
que a de Ca pitâo ; e só será provido naquctle Jogar o que se hahili ..
tnr etll concurso.
I~.
6.0
Os Offlciaes Chefes doa Geraes n;o t.',;.o maior errad Hl
çfio que 8 de (japitão.
'fendo de mais pNto t', "" TI,.. p""~,lbllidltd
II educação
moral, civíl, e militar dos t\IIlIlIllO~. he lllistér \lu p !Ias
suas mancirns,
intelligencia t e ('xem!>to, seja III eiq)f1Zf'~ d.> exercer
Ião importonte
eIlC,lT~O. Deverão fallar corrcntem ~1I1l~
uuia das lingons ViVRS qUto se e n sjr-nm no Collegio,
~,7.0
Os individuoe do Estado Muior terâo os'vuncimentos tnars
cacos na r« pectiva tahella ,
.
§. B, o O! OITl('iacs emprel!ados tiO rt'ferido l~stad() I fnior,
nlO
c(ln~idt'rfl'~üs em Commis.1.io activa pAra (I cu II CI' ,O TIl ln. T.
Dos P1'()fen01'e1, e Sttbstituto. Ajmlanl(s, se" Qrdenado., v 11togens, c ga"antia., c c:lot lJ.1ellr~8.
Ar!. 9,· O, Proft'lsore,; e Sululitulol
Ajudante., terão o vl!ncimcnt .... marcados
na r ~p('cti,a tahl,lla ~ as 8l-11l!l"anla~("
e ~arantins &NRO as que eilivercUl e.tipul-ades
por Lei para Jttuucleci ..
D1entos analogos.
§, 1. 05 Sul> titutos Ajlldantetl servem pnra fazer a VelCS do
proprietarios
nos seus im!JPdimentos,
e para ajudar o cnjno,
conforme se estabelecer no llegllhmento.
§. Q,. Os Me ..tres lt'rão o vencimento qll'" SI' (' tlpnlnr por con·
"Venção, alllhori ada pelo Governo,. 01\0 cxc ,li 'lido () m:tximu elotabelecido na tabdla dos vencimenlos,
0

Do. t'ollegiM',
Art.

lO:

Na adm' SilO d ada CoI! (piai ~e oh. ('rvorá o seguinte:
1.' Ter 8 entrada de dez a d~~ nonos .11' idalh',
2.·
Haver sido yaccillado,
oU tido be. ign,
(l',e não 5(, r
molestia contagIosa .
. 3.'
Qu não lt:nha lesüo que o prive d seoguir seul e tudos, e
de servir no Exercito.
4,'
Que saiba,
pé·lo m IIOS, 1 r,
leN!Vel'",.
~ quatro
opera·
~õe8 em lIumeros intelro~;
e no Regulameuto
5 c tab le ri\o o
principios que devem tel' quando entrarem pllra o Collegio n idado

de doze

anDO.l.

[7 ]
fJ.· Que n:io lenha innrto seu a educar-se
no mesmo Collcglo ,
como Aluamo Esradista , se quiser entrar ne ta mesma qualidade.
§. L" Preferirão na adrnissâo : 1.0 Os filhos dos filT!ciacs morlos em combale,
ou ern naufragio.
2.0 Os filhos dos Officiaes 11111t ilisados para continuar
em serviço activo , pM effeito de fendas recebidas 1'01 combatc , ou em nnufrajrio, Depois de ultendidns
estas
duas Classes , as vacut ur a que rustarern serão preellchldos,
proporeionad amonte
(ln numero
dos requerentes,
pelos úlbos dos individuos comprehendrdos
nas quatro seg uintes : Vi uvas dos Ofliciaes M!..
litares nào pertencendo
Ú pf!l])cira Classe; Officiaes (j"ncracb, Offieiaes Superiores , C~pil:- ('li c Subaherncs.
§. ~.o 1 euhum alunmo poderá permanecer no Col1e~iCl, logo
qu\.! complete
dezeseia annos de id de, sendo-lhe
todavia.pcrmilli.
do o terminar
o seus ostudo , se ClItiln estiver no ultimo anilo.
~. 3.° O~ J\lUUIIlC\S
illt rnos , que obtiverem approvaç('!n de tudo
que se ensinar no ColI(·!{io . ttlitar,
tendo nssun completado
os
cus estudos se,;"'!" qU:llifl('3:l
por um JI.ry espccial , c..m posto do
Director,
de dois Officiacs , UO E~lad(\ Maior, e de Joio Professo11'3, lodos quatro tired
! sortc,
em dois gr:lOtI de mt'rilo, <'UI conformidade
com o I!ue !lei t~stubelecor a tal re.peito no rc.pecli\'o
llegul.filt'nl

§. 4."

•

O" Alllmnos ql
obtiverem
11qUl.JiflcaÇrlO do 1.0 gní.o,
pura n quul bcrá prcci:.o ler UIU mer~ciJlll'nt
di.linclo
a lodos os
rl'~peitos,
ossentnrãn proça II go que snhircm dll Colt.'gio, em qualqul'f Corpo d~ Cavall ria, ou Infanlcria,
com gludllnçào
de Pri.
JII('iw. S.lrg-(·ntos,
e os r spt>CtiVOli vl.'llcirn"lIl'h,
denominandoe
l'rim irlls Sargentos Alllm~w!t1 lelido por di,tinclivo urna corôo de
JIl('lül
nnlorcllo pM baillo do horn!'ro direito.
Passartw a ma~ricl111- l! 110 primeiro nono da I:: óla PolYll'chllica,
cquando ~ellhnm
01 t I,.
r pectiya approVlilçü
IICrllO d claradm
A~,Jirunted n om..
cinl':lIln
o\,pocimento deQiO réis, c"~8nndo oglle percp!Jiarn,
dt'stiIHllld,).
.. habilitareU)·se
CI)rn o cllrso dl~Cavallaria
c JIl!"anll ria,
&l'rrLO matriculado:;
m, primeiro <lnno da Esc:6lo do .Exercito,
telldo
1.1 gruduação
de AlI' rc , ~ a pre la ·ão de 400 ré,lI dluriolt, C()U1 liatllrt'za de pret, logo ql1e
nl II. a f' pcdi\'a approvnçilo.
Nas
prollloç'C
para o po to daAlferl's,
s-rilO
por 111111 allligllidudl~ con11.,•. plll<10· com prl'fer II(,ia , t('mlo b(\n~ infMnJucoes,
na purte qua
mpelir ao. que ti, rem hahilit!lçoe~
scielltiflc~IS.
A1llIt'1l"b dós rer; riJo AlullJlloS que não f"guir 10 o. ('stlutO!> na Ebc()la Polylec1l1lil'B, e cio ]~"ercito ~ t'ntrarão
COlHO Pdmeiro~ Snrg-l'lIloli
nab v....
aturas fi IIti occorrercm
no re~Jleetivob Corpo.
~iiONào
ad miu idOI. I gllllcla mll'ri uJa no mI' mI) anno, no ditas E~c6Iu., St'nuo
for moltVI
jl ilcatkJs.
COlO el8 Alumnos qllllliflcudps
('m ~.o gr:o
se 00 eevllrá o mesUIO que vem de lo! ilitabcl\!cer pura os uo 1.· ,

[ 3

i

com a diffcrcnçn de q ue não lei ào ii gl':HluaçrlO de AI feros , q ua ndo
houverem
sido npprnvudos no 1.. a n no da Escóla do Exer cito , e
só serão promovidos ao posto de Alferes, quando
nâo houver candidatos da primeira qualilicnção,
podendo todavia concorrer por
antiguidade
com os Sargentos.
Os Alumnos que se dcstin arr-m ao
serviço do Estado ~hior,
ou das Armas especiaes , passarão do primeiro UIlIlO da Escóln Polytcchnica
pura o segundo,
e quando tenham alcançado
a approvaçâo deste anuo gosar;w as mesmas vantagells conc(Hlidus aos que ultimam
o curso de Cnvallario,
c l nfu nteria, as qll:lCS cossarâo quando interroui] un a frequencia :,I!!O causa
justiúcnd a ; o seu acccsso porém serú reg ulado opportullulllP:d ' rl.':o
disposto no nrti~o :l6.0 do Decreto (h 1!2 ele Janeiro de 1B:37. ( uan do terrninnrern o :.l.o anuo da Escóla Polytechnice
o GOVCr!l() desi'gnará as armu s para qllC se devem habilitar , segundo as n eccssidudes do scrviçn dando prefercnclu
para o Corpo de EngcnIH'ri,l
aos estuda') tes maiô li ist inetos. Seriio isentos de pagar encerramentos de matricula)!,
c exumes t em quanto não perceberem
a prestação de ,100 I'Jis dia rios.
Dos Empregados Subalternos.
Art,

O maximo

dos vencimentos
dos Empregados
Suballia rcspecuva tabellu,
§. 1.0 Serâo providos nos seus Jogares por proposta do Dircc101', e appi ovaçào
do Governo,
c pelo mesmo modo despedidos
quando a isso derem causa,
§. 2:
Procurur-se-hn
qlle taes empregos rccáhiam , quanto posI!ivcl cm Indivlduos que tenham bem servido no Exercitil.
§. 3:
A admis,[(o dos Sorvente8 pertcllcc ao Director.

ternos,

11.

0

ho o marcado

f:slabe t:cimentos do Col/.egio.
Art. l~"
Uavera uma Bibliotheca,
e os mais E~lubelecirn(!nt()!I
lH'cessarios para se levar a e[feito o ensino dclermllludo
no presente

Plullo.

J)f) p"ol'ilTlwto
dOI; PrqfeslOrc$ e Substituto.
Ajudantes.
Arl. 1:1.
Eilt~ objecto 5l!I'Ú regulado
conforme estiver deter:
u

,-

nado por Lei pa:'a os Esl:\belrciuwnt08
analogtlb.
§. 1l11íco. (~ilaJlJI) por.;lll hu\'cndo-se proce(li,{o n conCllrs • ('m
resultado d('sl(!, não tiv('l' sido passiveI prover () log.lr varro, (I Guyerno poderú cC>llllllissionar para o mesmo logar pc soa ed(,ue, ,
nbonnndo-oc-lhe
o vencimento
marcado
por Lei para aq\lcllc que
foi Euppri'r:
dJver<L porém o ('onCllrso repC'lirosc anlluollllcntc.
/)0 IcmrJf)

Arl.

] ,:

lectivo

c

feriado

O anilo

I('clivo, {'()IlIC\" no dia [) (Ie Oul\ll)ro,
em
qlle ucvNi
ter log-ar a I.Ibt'rlnra dns Alllu·, e termina no ultimo de
A g'l,tO. () IIlt'Z de Sel .. 1I1llro hp (te ferias gerac , c haver.i além
taa
as ferias da Pn eoo, e NotaI.

ue

[9 ]

§. único, Ile facultativo para
CoJlegio no tempo das ferias.

os Alumnos

o saliir para fór.a do

Dos 'fundos do Collegio,
A rt. 15." 05 referld 5 fundos consistem:
1.n Nas mezadas dos Collegiacs Estadistas,
que terão natureza
de pret , e serâo pagas regularmente
cada quinze dias.
~..
Nus rnezadas
dos Alumnos
Porciooi tas, que nunca serâo
superiores no que estiver' estipulado para cada Alumno Estadista.
:.l.. Nos emolumento
ciilS matriculas,
certidões,
e qlUlc\>qucr di ..
plornas dos Alumnos Externos,
regulados pela tarifa que no H.egulamento se estabel cer.
·1·. u 1 os emolum ntos de quaesq uer certidões,
que pcrtendam ti.
ror os Al unmos sahidbs do Collegio , sendo passadas uma só ,\,('%,
gruns.
õ.· Em toda e qualquer rpC ita além das precedentes.

Da Ad"lwi,tr

.fcio econonnca dos fundos.

Art 16.0
A ref rido! ,\JtIllni trllçrto será conrmcttida
II lima Juntn cornpostn do Dir -ctor , d~ 1 I Prof!' sores , e dois Otticin('s pl)r
turno au n un l, O Secretario
do Collecio he o encan cgudo da
cripturaçâo
da Junta Adrniui ttruí ivn, b

G,,-

Do Con elho do Collegio.
0

Art, 17.
A reunião de todos os Professore , e Substitutos Ajudanr-s , presidida pelo Dir ctor , constitue o Consf'lho Escolur , que
ter.i u seu cargo a administ+açâo scienlifica do Collegio.
Do Couselho de I1perJeJS·oomcnlo.
Art, 13" Este Conselho será composto do Director,
de 11m Profe ar deito an n unltnente pclo ' :t~elho, e àe lrcz illdividno. d{'vidlll1)f'llle hubilitado3,
e nomendos
pelo Governo.
Deverá reunir-se
t,)dOi Oi allno ,e será encarregaôo
de propõr todos os mfllhoramell'P
to quI" convclJhnm ao c5tabclecimellto,
e sobre tudo
parte relati ":1 LlO ensino.

na

Da policia do Collegio.
Arl. ]9.0
Ao Dir clor pertence manter a policia do elloul'leci.
mento,
c nrhitrar os custigns,
m conformidade
com o quo a tal.
rr,!)(!ito ..e determinar
no H.eglllanJento.
5..
Pnra julgar do' ca)os graves,
e dos que importnrem
('xptll 'lO do '011 gio,
havl'f<í. um Coo {'Iho di iplinar
de tres memhros, norn('ados ror e cala (fos
meia s do ESludo Maior. Quando
o Con clbo fór de opinião (III tenhn logar a, expuJsl'lo,
8ubirtl este
Il godo
ú prl'senç d
'o c.?rno com o parec r do Dir~clor.
9. Q •• O cu s d expulã
o: 1.. Fnlta dcapplicação,
e
llprovl'itorncllto
ôllr r I doi~ annos slIcce sivo : 2: Muu cODlporla ...
rll('nlo incorrigi .. d:
1" ctos rril1linoso~: 4: DeaerliflO cou:uneltlda depoiS do quatorze anilo;, de idade.

1:

3:

T .ro

]

Di.I]?JsiçÚLS dirooJo(lli.
Ar!. 20:
srw obj-cto de disposições rt~gll!am('n!ares,
o rnethnr'o
de ensino,
e Iórrna de exames,
o (lue se estabclccerú
de maneira
que em qll:llro a n nos se possa ultimar o curso de prepar,'üorios.
A rt. ~ l ," A os Collegiaes
Estadistas
, que ficarem orfâos
de (ln i
e mâi , e sem meios para poderem
satisfuzer
as suas necessidades,
serão estas supridas
pelos fundos do cofre.
Art. QQ.
O" COl11pHlldios confeccionadqs
pelos Professores
do

Estnl)elecímtJllto,
pelo Governo,
nas,

SCl'110

quando

para
irnprc850s

por

á

~t·.iiAm a ppr ovndos

Art. Q:l: O" P.orl!ioni~tos,
filhos
râo um t~rço men os do quc os outros
Art.

Q4o,0

05

Lentes,

por um Jury

nomeado

clles se poder ensinar
as re~pecti\'n~ doutricu-ta
do Estado,
e em proveito
do auctnr,

0\1

de Officlaes

pn).::lo

militares,

Porcionistes.
.
Professores
, e Substitutos
elas Cadeirus
a jnhiloçrto,
a gosnrt\O pelo modo IHlo

slIpprcmidas,
havendo obtido
ricado com outros em id ntico caso, c lião tendo cinda tempo de
OubiL'clw pnssarâo a fazer serviço nos Estabelecimentos
CUI que este
Jpossa ,nprov('ilnr,
ale, que c Ileguem ao rc (0Criido tempo, 011 se ln ~ dê
convcni('nlc
ucst:no.
Art. Q;J."
Todos
os annos se preencherá
só metade
das vae turas
quc occorrercrn
no C<;HpO Collegiu!
até se haver cffectuudo
a T<:I1\1(,.
ÇrlO drl,~rmillad[l
de trinta
AluUlIIO~,
e C o numero das ditas vacaturas rôr ímpar,
SN:'L a favor dos Candidato
s.
Art, Q6.u Os Alumno
Collegiacs
que ultimarem
no presem
anuo lectlvo o !'0,pectivo
CIlr~O g-OS(ll;IO elas valllng-efls
II',!n!rncl.~c
cstntw!('cidas:
o~ qllc Dcnhnr,'1O
o quinto 1'I.1Ino sahirüo do
(,o!lcg'i 1,
0
npplicl\l\do.sc.lilCE
j:'t o tU,posto no ~, /1:,. ,to arti::ço 10. ; 10v, tido·
se-lhes em conta :\t111el:· atino para pO(!Irern ser rnntri<;lllados
!lO p'l.
meiro da E~cóla uoExercllo.
A~llppre~~ãodasCadejrus
ntlOCOmplco
ltelldidas
neste Plano só se verificara. no fJln do conelll'
ctlno It'ctivo.
A ri. Q7: 1)(15 ncluaes omciues <]11' se acham emprcgado
!lO E·tndo Maior do E.labelcciment.')
selüo c.-nsE'rvados nquellcs,
clIjo ~(rviço fôr d' lcrollllecidn
lltilidaue
110 mc~mo
E~tn' rlecirn
IIto, nill IPI
que 11110s f-tlle algumas das Cil"CIIII,l;)lleja~ especiCI 'lH.lI' 110artigo" t",
com Teln(,:lo á ~ro.dllaçüCl, c :1 I'allarcm o Frnnzrz c lilA'll'z,
Art. QB:
l~ic.a revogada t"ri" a LI'g-isl::lt;tlOtll
cnl1trarir..
5 Mini tro~ e
ecrctnr'
s de E tado de todo
a Itl'l ar i(:~('s,
o tcnham Assim entendido,
e façam I!X'ClIlar. Pnç
das !\t'rc sida·
dcs ('10 \inlt· c 11m de Dt~zembro d mil oitocf>lllos qUl\r'nln (,I!Ove.
= RAI 'liA. = Caruje de ThOlll(lr = ]l'ctix Pereira cJ~ ·1f(lfiao
l!tlil:,~ = A .•tl nio .lOSf. Il' f/'il,,:-· ~ Vi (:ourle de Ca,tctteics
('onde
do '/'I!illl.:::::: ./1t1rillno1Tc", ric ill Guilherme Fcrrcri.

=

O (2UlIl'!tl

Mestre Gt:ncral dI) B.ccreito,

&niwlo de Ajw.lanle

General

=

T.' D'EI.L'

tio.
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nos O/lidnr.
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em SI
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ORDEM DO E ERCITO.
MAGESTADE
EL.RE(,
como Com mandante
de Excrcito , _'bndn publicar o scguinte :
HhLATORIO.

c~ Chefe

.r2 J
pector Gel'"~ldo Arsenal lse 'o 'mais apto para avaliar as precisôes,
in formar o Governo,
e providenciar
con forme as urgencias do serviço, tendo nlém disso ao seu alcance meios para acudir aos concertos, construcçâo demachinas t c maj~ reparos de que aquelle Estabelecimento carecer,
s~rn' augmento de despesa , antes dispensando as Officinas que para este fim precisa,
estando independente.
A'
economia da suppressão dos Emprekados
he obvia,
bem- que não ~
iérá irnmcdiuta
porque se nâo hão de despedir os que existem,
se
tiverem direi tos adquiridos. Por todos estes motivos julgamos muito
vantajoso aos interesses da,Fazenda
e ao bom 'e regular andulI,!cnto
,do serViço, que .se ponha em vi~or '0 disposto no seguinte projecto
de Decreto,
que authorisados pela Lei 'do primeiro de Muio d~ corrente'.aono,
submettemos
á.Appro\,áçã~ d~ Vqssa Mageslad!H Secretana
de Estado dos Negoçl~s da (iJ'u~rrw, ém :20 de Dezembro
de J 849. ::=; Oonde dtt Thoma»,
Peita; J~flira de ,MatTaJháes.
~ Antonio'Jo,i
d' A 'vila. =, Viscondê de Co:.tcUôes.
(.~nde do
l'o}al. = AdNunQ, lJl.auricio G-ttilhe1'me Ferre,·i.

=

=

Tomando em consideração
o Relator!o dos Ministros
e Secreta-e
riõs de ·E.tado de todas Ui. ltepartições:
Hei pflr bem , 'l}~ando da
authorisuçâo concedida ao Meu Governo rela Çurla de Lei do Lo
dé Muio ultimo, Decretar o seguinte.
Artigo, 11. o Fica annexada ao Arsena-l do Exercito, e considerada
COInf> uma Repartição,'
do mesmo Arsenal, a Fat)rieu da Polvora de
Bnrcarena , e suai dependencias , que são fi Fabrica do refilio do Salitre em A'lcalltara,
os ArnUlzentr de ,Bcirolas, 08 Depo.itos de Cuchias, e ai Carvoarias das Hilvas.
'Art. ,2.·, Pica extineta a Direcção,
Thesourariu , e Ahnoxari~
fado da l/a.brica da Pól vora; a sua eS'Cripturaçàu, c CtHJ tabiHdade
será coneco ttàda no A\f\!enul do Exeroito. '
Art.
Os aétuaes Emprtlgados da Fabrica da P'"IVMll' ficam
llnidos ao Arsenal do ExJrcito,
para tel'em o exercício que o bem
do serviçn exigir.
_
"
"
. Art. 1-.· O inspe<:ti:>rd\l Arsenal do E Cl'cito t~ltlará as medidas
necessarias para levar a ef}'eiLoesta arínexaç:\o,
e 1>flra '111& a dita
:FtlblÍca..e~teja sempre lU esl!ldo dt~nella 5e mao II facturar a pol vora
llecessaria para a deftHlsa do Estado,
consumo do p-lIbHco, tanto
lHJ Reino,
C~Hno n~s p()isl:'s~õ.es d?,Ult~am?f~.
•
,
Ar. õ. o Fica derrogada q lIatq uer' dlspo!lçao 'éflt cortttllrlo.
Os- Ministros & Seore,lllriot ge.E~tadb de tod~~ as Repartições as.. im'o tenhl;lll1 ,e.otendido, e f~çaUl executar. P.iço 'dás leees~idad~s,
em vinte de Dezenlbro,de
oitoéentos qull:ràrliàé nove.
RAI.

3,· .

e

NHA.

= Contk

~

mil

1I1,0rnu,..

= FelifJ P~,ira

=

de Magal/Jéic••

=

[":r

r
==

Antonio .(oBé d'Avila.
= Conde doo. Tojal;
,ri.cõntlc f!_e- Castcl"
lô(.s. = Lldriano 2l1aurieio Guilherme Fcrreri, t'
,

SU A M AG_EST A!f)I): EJ.-R't;l Determina
xo mencionados

tenham

os destinos

que os Otlici88!l abai-

que lhes vão designadoe

Regimento de Cavallaria N,' 4.
Capitão da 6,- Companl!ia,
o Capi,ão 'do Regimento
ria N,' 1, Pedro Maria de Sousa Cástello Branco.
11egimento de lnfantét'ia N.o,2:t

r

de eavalla-

Cirurgião Aju~ante,
<> Cirurgião Ajudante
do. Regimento' de lnfanteria N.;"o 3, .José Maria Lopes da Silva Leite. ,
'.
~. - . -,
-flegtinenf(J de Infonterio
N~o
Cirurgião :~judallte"i
Cirurgiâo ' ",jlld~nfe do H.egimento de lnfanteria N.· 2., N uno- Vietorino Pínto -de Cerqueira.
Bataihâo NaewneJl de lJefensores da Corta e Rai?tha da f7-itla

a. . -

o

.

de Selubal.

Dispensado
do. exercido
em que •. se achava
o Capitão de Oavallaria
na :i.· Secção do
Nogueira,
em attençâo ao seu máo estado
Para ter o exercicio de Major, o Capitão de
do Exercito,
Ivo Celestino Gomes de
Para ter o exercicio de i\judante,
o Alferesfauteria N.· 1, José Proürio Rebcllo.
çâo

no referido Batalhão,
Exercito,
José Rafael
fisico,
Artilheria na 3,·Sec ..
Oliveira.
do Regimento de ln-

_.~.SUA MAGESTAOE
EL.REI
Manda declarar o seguinte:
1.· Que o Cirurgião Mór do Bata lhâo de Caçadores N, o i1" Ma.
noel Joaquim Moreira,
não recolheo ao dito Corpo no tempo devido, por ter estado doente.
. ",
.
!ia. o Que o zverdadeiro nome do Tenente do Batalhão N aeionul
de Caçadores
de Villa Nova de Gaia, Domingos de Freitas GlliJIIart.Es, he Domingos de Freitas Gouçalves ; e o do Alferes do mestoo Batalhão,_ Antonio da Silva, he Antonío Gonçalves Junior,

--.~.,

LicenfG' regi.tada.

concedidas

.Ao Tenente do Regimento
Maia,
turo.

sessenta

dias;

(10.

Offleiats abai;;to indicado, •

de CavBlIaria N.· 1, Eduard-o José da
a começar e'UI 6 de Janeiro' proximo fu-

Ao 'Capitão do Reglmento" de Cllv~lIarj;l N" "', João Couceiro
Costa,

trinta dins.

.

oa

Ao Capitão do Regimento de Infanterio N" 6, Antonio José da
Silva Vleira , sessenta dia ••
Ao Tenente Coronel, com exercício de Major da Praça de Almei»
• da, JoaquiruAntonio
de Abreu 'Ca!lello Branco" tres mczes,

o

Quartel Medre General do E'xercstQ,
'':,'

•

•
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EXERCITO.
rnnlEIRO AN~O.

L1PRE

A NACJO'AI,

I~OICE ALPHABETICO
DO

Addidos-a

praças, e a veteranos-paginas
6, 13, 24,32,48,
49, 59, 65, 76, 82.
Amn'istia - 52 .
.Amnistiados - ampliação do praso para a sua apresentação - 85 .
.Antiguidade - manda-se contar -17,
75, 8i.
_ collocado e despachado sem prejuizo de -18.
_ dos officiaes, que não pertencerem ás armas especiaes, que passarem a outra, em eonsequencia de
ferimento recebido cm combale - 52.
~ para na repartição do ajudante-general se conservar
a exactidão e regularidade das relações de antiguidade dos porta-bandeiras, e officiaes inferiores, determina-se a participação immediata de quaesquer
alteracões relativas aos mesmos individuos, e de
futuro' á medida que forem oecorrendo - 68.
Aspirantes - declarados - 65.
Atiradores -linha
que avança fazendo fogo - 37.
Baixas-do
sorvico - 59.
praç~ dos commandantes dos corpos de cavalIaria-46.
Cavallos-3.a
Cirurgiões- concurso para os legares vagos - 55.
- uniformes - 19.
Commando-interino d'engenheiros-12.
»
do material d'artilheria-1iS,
25.
Commissões-:- dissolvidas ou terminadas -17,
4l1-, 45, 85.
_ creadas - 30, 5iS, 56, 63.
- a que foi nomeada para a compilação das ordens do
exercito é incumbida de compilar qualquer outra legislação, que não esteja derogada- 62.
_ incumbida de estabelecer as escalas que convirá adoptar para os desenhos topographicos, hydrographicos
e militares, e um systema do figurado gcometnco
do terreno - 63.
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8, 15, 16, 27, 33, 42, 1í0, 60, 69, 70,
73, 78, 84, 90.
Conselhos administratit·os - escripturação no registo 4. o, sobre descon(os-89.
Continencia - marcha de - 37.
Corneteiros - toques - 36.
- pagamentos aos dos batalhões nacionaes licenciados
-40.
• COI-po do citado maior - vencimentos dos offlciaes, provisoriamente
regulados - 62.
-nomeação de um offlcia! d'este corpo para cada divisão militar, a fim de procederem a reconhecimentos
militares e outros trabalhos - 66.
- aquelles dos offícíaes, que estiverem empregados
cm outras commissões, só depois de concluidas estas é que devem marchar ao seu destino -70.
Corpo6 nacionacs - vencimentos - 3.
- pagamento aos corneteiros e tambores dos que estiverem licenciados - 40.
- reuniões para instrucção - 40.
- autorisada a continuação da sua cxistcncia - 43.
-abono
aos officiaes, e praças d'estes corpos, que entrarem nos hospitacs para serem observados - 46.
- abono ás praças dos que estiverem licenciados quando forem presas para serem julgadas em processo miilitar-70.
Condecorações-paginas

Declaraçõ68-7,
15, 60, 68; 69, 77, 89.
Demissões - d e cargos ou logares - 1.

-de
postos:
- Artilheria -12.
- Ca\'allaria - 58, 65.
-Infanteria-ai,
58, 82.
-Praças-3i.
-3"
secção-48.
- Amnistiados - 24.
-Corpos nacionaes - IS, 6, 13, 2~, 31, 48, 58, 65,
76, 82, 87.
Despesa - do exercito para o anno de 1849 a 181:)0- 38, 39.
Destacamentos - mappa dos que são fornecidos pelos corpos de
infanteria e caçadores - 21.
Elogios-33,
77, 84
Escola do exercito - conselho de aperfeiçoamento - 56,
-alumnos
premiados no anno lectivo de 1848
a 1849 -71.
Escola Polytcclmica - curso de geologia e mineralogia - 2.
- conselho de npcrfciçoamcnto - 56.

INDICE.

!)3

Escola polytechnica - alumnos premiados no anuo lectivo de 1848
a 1849-paginas
72.
Escoltasnão tomam sôbre si a responsabilidade
directa na conducção de qualquer preso civil-7.
_ gratificação ás que conduzem presos - 3.
.
Estatutica - da repartição do ajudante general do exercito - 1 f •
• Exel'cito - é o gO"crno autorisado a organisa-lo - 35.
Exonenações-dc
dift'erentes cargos, exercicios e commissões1,6,9,25,
26,29,42,44,45,
49, 50, 60, 66, 79, 88.
Extrat1ios - nos hospítaes - 10.
Fallecimentos-8,
:16, 27, 34,42,
50, 74, 78, 84, 90.
Força - eífectiva dos corpos de caçadores e de infanteria de linha
do exercito no :I.o de Março - 2:1.
_ do exercito para o anno de 1849 a :1850 - 29.
Formulario - para: os hospitaes e depositos de mcdicamentos do

exercito - 45.
Pornecimento -de
viveres c forragens - 3, 20, 40, 47.
Generaes - que vierem a Lisboa - 7.
Gerencia - a conta da dos fundos e artigos, deve impreterível e directamente ser enviada á repartição de contabilidade
do ministerio da guerra até ao dia 5 de cada mez -77.
Gratificação - ás escoltas conductoras de presos - 3.
_ são provisoriamente reguladas as dos officiaes do corpo do estado maior - 62.
- para rendas de casas - 68.
_ a de 20 róis, que compete ás praças, que complelarem o seu tempo de serviço, continúa quando entrarem nos hospitaes - 69.
Ilospiiaes - formula rio - 45.
-vencimentos
dos officiaes e das praças de pret dos
corpos nacionaes,
que n'ellcs entrarem para serem
observados - 46.
Inspecções-de saude-9,
18, 29, 44, 63, 75, 80.
- ao asylo de Runa - 56.
- aos' estabelecimentos
de instruccão
dependentes
do
ministerio da guera - 62.
•
- as de mostra vão continuar - 68.
lnteri110S - resgate - 20, 68.
Liquidação-das
contas dos corpos-:lO,
ti, 14.
Mappa, - da força dos corpos, época da sua remessa - 89.
Musicas-numero
de musicosU.
- collocacão na manobra - 37.
Nomeações- para dltrerentes cargos, exercicios,
commandos,
011
commissões-1,
9, 14,' 15,18,26,
30, 33,35,
44,
49, 50, 55, 59, 62, 66, 75, 81, 88.
Obras - de quarteis - 2.
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Ordens -

de pagamento - 40.
- a commissão encarregada de compilar as do exercito
é incumbida de compilar qualquer outra legislação,
que não estiver derogada - 62.
Pagadorias-extincção
d'aquella da 6" divisão militar-86.
- empregados nomeados para substjluirllm os pagadores
em quanto prestarem as suas contas .......86.
Pagamento - aos officiaes que marcham -1 a, 46,
-ordens
de-·40 •.
- aos individuas que pão pertencerem ás rep:irtições publicas, e forem nomeado$ para quaesquer logares -79.
-explicação
de quaes-são- estes Jogares~83.
Passagens- para o 1.0 regimento de artilheria _ 3.
- do ultramar para o exercito do Portugal-17.
Pensõcs-5L
Porta-machados- colIocação na manobra _ 37.
Pro cessos- julgados no supremo conselho de justiça militar10, 19, 45, 56, 63.
.
Promoções- Engenheiros - 4, 23, 41, 64.
-Artilherja-12,
31. 64-,81.
- Estado maior - 64.
-Cavallaria-23,
41, 47,86.
-Infanteria-.J,
17, ~3, 29, 36, 4t, 47, 6J, 65, 76,
81, 87.
-2." secção-23,
47, 65.
-Praças-4-,
23, 47.
- Corpo telegraphico - 23.
- Veteranos - 23.
- Guarda municipal de Lisboa - 31.
- para o ultramar -16, 36. 44, ~t, 79, 85.
-

para a armada -

61.

-sem elTeito-53.
-para
os corpos nacionaes-4,
5, t2, 24,31,48,57,
65, 76, 82, 87.
- aos alferes de LI linha novamente despachados, fazse um adiantamento para se uniformisilrem -70.
Quarteia - deixa de os haver permanentes - 53.
Rancho - quantias saecadas para a sua manutenção _ 50.
Readmissões-õ2,
53, 61, 62,75.
Reconhecimentos- é nomeado um offícial dó corpo do estado maior
para cada -divisão militar, a fim de proceder a elles
-66.
Recrutas - subsidio aos que estão retidos nas cadêas - 3.
- mappa das que devem ser promptiâcadas
para o exercito-54.
- mandam-se apromptar 6:000- 61.

/

rsorce.
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Reformas, addido. a praças, e passagens a veteranos-6,
9, 13,
24, 32, 48, 49, 52, 53, 58, 65,76, 82, 85,87.
Regulamento - para o corpo do estado maior - Commissão incumbida de apresentar o respectivo projecto - 55.
Remonta - 20.
Beprehensões - 26.
Requerimentos- de passagem para o 1.0 regimento de artllheria
-3.
.
- para substituição nos corpos nacionacs - !j,1.
Sentenças-19,
30, 36, 45, 57.
.
Soldos-concedidos
a viuvas-..51..
Substitutos - condições que devem ter - 67.
Tambores - toques - 36 .
. - collocação na manobra - 37.
- pagamento aos dos corpos nacionaes licenciados - !j,0.
Tempo de scrv'iço-mandado contar-i,
9, 10, 26, 52, 76.
Transferencias :-: 6, 14, 18, 24, 25, 32, 33, 36, 41, n, 49, 53,
58, 66, 77, 79, 83, 88.
Tt'ansporte-nos
barcos dos canaes d'Azambuja-19.
Ultramar - Offíciacs commissionados - 85.
Uniformes- Musicos de pancada - 2.
- despeza com a mudança do das praças de prct - 3.
- dos cirurgiões - 19.
- alterações que appareceram cm alguns corpos da capital-46.
- rccommenda-se a pontual execução do respectivo plano-57.
- devem apresentar-se com elles os officiaes que, para
objecto de serviço, forem. procurar qualquer autoridade militar- 59.
- para os promptificarem se faz um adiantamento aos
alferes novamente despachados -70.
Vacina- iS, 59,
Vencimentos-são provisoriamente regulados os dos officiaes do
corpo do estado maior - 62.
-devem ser abonados os correspondentes ás praças dos
corpos nacionaes, ainda que licenciados, quando forem prosas para serem julgadas cm processo militar
-70.
- dos individuos que não' pertencerem ás repartições
publicas, c Corem nomeados para quaesquer legares
-79.
- explica-se quaes são -estes Iogares - 87.
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