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ORDEM D'O EXERCIT<?

Sua·
Ex·.1l o .MllreC'hal
Ohefe do Exercito', -manda

OU'QUE

,

DE SALDANHA.,

publicar

o seguinte

cM

Commandante

i..

"

Por Decreto de IR de Novembro do anno proxime fiudo , expl'dido pelo Minl51erio dos Negocies do Rei'flo, foram nomeados
('3valJelros
da Ord-u, M Ilil'arde
S. Benlo de Av iz , os Capitnrs,
do 3.· ltegimNllo de Arli!hdill,
Jo~-é Joaquim de Oliveira;
dó Bahlllào de Caçadnre& ~.
Custodio José Pereira;
do Batalhão de
Oac;adores N." ,7, Alltonio OOlnl'S Pinto Guimarâes ; _ do l{l'gi1Il('lllo de [nf,tnt('ri8
N." 6, Jmé Dnminglle~ de Andrade;
devendo
01 agracilldO'S sol-citareen
dnquelle Ministerio o. reepectivos diplomus , dentro do prazo lt')!nl.
Por De'neto elf· 20 do dito mez, expe didn pelo mesmo Mini'Ietio, f'li tambem
nomeado Cnvalleiro da Ordem Militar de S. Bento
de Avtz, 'o Capitão -d'e Infunterie
em disponibilidade
, Francisco
•lo~ dI' Abreu; devendo o lil{raciado so lieitur igualmente por aquelle .'
MHl1Steno, dentro do prazo I(·gai. o respectivo diploma. , .
u

.

[),

-.l-ó<.~.-

811a Ex,- o MR1'eclHlJ Duque de Sa ldanha , determina
que ow
C?ffic'aes a hurxo nl'én~ioIlUdos
lelltlllln os dulinol
que Blel vão de ..
'1~lIad(l!l:

'.

ençadores N.o 3.
Uaplluo do Bal-alhão
~ .• ã, Manoel l\laria de ~I(lg'alhães.
Brltalh,lío de c,tÇa.!ol'es N.o 5.
C.·pilão da 1.& Compallhia,
o Cap:Ü" do Uatlllbão
N" :3, Homào Antonio de Sousa Girão.
Bala'/Ul.H

Capit:lo

da 8," COlflpallllla,

~

{l

de Caçadol'el
de Caçadores

-.~~.-

Por Aviso cio Mini~tt'rio da G U€TTIl de 23 dI' Novembro do anho
proximo pns~ndo, se rietermina
que no flln de 'Cacia Selne'btre reJlJettalll os Goverrllldores de todo. os Plc,idios,
e Praças dto OUt'r.
ra uma lIota na conformidade
do modelto jllnto 00 Ar.enol do Excrci{o, 11fim de que por cita SI' POSSô,ffi rlscalisnr <ti ue»contos fdlos aos
prt'!icliauos por .:!rtigos extraviltdos ú Fazenda.
Sna Ex.· o MarechuJ
1l11intc:

1.· São prevenido •

•

/'

.,

-- ..~~~*-

Duque

Ue Saldanh .. , manda declarar

o se.

•

do Exercito,
pBra fazerem apresentar na Rt'P;Htiç:iO Central dI! S<!cretar ia de Estado dos Negncios da Guerra as I'U[f'lltl'3
1'10 que hO"IIverem de ser lançadas, as Apnstillas de graduações,
ou outras q uaesquer, cujas despez as Ih"8 tem sido 011 forem descontadas
cm seus
soldos, por efY"ilo do Decreto de 2:~ de Dezembro de 18:36.
2.·
Em conformidade
dn l.a d(!clamção
publicada
n a Ordemelo Exercito ,N." 53 de Q2 d(~ Setembro de 181,{, faz-se con stn r ,
para inlelligencin
dos interessarlos , que as honras e prcrogntivas
concedidas
aos Officiaes,
que foram dos Corras Nacinnaes , nâo
l)ódem aproveitar scnúo aos que houverem tirado as respectivas Pa ..
tentes pelo Ministerio da G ur-rrn ,
8.° Que o verdadeiro nome do CapitllO (hoje Major Grnduado ,.
lnfanteria
em drsponihilidndo
, fi <]IICIII pela Ordem do Exercito
N." 54 do armo proximo passado , foram concedidos sessenta dias de
Jicença da JUlIta, é José de lletlellcourt
Athaide , c não João de
Betlencourt
Atbaide.
4." Que o Major Graduado
do Regimento de Iufanteria
N,- Q.,
Agostinho Moreira Lobo, só gosotl trinta dias,
rins licenças rc~is.
t adus que lhe foram concedidas
petas Ordens do Exercilo N." 76 e
$1 do anno proximo passado,
õ." Que o Capitâo Antonio .Augusto de Almeida,
da 8" Com.
panhia
do Batalhão Nacinnn l df' Caçadores
da Rainha c Carta da
Cidade da Guarda , j,i havia sido reiuteg rado no dito Po~to, por
Decreto de 26 de Ag-osto do nu no proximo passado ~ publ'icado na
Ordem do Exercito N. o 1'J6, quando pela Ordem N .. 67 de 11 de
Outubro do dito ..anno , foi nomeado pum o Commundo
da referida
Companhia.

ne

~.~*--

Licença arbitrada por motivo de molestia ao individuo abaixo
mencionado,
Em Se.não de Õ de Dezembro proxim» passado.
Ao Omeial da 2,a Clnsse da R'·p a rtiçiio de COlltnbilldadc
do M"nis.
terio da G lIerra, Jeroniml) Freire Gameiro de Cabtro) quarenta
dias para eontinu-ar
a traetor-sf',

--*~~-

Licenças registadas concedidos aos O)ficiotJs ahaixo indicados,
_Ao Tenenle do Balalhflo de Caçadl'fl1s N ,°4, Alberto Schwaluak,
vinte

dias.

Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N.- 4., Anl.onio de Sousa.
Chn(.\'os, trinta dias •
.Ao Capitào Graduado
rio Hegimento
de Infanteria
N.- 10, José
Eduardo
da Costa Moura,
sessenta dia&; sendo quinze por confirmação da licença que lhe foi concedida
pelo Sr. Commandallte.
da 1.& Divisão .Mi1ilar, na conforJnidllde do §. 11 da determina-

[ 3 ]
ç:io da Ordem do Exercito N.· 63 de 14. de Outuhro
do anno
pr ox iruo findo.
Ao Tenente
Graduado
em disponib:liJade,
Augusto
Cezar Saraiva
da Fonsece

Couunho

Ao Sr. Coronel
uocl

Joaquim

, dois

rn cz es ,

do Batnlhào
'I'avarcs

Nacioual

IJuc,ti

de Caçadores

d\~ SIlU,U,

de Tuvira , Ma-

seis mcecs.

--*:t."};-~,;,--

Conflrmados
por Slla Ex.a () Marechal
Duque
de Saldanha,
/IS Ilc('nçn~
qllc os Sr s , CoJn:"al,dnn!rs
da I.", ~.~, G.a, e 7.·
Divisõee
,1\1ililares,
participaram
ter CIHle:! didn UOS Of!ici"cs
o baix o menci.inados
, na confor midadc
di) ~. 11 da detormiunçâo
da
Ordem
do Exercito
N.· tis. de 1·1, de Uutubro
(!u anilo prox irno passndo.
.
Foram

Ao Capitão
Barreto,
Ao Tenente

cinco dias.
Graduado
seis dias.

Regimcnro.,

do mesmo

Can hão,
Ao Alferes do Regimento
Chaga~,

dc Cavn llur ia N." 5, Francisco

do Reg imonto

de Lnfautor ia N.· 4., Antonio

quinze
dias.
Graduado
do R"girnclllo

Ao Capitâo
McIlo P,Ua,

Joaquim

prorognçâo

por

de Infnnleria
mais. qU;llze dias.

Antonio
Proeopio

de Sousa,

N.· 9,

Luiz

de

AlTeres do Regimento
Je [nt'ulllcria
N.· 10,
Antonio
Rufino
PC'reira Barboza,
quinze dias.
Ao Tenente
do Regimento
de Iufantcrla
N/II,
Antonio Maria
da S,.lva Valente,
quin ae d ias.
Ao Major do Regimento de Iufnnteria N.· 13, José Maria da SilAo

va, quinze dias.

--iI<~Q(.-Sua Ex.' o MareclHll Duque de Salda1l11u, IlS lice nças q ue os Srs. COOlmandallh's
du Q •• , e (i." Divisões
M.li~ares,
participaram
ler cO!lcNJido aos OmCil)('S nb:.lÍxo meneiolladfls, na conformidade
do i\no ~ .. das IIl~trllcçàe~
in~eltas
na
Ordem
do EX<;fcilo N." 13 de 6 Ue i\L,rço de 1837.
Ao Tcnf'nte
Coronel
do ltcgimenlo
<lI! Infanteria
N." 1, Joaquim
José A hoares,
trinla
dias pnra se traC'lnT.
Ao Cirufg'lllO de Brig:..la Gradllado
do Ho gim~nto
de Infanteria
N.10, José J\1;, ria N unes dos l~(·is. trintn dia; para se Lra\:lur; conladoi do 1.· de Dezcrn bro proximo pas.uuo.
Foram

o

Confirmadas.

por

Chefe interino do Ellado Maior do Exercito :::;;
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Q.

Quartel -General na Rua ele Santo Amóro",io, em. 10 "de Janeit'~
de 18õ~.

O'ROEM DO EXERCITO.
Sua Ex." o Marechal DUQUE D-E SaDANHA.,
Cilcfe do Exercito , manda publicar o seguinte:

Com mandante

cm,

Por 'J)(!C1'ctode QO de Dezembro ultimo.
Regiment(l de Tnfuuteria
N.· 1~.
Cllpilão
Grnduado,
o Cu pitão Gr cduudo
de Lnfanteria em disponibilidude., Constantino
Lopes de Azovêd» t' Cunha.
Por J)C('n:!(I de :30 rio dito me".
, •
R~gil/l'lItu de l ufanleriu N." 17.
Capltao
da a.- Companhia,
o ClIp:lão 'Gradllado do Regimento de
Iufantcr ia N·.'" 1~, Cons.antiuo Lopes 'de Azcvêdo e Cunha,

--,.>-~.--

POlU' r\ R r A.
SUA ~1AGESTADE
A HAINHA,
Manda declarar peta Secretaria de E.t"Jo dos Nezocios da Guerra , que os Olliciae. que
rect'hcr('UI as rHçõcs de rorr~gens COI especíe , em virtude do disposto
na ~>ortllria de () do mez proximo passado , devem continuar
a. recehe.las, em genoro sob sua rcspon sub lid ade , cm quanto effectivamente tl\'er~1rI eavlllto, sem dcpendeneia
de nova Ordem, nem ql~~
n,&cn,respelto
seja necessario enviarem-se
outras relações a este MIIllslerJo. as quacs se rcmcuctâo
uuicame n tc daquelles
que 'deixarem
de ter ~avallo,
c que por isso cdsse de lhos a~ro\'eitar
? beneficio
conccd!do
pela refenda Portaria;
cumpriudo
as Authoridades
por
~\lem for~m ussignudaa
as respectivas relnções exercer sobre este obJf'cto a devida ÍI;calisaçilO. P,1ÇO das Necessidades,
em ~7 de Dezem bro de 1851.
Duque de Saldanha.

=

-.II~~it-

Sua Ex." o .l\farcchnl Duque de Saldanha,
determina
que os
<?fficines abaixo men-cionados lenham os destinos que lhes vão de.lgnados:
Regimento
de Cava/l",ria N.· :J.
Alferes, o Alferes do RcCYim~nto de Cavilllana N.· 8, Antonio Xavier de l\1d10 Lacercln Ode BreJerode,
p!'lo ter j'equ<:rido.
Regimento
de ll/fantcria
N: 3.
Tenente,
o Temente do!tetrimPlllo
Jelnfantera
N.·Q,
José do
C armo P'lOto, pelo ter rl'querido.
o
Alf<!fI:S, ,o A~f('res do ltegimemo d~ Infanteria N,· 13 t Pedro, AntonIo Ferre:ra,
pelo haver requerido.
'

•
•

[~ ]
_

.

.

Rcp:.menf,o

de Tnfrmleria

AtrNt'S,
o Alferes do ReI( manto
Sequeira
, pelo ler rcquondo ,

Alferes,
Corrêa

de

N"

6.

Iu fautoria

N"

13,

Reeimento de [nfnnteria
N.· 7.
o A !feres. d'0 Regimento
de [nfanLerill
N.· l~,
Monção,

pelo

ter reCJnei·i.do.

Regi'fwnto de Infouterui
'l'enente,

o Tenente
do Regimento
José Dias, pelo ter requerido,

Regirntuto

N.·
,

Regimento

Maria

N."

H~,

Manoel

,

de Infonlcrin N.· 13.
de hf u nteria r-ft 3, Frederico

o{\lferes,
o Atre.l'es do Regimento
, da Ctlnha I, pelo ter requerido.

,

José

de

n.

de IIJ~'illlteri~
,A

Antonio

de lnfanterio

' '.

N.· 16,

os .Ter.entes
Graduados,
do Hegimenlo
de
Caetano
Jacques
Dupont ; e- do Uegilllent.o
..Infauteriu
N." 9, Francisco
.!\Junop! A,e7. •
.Alferes,
o Alfer.es do Regimento
de Iufunteria
N,"lI, Antonio Joa.
quim de AlllIeida.
Tenentes.
Graduados,
Infantcria
N.· 4,

u\

-*>:jÇ<<<<.......manda declarar o se.
, .
,
1.0 Para os effeitos n ecessarios , que por Aviso di> MinislNin
da
f!uerra
de Q9 de l\gosto do a n no pro xirno fiudo , se determina
que
ao Tenente. do6.,a,tulhào
de Caçadores
N." 4" Amaro Antonio do
4Jmeida,
se conte corno tempo de Serviço effectivo
aquelle
flue es.
teve com baixa desde 2L de Junho
de 1844 até 23' de Dczernbro
de
Úl4,6, em atte nçâo IJ ter sid o ,,~~CIlSO por suspeitas
cm politica
que
não se verificaram,
e no seu distlncto
comportamento
em combale
quando
se apresentou
184-6.
2."
Paro
os fins convenientes
,. que,.p~r
Aviso do Mini.'ilcrio
da
Guerra
de.24- de Dezembro
do anno proximo frndo , se del.errnin1
que ao Capitão
Graduado
de Lnfan ter in ser sin do na Gllitrda
!\'lu.,
nicipal
do ,Porto , Antonio
José Fc:>rreira, sl'ja h'vontnda,
em oh~l'I'~
vancia
do Decreto de 4< de Abril de 1338,
ins\~rl(), na Ordem
do
Exercito N: 31 de 10 do me,mo Olf'Z, a nóla de deserçlLO que tem
uo Livro de' Registo
de Cél\'allaria
N" 6, p(~Las occorrellciQs.
polili ..
cas de 1837,
contando-se,
lhe o tempo de Serviço dt'sde sua priml'irl\
p,Tnça s6menle,
cl'lm exrlu:l[IO daqllelle (!m q,t1e esteve ('Om baixa.
iJ.o
Q,ne o Capitiw
Graduado
do Regimento
de Infanteria
N.·
4, Jooquim
José da Gama
Lobo,
Ajudante
de Ordens
do Sr. Gol:crnador
da Praça
de Elvas,
se acha neste exerci cio desde o 1,· do
Julho
do aano proximo
pàssado,
e nno desde 10 de. Dezembro
do
d~t() anno,
corno &8 menciOllO~ na Ordem.
do Exercit().
9~ dQ
~ererido anl.\Q,
'
/, ·SU&
~t1int":.",,

E",· ol\1;a,rechal

Dut)lI,e de Suldan h.. ,

'

em

N:

[ :1 ]
4.·

QlIe é José ThnnJ.fl.7, Alves, e nâo Jonquim
'l'h(.mnz Alves, o
nome do COpil:'to do I'xtiliclo
Ballllhiw /'>.arHI, que pela
Ordem cio Exercito N: 9:'> do an no proximo fiudo , foi collocndo na
Clas!e dos Om('iIH~' em disponibilida
li'.
õ.· QU,e é Maoot'! 'I'el los r.,~ Fnria, c não Manoe! ~'e!{lt de Fa ..
l'ia, o ver dndeir o nome do Alteres de Ínfuutcrin
que pela referida
Ordem
N. o 95 foi reformado,
'
< 6:
Que o verdudeiro
nome do 'I'cnonte
que pela Ordem
do Exer»
cito N.· Si> do an n o proximn pa~ ..ado,
foi reformado
e addido ao
1;: Batnlhâo
de Veternuos
, é ~I.IIJ(H·I Pil,to da ltoza,
e não .Ma~
1I0el Pilito do Rego,
co m o por equiv-oco se mell~'ionoll
na dita 0r ..
dom,
7.°
Que é Francisco
Corrêa
!\1nnoel de Aboi'OJ, o verdadeiro
no.
me do Tenente
de IlIf~õ1teri,o. <],11'e pe la ,Ordem do Exercito
N.o 9á,
do anno proximo passn d» rol reformado e addido ao 1.0 Batalhão
de ~eterallos:
e não Fr aucisco Mano(,1 ÇOH:~.l;\de Aboim, CODlO por
eqIlIV(1CO se mellcionoll
na dita Ordc ni.
.
--il~~):C!;l-.,
,
Licença arbilrada por mot ieo tt':,.'1~tt:8li<! ao Offlcilll abaixo, declara.
, do , e C0I1;!irmaáa 7)0" Su.o Ex." () ,MarahallJuque
de Saldanha, ..
.
Em. Ses~(tO de ~7 de Nor;e;n61'() pro.cimo passado,
Ao Alferes do Regimento
d\! Iufanter ia N: 17, Manoel Thcmaa
Gomes,de Almeida,
quinze'dia,
parn couvalesccr,
verdadeiro

__ .~,u~'-<.__

'

'~icc"_lÇ_(Js
;'~gilltad<1s conrcdid('(;~lOS Oj)iciaes abaixo indir.i1dns •.
Ao C~ptlUO do Corpo de En~r.nhel'ia,
Alltonio Guedes Vilhcgali
QlllnllOnes, de Maltns Cabral,
trinta dias.
Ao Alferl's do Regiinento c\e Ca,'allalia
N.· 3, l~ntonio Carlos Fer.
'. rei ra J.ull ior,

tres lOezes.

'

'

Ao Alferl.'s do, Regimento'
de Cavall;lria No" 8, Manoel
Alves de
Sonsa, sessI'ntn dia~.'
. "
.
J~O Tenente
Corond Gradnad() do f~ezimell!o de Infanleria N ,. lI,
José M.II'ill' Gomes, quinze' dias.
.
,
Ao ~japilrl(l Graduado
de Cnvaliaria
elll disponibilidade,
José de Oli.
velra de CarvafIlo.
oito dias.
Ao Alfcn~1 ria llle.ma Arma rm inac:ividadc
temporaria,
Augusto
Pinto de l\luracs Sarmento,
tres mc-7.CS

-

'

-*~")tí-<*-

Foram Confirmadas
por Sua Ex," o Mart'chnlDuqlle
de Saldan~a., as I:cenças que os Srs. Commnndnntrs
da 1.". 9.", 4,", e 7."
DIV\S?eS Militares,
participaram
ter "onl'f!(J do aos Officiaes ahaixo
llJenclOnados,

na

conformidade>

do

§.

LI da determinação

da Dr.

dem ~o ~:ercíto N.· 68 de J4 de Outubro
rlo II II II/) proximo passado.
Ao CaplliLO do Regimento de Cavullaria N" 2, Lauceircs da Ru.

(4 1
NJIA.,
Mano!'1 Ayres de Carvalho,
prorogação por mals cinco dias.
, Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores N.· 4, Luiz José Pereira e
Horta, quinze dias.
Ao A leres do Bata'lhào de Caçadores N" i>, André Barba de Castello Branco,
quinze dias.
Ao Capitão Qnartd Mestre do Regimento de Infant.eria N.· 'l, José
Ferreira de Freitas, dez dia".
'
Ao Tenente Graduado do H('gimf'nto'de
Infanteria N.· 9, Anlonio
Maria de Oliveira QIIPiro7., quinze d ias,
Ao Tf~llcllte Graduado do B,()gimenlo de Infanteria N." 14, Manoel
;Fernandes,
quinze dias.
'
Ao Alferes do l{,cgimenlo de Iufantoria N." 17, Manoel Thomas
Gomes de Almeida, quinze dias,
.
-J;>::)(.~..
Foram Confirmadas
por Sua Ex;" o Marechal Dtlljlll' de S~"da·
nha , us licenças que os Sre, Com mandc ntcs da ,1,.&, e 6.a Divisões
Milltaree
, participnra
rn ter co ncedido ElOS Officiues abaixo meneio-o
nados
na -conforrnid ada dOI Art , g." d a s Iustrucçôes
insertas na
Ordem do Exercito N.· 13 de 6 de Março oe 1837.
Ao Tenente do Regimento d e Ca vallaria N." ';1, Femando
A{l'ooço
Taixeira
de CarvBlho Sampaio , vin te dias para continuar
a tr a-

ela r-se.

Ao Capitão do Regimento
Cunha, trinta dias para
Ao Corolwl Graduado do
de Sá Malhciro,
trinta

de Cavallaria N,. B, Augusto
cont in uar a tr act or-sc
It('gicnento d .. Lnfa nteria N."U,
dia, para se tractar.

-_.~,.;-~.-

Cezar da
Antonio

Erratas do Decreto de 20 de Dezembro ultimo. relativo ao DepositoGeral de Cacallaria , public(jcJo na Ordem do /J'xercito N. o 96 do
anno proximo passado,
Erros
Emendas
CnY'.Pago Lio.
Hom,
Cavo
Horn.
1
2
18
Sarg. AjlllJ.
1
."
Snrg. Ajud.
1
9
"
26
Somma ••• 19
,8
Somma . ••
19

o

Chefe interino do Estado Maior do Ezercito ~

.Quartel General no Rua de Santo Amb1·or..io,
de 18J~.

em 13 de Fanelr»

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex.& o Marechal
DUQUE DE SnDANRA,
CLefe do Exercito,
manda
puhlicar
o seguinte:

Commandante

era

DECRETOS.
Havendo-se
reconhecido
a incon ve niencia
de conservar-se
organisado , por mais tempo,
o Batalhão
deEmpregodos
Publicoa , pelo
grande
lran~toruo
411t! resulta,
para o exped.enta
das Hepartiçõcs
Civis,
de serem os Empregados
deltas distr.ihidos
para o Serviço
MiIitar , tendo ha tn uit o cessado as circunst a nnias ex trnordinarias
, que
motivaram
a sua crt'D(;iIO, e que podiam
sórn .. nte ju-uficar
a accumulaçfio
do Serviço Civil,
com () l\1;litar,
sempre prejudicial
ao andamento
dos negocios,
e Ú ecouorni a da Fazenda,
que muito cum»
pro ha ver ('III vist a lias act uar-s cir cuust a II das:
II ci por bem,
Conformando-Me
com a Ploposta
do Marechal
Duque
de Saldanha,
(JoOlrnundante
em Chefe
do Exercito
, Ordenar
que o referido
Bat al hâo seja dissul v do,
conscrvun do os Omciaes as honras iuherentes
ao. seus PÓSIOS, e devendo as praçns
de pret , que llão forem EmJ';egaJos Publicos,
ter passagem para outros Corpos de V()luntar~()s.
h O•f estn occn:ilio
1\ll1lto Me Aprnz
Mandar
signifIcar
aos ditos
O Ificlaos , e praças,
COOlo
leste IllIIIl 110 da honrosa
consideração
que
~le merecem,
o al'lêço
1'01 que por Milll EUO tidos os Serviços
por
ctll'S prestados.
O Presiclehte
do Conseh o de Mini.tros
, Ministro
e Secretario
de Estado
interino
do. \egocios
da Gucrra , assim o
tenha entendido,
e faça e xecutar , Pnço das Nccessjdndes , eui vinte
e tres de Dezembro
de mil oiLocentos
cincoenta
e UDI. = RAiNHA.

r

= Duque

de Suldanha.

Hei por bem Determinar
que o Alf\>rt's do Batalhão
de Linha
da
Provincia
de Angóla,
Luiz Cnrlos Lofortt',
promovido
áquelle
Posto
pelo. Meu Real Decreto,
~xpedido
pelo Mini~ter~o
dos .l\'eg~dus da
Marinha
e Ultramar,
em CinCO de Jllnh , de mil oitocentos e Clllcoenta, seja considerado
perlenC('nle
ao EXt'rcito
de Portugal.
Olllro sim
8011 Servida
Ordenar
'11tP. ('sl.a 1\lillha Soberana
H.esnlllçüo,
fique
llull~ e de nenhum
elTeito,
quando
o agrnciado
deixe por qualqutlf
motlYO,
de ~ervir na mencionada
Provincin
, o tempo marcado
pelo
Dec~eto
de dez de Setembro
de ln.1 oitocentos
<]1I<lrl'l1la e seis. O
PrcSIl!ente.
do Con~elho
de MI(li~tros,
Ministro
e Secretario
Estado Interino
dos Negocios da G llerTA, o lenha assim entendido,
e
faça executar.
Paço das Necessidades,
em ,·illle e tres de Dezem-

?~

'.

[ Q

bro .de m il ioitocentos

cincocnta

Saldanha.,

1

_-

e um., -:- RAI.~UA.

=

Duque

de

Tomando
em Conaideraçâo
quanto
Me representou
o Bf'igadeiro
Graduado,
<":ommnnd,lnl(>
do H.egimento
de Infantor ia numero
dez ,
Manoel
Alexandre
Travassos
, em requerimento
acompanhado
com do.
CllIllentos pelos gllaes se próva que achando
se o meSIlJO Officia] como Com mandante
do Regimento
de Infauteria numero
ires em Vij1nna do Castello 1 no dia vinte e cinco de A bril ultimo,
dia em que
na Cidade do Porto,
a respectiva guarnição
acclnrnou o movirneruo
Regenerador
, espon ta n e a men te ad herir a ao mesmo movimen to com
Q Corpo
do seu Cornmando
, despresando
os perigos c inconvenientes
que de tão, arrojado
procedimento
lhe poderi arn resultar:
Hei por
bem
Prolllover
o mesmo Brigadeiro
á effectividade
do seu Posto,
eont a rido a a fi tignidade
de vin tf! (' oito do referido
mez de A bril do
presente
an n o , percebendo
o soldo de Coronel
cm quanto
niio h011ver vagatura
no quadro
dos Brigad(·iros
effcctivos.
O Presidente
do
Conselho
de Ministros,
Ministro
IJ Secretario
de Estado
interino
dos
~egocios
da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço
das Necessidndcs
, CID ts in ta d(~ Oeumhro
de mil oitocentos
cincocnta
e um.
RAINHA.
::;::: Dugne de Saldanha,

=

. Conformando.Me
com a Proposta
do Marechal
Duque
de Sal.
danha , Cornmnnd an!e cm Chefe
do Exorcito : Hei por hem Promover
ao Posto
dn Major,
ficando
adoido
ao .Forte Novo de São
Pedro
na Ilha da Madelra
, o Capitâ»
Graduado
em Major do Regimento
de Infanteria
numero
quatro,
Caetano
Magno
Botelho
de
Vasconcellns,
cm 1lttenção
a contar mais de trinta
e tres annos de
Ser viço ; á perseguiçâo
, e prisão que soffreu por causa de seus Ienes
~entimentos;
a haver feito a guerra contra
a usurpaçiio , desde quo
na Capital
se restabeleceu
o Governo
It'gitil,no,
até ti concessão
de
Evora
Monte;
e achar-se
incapaz
de Serviço activo,
como foi julgfldo l10r lima .Junta MiUlor de Saude.
O Pres;dente
di) Conselho
de
MlTlistros,
Ministro
e Secretario
de E~tado interino
dos Negocios
da
Guerra,
o tenh(l assim entendido,
e faça executar.
Paço
tias Necessidnrles,
em dois de Jnncirn
de mil oitocentos
cillcoenta
e dois.

~ HAINHA.

.

, Por Decretos

Brigadeiro

,

=

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

Duque

dt Saldanha.

de 30 de DC'f.embro ul'imo, contando
de 29 de Abril ult,mo.
Recramento de Cavallaria N.o 1.

Gradllad~,

o Sr. Coronel,

Regimento

;Uri&,adeiro Graduado,

Vicente

de Infantcl('ia

o Sr. Coronel,

N.·

~ antiguidade

da Conceiç~o

Graça.

6.

.Fl'al\ciaco de Palclla Caceres.

[ 3 ]
Resrimenio de Tnf'anteria N," a:
Gradllaci~"
o Sr. Coronel,
Chr istovâo Cardozo Barata.
Hessimcnto de h.fanteria
N.· 11.
BriO'adeiro Graqund7), n Sr. Coroae!, José de Figueiredo Frazâo,
o
,
Regtnien!» d~ ll/J;mter~a N:· 17,
.
Brigadeiro Graduado,
o Sr, Coro ncl , FrancIsco Jeronirno Cardoso,
Disponibilidade..
.
Brigadf)iro G rad nado , o Sr. Coronel,
.lo sé Joaq uim Furtado,
conu ...
nuan do lia Commis-iio
1'111 qll(,
S~ ncha.
.
.
l\lajor Graduado,
o Ca pitiio , José Soares de AlbergarJ~.
Por Decreto de 31 do di to mel., coiüondo
a antigntdad~ de
29 ele Abril ultimo.
Tenente Cornnel Ciràduado,
o M"j')r de Infaut. ria, Governador in ...
terino do l,'orte de S. Lourcnço da Barra, .Manoel Joaquim Soa,.,
res LUI1!l.
CorJ>() do [~\lad~ il["iol' do Hxereilo.
Major Graduado,
o Capitào , Roqllc ele l\Lrnes Sarmento.
Por Decrclos da menna data.
Batalháo d« Car:adol'e,ç N.· 9.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Civil legalmente habilitado , José
AUg'usto Gomes.
'"
. 1.. Batalltlí() de Veteranos,
Major effel'tivo, e em seguida [(.,formado na conformidade do Alvará
de 16 de D ..zembro de 1790, Iica ndo a d d ido ao referido aatalhliQ,
o Mnjbr Graduado
de CILvallaria
ern disponibilidade,
Diogo de
Sousa Folgue; por assim o ter requorido , achar-se compreheudido
nas disposições do Decreto Ue 6 de Junho ultimo. c haver sido jlllg-ado incapaz
de Serviço actvo por lima Junta Militar de Sande.
Reformados ll;Lconformidade
do Alvará dc Ifl de Dezembro dtll190,
ficando adclidos ao referido Batalhão,
os Oll'iciaes abaixo meneionad~s, pdo terem requerido, havcrem sido jul[!;ados incapazes de
Serviço por lima Junta Militar de ::)aude, c aproveitar-lhe
o disposto no Decrclo de 23 de 011tuhro do urinO proximo passado •
Brigadeiro

.t:ní(c Ilhej·ia.

O '!'enenle,

Dliarle Pereira .
._
.
Infantc?ia.
Os Ca~:ta(:s,
FranCISco Mano(,1 de Sousa c Castro,
A mancio José
.~a SilveIra, Evaristo Simplicia no, e João A n ton j,) Teixeira;
os
Tenentes,
José Guedes de Vusconcelll)s,
João de Mesquita Pi.•.
mentel Pavia, e Manoel Joaquim de Araujo.
Po,. Dec,.eto de 2 do ('orrent~ me".
.
Forte d6 Nossa S'enho1'a dn Graça.
M~~or .da Praça, o Major de I nfa n teria em disponibilidade,
D. José
.T4ana Cariai Noronha de <':astilho.
Antonio

Paulo

,. .

(4 1

-.~.-

Por 'Decreto de 31 de Dezembro do anno proltimo lindo, expedido pelo Ministerio dos Nl'gocios do Heino, foi nomeado 2." Commandante da Uumda Municipal de Lisboa, o Major de Cavallarla ,
Francisco Liberato da Silva.
_",~ft_

DII<t"e de Saldanha,
determina que o.
Sua Ex." o Marechal
lenham os destinos que lhes vão deOfticines abaixo mencionados
signados s
1.. Regimento de A1'lilheria"
Segundo Tenente,
o S";~ulldo Tcn cntc do !2." Regimento
de Ar~i.
lheria , Domingos da Apreselllilçüo Freire.
Bataüião de Caçadores N.· l.
.AHeres, o Alfere& do llatal!JilO de Caçadores N.·õ,
Francisco José
da Silva J unior.
•
Bat"lhâo de ("ç'ldores N: 5.
Alferes,
o Alferes do Batalhão do Caçudcres N.· 1, Joaquim Ferreira da Costa.
Regimento de Imfonieria JV.· 4"
.Atferes, o Alferes do ttegimellto
de lnfanteria
N: 17, Luiz José
Massano,
pelo rcqucrer ,
Regl1nento de Infenteria
N: 6 •
.Alferes, o Alferes do Hegimento de Lufanter ia N,· lL, Manoel de
Sousa Pires, pelo ter pl~dtôo.
Regmento de Infonteria N.· 7,
Cirurgião
Ajudante,
o Cirllrgiâo Ajlldunte
do Deposito Deral de
Cavallatia , Matheus Fllippe Corrõ a.
Regimento de Infantcria
]4; •• 10.
Alferes,
o Alferes do H.cgimento de Iufunteria
N: 1, João Chri»
sostomo Pímo.,
Regimento
d~ Infanteria
N. o U•
.Ajudante,
o Tenente Graduado
Ajudunte do Hegimento de Infanteria N.· 2, Antonio Eduardo Pereira de Azevêdo.
Regime,üo de lnfanteria
N: 17•
.Alferes, o Alferes do Regimento de Infanteria
N:4,
Antonio José
Gonçalves,
pelo requerer,
Torre de S. Vicente de Belém.
Addido,
o Sr. Tenente Gellt'ral Heformado
addrdo ao Castello de
Vianna , Fernando da Üosta Leal.
Batalhâo Nacional de Caçadores de Bragil1!ça •.
Para exercer as funcçôes de A judonlf!, o 'l'enente do Batalhão de
Caçadores N: .8, ·Carlos Go'nçalves dos S3?toS.

o

CI,efe interino do Edado MJ(Jio,. do Exercito

=

N.O 4.
Quartel Gene"al

lla

Rua de Santo Ambror.io, cm 14 de Janeiro
de 185~.

ORDEM DO EXERCITO.
a

Ex. o Marechal DUQUE DE SALDANHA, Commandaute
Chefe do Exercito, manda publicar o seguinte

SUA

em

RELATORIO.
SENHORA!
No seculo em que vivemos a instrucçâo
é indi,pensa\'el ao Exelcito, como fonte unica da sua prosperidade ~
gloria: paro recompensar valiosos serviços prestados á Patria fOI
crendo o Collegio Militar, modêlo de disciplina e de boa direcção,
e que tem dado 00 Paiz distinctos Officiaes, e bons Cidadãos. Este
util Estabelecimento
te", soffrido desde a sua origem differentes
reformas, todas com o fim, de lhe darem melhor organisaçâo, segundo ?s necessidades dos tempos; porém que nem sempre têem
p,reenchldo o fim para que eram feitas, sendo até algumas defiCientes, como TI>compensa, e ainda menos como instrucçâo.
O Decreto de Ql de Dezembro de lU4!), não completando a
educação dos Alllmnos, tinha além disso o grande incon\'enien~e
de conceder que sahissem creanças de quatorze annos para conclUI:
rem o curso fóra do Collegio, mancebos inexperientes,
com mUI
poucos conhecimentos militares, e apenas com o curso de preparatorios inferior 00 de alguns Lycêos da Capital.
O Governo de Vossa Magestade para attender ao melhoramento daquelle Estabelecimento
removendo os inconvenientes da
reforma alli praticado, nomeou 'uma Com missão, a fim de propôr
as medidas precisas para manter proveitosamente
uma instituição
cread~ .não só para a recompensa dos Officiaes do Exercito, mas
em utilidadi, do mesmo, pela habilitação dos respectivos Alumnos,
para serVlJ'ern nas Armas de cavallnria e infanleria.
A primeira destas medidas, e a mais sensata, é fazer do Collegio um Lyceo Militar de todos os preparatorios neccssnrios para
os Alumnos sahirem habilitados para completar o curso duquellas
:~rmas, ou seguirem os seus estudos nas Escólas Superiores, levando
.la um ensino e educação apropriados ao seu desenvolvimento.
Para
conseguir este fim estabeleceu o Governo um curso de seis annos,
1

(2 )
no qual se ensinam a Grammntica
Porlugucza e Latina, Francez
e Ingles, Latinidade, Eloquencia e Ljttcratura,
Philosophia
Racional c Moral, Ar ithmetica, Algcbra, c Geometria, Noções de Cosmographia e de Chronologia Matbcmatica,
Lntroducçâo
ás Sciencjas' Naturues, Physice e Chirnica Elementar, e finalmente o ensino da Arte Equestre, Dança, Nataçâo,
e os exercicios Gymnasticos, como meio seguro e profícuo de desenvol ver vantajosamente
a
força e agilidade dos Alunmos, dando-lhes assim. uma. boa educação social, e opsopriada ás rumas a qu.e S6 destinam.
São grandes as vantagens, que devem seguir-se desta nova orgafoltisaç~, nãe só para a. insrrncçâo
e educação dos alumnos, corno
para a economia que deve sempre presidir e todos os ramos da administração da Fazenda Publica.
Por todas estas razões 05 Ministros de Vossa Magestade têem
a honra de offerecer á Sua Real Approvaçâo o seguinte Projecto de
Decreto,
Secretaria de Estado. dos Negocias da Guerra, em 11 de Dezernbro de 18M. - DI6l~
de Saldanha. -- Rodrigo da Fonseca

Magalhá.cs ...-Ant<Jnw. M6101'iade Fontes
tonio Alui'J,~ Jervitro d'AtOllguM.

Pereira de Metio.-An-

TOMANDO
cm consideração, o' Relatorio dos Mi'f1istros e Secretarias d'E&ladiO das differentes Repartiçôes.:
Hei por bem, Usando
des Foderes exsraordioarios, q.ue.Julguei dever. Assumir nas actuaes
ciscumstencias,
Decretar o seguinre :
DESTINO E ORGANlSA,ÇÃo no

REAL COLLF.GIO MILITAR.

Artigo 1.. O Real Collegio Militar tem por objecto, educar, e
instruir os respectivos Atumnos, habilitando-os a concluir na Escóla.
do Exercito o CUISO das A mias de Infantcria e de Cavallarla ; e
oonjueetumente
remunerar 05 Officiaes e Cirurgiões da força armada nacional do mar c terra, que houverem servido bem, pela
admissão de seus MIJos no referido Estabelecimento,
como pensionistas do Estado ; ou mediante pensões satisfeitas pac aquelles individnos, ou suas familius, aeommodadas
aos soldos de suas differentes patentes.
Arb. 2.° O pessoal do Collegio compõe-se de
Estado Major.
Corpo instructivo.
Alumnos.
Estado Menor.
Farnulos e sesventes,

( 3 )
!\(rt. 8." f}<lltl'st'tuem o Estedo Ma.íQr .do Collegio Di individuos
a q ue ~e refere a 'I'abella N" l , q ue faz parte do presente Decreto,
c qlIC :tafnbem designa os veot:imelloos, q\IC, aIétln dós respectivos
soldos, correspondem a cada um.
Art.41." O Corpo ,i'nstructivtJI (;óB\püe ..se dO'S individuos menciouados ua TaueUa N." m, quo fa.~ parte do presente Decreto, e
estabelece as gratificações c ordenados I~)ette'tl~ tes n cndt1 uni.
AQ't. á." Os Aiurnno. Pensionistas ·do EsladG serão cento c
vinte.
Tambern
poderá haver porcionistas
filhos de Officlaes, -ou <h:
CiflUgi&S Mil.it<'l.res, ou de outNllI; ~tldividuo~ ~llIe, para el~'Cs,queiram utilisar as vantagens do CnUegio..
Art. 6." O Estado Menoroompôe,..sc'dm;
~ndi"id-oos mencionados na Tabe lla N.· 3, que faz parLe do presente Decreto, designando outrcsira os vencimentos perteucentes à cad"" '\111'1.
DOS

_u.UMNOS,

E

SUA

Al)MISSAO.

Art. 7.· Para ser adrnittido corno Pensionista do Estado 110
Coltegio Militar, é indispensuvel sei' filho legitimo, ou legitimado :
De Otlicial do Exercito, ou da. Armada, ficando incluído nu
Classe de Officiaes da Armada os GUardas Marinhas effectivos .....
da exlincta Brigada da Marinha-ou
das Guardas Municip'ae~ de
Li..boa, ou Porto.
De ~mci~~ de primeira linha das Possessões Portuguezss.
De ClfUl'gmo de qualquer Classe do Exercito Oll Armada.
De Official de algum dos Corpos Nacionaes regulares, de
t}u~lq\ler denominação,
que tenham morrido, Ou sido gravemente
feridos em combale.
De Official t!strung'eim que haja pertencido ao Exercito Libr.rt~do~', quando depois se Ilàluralisasse, e tenha domiciliado em terntono portuguez.
• § unico. Em todas as hypotheses deste artigo, que entre si
n~o tem precedencias,
é inditfel'ente C)Ué o Olflcial, 0\1 Cirurgião
seja effectivo, ou reformado.
Art. 8." Dos candidatos a que se refere o artigo antecedente,
só podem ser ndmitt.idos :
.
l.~ 05 que tiverem de dez a doze annos incompletos
de
Idade, havendo sido vaccinados, ou tido bexigas; e que saibam lê!',
escrever, e as quatro primeiras operações de Al'ithmetictl. sobre
numeras inteiros.
. ~." Os que tendo de doze a treze nl1110S incompletos de ida~e,
alen.l das condições do numero antecedente,
saibam Oramm~llca
Lalllltl. até á analyse correnlc de algum Authof de estiló facll; e

1*

( 4· )
as primeiras operações de Arithrnetica sobre numeros fracciona rios,
c dccimaes.
3. o Não tendo a esse tempo algum irmão seu a educar no
ColIegio por conta do Estado.
•
4. o Não tendo falta de vista, ou de ouvido, algum defeito na
falIa, ou qualquer molestia, lesão organica, ou falta de robustez,
que incapacite da vida militar.
Art. 9.° Haverá doze dos logares de Pensionistas para os filhos
dos Officiaes, e Cirurgiões da Armada;
ou da extincta Brigada da
Marinha.
A rt. 10.· Os logares de Pensionistas do Estado serão conferidos pela seguinte ordem de preferencia:
1.o Aos filhos dos mortos em, combate, ou .naufragio, ou de
suas consequencías.
Q. o Aos filhos de mutilados, estropeados,
ou: feridos em com.
bate, ou naufragio.
Art. 11.· Os logares de Pensionistas que restarem, depois de
attendidas as Classes a que se refere o artigo antecedente,
serão
distribuídos com equidade pelos outros pretendentes, em vista das
circumstancias comparativas,
e mais ou menos attendiveis de cada
11m; devendo, porém, ser preferidas as vi uvas, não comprehendidas
no artigo antecedente.
Se entre os candidatos houver algum, que
durante o anno lectivo seguinte, complete o maeimun» da idade
prejudicial de que tracta o N.· 2 do art,
deste Decreto, será o
primeiro contemplado,
quando satisfaça .ás provas e condições restantes.
Art. 12: A ordem relativa por que os Alumnos forem admito
tidos, e a razão de suas preferencias, serão publicadas na Ordem
do Exercito, e no Diario do Governo.
Art. 13.- Nenhum Alumno permanecerá
no Collegio além
dos dezoito annos de idade, salvo quando os perfaça decorrendo o
ultimo anno do curso geral do Collegio.
0
Art. 14. Poderá haver Alumnos Porcionistas até ao numero
que a capacidade do edificio do Collegio der Ioga r, quando satisfaçam as condições acima exigidas.
Art. 16: Os Porcionistas pagarão ao Collegio, em quarteis
adiantados, pensões iguaes ás estabelecidas
no art. 56. deste Decreto, § ].0
Os Porcionistas filhos de Officiaes ou de Cirurgiões Militares
pagarão, sendo de patente ou graduação
De General-7
$~OO réis mensaes,
Official Superior - 6$000 réis.
Capitão ou Subalterno - 6$000 réis,
§ unico, Estas pensões serão descontadas nas folhas ou recibos

8:

0

( 5 )
notados de soldos, ou outros vencimentos do Estado, que percebam
seus paes ou mães e entrezues effectivamente como tecei ta ao cofre
, Quando'o não hajam titulos em que .,lazer (eled ucçao, as
do ColIegio.
pensões serão pagas como as dos Porcionistas, que não forem filhos
de Militares, ou Cirurgiões.
0
Art. 16. As vantagens, direitos, obrigações e d isposiçôos que
se referem: aos Pensionistas, são communs aos Porcionistas.
N

DA INSTRUCÇÃo

DOS

ALUMNOS;

DE

SEUS EXAMES

E FERIAS.

Art. 17.· O curso de estudos do R.eal Collegio Militar, com.
põe-se das disciplinas que vão designadas na Tabella N.· lj., que faz
parte deste Decreto, distribuidas por seis annos.
Art. 18.· São declaradas disciplinas de habilitação as lingoas
~ortugueza e Latina, a Eloquencia e Litteratura, a Philosophia Raciona] e Moral, a Arithmetica Pratica, o Desenho Lmear, e as que
constituem o 5.· e 6.· anno do curso geral.
Art. 19. O ensino da Doutrina Christã e da Historia Sa.
grada, as Praticas da Re1iO'ião, e a Educação Moral pertencem ao
Capellão
do Collegio, quOepoderá accumular
a estes deveres as
funcções, e ordenados de qualquer propriedade, ou substituição de
alguma Cadeira no mesmo Estabelecimento,
que obtenha mediante
con~urso. O mesmo Capellão é obrigado a auxiliar o ensino do
LatIm.
0

Art. ~o.o A. ~~~cação physica, O ensino e consel.ho dos dev~re5
.~eraes~ e do~ de clvIhdade, serão regulados, ou exercidos pelo Direelor, Sub-Dlrector,
Corpo instructivo
e Officiaes do Estado Maio!'
do Collegio, scgundo a collocação de cada um, e a occasiâo em
que concorram com os Alumnos.
.
Art. 21.· A instrucção táctica e disciplinar, e o que fór praticavo] d? serviço interior dos Corpos, e guarnições, pertence a um
dos Officlaes do Estado Maior do Collegio, que fôr designado Instructor do respectivo Batalhão.
Art. 22: Haverá exercicios praticos no Campo, que forem
necessarios á instrucção tactica dos Alurnnos, e ao ensino da Topographia.
.
Art. 23: Os Alumnos constituirão um Batalhão dividido em
quatro Companhias,
e subdivisões correspondentes;
e terão uniforme especial.
. Art. 24.· Em quanto o Collegio não possuir cavallos para o
iervlço da Escóla de Equitação,
será para alli destacado annualmente, em occ"sião opportuna
um partido de Cavallaria.
'
. A rt. 'i"
NO. o A D ança, Esgrima,
Natação,
e G ymnas tiica, ser ao
enSInadas unicamente nos dias feriados.
N

N
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Art. ÇJ6.· A. Aulwi duram desde o dia cinco de Outubro até
trinta e urn de Julho. O mez de Ag05to é destinado a exames,
que nunca poderão SeI' differidos para outro mez, senão quando o
Alumno for accommettido de d-oença grave e comprovada, que lhe
vede o acto em outro dia do lnesmo mez de Agosto. Nésíe.oaso o
exame terá legar até ao dia cinco de Outubro seguinte.
Art. ~7" Serão fer iados 05 domingos, e dias santificados, 0:1
de grande gala, e as quintas feiras de cada semana em que nâo
tiver havido outro feriado; e tambom -desde o dia de Natal até
ao dia de Reis, desde o domingo da Quinquagessima
até quarta
feira de Cinza 1nclusivam.eutc, desde quarta feira de Trevas .até ao
primeiro domingo depois da Paschoa, e o tempo que decorrer desde
quc o Alumno fizer exame annual até trinta de Setembro, tempo
em que poderá sahir do Collegio,
DOS LENTES,

PROFESSORES,

E MESTRES.

Art, 28." Nos legares de Professores catbedratrcos, serão de
direito providos os respectivos substitutos. - Fóra deste caso, quaesquer vacaturas de Lentes, ou Professores, serão preenchidas pOI'
meio de concurso publico.
§ unico. Os substitutos que o forem do mais de uma cadeira,
entrarão na propriedade da primeira que vagar: mas acontecendo
vngar depois outra de que houvessem sido igualmente subst it ntos,
poderão optar {por ella, deixando então a CIII que se acharem providos.
A rt. 29.0 Os candida tos farão sempre provas publ icas ornes
nas mate rias mais importantes das cadeiras que tiverem de reger,
em tres occasiôes differentes ; sendo o prazo do tempo ou de prl'{h'lração para cada uma progressivamente menor. Exceptuam-se desta
regra as provas que se devem exigir aos Professores de liuguas. e
aos de desenho não militar. Serão preferidos os de maior ce pacidade, que o não desmereçam por seu comportamento
moral; e provides dcfinitivarne nte quando, passados dois anno~, tiverem comprovado sua habilidade para o magislerio;
servindo esse tempo de
comrnissâo,

_

§ unico.

Os programmas
para uns e outros exames, serão
feitos pela Congl'egàçâo Liueraria do Collegio, com a approvaçâo
do Ministro da Guerra.
Art, 30. Haverá um Jury para julgar da capacidade
dos
oppositores, presidido sempre pelo Director do Collegio, e cornposto:
L· A respeito da Cadeira de Mathematica,
e de Sciencias
Naturaes, de dois Lentes do Collcgio Militar, e de tres da Escóla
Polytechnica,
que o Ministro da Guerra designar.
0
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2.· Relativamente
ús Cadeiras de Lingua Portuguesa e Latina;'
de Francez, Inglee, Eloq uencia Geographia, Historia, será composto
de dois Professores do Collegio Militar,
e de tres do Lycêo de
Lisboa, nomeados pelo Governo.
3.° Quando a Cadeira, ou substituição a concurso, fôr a de
Philosophia, Direito, c Administração Militar, será composto de um
Lente da Escóla do Exercito, de um Lente ou Professor do Collegio Militar,
de dois Professores do Lycêo de Lisboa, e de um
auditor, empregado de Fazenda Militar, ou Official Militar, designados pelo Governo.
4: A respeito dos Oppositores ao ensino da Caligraphia, e
Aritbtnetica
prática, ou das differentes especies de [Desenho, será
composto de um Lente de Topographia
e Desenho da Escóla do
Exercita, de um Professor de Desenho do Collegio, e de outro da
Escóla Polytechnica,
que o Ministl'o da Guerra designar.
Art, 31: Não havendo Oppositores,
ou não sendo capazes
os que tiverem feito suas provas, o Ministro da Guerra poderá nomear, por Commissâo temporada,
quem reja a Cadeira, ou preencha a substituição,
continuando a abrir concurso annual até nomeação definitiva ele sujeito idoneo.
Art, 32: Os Lente5 do Collegio Militar gosarâo das mesmas
vantagens, direitos e consideração,
que, por Lei, competirem aos
(l?s E~c~las Polytechnica
e do Exercito, e são sujeitos ás mesmas
d ISpOSIÇOCS
gemes que governarem estes.
Art. 33: Os Profes ores e Substitutos do CoJlegio Militar
gosarâo dos direitos, e ficarão sujeitos ás mesmas disposições o
penas de que tracta o titulo 10.0 do Decreto de ~o de Setembro.
de 1844, a respeito elos de izual Classe; com a differença de ser
para el les dispensada
a id:de ele que tracta o artigo 174: da
mesmo Decreto, e ser substituida á audiencia do Couselho Superi.or de instrucção publica, a que se refere o artigo 179.° daquelle
dIploma, a do Supremo Conselho de Justiça Militar.
Art. 34.0 Os Lentes de Mathematica, e de Sciencias Naturaes,
substituem-se reciprocamente
nos seus impedimentos. Os Professores de Desenho coadjuvam-se
no ensino dos respectivos desenhos.
<?s ProfL'ssore~ substitutos ajudantes fazem as vezes dos proprietanos nos seus Impedimentos,
e concorrem ao ensino na fórma que
estabelecerem os ReO"ulamentos.
.
Art:, 3f>,· Os Mestres de Dança, Natação, Esgrima e Gyrnnasuca, se;a? contractaelos pelo Director do ColIegio, e nomead,?s
pelo M 1D1~tl'O da Guerra, sobre proposta do mesID<?; ma~ podera?
ser despedidos quando sua habilidade,
zêlo e mongeraçao desdigam do conceito formado anteriormente
de suas pessoas.
Art. 36.· 05 compendios feitos pelo! Lentes c Professorei do
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Collegio, sendo approvados por um Jury nomeado pelo Governo,
como de merecimento,
e utilidade para o ensino das respectivas
doutrinas 110 mesmo Estabelecimento,
serão impressos por conta do
Estado em proveito do Authol":
DlIlEITOS

E VANT~GENS

Casos de

,St~a

DOS

ALUMNOS.

exclusão,

,Art.,37.o, Os Alumnos que obtiverem' approvaçâo do curso
geral do Real Collegio Militar,
assentando praça' em qualquer
Corpo de Cavallaria,
ou «ie Infanteria
até, sessenta dias depois,
serão declarados Aspit antes a Officiaes com o vencimento de tresentes reis diarios, pagos .corn o 'pTet, e a graduação de primeiros
Sargentos: Nesta qualidade
passarão a, frequentar.a
1." e 6.a Cadeiras da. Escóla do Exercito, e logo que dellas 'tenham-approvação, serão graduados no Posto de Alferes com o vencimento diário,
e. unico de q uatrocentos réis, pagos com a .natureza de pret: .
Art. ~18.~ Os Alferes graduados, Alumnos do Real Collegio
Militar, entrarão nas promoções para Alferes effectivos em um
terço das vacaturas que o Governo preencher nas Armas a que
pertencerem. Quando o 'outro terço reservado aos Alurnnos que tiverem o curso de Cavallaria, 'e .de Lnfanteriavde que tracta o artigo 37.0 do Decreto de,l~ de Janeiro de nl37, não houver o numero preciso de indivíduos habilitados,
serão chamados a preen-'
che-Io os Alferes gráduados discípulos do Collegio Milit::ar que tenham sobejado, já depois do completo o numero de Jogares, que
no principio dcste artigo lhe vae exclusivamente
destinado. ,Esta
medida é reciproca em favor dos que tiverem o sobredito curso
de Cavallaria, e de Infanteria,
quando faltem sirnilhantemente
A lferes graduados alumnos do Collegio Militar, ao preenchimento
dos legares destinados ,á 'sua Cla'Sse.,
,
'
' .
Art. 39.°, Os Alurnnos approvados nas disciplinas do 5.° anno
do Collegio Militar; são admissiveis, como ordinarios; a 'examinarse na Escóla Polytechnica
nas disciplinas
que fazem objecto da
I," Cadeira da mesma Escóla, e correspondente
Desenho. Os approvados no
anno do mesmo Collegio, além 'deste direito, 'são
admissíveis a examinar-se. como ordinarios na mesma Escóla nas
disciplinas das primeiras partes da 5." e 6." Cadeiras, e na Introducçâo á Historia 'Natural dos -tres Reinos. Sendo' approvados na
sobredita Escóla, ficarão equiparados, na parte em que houverem
feito suas provas, aos discípulos da mesma.
.
Art. 40.° Quando os Alunmos 'Alferes graduados, por falto de
vacaturas para entrarem na effectividade, preferirem' sahir· do Serviço Militar, Ihes será isso facultado.

6:
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ArL. 41. o Os discipulos do Collegio Militar, que não assentarem praça no prazo de sessenta dias, estabelecido no art. 37."
deste Decreto, renunciam por esse facto, e para sempre, as vantagens estabelecidas no sobredito artigo, e seus subsequentes,
Art. 42.· Os Alumnos reprovados duas vezes na mesma materia, declarada como de habilitação
no art. 18.· deste Decreto,
serão despedidos do Collegio. O mesmo se praticará a respeito dos
que, no mesmo armo, forem reprovados em todas as .disciplinas,
que fazem objecto da primeira e segunda Aula do terceiro, quarto,
quinto, O'U sexto anno lectivo do curso geral.
Art. 4:J." Se acontecer existirem A lumnos de mais de quatorze annos de idade, que tenham maus costumes até ahi incorregiveis - que pratiquem factos criminosos, principalmente
de insubordinação - ou que commeltam deserção j serão despedidos infallivel e irrevogavelmente do Collegio.
Art.4.4.·
Os Alumnos que durante as férias se afastarem dos
principios de morigeração, e civilidade, que lhes tiverem sido ensinadas no Collegio; nâo tornarão a gosa-las fóra do mesmo Estabelecimento.
Art. 45.· As matriculas,
e certidõcs serão gratuitas para o
Alurnnos do Collegio, bem como as cartas de exame, em quanto
não gosarem o subsrdio de trezentos ré is de que trala o art. 37.~ Ar~.. 46.· O enxoval, vestuario, c livros, a que os alumnos
suo obrigados, assim Como a lavazem
do mesmo
-n
, c entretenimento
ves!uano, suo por conta das familias dos Alumnos. Os que forem
orf~os dcNpae e de mãe, e além disso completamente
faltos de
meros, serao suppridos pelos fundos do Collegio.
•

N

DO

ESTADO

IIIAtO'R,

E

MKNOll

DO

COLLEGIO.

Art. 47." O Director do Collegio será um Oflicial General,
ou Superior, que possua conhecimentos das doutrinas ahi professadas. Compete-lhe superintender a educaçâo, instrucção, disciplina,
e administração
do Estabelecimento
na conformidade
deste Decreto, e dos ReÔO'ulamentos estabelecidos pelo Ministerioda Guerra.
. Art. 48:'
Sub-Director
será Omcial Superior, apto a coadjuvar e substituir o Director em seus impedimentos.
~rt. 4.9:." O Capcllão será pessoa de comportamento exemplar,
e de mstrucçao.
N Art. 50. Os OlTlciaes do Estado Maior do CoIlegio não terao patente Superior {\ de Capitão. Devem Iallar correntemente o
Franccz, ou Inglez; e serâo 11m da Arma de Artilheria, outro da
de Cavallarin, é dons da de' Infanteria. Concorrerão ao serviço na
f6rm~ que .lhes marcar o Regulamento,. e competir-lhes-lia a instrucção militar concernente á sua respecuva Arma.
0

Ç!

~ 10 .
Arl. 51. 'i, O (i,uul'lel..McSll'C.
C# o S~OI'~l.l.riQ iCl'110 lH! 'soas de
'probidade,
com os requisitos neeessarios ao bom desempenho .dos
seus deveres, Serão Otllciélocsde Patente lião superior ii de Capitão.
Art. 5~.· Os logares de Estado Menor,. e os de fainulos, 'Serão conferidos de futuro, e suceessivamente â praças de prct dos
Batalhões de Veteranosj , que :tenham boas informações, e idoneidade; accumulando a seus prets; metade dos salarios, que a Tabella
estabelece para ,0$ não militares.' Na. falta de Veteranos idoncos,
crâo Os -mosmos 'logares preenchidos por indivíduos solleiros,' que
tenham servido no Exercito, e de bom. comportamento. O seu provimerrto.:e demissão pertence ao Director. Para 0$ provimentos dos
legares 'de Ajudante do Quartel-Mestre,
Fiscal,' Despenseiro, -e de
Comprador,
precederá comtudo : proposta do Conselho Administrntivo-do.Colleg io. '
([)O lN!tl'.ECTOR,no

..

.

COLJ~EGio,
.):

. ~,

VA SUA 'CONGltl,GAÇÃO

ADlJINlSntAç~O

LITTER,IUIA,

SCIENTlI'IC.L

~.
Conselho de aperfeiçoamento.

·.Al't. 53."' O Ministro e Secretario d'Estado dos Negooios da
Guerra é o Inspector- do- Collegio, pertencendo. lhe nesta qualidade
examinar o modo porque a hi se observam as Leis, e Regulamentos.: Pó de om seu nome mandar inspeccionar o C llegio por algum
)JTlcial que não tenha Patente menor que a do Director.
.
Art. 54." ·A, reunião de' todos os Lentes c Professorei, assim
substitutos como proprietarios, presidida pelo' DirectoI;.consthue
a
congregação litteraria do Colleg io, incumbida da sU,a administração Iitteraria e scientifica. Sâo exceptuados, o Professor de Desenho ntlo militar, e o de Caligraphia, que sófcnnarâo
parte da congl'egaÇãcí '110S casos' que '0 llegulaP1cntoprevinir.
O Presidente torú
voto' de qualidade.' O substituto da Cadeira de Eloquencia, ou do
Pliilosophia q ue íór mais antigo, servi rú .de Secretario da- congregaçüo,
"
,
'
-'" . Al't; ,55,'· • m . Lente e um Profes Dr do-Collegio, eleitos peja
sua congregação littcraria, 'e trcs individllos idoneós, nomeados
opportllhartúmle pelo Governo, prqsldiuos 'pelo Director do mesmo
Cullegio, formarllo o seu Conselho de aperfeiçoamento.
nos FUNDOS })O COJ.I.EGIO •
•
Arl'. 36.~·Os' fundo,; do Oollegio consistirão:
- 1.• Tá dotação ou 'mczadacorrcspoIldentc
a cen ~o ev inte .r(msloni8tas do Estado, a razão'de trezentos e selenta réis diarios
metalicos, por cada um, salisfeitos como pret em cada quinzena.

( 1'1 \
QUóludo SG nâo ache completo o q~uJIO UO~ 1 lunuies, o su~ioiclioa respeito de cada vacatura, sem abonado <tp<lnas na razao
de duzentos o cincoenta réis.
, 2.0 Nas mesadas extraordinariae d03 Porcionistas de quetracta
o 8Jt. 16. deiooDecreto.'
.
"
3: .No-prcducto dahorta
OAI quinta que lhcs.fór destinada ..
, 4.° Em quaesquer receitas ev.en~Ulles. .
....
O excesso destes fundos sobte 11 despeza, .tem. reversâo ao. Eritado .
0

.Art. 57.~ O Conselho Admiuistrativo,do.Gollcgio.sení..com
•.
posto do llirector - Sub-Director,
que será o .Thesoureiro - doe
dois, OfTlcia.es.do Estado Maior mais graduados -de um Fjsea), que
serúnnnual,
e: alternadamente,
o Lente de-Mathematica,
e o de
Scicncias N aturaes - e de um Secretario, sem voto, quê scrá ,o do
Collegio, lendo a-seu cargo a escripturaçâo-e
contabilidade:
§ unico, Quando a direcção do. Collegio recair no Sub-Dirc- .
ctor, servirá de Thesoureíro, o Official mais graduado do Estado
Maior.
.
.
A Administrnçâo
do Collegio é sujeita ás mostras, e físcalisaçlLO, que os Regulamentos estabelecerem..
D.l

BIBLIOTIJECA,

n

CONSERV

..I.TORIO

DO

COLT ..EGfO.·

uma. Bibliotheca escolhida de
. .Aft. 08." Haverá no Collecio
ti
II~TOS apropriados ás ditferentes disciplinas ahi professadas: c um.
conservatorio -de mappas, .globos, instrumentos mathematicos, machinas, apparelhos, e de quacsquer routros objectos nceessarios ao
estudo dos Alumnos.
A Bibliotheca será incumbida ao Secretario da Congregação
1itterar ia.
O Conservatório ficará a cargo do Lente das Sciencias Naturaes.
Serão empregados no serviço destes estabelecimentos individuos do Estado Menor do Collegio.
Art. 59.0 Todos os individues pertencentes ao Estado Menor
do Collegio terão divizas apropriadas,
e uniforme distincto dos
Alurnnos.
ARTIGOS

TRANSITORIOS.

.
Art. 60.· O Ministro da Guerra, conciliando os direitos adquiridos, com a aptidão revelada na regencia das differentes Cadeiras,
pelos Lentes c Professores do Real Collegio Militar, antes e de2*
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pois do armo de 1349; ouvindo os mesmos Lentes, c Professores,
sobre suas opções, pu o accôrdo que entre si possam ter relativamente ao desempenho, ou distribuição
pessoal do ensino, que o
novo plano de estudos lhe commetter; e precedendo informação do
Director do Collegio, lhes en,carregará o mesmo ensino; não obstando a isso a circumstancia de se achar hoje ou accumulado,
011
separado, em alguns indivíduos do mesmo rnagisterio, o ensino de
doutrinas que, em provimentos futuros, tem de seguir principio
diverso.
Art. 61.° Os Alumnos do Collegio Mililar<j que, em virtude do
Decreto de !20 de Dezembro de 18 j,9, se acham com praça nos
Corpos, e na frequencia de estudos, com o fim de completarem o
curso de Cavallaria e de Infanteria, logo que o obtenham ficarão
equiparados
em vencimento, graduações, e direitos aos Alumnos
q ue, segundo as disposições dos art.?" 37. o e 38. deste Decreto,
completarem o curso de suas respectivas Armas.
Art. 62.0 O Ministro da Guerra fará os Regulamentos necessarios ao desenvolvimento deste Decreto, e designará as épocas em
quc, gradual, ou simultaneamente,
se deve estabelecer o ensino das
differentes disciplinas do novo plano de estudos, havendo em consideraçâo as circurnstancia especiaes dos Alumnos nesta tranziçâo.
A rt. 63.· Fica revogada toda a Legislação, e quaesquer disposições cm contrario.
Os Ministros e Sccretarios d'Estado das differentes Repartições, o tenham assim intendido e façam executar. Paço das Necessidades, em onze de Dezembro de mil oitocentos cincoénta e
11m. =HAlt\HA. = Duque de Saldanha. - Rodrigo da Fonsecn
Magalhács. - Antonio Maria de Fontes Pereira de Mel/o. - An~
tonio A l"iüo J erris A tOllguill.
L
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'U

s,\NDO dos Poderes extraordinarios
que Julguei ,dever As·
u mir nas actuaes circumstancias:'
Hei por bem Determinar o seguinte:
.'
Artigo 1.. As disposições dos artigos dezoito e dezenove do
Decreto de Onze de Janeiro de mil oitocentos trinta e sete, que
dizem' respeito ao Director da Escóla Polytechnica,
são em tudo
applicaveis ao Director da Escóla do Exercito, ficando, por isso
sem effeito a differença estabelecida no artigo dez do Decreto de
doze de Janeiro do mesmo anno.
ATt. 2.° Fica derogada a Legislação em contrario.
Os Ministros e Secretari.os de Estado das di.versas Repartições,
assim o tenham entendido e façam executar. Paço das Necessidades, em 'doze de Dezembro de mil oitocentos cincoenta c 11m.
UAINHA.
Duque de Saldanha.
Rodrigo da Fonseca Ma-

=

=

galhães. _:_.Antonio Mm'ia de Fontes .Pereira de Mello.
tonio Alui'l,io Jervis de Atouguia.

=

= .ân-

SENHORA
I A reconhecida conveniencia da adopção de
quantas medidas econom icus possam concorrer, sem pn>juiso do
serviço público, para. diminuir as despezas, e simplificar o systerna
dê Administração
nos diversos Estabelecimentos
do Estado, levou
o Governo de Vossa Magestnde a nomear uma Cornrnissâo de homens zelosos e intelligentes para examinar o estado actual do Ar
senal do Exercito, com o fim especial de conhecer se as .medidas
propostas, e os systemas adoptados na Administração,
e gerencia
daquelle importante Estabelecimento
pelo actual Inspector Geral,
eram conducentes ao progressivo melhoramento fabril, tanto no que
respeita á qualidade e quantidade dos artefactos produzidos, corno
á severa economia, que deve sempre presidir a todos os ramos de
Administração
da Fazenda Pública. Esta Com missão desempenhou
dignamente o seu dever, apresentando um Relatorio geral; e em seguida a elle as suas idéas sobre as necessarias refórrnas dnquelle
Estabelecimento,
coordenadas e formuladas em projecto, no qual se
acham consignados os principios f(>glllamentares e as medidas radicaes que o Governo julgou adoptar.
Para se habilitar a fazer o conveniente exame do estado actual'
do Arsenal do Exercito, a Commissâo, creada pelo Governo de Vossa
Mag~stude, pediu e alcançou do Inspector Geral um extenso Relatorlo,. em que se continha a descripção das differentes Repartições
c: Officinas cujo complexo constitue o Arsenal do Exercito, e dos
methodos empregados nos processos fabrís, c finalmente o sysLema
3*
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de Adllli,lIistraç,ào,
li! contabilidade
adoptado
na gen-ncia daquelle
..asto Estabelechuento
r visitou todas' as Repartições
e Officinns,
deposites e dépehdcncias
do Arsenal, que se acham na Capital,
e
suas proxlmidades;
e tendo-as examinado cm todas as suas partes
com o posaive! cuidado, e clrcurnspecçâo, compativeiscom
a brevidade 8 que era for~ada pelo pouco tempo qll~ tinha á 8\1a disposição, sobre estas bas~s oTl{anisou o seu trnbalho,
lião podendo deixar
de confessar que 6 estado presente do Arsenal do Exercito honra
multo o actual Inspector
Geral, e os dignos Officiaes que servem
debaixo das suas ordens.
Deste exame SI' conheceu que o Arsenul na parte fabril ,cstlL
ainda muito longe do que convem a 11m Estnbelecimcnto
Nacional
dnquella importancia,
sendo esta dcficlencin,
proveniente
deantigas
causas inteiramente
estranhas
IÍ actual Direcção,
com tudo é impossivel percorrer hoje as Officinas do A rsenal SCUl v êr por toda a
pane uma tendencia incessante para o melhoramento progressivo,
tanto lia Administração,
como 110 prol'c.sO sempre subordinado a uma
rigorosa economia,
faltando sórnente naquellas Offlcinas o e limenso
para o trabalho,
ti as machlnns
que 01 tornam mais perfeito e fácil.
Se a existenciu do Arsenal do Exercito tivesse de ser regulada
pelas mesmas condiçõp.s que regem a eaistencio dos Estabelecimentos parriculares
puramente
iudustr iaes, o melhor conselho seria o
de fechar aquelle Estabelecimento
visto, quo se não n-vela urna proporção racionavel,
e snüsfuctorla
entre os fundos nelle empregados,
e os efTeitos nelle produaidos,
apezar dos sensíveis melhoramentos
progressivamente
promovidos
pelo actunl Inspector Geral.
Porém,
Senhora, ,uma Nação,
que deve nüo 56 manter a sua
independencia,
mas conservar i1leza a rl'pulaçüo de gru"d 'za, nlor, e pericia militar que ero outras épocas teve, precisa não só manejar as ~lTma3, mrul sabê-Ias fabricar com tanta perfdção,
e economia, como as olltras Naçõ(;'s,
Sendo incontestav ..1 que o armamento
do nosso E~ercito deye
~rr tão prefeitó COIllO o estado presente da arle da gUNr.l o exige,
e que além disso, o Poiz deve tt'r á &110 di;posição
11m deposito
consideravel
de ma'terial de guerra,
cm 8r11J1U e Oluni~ôes, para"
não achar desprevl'nido
no CII50 fortuito de lima guerra incspl'rada;
(~ não eslando os armas actuaC$ do Exercito
nas condiçõc$ de perfeição requerida,
nem ha\'enJo
deposito algum illlporlllllte
de Mmas e mllnições,
está claro que é necessarlo,
e até urgrnt(',
provcr-se o Governo
de lllllas, e outras. Nesta. circulIlstancias,
oois
m'aios tem o Governo á sua disposiçilo pnrn satisfazcr
aquella oe(:essidnde:
ou comprar us armas, e muniçõc~ de fabricação
particular nacionnl, 011 c trangl·irtl, 011 fubrica.las
por sua <,onta.
Nos Paiz s, onde Il 1iI)(·,Jnd<.'
e!tá n~scntc soure UO!<.' wlidu.,
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onde os cidadãos, c o Governo conhecem os seus reciprocos deveres, e onde por isso se respeita a aul horidade, e se ama a ordem
pu.blica acima de Iodas as cousas, os Governos entendem, e entendeu) bem, que não lhes incumbe serem producrores, mas simplesmente administradores-este
é o principio geral que os regula,
apesar de algumns excepções que em vez de os atacar, os corrobora; mas estes principies
não podem ser a pplicaveis aos Estado!!
4UI", como o nosso, estão por um lado ainda em tirocínio de Governo
liberal, e por outro não possuem Estabelecimentos
particulares indusjr iaes capazes de produzir as armas, e .muniçôes, e que estejam
nn estado conveniente .de perfeição, e desenvolvimrnto
que era neceasar io para supprirem 85 precisôes do Exercito. Irnportal-ns dos
Paises Estrangeiros maie ad iantados do que o nosso, como por exernpio de Inglaterra,
é o que ternos feito por vezes; DIas a economia
que d'ahi -n sulta é muito contestavel, e Mito não pôde adminir-se
como principio, porque seria colloc ..r-nos permanentemente
na dependenciu dos outros Puizes, o que é inteiramente opposto ao principio da nossa naclonalidada.
Asslrn, no estado. actual das cousas,
o Governo de Vossa Magelltade não póde deixar de ser por em
quanto, e talvez ainda por muito tempo productor, c fllbrlcante de
orrn~s, e muniçôes,
D!lqui resulta a necessidade absoluta da (·xi,tencía do Arsenal, como fabrica.
.
•
Para que uma fabrica prospere, não basta só qlle se oche estabelecida de modo que o seu trabalho seja feito com perfeição, c economia, é necessario tambem que o consumo dos seus productos, seja
tal, que lhe perrnitta ampliar a producçâo para distribuir' ns dospeaas de administração
sempre precisas cm tal proporção pelos ob·Jectos fabricados, que o augmento do custo que dahi lhe provém
seja insignificante.
Niio se revela no trabalho do Arsenal uma proporção racional,
e satisfuctoria, entre os fundos nelle empregados, e os effeitos produ.
sidos, por que esse trabalho pecca contra o principio que acabamos
de estabelecer, e ~que é em industria UUI principio de incontestavel
verdade.
No Orçamento
das despezas do Arsel)al avultam es que se
falem com o pessoal aduiinistrurivo,
porque a fabricn produz pOIlCO,
e a pequena producção não provém das faculdade. Jimitad'as do Es-tabel;ciUlento, mas da limitação dos meios que se cOlliagram á produc,çao.
Fornect'ndo-se pois ao Arsenal do Jhercito a materia primai i:l,
e os meios nccessarios para a trabalhar, resultará qlle a despeza feitu
com a Administração
se deslribuirá por lal modo pelas peças fabricadas, qll(~ o preço destas ha de apenas res(,lIlir-sc do au.rmento
do custo que uu h i Ibe p~ovc!m _
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fi este o unico meio de tornar barata a administração, porque
não parece possível diminuil-a mais, do que o tem feito o actual
Inspector. O mesmo diremos a respeito dos jornacs pagos aos operarios, que, no systerna adoptado pelo actual Inspector, tem attin"
gido o limite em' diminuição que rasoavelmente se póde esperar; e
talvez se possa até dizer que esta extrema economia ha de influir
de 11m modo pouco vantajoso sobre a perfeição do .trabalho.
Fundado nestas razões' é q ue o Governo adoptou, com peq uenas
alterações, os quadros do pessoal administrativo,
que foram propostos pelo actual Inspector, e que se acham já funccionando com de.
cedida vantagem sobre os antigos,' depois que foram author isados
pela Portaria do Ministerio da ,Guerra de '17 de Abril do anno
proximo passado.
Os-Offiolaes de Artilheria são, pela natureza da arma' em que
servem, e principalmente
pelos estudos a que a Lei os obriga, e
constituem a sua habilitação, decedidamente
os mais proprios para
este importante ramo de serviço do Eslado; são pois estes Officiaes
por tal' moti vo em pregados na direcção das officinas rnetalurgicas,
tanto de fundição como de outro qualquer trabalho dos metaes ;
nas dapolvorar-carvoarias
; refinação do salitre; e outras, por possuirem os' conhecimentos proprios, positi vos, e indispensa veis a es·
tes serviços, sendo por tanto incontestavelmente
credores, de gosarem, pelo 'menos das mesmas vantagens que têem os Officlses que
servem em qualquer outra Com missão da Arma de Artilheria.
A experiencia tem mostrado o bom serviço que fazem no Arsenal do Exercito os Officiaes Inferiores em pregados como guardas de portas, corno conductores dos trabalhos braçaes, no acornpanhamentodos
comboios tanto em tempo de paz, como durante
a guerra, e finalmente em outros muitos misteres; além disto, sendo
a admissão e emprego destes Officiaes Inferiores no Arsenal, um
meio de recompensar os Sargentos que, tendo tido excellente comportamento,
e feito relevantes serviços, nâo podem por circurnstancias fortuitas adiantar-se na carreira das Armas, o Governo entendeu que devia propôr a Vossa Mage!;tade a conservação desta classe, que havia sido supprimida pelo Decreto de 20 de Dezembro de
1849.
A Secretaria Geral do Arsenal, e a distribuição do serviço
administrativo,
não estavam devidamente organisadas para tractar ,
propôr e submetter á deliberação do Inspector Geral os negocios
technicos réspectivos ao material de guerra; por essa razão o Governo de VO'SSflMagestade propõe que a Reparliçâo
do expediente,
ou Secretaria propriamente dita, tenha a fórma mais conveniente,
separando-a da Repartição qivil de Contabilidade e Fiscalisaçâo,
pondo á frente de cada uma destas Repartições
as pessoas mais
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competentes,
em relação. 00.3 negocios que em cada urna dellas se
deve tractnr.
O Regulamento.
Pro.viso.ri~ do. Arsena.! do Exercito. do. ~. o ~e
Julho. de 1834, estabelecia quatro Depositos ; ma. a experrencia
" mostrou fi inutilidade
desta o.rganisação., pela' complicação
de, ser. viço e augrnento de despesa que dalli provinha. O actual Inspector
Geral propcz successivamente
a reducção daquelles Deposites,
pri.meirumente a tres, e depois a dois ; e reconhecendo-se ainda que da
ln ultiplicldade
delles, e suas divisões, resultam muitos e graves inconvenientes,
o. Governo
propõe igualmente
a Vo.ssa Magestade,
concentrar
a acção administrativa
de arrecadação
e distribuiçâo
em
11m unico centro. ou Almoxarifado,
sem todavia diminuir a responsabilidade
e fJscalisação.; que, sendo assim melhor estabelecida"
se
torna mais profícua e etfectiva.
,
De todas as alterações propostas resulta que os novos quadros
para o pessoal administrativo
do Arsenal, e da Fabrica da Polvora,
comparados com os actuaes, apresentam uma prudente diminuição.
no pessoal, e uma economia de dois contos seiscentos quarenta mil
e vinte réis.
Nenhuma .outra economia entende pois o. Governo que possa
ser razoavelmente
proposta, sem affectar gravemente
as conveniencias .d? ser viço ; po.rque, ri'uma Fabrica particular póde o. pessoal
admln.lslralivo
e technico augmentar
e diminuir á vontade do, Em ..
-pr eza no , conforme a ugmenta ou diminue o. trabalho da Fabrica, em
co.nsequencia da maior ou menor pro.cura, visto. que as relações desses Est~belecimentos
são muito. simples, e quasi unicamente com os
consum~dores;
outro tanto, porém, não. póde acontecer com o Arse1l~1, pois que as suas relações com os differentes Corpos do -Exercuo, e com as outras Repartições
do Estado, relações que é indis(Jensa~el entreter em permanente
actividade,
o impossibilitam
de
r cduz ir os quadros
medida que o. trabalho. escaceia nas Offícínas,
e de prescindir da effectividade
do pessoal proposto.
O Governo, reservando. para si o monopolio da fabricação. da
polvo.r~, creo~ uma o.rigem de rendimento., que, sendo devidamente
apro.~e!lada,. c bastante para supprir toda a despeza a fazcr'co.Ol a
admullstraçao
do Arsenal.
A po.l\'ora não. se deve considerar' sómen,te com? rnuni!;ão de guerra, de que o. Estado sE'ja o. unic9 co.ns um Ido..r; e anles um producto dc consumo. geral, e indispe1lsa vel
em m Ultos usOs.
A quebra das rochas, a explo.ração das pedreiras e das minas,
a caça, o.Sfogos de artificio, oabastecimento.
da Marinha Mercante,
e o Commercio. das no.~sas Possessões da Afdea, consomem grandes
ql1a n [idades de polvora, que desde muito tempo. tem sido, e estão. ainda st'ndo fornecida5 pejo co.ntrabando} 011 pela fabricação iIJegul, sem
á
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que a Autlloridadt! Pública possa conveniente e raaoavehncnte oppôr-se, porq III! a fabricação do Estado não tem sntisfeito as necessidades do consumo, nem pela quantidade, nem pela qualidade', nem
pelo que respeita -uo preço. Nesta fabricação, COIIIO em todas ns prlvilegiudas, o unico modo, ou pelo menos o mais seguro de combal:r c destruir o contrabando, é fabricar bom e barato, e em proporçuo .corn a procura do genero, pondo-o ao alcance do consumidor
com toda a garantia e commodldade requeridas. As.irl} a Fabrica
da Polvora, sendo convenientemente
habituada
para melhorar as
,uas'lIIachina5,
crear outras de que carece, e finalmente para dar
maior desenvolvimento
ao Sl"U trabalho, póde abastecer, cabalmente
lodos 0$ consumidores de polvora : e presistindo no caminho dos
melhoramentos
encetados,' e na reducçâo d03 preços que o actual
Inspector Geral projecta, deve produzir um augrnentc de reeéita;
senâo superior, ao menos' igual' a toda II despeza que faz actualmente o Arsenal com os diversos ramos da sua adrninistraçâo,
O Governo propõe tambem a Vossa Magestade a creaçâo de
um Conselho de aperfeiçoamerito,
com o fim de melhorar inces.
santernente os processos fabrís, seguindo passo a passo o progresso
das sciencias industriaes,
discutindo os melhoramentos
que se devem propôr, e corrigindo os defeitos que se houverem introduzido
por qualquer circumstancia,
Com o mesmo intuito propõe o Governo o mandar estudar, nos Paizes mais cultos e adiantados, alguns Officiaes de Artilharia,
que offereçarn bastantes garantias e
aproveitamento,
pela sua aptidão, os melhoramentos cuja introducçuo no Arsenal se julgar adequada e opportuna,
O pensamento de erear e educar Operarios desde os seus mais
tenros annos, illustrando-os com os princípios rigorosos da sciencia,
ao mesmo tempo que os fortalece na pratica, é da mais elevada
importancia. Este pensamento já. se acha realisado com 'o Estabelecimento do Collegio dos Aprendizes, sanccionando-se agora a sua
existencía, como uma idéa fecunda em resultados proveitosos, nâo
só para o serviço do Arsenal, mas tambem para a industria em
geral.
O Governo não deixou de attender á sorte dos Opera rios, c
mais empregados do Arsenal, que um acontecimento fortuito, molestias adquiridas no serviço, e os annos, podem inhabilitar temporariamente, 011 effectivamente para o trabalho; e para que estes-se
não vejam privados da sua subsistencia, nem as suas- fami lias dos
soccorros que a humanidade e a caridade christâ lhes devem; consignou as medidas que julga mais conducentes para conseguir este
resultado sem onerar o "I'hesouro, e sem impõr grandes sacrifieios
aos interessados. Finalmente,
Senhora, o Projecto que o Governo
tem a honra de apresentar a Vos~â Magést;,de, baseando-se, em
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grande parte, na proposta·fejtà.pelo<i<;tual.I.fl~l~eclo.r.
Gctal ti!) ~rserial .
fundado já sobre resultados praticos, e offerece por 1550
segur~ g:úantia:?e
q~e s~tisf~rá: a tod?s as. {:ollvç(~ienc~as d~ ~rviço, e fomentara O progresso e prosperidade daquélle tuo util Esé-

tnbelecimento.

'

.

. '.

'.

. .:

.

Os Minislro~ dê Vossa 'Mágestade, pois, pedindo a Approva-:
ção.:dci Projecto de Decreto que levam á Presença .de VO,5SU' Magasta de, .têem a convicção 'de que fazem um serviço ao. ES"t'ldo,. c
de que Vossa Magestade, Usando dos Poderes Extraordinarios
qll~
Houve, por bem oAssumir, Datá mais uma, prova, do .quanto Se
Desvela pela prosperidade deste Paiz.: Secretaria: d'Estado dos N e~
godos da Guerra,'ctn'de'z
de Dezembro dernil óitocentos 'cinco- ..
enta c 11m,= RAINHA.
Duque de SaLd(mha. - Rodrig» da.
Fon~eca ,Magalhál!.:-AntIlTlio
Mm'ia de Eont a Pereira-de MeUo.
- A~t~nio -11~'~'j"io.Gervi .•-de· Atou8ui<:,~
'. "

=

..T

dos

Se-

~M ANDO em consideraçâo
o Relatorio
Mini~tros c
cretatios d'Estadõ dás differentes Reparlições ; Ilei por bem, 'Usando
d?s Poderes extraordinarios qlle'Julguei dever Assumir nas actnaes.
circumstancias,
Decretar oseguinte :
"
" : , .
, ArtigÓ '1.~ O Arsenal'do.Exereito
é o .complcxo dos-Estabc-.
le,<;lI~.cntos, onde, por conta do Estado, se fahcicam,
deposiuuu (',
distribuem armas, machinas, instrumentos, c munições,' .que se cm-,
pregatn na guerra. :
. ~
.
.
..
A rt. 2." Será encarregado (lã direcção deste E;;tabelecirnclllo,
co.m o nome de. Inspector Geral, um Omcial Geueral~ qllê tenha
feito a sua carreira na Arma de Arlilhcria.
.
,~ unico,. O Inspector Geral do Arsenal.é unicamente stlbordinado ao Ministro da Guerra,
.
.
.i ·Art. 3,° Havecú·no Arsenal um Sllb-Tnspcctor, que lcnt/a SCI!
rargo.a
mcalisaçito imm'ediata do Estabelecimento,
sllh~lilllirú o.
Inspector Geral~ quando este se achar impedido, rlidgirlÍ fi Secretana; e exercem todas as màis funcções que lhe forem presctiptu-;
no Regu lamento.
_ ,.
.
.,§ unico., O loga'r' de Sllh-Tllspector do Arsena.l será exercido.
por um OlTtc,al.Ge~eral,
ou Superior.da Arma de Artilheria, COIl-,
fOrme a convemenCla do Ser viço.
.
"
.
,,'..
A!L 4.· Ha \'erá no Arsena I :,
.
.
.. ). Umá Comtnissão permaneiltc, c.QlJ1posta.lk lrc~ MCu:ibl'O',
c 'Cncarreg~da do exame, c classificação de .touo o material, que
entrar· no ESlab(!lecimen~o, quer seja, para d~posit8, q IIerscja )lU nt
concertar, ou como materid pr)llla'tia do fabric0.
4
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2'.0 Óommandantés

de Repartições' Fabrfs, e Direetores de Officinas ; um 'Súb-Chefe da Secretaria;
um Ajudante de Ordens do
Inspector Geral; e um Director do Collegio dos Aprendizes.
§ unico. Estes empregos, e os de Membros da Commissâo de
exame, serão. exercidos por Officiaes do. Estado Maior de Artilheria, q ue tenham as, competentes' habilitações scientificas.
Art, 5.· Os vencimentos do. Inspector Geral, e dos mais Officiaes ao Serviço do. Arsenal, serão. regulados segundo. a Tabelle A,
que faz parte deste Decreto.
Art. 6.· Para fazer o. serviço. de Guardas das portas, das conducções, e outros analogas poderão. ser admittidos no. Arsenal, até
vinte Officiaes Inferiores de qualquer Arma, que se tenham to.rnado. dignôs desta remuneração
por serviços relevantes praticados
na carreira Militar, ou poroútras
circumstancias notaveis, uma-vez
que tenham pelo. menos dez annos de praça.
§ 1.. Estes Officíaes Inferiores gosarão da Graduação. de primeiro. Sargento, e vencerão. 320 reis diarios, pagos pela folha da
féria do Arsenal, sem direito a nenhum outro. vencimento, ou accesso.
. §. 2.· Q~,an~o., algum 'dos ditos Officiaes- Inferiores 'não. podér
continuar no. serviço do Arsenal po.r impedimento. physico, passará
para um dos Batalhões de Veteranos com o vencimento.' que -lhe
competir, segundo, 'a ..sua Graduação e antiguidade,
se ,a 'isso tiver
direito, sendo-lhe contado como tempo 'de serviço. 'aquelleçem que
esteve no. Arsenal.
Art. 7.· A administração. do Arsenal do Exercito será gel ida
pelas seguintes Repartições:
LO Secretaria.
~.' Contadoria.
3. o Thesourarla.
4. o Almoxarifado,
§ 1.o,As Tabellás '8, C, o« E, que fazem parte deste De~
creto, marcam o. numero, graduações,
e vencimentos do.s Empregados destas Repartições.
§. \2.. Quando qualquer destes funccionarios fôr temporariamente empregado n'alguma com missão extraordinaria,
f6ra do logar
da sua habitual residencia, perceberá pelo Cofre do Arsenal lima
gratifIcação correspondente
á sua graduação militar, como 8 que
compete aos Officiaes de Artilheria Empregados
no mesmo Arseoal.
, § 3.0 As promoções do~ Empregados Civis do Arsenal serfto
reguladas em relação ás suas respectivas graduações militares, preferindo sempre o direito de antiguidade,
quando o candidato mais
antigo ti ver a necessariá capacidade~ e houver feito bom serviço.
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,

§ 4.° O Thesoure!ro e o Alm~xari,fe !'I1en~!onl1~os.nasTabella~

C . D , que fazem parte deste Decreto,
.

direito ti: accesso
'
. ; § ô." Os Empregados Civis do Arsenal, que tiverem graduações militares, serào promovidos por Decreto. As disposições dos
art." 217.° a 22~", e i~4" a 2~9.",. do Regulamento
para a Administração da Fazenda Militar de IS de Setembro de. 1844, serão
applicaveis aOS ditos Empregados Civis.
Art.
A Thesouraria estará a cargo de um Thesoureiro, c
de um Escrivão do Cofre. ,O Tbesoureiro é o unico responsavel;
será competentemente
affiançado, e terá um Fiel inteiramente da
sua escolha c confiança, a quem pagará.'
.
§ unico, O Tbesoureiro, além dos vencimentos, que constam
da Tabella C, perceberá pelo Cofre dó Arsenal mais 300,1000 réis
para falhas, e pagamento do Fiel, sem deducçâó
alguma.
'
.
Art.9."
Na Repartição do Trem de Elvàshaverá
um Alrnoxarife, que servirá
tambem de Thesoureiro, e um Ajudante, os quae~
terão as graduações e vencimentos que constam da Ta~ellaE,
que
faz parte deste Decre to ,
.'
Ar t. Iü." A admissão e demissão dos Empregados Civis SCIIl
graduação Militar, Fieis, Escripturarios,
Mestres e Appa'relhadofl's
das Officinas, será nuthorisada por Alvará do Inspector Geral, e na
conformidade do Regulamento.
.
, Arl. 1).° Os Aspirantes serão promovidos por concurso, e pela
fórma que o Regulamento determinar.
A~1. 12.". ~s Mestre~, Apperelhadores, e Operários dó Arsenal,
que se impossibilitarem para o trabalho, em consequencia de desastre occorrido. no serviço do Arsenal, têem direito a um subsidio do
Governo para a sua alimentação,
em quanto se .acharern impossilitados.
.
,
nao têcm

algum.

S"

.' § unico, O Governo proverá tambem á subsistenciadas viuvas
e educação dos" filhos dos Mestres, Apparelhadores,
e Operarios,
que- fôrem victimas de alzum desastre occorrido no serviço do
mesmo Arsf'nal.
0,
Art. 13.· Estabelecer_se_lta no Arsenal do Exercito uma caixa
de soccor,,:os e reforma. Esta caixa tem por filo ministrar auxilio
aos aSSOCiados durante a sua vida, e ainda a seus filhos e viuvas
depols da sua morte.
§ unico. Um Estatuto especial, approvado pelo Ministro da
GI.I,erra, regqlará tudo quanto diz respeito á caixa de soccorros c
refórrna,

Art. 14... Os Artifices Espingardeiros e Coronheiros, que tive.
rem de 18 a 25 annos de idade, serão obrigados a servir nos Corpos
do Exercito como ArtificeF, pelo tempo que a Lei prescreve para os
44
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n-crutados

ou voluntm los, segundo forem nomeados, ou voluntariumente se olferccerern para fazer este serviço ; e scrú esta n rn~lllleira
por que esta clnsse fica sujeita tL Lei do Recrutamento.
~ unico. Os que, sendo nomeados, se recusarem a este serviço,
se: rIO considerados como refracta rios, e não poderão em tempo aigUIII ser nduriu idos no Ar.enal.
A rt. 15." O Regulamento determlnani :
LO A. Officinas que deve haver no Arsenal, c pessoal de cada
urna dellas.
~.o
A maneira de prover O! legares de Mestres, ApparelhadoIl'S, Fieis e Escr ipturnríos.
:I: A ndrnissâo dos Artiflces, dos Aprendizes, tanto dos mantidos
pelo Arsenal, como dos externos, e fmalrnenle dos Trabalhadores.
4.· A contabilidade e disciplina das Repartições e Offlcinas.
á.U Os jornaes.
6. o O numero, quantidade e qualidade dos transportes de terra
c mar para o serviço do Arsenal,
7.° O modo de levar 11 effeito a formação de um diccionario
dos termos c synonimias dos objectos empregados no Arsenal, e seus
respecti vos rnesteres.
Art. 16.· Haveui no Arsenal um Conselho de Aperfeiçoamento,
cuja organisaçã(l e funcçôes serão estabelecidas pelo Regulamento,
Arl. 17." O Governo mandará, sempre que o julgar conveniente, um 011 mais Ofliciaes dc Artilhcria estudar nos raizes Estrangeiros os urelhora mentos, que opportunamente
se devem introduzir no Arsenal do Exercito.
Arl. IS." Fica sanccionada a existencia do Collegiodos Aprendises, com o fim de crear e educar Operarios competentemente
habilitados para o serviço do Arsenal.
§ unico. O Regulamento determinará o systema de educação,
quc se deve adoptar neste Collegio.
Art. 19.· Fica garantida a existencin do Museu de Artilhcd.l
actualmente estabelecido no Arsenal do Exercito, e o Governo proverá ao incremento e desenvolvimento
de todas as suas partes, sem
prl'jllizo dos outros Estabeleclmentos e ramos do serviço.
Arl. ~O.. O Governo proporá no Orçamento
das Despezns do
Estado a quantia que julgar precisa para (I pagamento das ferias,
material, e mais despesas a cargo do Arsenal, em relaçào ás exigencias do serviço, e á Receita Pública.
Art. 21.· E o Governo authorisado a mandar confeccionar os
RI'gulamentos nccc$sarios pnra a execuçüo do presente Decreto.
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ARTIGOS

TRANSITORJ9s.

Art. 2~.0 Em quanto no Esla~o Maior de Al'l.il.l,erj_? nuo
houvar o numero sufficiente de OfficIUes com as habilitaçôes da
Lei, requeridas para os empregos mencionados no Artigo 4. o, poderão
ser nomeados para alguns dos mencionados empregos oll.tros da
mesma arma e classe, que fôrem julgados compelenteme?te idoneos.
0
Art. 23. Os Empregados
civis actualmente
existentes no
Arsenal do Exercito que tiverem maiores vencimentos, do que os
designados nas respectivas tabellas para os logares que exercem,
continuarão a perceber os mesmos de que actualmente gosam.
§ unico. Se fôrem reformados antes de terem accesso, de que
lhe. re~ult.e maio: vencimento, conservarão o que por Lei lhes
competir em relaçao aos que actualmente percebem.
Art. 24. Os Empregados civis do Arsenal do Exercito, e os
das extinctas Repartições, que lhe eram annexas, e que não fôrem
incluídos nos quadros estabelecidos em virtude deste Decreto, ficarão addídos ao Arsenal, e conservarão os vencimentos, que tiverem.
Art. 21>.o Fica revogada toda a Legislação em contrario.
Os .Ministros e Secretarios de Estado de todas as Repartiçoes? aSSIm o tenham intendido, e façam executar. Paço das Necessidades, em dez de Dezembro de mil oitocento cincoenta e um.
R:'-INITA.
I?ugue ~e Saldanha. - Rodrigo'da Fonseca Ma0

M

(1'

=

oal~aes. - AntonIO Marza de Fontes Pereim de Melto. _ Antomo Alui?io Jervi. de AtoUgtlfO.

( 30 )
'fADELLAS

QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE

DECRETO.

TABELLA
A.
Do« Generaes 8 Ofliciae. do Estado Maior. d' Artilheria empregados no Arseual
do Exercito, conforme o artigo 5.° do presente Decreto de reorganisação.

'.;!
à:§

Graduações

"S

zo

1
1{

Ofliicial

General

Offiicial General
Ou OClicialSuperio

Gratificações
mensaes

Empregos

701°00 Para Inspector
35$000
A s correspondentes
ás suasPa1 t
en es.

9

Capitães .•••

Idem. • • • .

8

Subalternos.

Idem. . . • .

i

Geral (1).

Para Sub-Inspector

(1).

Um Official Superior para Comd
dR'
d
Fand~~te d
epartlçao
a
uno lçao e. ima.
UmdltoparadltodeSantaClara.
Um d.· para d. o do Trem d'Elvas.
Um para Ajlld.ante d'Ordens (~).
Um para addido Sub-Chefe da
Repartição do expediente (2).
Quatro paraDirectoresd'Officinas.
Um paraCommandanteda
Repartiçflo do fabrico da polvora (3).
Um para Director do Collegio
dos Aprendizes (4).
Um para Presidente da Commissão Fiscal.
Q uatropara D irectoresd' Officinas.
Um pam Cornrnandante
da Repartição da Cruz da Pedra.
Um para Cornmandantc
da n-.
partição
do refino do salitre
em Alcantara
(5).
(Dois para Membros da CommisJ são Fiscal.

l

Tenentes Co~oneis ou MaJores

a

'

a que se destinam.

C'

N

(1) Venr.p.r:lo rnris as rações da Corragem que competem ás respectivas Patentes.
(\I) Vencerão IC:lÍ8 lima ração de forragem,
que também competirá no Commandante da Repartição do fabríco da polvora,
(3) Poderá ser Omeial Superior quando a conveniencia do serviço, e a especialidade deste ramo o exigir, vencendo então a gratilicaç:lo correspondente á sua patente.
(4) Poderá ser subalterno -1\ gralilicaçll.o' sl'rá abonada pelo cofre do Collegío.
(5) Poder" ser Capitão se a conveniencia do serviço o exigir, vencendo então ..
gratilicaçllo correspondente li sua Patente.
N. B. Nas Repartições
a que pertence Ofücínl Superior para o com mando,
quando substituido por outros Omciaes de menor graduacção, vencerão estes as gratirlcn<;ões correspondentes ás que lhes competiriam no comrnando dos Corpos.
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SENHORA! As disposições contida" nos Decretos com
força de ~ci, que Qrganis?r.é\m as Eseólas Polytecbnic~,e
d~ E,xe!'cito relativamente aos MJiltares, qll(:! freq uentarn as ditas Escólas,
têem elado lugar a abusos, que é indisp~nsavel evitar, para utilidade da Fazenda, elo serviço, e até dos pl'Oprios Alumnos, ernpreg&ndo para repressâo desses abusos algumas medidas, pelas q uaes
se obtenha um maior aproveitarnento,
A impunidade com que os
indivíduos Militares passam nas Escólas annos seguidos, ou interpolados, com pouco O~I nenhum aproveitamento
consumindo nas
distracções que lhes offerece a Capital, o tempo que deviam consagrar ao estudo, faz com que Q numero dos Militares matriculados nas mesmas Escólas seja excessivo, e o dos habilitados para
as differcntes armas mui pequenas ..
A liberdade que os Estudantes Militares téeui de se dedica.
rem a qualquer das armas especiaes que lhes apraz, tem o grave
inconvenlentde o Governo se achar, como hoje, com superabundancia de Officiaes para umas, e falta absoluta para outras,
O Decreto de doze de Janeiro de mil oitocentos e trintn e sete,
com força de Lei, que reformou ft antiga Academia do Fortificação,
Arlilheria e Desenho, creou o novo posto de Alferes Alurnno, para
ser conferido indislioclamontc
a pe izunos, Q a prllçaa de pret, que
sl\lisfl~c:>5emás condições do art , 36.·, COlTllllil\ando no art, 3S:, 11
pena de derllissão do posto áquellce, que depois de um anno de interrupção, não continuassem a frcquencia dos estudos, e mandando
no art. 39. o contar.lhes o tampo de serviço, sómautu desde a data
de seu 1I11imo exame na E5cóla, se antes de despuchados
Alferes
Alunlnos, nâo fossem já militares de pr irne irn linha da Exercito.
Daqui resultou, além de outros inconvenientoa:
primeiro, conceder.
se o posto de Alferes Alurnno a ind ivid uos paisanos, os quaes P05savam a desfructar UIII soldo, e a gozar honrus c prerogativas mi.
litares, quaodo nem de direito, nem do f.lClo eram n,i1ilnres, c
portanto isenlos das obrignçõe~ e L(·ii de disciplina militar iohcrentes nestes: segundo, a nnomalia de appal'eceleru indi\'idllQ~ despachados cm III1l posto militar, annos nntes do dio, desde o qual
se cOllta~a o te~npo de praça: terceiro, fazer \loltar ú classc
pra.
ças Je prct Alferes Alumno.
quo tendo saído deun cIlisse, eram
privados do posto cm virtud~ do arl. 38.", CIlIn mallifc.lo pf(.juiw
da disciplina. Por Iodas eiolas razõea lemos Q hOOla de subrnclter
tL
Approvaçiio de Vossa Magestadc o seguinlll Projecto de Decreto.
Secretaria de Estado dos Negocias. da Guerra, em 10 do Dezemuro
18á 1. - Duque de Snldall/tll. _ Rodrigo da Fon.cca
1l1agalhaes. - Antonio Maria Fontes Pereim de MeUQ._ Aflll).

uu

10

1Lio Aluirio Jervis ú'Atouguia.
b ..
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""-_r

OMANDO
em comideraçào
o Relatorio
dos Ministros
e Secretar ios d'Estado das differentes
Repartições,
e Usando dos Podêres ex traordinarios
que nas actuaes
circumstancias
Julguei
Dever
Assumir:
Hei por bem Decretar
o seg uinte :
Artigo 1.0 Nenhum
individuo
mil itar poderá matricular-se
no
1.. anno da Escóla Polytechnica
senão como ordinario,
e depois
de prornpto na instrucção
até á Escóla de Pelotão.
Art. !'l.o A todos os Alumllos,
que perderem
todas, Oll a maior
parte tias Aulas em um anno do curso, por faltas não justificadas,
em consoquenclu
de reprovação,
por não comparecerem
ao exame,
sem causa tambem
justificada,
ou por serem expulsos
das Escólas,
será descontado
no seu tempo de serviço aquelle que tiverem estado
nas mesmas Escólas,
durante
o anno perdido,
sendo este desconto
feito por uma Portai ia do Ministerio
da Guerra,
transcripta
em
Ordem
do Exercito,
se o individuo
fór Alferes Alumno,
ou Officinl, e cm Ordem
Regimental
se' foi praça de prel.
Art. 3.· Os Alumnos que forem Aspirantes
a Officiaes, e completarem
como ordinar ios o curso de lnfantrria
Oll Cavallaria,
011
os dois primeiros
unuos da E,cóla
Polytechnic'l,
e tiverem
tres
meses de serviço
effectivo
nos Corpos,
poderão seguir os Postos
inferiores
como graduados,
tendo pelo me mos dois mez es de effeclivo exercício
em cada um, se noite. se der a necessa r ia aptidão
para o serviço.
Quando
alguma
praça tiver as habilitações
mencionadas,
o Commandante
do Corpo enviará
os respectivos
documentos ao Com mandante
em Chefe do Exercito,
o qual só depois
de os verificar,
e àchar legaes, concederá
authot isaçâo, para a praça
seguir os Postos inferiores
corno graduado.
An. 4.° Os ind ividuos habilitados
com o curso de Infanteria
ou Cavallaria,
quando
sejam pelo menos 1.0' Sargentos
effectÍl'os
011 grnduados,
concorrem
na razão de 11m tcrço da tota Iidade dos
propostos para o Posto de Alferes, das referidas Armas, .empl'e que
satisfizerem
ás condições
da aptidão
que a Lei estabelecer
para o
mencionado
accesso.
Arl. 5.° Depois
de examinados
os Alumnos
do iJ." anno,
os
que forem approvados,
e se destinarem
ás Armas especiaes,
serão,
pelo Conselho
da Escóla, classificados
numericamente,
segundo o
seu merecimento
scientifico.
Arl. 6.· Q Governo
designa rú, segundo
as necessidades
do
Serviço,
quantos
do. Alumnos
assim classificados
deverâo seguir o
curso para cada uma das Armas especiaes.
Art.7."
Os Alurnnos
cla5siflcados,
terão pela ordem de classifICação,
o direito de escolher:
1.. para a Arma de Engenheria ~
~.o
para a do Estado.Maior:
3." para (\ de Artilheria .

..
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AlI. 8," Quando
o n umcr o dos AI II 1111I0S cl~ssiflcados
fÔI maioo~
do que o numero
uue as neCl'SSIid li d es do Serviço reclamarem
, , , ~
'I
I.' •
I'
I
! liscóla
do
que em consequeucia
sobrarem
uirao ma rrcu ar-se 111.J
'
Exercito,
e concorrerâo
para;
Arma de Artilhcri«,
com os classificados
no anno lectivo immed iato, segllndo
os numeres
da elassificnçâo que tiverem,
e na razão de um para Ires dos Alurnnos que
o Governo
pedir p na a referida Arma.
.
.
Art. 9.° Sr, porém ainda,
por esla nova convenlel~cla,.
alguns
Alumnos
lião poderem sczuir carreira
na Armu de Ar tilheria,
de.
I:>
E
.
pois de habilitados
com o 1.. anno da Escóla
do ,xerclto,
ser ao
despachados
Alferes para Cavnllar ia c Lnfanter ia, .q~,and?se
fizer
promoção
e quando sa tisfuçam ás condições
de aplldao
militar que
:\ Lei exigir para o despacho a este Posto,
A rt. 10: Os indi vid uos nestas oírcumstancias,
terão a faculJ~de de c0r_npletar o curso de qualquer
Arma especial,
em cujo serViÇO podemo
ser. empregados
provisoriamente,
e com as mesmas
vantagens
pecuniarias,
quando
o Governo
precisar
maior numero
de Officiaes,
do que o estabelecido
nos Quadros
legaes das respectivas Armas j Quadros
11 qlle nunca
poderão passar.
'
Art. 11.° Ü Posto de Alferes Alllmno
só será conferido
aos
indivíduos,
que achando-se
no caso da primeira
purte do artigo
trinta e sei, do Decreto de doze de Jnneiro de mil oitocentos
trinta
". sete, tiverem:
L" robustez, e aptidão
physica pora o serviço militar : 2.° praça, em algum dos Corpos de L" linha do Exercito:
3:
doze mezvs de effe cti vo serviço nos re.feridos Corpos:
4.0 o Posto
de
Sargento
effect ivo, ou graduado,
no conformidade
do artigo
terceiro
deste Decreto:
b,· boas informações
sobre o seu compor.
tamento,
qualidades
moraes, e aptidão
para o serviço.
Arl. 12." Se os Alferes Alurnnos interromperem
a frequencia,
deixando
de matricular-se
em um anno, sem causo justificadn,
ficarão reduz idos a meio soldo, obi igados a servir effecti vamcn te, e abatido esse anno no seu tempo de serviço, por uma Portaria
transcr ipla em Ordem do Exercito,
Arl. 13." Os Alferes Alumnos
que, por duas vezes seguidas,
ou interpolladas,
interromperem
a frequencia,
sem causa justificada
j
08 que forem duas vezes reprovados
nas disciplinas
de lima mesma
Cadeira j os qUI! interromperem
voluntariamente
a frequencia
depois
de perderem
um anno;
os que perderem
11m nnno depois de outro
de iotl'rrllpçllO
voluntaria,
serão demittidos
do serviço,
sem qlle
se lhes permilta
assentarem
de novo praça cm qualquer
Corpo do
Exercito,
•
An. 14,' Os actuaes
Alferes AlulI1nos pai;8nos
serão imme.
diatamente
obrigados
fi assentar
praça em qualquer
Corpo de pri.
mt>ira linha do Exercito,
não podendo ser promovidos
u Alfl'pes, 0\1
M

1.:

( ~B )
Segupdos Tenentes,

ern virtude

do artigo trinta c seis do já citado
Decreto de doze de Janeir» de ll1jl oitocentos triota e sete, sem qlle
tenham tido pelo menos seis meses seguidos, ou interpollados,
de
eífectivo serviço nfl fileira, e provando por attestados dos Commandantes dos Corpos, que se acham perfeitamente
conhecedores dos
deveres de Primeiro Sargento,
,antQ na escripturaçjio
c ç1iH:iplilla,
como na manobra.
Art. l().~ O tempo de serviço a que. se referem os nr!igos antecedentes, ~ í1 p,ltimíl pafte do art. ~6.· do supmcirado
Decreto,
ietfÍ effectivarnente
cootílçlp pI)IQ te!l1po da ~rviçn Op filr,!ÍTa, e nunca
pe1q que esti verem f!fTIPfl'liPdps !lf!l S(lÇf9t~riílh doentes, com licer»
ças~ 011 ern qualquer outra posiçâo,
Art. 16." Os Alferes Alllmnos 1\ quem, pt111) $Ufl <,Intigui(hlde
de praçq, Pqstq ~11#~~iyol ~l'~e liy.e&sCII), de Officiaes Jpferipre::, c
b,oqs infprmj1çQlls, pertencesse
!!~bjr deapachados
i\lf~re~1 ou Segun~
dos Tenentes,
~e nâo pVeS$çql rido aquelle accesso, 5\lrã~ prQJlJQvidos çorno ~e ainda se flçtl,aij,ern em \al siI111lC;flQ, Ç()Ol tanto que
sijtisf{lçal9 .a~ condições que ~ ~ei de PfOII\OÇq~f\ uJ\igir pllra Q accesso aos jndicllPQ~ Pmtos.
Os M inis~ros ~ Sccrelarios
(,l' Estaqp d~ l(')dllS ll~ Repllrtições
ns~iU) Q ~eoha!ll .entelld.i9Q, e façprp exccutl1r,,.,.. P~~o dali Nllçessid,)ç1,eh j!m dc~ <le Qe~embrq ~Il Q1il 9itqcclllo~ ()iflCQ(JQt~ e 111"11.
- R A I N H A . ..- Lluq~~ de SoUQnh,a. :-r- RfH~,.igp df-' Fawc;cC4 Ma-

!mlb~ç~,- A~tonio Mt}ria d~ far~Je$fer~irq dç lt1ellq. ~ Ant(miv
AJ""i'l..ip Jcrvis cf4fo1f,guiq.

T

l'NDO em Gonijder~çãq
que muHo~ agrQciado=\ com Mercê"
luçraJiYlls q honorif\ça~,
n&Q lêeo) poqido_, PQf differentc8 CIl\lsas
aqçndivl,!is, apr(lvtltllJr:s~ dD.!i <li~posiçõll~ do Deoreto de \!ioh~ f ll!n
q'Ago~~o proximo p,{~~erito, ql!1} prorogPl! o prpzo para o pag"meM~)
dos Direitos correspondentes
IÍqllellas M~rçês que se e~tivertlUl Qevenç1o, na conformid~qe
91\ Carta ç\~ Lei ç1~ vinte e QLlp d~ Fevcr~jro qo corfcnte llOijO: l{ei por be{l\' USíI!\do Q05 podêrell ~x lraordil:lario~ que na~ !\Çt\JMS cin:un)stqoçias,
J Vlgu(;'j d~ver Assllmir,
prorogqr o I.l1eSfI)OPH\ZO ppr mui,s t{I!S mezes, contad()S da data da
pLjblic<lção do prt:sellle Decreto
no Oiario do GovctllO;
ficando,
pçllém, os ag{<lciados com as Mercêr d~ qll~ 5e t,aota,
que deixarelll. de $proveit~r-sa,
dcntro des~e p.r!lllO, dI> bjjnerlcio çonc~dido
pela citada Lei, slljeitos a ser judicialmente
executados
pela ilP'
portancia
dos S~"s debilo~, nps, lerroQ~ do IIlQl1ci(madA Dçp~to
de
vinle e um d'Agoslo.
O; Ministros fl Sl:crelJlrips d' ES\lldo díl~ di'iQrsas Rql1ílrtiÇÕ,Itj:!

( 39 )
'H~m () íenham entendido C! It façam executar. - Paço das Necessidades, etn doze de Dezeólbro de mil oitêcentos cmcoentn e um.
= RAINHA.=Duque
de Saldanha .......Rodrigo da- Fonseca Ma-

galhâes.-Anlonio
Maria de Fontes Pereira de 1~fello.-Antouio ./.llui-:,io Jervis d' Atouguia.

T

~IJDO'·!m pór Decreto de vinte e sete de Dezembro de mif
oitocentos quarenta e nove, crendo a Reparlição de Liquidação do
Minisle"rio da Guerra, e reorganisado a sua Repartlçâo de Conta.
bilidade, com a clausula expressa no artigo decirno do mesmo De ..
creio de qnd os Empregados das sobreditas duas Repartições
gosem
de todas as honras, prerogativas, e vanlagens que pelo Regulamento
de dézoitó de Setembro de mil oitocentos quarenta e quatro com"
peliam aos Ernprcgãdos da extincta Inspecção Fiscal, e da antiga
Répartição de Contabilidade,
os quaes eram considerados corno Of~
Iiciaes de' primeira Fir'íha do Exercito, com d ireito a reforma nos
tetina! dó A~V3rá de dezeseis de Dezembro de mil setecentos e noeents ; e Atlendendo Fu ás referidas disposições, e tambem a qUI}
por virtude dó Decreto de treze de Jal1eito de mil oitocentos trinta
e set!", c Carta de ui, de vinte e oito de Agostd de mil oitocentos
qnarerrtn e oito, os Membros do Corpo de Saude do Exercito, e os
Officiaes de FltZl'nda dá Armada, quando reformados, são addidos
aos Corpos de Veteranos, sendo por isso justo que com os Empregad.os daquellas duas Repartições se tenha a mesma consideração;
U~I por bem, Deferindo á Supplica que elles fizeram subir á Minha,
Real Presença, e Usando dos Poderes Extraordinarios
que Julguei
Dever itssumir nas acnraes circumstancias, Determinar que os Empregados das Repartiç'oetf de Liquidação e de Contabrlidude
do
mesmo Mlnisterio, que tlverem Patentes de Graduações Militares"
pefàs -quaes tenham pago os respeetivos Direitos, e que d'ora em
diante forerrí reformados por inéapacidade thica, julgada por uma
Junta Militar de Saude,. sejam igualmen-te addidos aos C~rpos de
etetll11ós para receberem o respectivo soldo a pár dos OmClaeS dos
dl~OS Corpos. E outfo sim Sou Servrda Otdenar, que esla Graça
se.lu pelo mesrtto modo é~terlsh'a- a lodos Os Empregados a quem
pelo citado Reg'ufantento de !kzortd de Setembw de mil óitocento
quarenta e qUII'lro cO'mp'ete reía1ma, e que flcnrám fó,a d0'9 novos
quadros crendas peld' referido Decreló de yinte e sete de Dezembro
de mil oitocentos quarenta e nove.
Os MinistrÕ!t e' Seér'ehtrios d'Eslado de fodas as Repar ições
o tenham assim e-ntendid0 e façam cxecutar. - Paço das Neces.
sidad:.'s, cm dez de Dt'zel~bro de mil oitocentos cincornla e um.

v:

( !~O)
= It 1\ IN 11A. = Duque de Saltlollha. - Rodriuo da Fonseca. Magalháes. - Antonio Maria de Fontes Pereira de Mel/o. - Anta·
niu Alui'lio Jervis d' .âtouguioEX1STINDO ainda
110 Exercito
muitos Officiaes,
n quem por
effe iio da Portaria
de vinte e cinco ele Julho de mil oitocentos
trinta
e quatro, e outras disposições
posteriores,
se descontou
o tempo que
ser vira m o Governo
illigitimo,
o qll(~ além de não ser conforme
á,
Minhas [{eae<; Intenções
já manifestadas
no Decreto de vinte e t res
de Outubro
ultimo, colloca os referidos Officiaes,
qlle não são menos dignos de contemplação,
cm ci rcurnsta ncias menos fa vora veis
do que aquel les a qUl'nl aproveita
o artigo quinto
do citado Decreto:
Hei por bem, Usando
dos Poderes extraordinarios
que julguei dever Assumir
lias actuacs
circumstancias,
Determinar
que a
nenhum Officinl
que esteja no referido
caso, q ua lq ner qne seja a
Classe 011 situação
em que se achar,
deixe de contar-se
todo o referido tempo de serviço,
para todos os effeitos que forem inherentes
á reforma e recompensa.
Os Ministros
e Secreta rios d' Estado das
differentcs
Repartições,
o tr-nharn assim intendido
e façam executar. Paço das Necessidades,
em onze de Dezembro
de mil oitocentos cincoenta
e um.
RAINHA.
Duque de Saldanha.-

=

=

Rodrigo
da Fomeca Magalhâes. - Antonio
Maria de Fonte»
Pereira de Mello. - Antonia AluiJ.io Jervis d' Atouguia.
dos Poderes extraordinarios
que Julguei
dever '\5.
nas acumes circurnstancias:
Hei por bem Determinar
que as
disposições do Decreto de vinte e Ires de Outubro do corrente anno, que extinguiu
as Classes de Amnistiados,
e de separados
dos
Quadros
etfectivos de Exercito
e d'Arrnado,
nâo derroguem
o beneficio concedido
pela Carta de Lei de vinte e um d'Agosto
de mil
oitocentos
quarenta
e oito, aos Empregados
do extincto
Commissarindo do Exercito,
os quaes pela Legislação
em vigor, não têem direito a reforma (\I) aposentação.
Os Ministros e Secretarios
d'Estado
da. diversas Repartições
o tenham assim entendido
e façam executaro Paço das Necessidade5,
em onze de Dezembro
de mil oitocentos cincoenta
e um. = RAINHA.
Duque de Saldanha. - RoUSANDO

sumir

=

drigo da Fonseca Magalhães. - Antonio Maria de Fontes
reira de Melto. - Antonio Alui'/,io Jervie d'Atouguia.

O Chefe interino do Estado Maio'I" General-

UIPIIE1íSl

NACIONAL.

Pe-

N•

"O

r:

t.J.

Quartel General na Rua de Santo AI/1Ul"o-xio,

em 15 de Ionelr»

de 18[)2.

ORDEl\1 DO EXERCITO.

SlIa

o

Ex.·
Marcchal DUQUE DE S \LDA 'lIA, Commandantc
Chefe do Excrcito , manda puhlicnr o seguiute e

cm

DECRETOS.
Conformando-Me
com a Proposta do Marecbnl
Duque de Sal.
dnnha , Corurnandante
em Chefe do Exercito : Hei por bem Promo·
ver 8<) Po lo de Major df('ctivo,
freando addido no terceiro B.ltnlh~1O de Vcternnos , o Capitâo
Grndundo
cm Major
de Infantena,
Joüo Caalmiro da Vci;ra,
cm alte'nção
a Ifr I'migrado
cru mil oitocentos vinte
oito pr-ln Galllzu C •. 1Il a Divi üc, fiei, com a qual cc m1,;,tPII cm defez a do Throno lcgitirno , c das l.berd ades patr ias ; ha'Ver tomado

parte

do Mrndetlo
usurpuçâo

na Camnan
o E,u'rcilo

COIll

até {t CNICPSl::to

hn do. Aç')r('~; desi-mbarcar
nas praias
Lihortud .. r, fnzcndo 1\ gUNfa
contra a
de Evorn Monte;
c achar-se
incapaz
do

, Col110 (i,i jlll!{ado ,)('1" Junrn l\lilitar
de SOlide. O
J>re'id(,llte do COIl ••·lho de Mlni-tro!,
Milllstro
e ccretario de E~.
t do interino
dn~ l't';:;o('i<ls da Guerra , as irn o telha efll('ndido,
e
faça executar.
Paço da ~l eccssidades , ln tlinta e um de Dezembro
dI' mil oitocentos
lÍl.C' entn
e \:111.
HAll llA. = Duque ck
Satdanlca,

~l'ryiço

nctivo

=

Conformande-,
II.' com n Propo.ta do Marechal Duqllc de Sal ..
annha,
Commnndant('
cm ('hcf'p dt! Exercito:
Hei por hem Promovl"f ao PO!lO de ;\!njor Governlld(·r
do Forte de São l~ranci~co,
(ln ""Ia de S;lntn CiIlZ, da Ilha da 1\1ad, ira, o Capllão Graduado
em Jnjor de [nfalltt'ria,
Antonio
Llld~ero de .Men(·zes,
em aHenC;ào 1\ contar mais (C trinta nonos de Serviço,
e ú persegUIção,
e
long pristlO qlJl~ sotl'rcu lia c!l,oca da \J IIrrllç~'O t'lII cOnSt'<)lleIH:il\ de
sua fldl'lidade ao Throno Il'i:ltiUlo. e Ú CHrla Constitucional
da MoJlarchia.
Ü Pre~idelltl'
do COlltll.1I10 de l\1:ni.tro8,
l\lilli tro e Secretario de E~tado interino dos 1 'corocios da (3ll1'rru, o tenha assim
ente,.,dido,
~ fa,ça pxeclltar.
Pac;; d.ls l' ec"" id dC3, ('m doi~ de
Jallelro de mIl Oitocentos cincocntu c d ..is.
lL\.lN IlA.
Duqltt:
de Saldanha.

=

-

=

Hc~ po~ h!'m ;ot'terminat
qu,' o ~eglln,lo
Tenenle
do Batalltã()
de A rttlht'fla de C' bo \' erd(> J (.~o d Cun!to Cnr"lJ lho, tCllllO pos·
Agt"IU
poro o Exercito de Po:lu"nl
tm allençllo II ll'r fcito o Cam.
pu.lIIJa contra o l!O\'crno IlIe"ltiJ~o
' de~de Fevcrelro de mil oitocen-

~

1),

•

tos trintn e <'J1I1\~rQ até·4 concessão
de Evr.ra Monte,
pnrt e d& Vivi ..
são auxiliar
ú Il espanha , entrando
a lli. cm (,JI..Ios os Combates , e a.
ter prestado
muito bons Serviços. nnquella
Pro rincie , e bem assim no
extincto
Batalhão
Naval,
aonde
bem desempenhou
as cornmissôes
de que foi enearregado,
O Pr.e"iJellte
do Conselho
de Mini.tros,
MInistro
e Secretario.
de Estado
interino
dos Neg ocios da GtI~rra,
o
'éllblI assirn enteijdido;
e fàça.excclltur.
Paço das Necessidad-s , ern
dois de Janeiro de mil oitocentos
ciucoentn
e dois. :;::: H.A,lNHA.

_

Duque de Saldanha,

Conformnndo-Mo
corn a Propo-rn
do Conselho
da Escola
Poly._
t:ccbnicu:
Hei por bem , e I'UI virtude do IJrti;;o oit en l a e dois da Lei
da crréçüo
da mesma. Escola,
Determinar
que sl'jn defm itivumouta
provido
na substit uiçâo de Lente dos Cadeirus
de Math~malit'a
da.
referida
Escola,
o Bacharel,
Antonio
dI' Serpa Pimenrel , Capituo
6radual'lo
de Enfanter ia do Exercito.
O Pr es id e n te do Conselho
de
Ministros-,
Ministro
e Secr etar io de Estodo
interino
dos NC'gocios da·
Guerra , o tenha
assim entendido,
e fuça executor.
Paço
das Ne ..·
eessidades
t. em sele
de Janeiro
de mil eitoccutos
ciucoe nta e dois.

::=:: RAl~J:;[A .•

=

.

Duque de Saldanha.

.

Tendo
pelo Meti Real Decreto
de cinco de Novembro
proximo
pasilado,
expedido
pelo .Mini,terio
dos Negocios
da Marin hu e Ultrarnar , sido promovido
ao Posto
de i\ lferes Ajudante
de Ordens
do Governador
Geral da Província dQCbho Verde,
o-Primeiro
Sargento d« DalalhrlO de Caçadores
numero
dois,
VIctor Jorge de Pina
Vidal:
Hei por bem Oel('rmillar
que o referido ·Alf ..rf's fiqllc per:
ttlnc<1ndo ao Exercito
de Pnrtllg-al.
01ltro !irn Sou Senida
Ordenarque estoU Minha Soberana
11esol'l~ão
fiqne nlllla e cio IIcr,!11I1n efreito, qunndo
o ugràciado
por ql~alll'll'r motivo deixe de servir lia re.
f, rida Prov.incia o tempo marcado
pel:'! Lei. O Prlo!sidellte
do Cnn~~lllo de Ministros,
.Ministro
e Secrt'tario
dr! Estado
illlerillo
dos
legocias do GII~rr3,
assim o tenha t'lItcndido,
e faça excclltar.
Paço
a,ls Nect'ssidlld('s,
em sele de Janeiro
de mil oitocellLo. clucoenla
e
~()i8.

=

RAINHA.

Por Decreto.

:;:=

-r-~~.-

J)uqu.e dc Sald(mAa.

de 30 de DC'i.cmbro do armo pl·o.rimo
1.o Blltatlzáo
dc J7ele1Yl/lOfJ.

palSlldo-.

,Capitão
effectivo,
e subsequentemente
l~rformado
na conformidade
do A Ivará de ] 6 de Dezembro
de 1790, flCando addido
ao referido
Batalhão,
oCap:lão
Graduado
de Infanteria
em disponibilídad~,
Antonio
Francisco
de Durros Henriques,
por assim o ter requeri.
do; Bproveitar.lhe
o disposto no Decreto
de 6 de Junho
ultimo,
e
baver sido jul.gado incapall de Serviço activo por uma Junta .Mi.

lilar de Saude~

[ J]
Ilatalhúo
o Capilão

Capit1'to,

, Patricio

de Voltintari().~ da, Carta.

que foi do Corpo

de Guardas

Eiscaes , MnoQcl

Alvares.

POI' Decretos do 1neMna, data.
nn confo-midade do Al,aráde
]f; de Dezembro de 1790,.
05 Officioes
abaixo moucionados
, a <lU('01 é applicavel
o Art. 3.·
do Decreto de 23 de Outubro
do 1111110 pro xirno pnssado , publi-

Reformados

cado na Ordem
do Exercito
N" 7:~ do mesmo an no ,
O Sr. Mnrechal
de Campc ; Alvaro XfI\ier da Fonsêca
Coutinho. e
P(>\'oa~; 03 S s, Brigndeiroe , Visconde de Mollclos,
e D. l'gnaeio
de Oastcllo Brllnco do Cnnro ; e o Sr. I3rigndtliroGraduado,
JoãoGalvuo
Mexia de SOU~I\ M ..scareuhas.

2:

UatlllhtLo de reter01w.~.

Rt>formados
na conformidade
dó Al va rú de 1(; de Dezemhro de 1790,
ficando
addidos 00 referido Batalhão,
os Ofüciaes abaixo mencionados,
a quem
aprove.tu
o Dc!crcto de 23 de Outubro
do
nono proximo
passado,
por lmverem
,ido jlllgndos incapazes
de
Serviço
pelas Ct,m'l.lissôes
crcudas
por Decreto
de 20 de Outubro

de 1817.
rl rlilhcria,
O Tenente Coronel Gro d undo , I\rdl'nio José da Molto;
do Tent!Jlte,
Manoel Igllllci·) eh! ~lllllru.
Cavo! lnria.
O Tenente I J\fanoel Joaquim Santiago •.

Infantcria.

r

e oSeglln;

.

O rel~enle,
Ant.onio Vir:ssillln Vílbrclho;
e os Alfert's,
Jonquirn
Jtlse de Sunt'Anna,
JUilO Ue Az evê do Coutinho,
e Antonio da
Esperança Malta.
3.° Hulalhâo de Fetcranos,
Reformados
na conformidade
do Alvará de l(i t!.t' Dezembro
de 1790,.
ficando
addidos
ao referido
UatalllllCl, os cm, iaes abaixo meneio.
n ados , a '11JC'1ll aproveita
o Decreto
de 2~1 de Outubro
do anno
prül(ilTlo p,,~õaJo,
Jlt:r lerem
sido jlllu·;.dlls
incllpazes de Serviço
pelas COlnm!s,ôcs creada. por DC'rõt'lo Ode 20 de Outubro
de 1B47.

Cavnll:ritl.
() CapiLi;o,
Antonio de l\ih.llo Castro Caruozo;
o Tenente,
Bernardo
Antonio;
e o Alferos,
Damião Jo~é de Mauos PimenLel •
•

N

O Capllao,
Lobo,

.

Jnf(tnteria.
Joaquim Maria B~ltrão; e os Tenentcs.,
e José Bernardino
de Carvalho.
Por Deoreto. de 31 do dilo mn.

Lino Antonio

1.. Batalhâo de Vet(ranos.

MaJo~ I'fTeclivo, e em seguida Reformado
na con formidnde do AI·
vara de 16 d. De,embro de 1790 t tican.do addido ao refelido Ba~.

( 4,

1

talhão, o Major Graduado de Infanterla
em disponibilidade,
Sebastião Carlos N avarro de A n drade , pelo ter req uerido , e acharse comprehendido
nas disposições do Decreto de 6 de Junho
ultimo.
Capitão efff'ctivo, e em seguida Reformado na conformidade
do AI ..
vará de ]6 de Dezembro de 1790, ficando addido ao dito Batalhão, o Capitão Graduado de Cavallaria cm disponibilidade,
Manoel Lourenço
da Cunhu;
pelo ler requorido , achar-se cornpreheudido nas disposições do Decreto de 6 de Junho ultimo, e haver sido
julgado incapaz de Sr-rviço activo por urna Junta Militar de Saude,
Companlda de Veteranos do» Açóres.
Tenente Coronel offectivo , e cm seguida Reformado
na conformidade do A lvará de 16 de Dezembro de 1790, ficando addido l\
referida Companhia,
o Tenente Coronel Graduado
de I nf.mteria
em inactividade
tompornria
, t<'mnci:co
Rairn uudo de l\Iorflf's Sarmento,
pelo ter requerido,
achar-se coruprchen dtdo nas disposições do Decreto de 6 de .lun lro ultimo, c haver sido julgado incapaz de Sl~n'iço acti vo por lima Junta 1\J II itur do Saude,
Forte NOl)() ele S. Pedro na [lha da Aflld· ira.
:I\f njor effectivo , c em seJu'da Hr.forrn,.do na confor mid a de do A I.
"ará de 16 de Dezembro de 1790, Jicarido
nd.Iidc no rofer ido
Forte,
o Oapitâo
dr. Lnfunteria
, ManoC'1 dI! Oliveira
Castcllo
Branco,
pelo ter requerido,
esl ar com prohcndido
n as dispO'oi<;ões
tio Decreto de 6 de Junho ultimo, e nchar-se impossibilitado
de
Serviço activo.

--.~1I--

Sllil Ex." o Marcch,d
Duque ele Saldanha ,detf'rminn
que o
Official abaixo mencio uudo lenha o destino que lhe vão designudo e
Rc/{imento de Cavaltaria 1\'." 3.
Capitão Gradundo,
o Capirâo Graduado do Heglmcnto de Cavallaria N," 7, Francisco
Antonio
dns SUIlIOS,
pelo requerer.

Sua Ex,· o Marechal

--.~'Y?<!I<--

de Saldanha,
manda declarar o segui IIte:
1,0 Que o Capitão nddido ao Chefe de Estado Maior da 3.· Di.
visão Militar,
José de Va,concl'lIos
Noronha c Men(·7.cs, se acha
exercendo 88 respectivas funcçôes deste Cargo,
desde Q7 de JullJo
do anno proximo pass1tuo.
2,· Que o Segundo Tl'nenlc de Artilhcria,
Antonio RihC'iro da
FOllsêca, exerceu as l"lI11CçÕeS de Ajudante
Regimento
Provlsorio
de lnfanterin do Forto, debd~ o dia ló de Outubro uo Ollno proximo úndo., até á extiHcç~\o do referido Corpo.
Duque

uo

o

C/~eleinterino tio Estado Mllior do Ezercilo ;;:;:

N.~6.
QuartIl

General na Rua de Santo Ambrozto,

t'm 17 de Landr»

de 13i>!2.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Chefe

Ex." o Marechal Duaus Dlt
do Exercito,
manda rtlbll(~nr

SUDA.NHA,

Com mandante

em

o seguinte:

DECH.ETOS.
Conformando-Me
com a Proposta
do MarC<'hal
Duque
de Sal{lanha,
Commandantc
('III Chef~
do Exercito:
Hei por bem Promover no Posto de Major efiectivo,
fu-an do ad dido ao primeiro Batalhào de Ve teranos , o .\iajor Graduado
do lt glmento
de Infante-,
ria numero trez e , Jdio Gr.nçulve s dos Santos;
em nucnçâo
a contar quasi trinta c cinco 'annos
de Serviço:
h avcr feito parte
da Divió5.o (\,Ie cx pedicionou
para a Cidade
da BilltÍn " em mil oitocentos
v~nt(' c dois; as Campanhas
de mil oitocentos
vinte e seis, mil oitocentos vrnte e sr-ie , mil nitoce ntos vinte e oito , a prol do Throno
legitimo e da Ca-ta Constitucional
da Monarclun
, ter emigrado
pela.
Gnlht.a
corn a Dtvisào leal;
pertencido
ú hr-rrvira gU:lrniçtlO da Ilha
Tcrceirn
; dosomba rcado lias pr aias dn Miu dcllo : e feito a lula contra a IIslIrpaçílo até ~ co nccssâo de Evora MOlde. O Presidente
do
l:on,cllJo de Ministros , .\l'nislro
c Ser-retario
de E~tado
interino
dos
Negocios
da GIII~rra, o te uhn assim ente nd.do , e f!lça exr-cutar , Paço
das Necessidadcs
, em \11nt~ c tres de Dezemhro
de mil oitocentos
ciueoenta
e um,
LtAL 'liA. = DlIque de Saldanha,

=

Conformnndo-Mo
com fi Propostn
do Marechal
Duque
dt> SflIdanha , Commandants
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Pro mo'lN a Major
l'ff, ctivo , ficando nddirio ao Fnr!f' Novo de S~IO Pedro
na nona Divisf\o l\1ilitnr, o Major Graduado
do R!'girnento de Granadeiros
da R.AJ'HI A , Christovào
Jo_é de 1\1ello; em attellção
tl ter
ft'ilo as Campanhas
de mil oitocentos
vinte e seis, de mil oitoCf'nlo!l
~nte c sete,
vendo-se
obri"'odo
a etnirrrar cm mil oill1cenlos
vinte e
O"
110V~ pn~a P·alzrs T'
'.slrangeiros,
pt:la slIa Ildhf:'são ao ']'1'
!fono e as
ln&tltlll~oes
Llh~rae,;
foundo
parle do D:\'i~:lo que desembarcou
n,as prQIUs do 1\llOdl'llo,
e com a qual combateu
olé ti COIlCPSS:W de
l'.vom Monte?
se.ndo ferido gravl>mcn:c
na ~('flic:la dedl'zeseis
deS.tembro
de mil oltoccnl<1s
trinta
c dois,
c al'har'Re
flctllalmellte
100"l,
pOSSIbilitado de Srrviço acLi\'o. O Presidente
dI) Conselho
cle MmisttQ"
l\-~inistro c Sceretario
de E.tudo
interino
dos l 'f'gociC's
U lI"rra, assIm o tenha entendido,
e fnçn execlltnr.
Paço
da, l'iecess'dades,
em sete de Janeiro
d~ mil oitocentos'
dl1coenla
e dOIS.

uu

RAINHA.

_

Duque d( ~tdanlu;A.

=

•

[~. ]
Conrormando,.Me
com a Proposta
do Marechal
Duque de Saldanha,
Cornmandante
em Chefe do Exercit.o: Hei por bum DetfHminar que o Tenente de Infaateria
servindo crn Commissâo
em
Macau,
Jayme Augusto Scarnichia,
conte a antiguidade do referido
Posto. de oito de Agos~o de mil oitocentos e cincoenta , a qual lho
competia em referencia aos Alferes da mesma Arma promovidos a.
Tenentes
nesta data,
e se lhe nâo deu quando em quatro de De.
2embro do dito nnno foi promovido áquelfe Posto. O Presidente do
Conselho de Ministros , Ministro e Secretario de Estado iuterino dos
Negocios da Guerra,
assim o tenha enteudido , e faça executar. Paço.
Q'as Necessidadell,. em sete de Jnneiro de mil oitocentos cincoenta e·
dois.
RAlNHA.
::;:; Duque de ~(Jll/,anha ..

_.~~.-

=

,
Por, Decreto de !2g. de De'!>-emb,'odo anno· proicimo passado;
Coronel effectivo , o Sr. Coronel Gradlla.do de Infanteria
servindo
• no Archivo Milüar, Viri.ssimo Alvares da Silva.
'fen.ente Coronel effectivo , o Tr-nen te Coronel Graduado,
Joaquim
Nnrcizo da Silvo Prreira,
servindo ás Ordens do Sr. Tenente Gc· neral Conde das Antas,
encarsegndo de inspeccionar
0$· Corpos,
de Fnfanteria
e Cac;adore~ •.
Por: Decreto. cte 2.3 do dita me\\\, contando a antiguidade d~
29 de Abril ult·imo •
Estodo Maior de Artilhet:ia.
Major Graduado,
o Capilão Aj,udallte de Ordens do Cornmcndante
Geral da Arma, José Frederieo pcreirn da Costa.
'
·
1.. Regimento d;e Artitheria.
Majores Graduado"
os Capitàcs , Antonio Florencio de Sousa Pinlo, Luiz de Sousa Folque , e Antonio Ladisláo da Costa Camarote.
j

·

2.· Reg_zmento de .ârtilneria.

l\bjor

Graduado

, o Capitrlo, Ao.é Cundido Per.digã-o.
3. o Regimento de ArtiJ,he1'ia.
~laj()res Graduados,
os Capitães,
José Diogo ZucheUi, e João
(I~ Baptiil..ll.
Reg.jme'llto de lnfa.nteria. N.· 1J-.
:Major Graduado,
o Capit,ào, Antonio Xavier Pinto da Silva.

Ma-

Guarda Municipal de Cavatlar.a do Porto,
.MaJor Graduado,

.
Naj0r Graduado-,
caes.

o Capitão,

Domingos

da Costa Ribeiro.

Real Collegio Militar.
o Cap;tão

de Artilberia,

.
JoaquWn da Costa Ca ••

Por Decreto da meima data.

rara passar li Classe ~O! Olliciaei em diJponibmd.a~e, para .~r t~

,en:entemente
'em pregad o , o Major G raduedo do Regimento de
lnfanteria
N.- 17, Joaquim Rodrigues Batalho.
Arma de /!Jflgen,he'ria.
Major effectivo, o J\hjor Graduado,
José Antonio de Abreu.
BatcJlftâo de Coçll,dm'u N.· 7.
Tenente,
o Tenente dI! Infuntcriu em disponibilidade,
Manoal Jo.4
Pereira.
Batalhõ« eh Caçadores N. o 9.
Tenente,
o Tenente de Iufanteria
e m disponibilidade,
Fortunato
José Percil a.
Regimento
de Tnfanteria JV.· 3'.
Tenentes,
o Tenente de knfanteria cm disponibilidade,
João AntolIio Affouso Viallna.
3~~ Batallsâo- de Veteranos.
Major effectivo , e em seguida Reformado
na conformidade
do At.
vará de 16 de Dezembro 1.790, ficando addido ao referido Bata-.
talhão, o Major Gr aduado de I nfanteria servindo no Batalhão Nacional de Caçadores da n.AI~HA I! Curta da Cidade da Guarda,
Prancisco Manocl da Fonseca; por assim o ter requerido , achar-secomprehendido
nas disposições do Dt'crl'to de 6· dt!' Junho ultimo ,.
e havei sido Julgado incapaz. de Serviço activo pela Junta Militac
de Saude.
Por DeC1'eto-.de g. do. corrente met •.
3.· llatalhâo de Velerano,.
Major efféctive , e sllb~tlquelllemellto Reformado na conformidade do.
Alvará de 16 do Dezemhro de 17"90, ficando addido ao referido
Batalhão, o Major Gr aduadr, de Infanteria em disponibrlidade,
JoséLeandro dI'! Magalh:lcs.; por assim' o haver requerido , ter sido jul»
gado incapaz de Serviço activo pcln Junla Mili~ar de Saude , e
est?r coruprehendido
nas disposições do Decreto de 6 de Junho,
ultimo; havendo requer i.lo dentro do prazo legal.
Por Decretos de 7 do. dito me!. contendo a antiguidade
de
29 de AbriL ultnno,
Major Graduado , o Capitllo de Infunreria
, servindo em Com missão.
em Moçalllbif]tlc, Marcos Aurelio Rodrigues Cardinas , continuan •.
do na mesma üornmissão.
2. Divisáo Militar.
Brigadeiro Graduado
o Sr. Coronel '-Chefe de Estado Maior da re.·
ferida Piviõão,
Joaquim de Quenoga.
!l.egamellto de Caval/aria N" 2, Lanceiro. da RAINHA.
Çaplhl? Graduado,
o Tenente,
Manoel José Botelho da Cunha,.
continuando
na Commissão em ~lIe se achn.
.
. Batalhâo de Caçadores N.· 3.
&

Jo;.J

llrlgadell'Q Graduado,

o Sr. Coronel, . .Barnabé de Carvalho ViaDn~

Batalhâo
de Caçadores N.· 6.
Graduado,
o Sr. Coronel, José Marques Salgueiral ..
Regimento de Infanteria
N.· 9.
Brigadeiro Graduado,
o Sr. Coronel,
José Manoel da Cruz.
~
Regimento de lnfanterio. N: 16.
Brigadeiro Graduado,
o Sr. COl'onel, José Maria Tnborda,
Costcllo de S.. Ioâo Baptista da Ilha Terceiro,
Brigadeiro Grad uado , o Sr. Coronel Governador,
João Formlno
, de Lemos Corte Real.
Gua1'd(1 Jl.lllnicipal de Cacallaria de U,bo(J.
Capitão Graduado,
o Tcuento , José Bernardes Fontana ,
.'
Disponibilidade.
Capitites
'Grnduados,
os Tf'II(~nt('s,
Joâo José da Fonsêca Seabra,
e D. Pedro Carlos Tcnor io Moscozo.
ror Decretos da mcsma data •
.Regimcnto de. lnfontcria
N.· 1.
,
Commnooan'te
da 5," Compau hia , (1 Aloj"r Gradtlado de Jafantcrla
em disponibilid ade , A~o;tillh()
Pedro Alex n ndriuo •
.Es([!J.adrâo de Conollaria de Vo!vnto1'ios da Carta e RA lNH A.
Major Grad uado Aggregado,
o Mnjcr Gr aduado do Butulhào de
VolulIlarios da Carla, Ca1'13'IO Xavier D.niz.
Brigadeiro

_

S tia E..x," o Marpchal

....
"l...~.-,~.

.

lJuqllcde
Sadnn l a, de termina qlll' os
Officiacs abaixo mencionados
Lenham os dcst.uos que II:~s vào desj.gnados:
'
.
Balal/vío
de Caçadores -N," 9 •
..Alferes, o Alferes do Regimento
de Iufanterin
N.· 17, Antonio
José H.ebel!o.
Regimento de Gronodeiros da n A r LV II A.
,
Commandante
da 5." Companhin,
o Mnjor Graduado do Regimento de Infanteria
N." !, José Freire de Andrade,
liegimcn.to de Inj'(mfc7'ia N. b.
Alferes,
o Alferes do Re zimcnto
de Infanicrin
N," 13, Jacintho
José de Almeida.
o
Regime!ltn de Illfanteria
JV. o 17 .
.Alferes, o Alfef(~S do Regimento de Infunrcria N." B, Julio Cezar
Augusto de Menczes.
U

--*>::,~:*,-

Licenças registadas concetliJus aos Ojjicirres abaixo indicados.
Ao Sr. Brigadeiro Heformado,
Alltonio
Cabral da França,
prorogação por mais trinta dia;;.
Ao Cirurgião de Brigada Ur Iduado do Bat dhão de Ca;adQrcs N."
~, João José de Lima e Costu, noventa dini.
,

.

o

Chefe i~/trmo

do Estado .l'lmor do Exercito

=

N,'
. '

!,"Y

.

.Qltarlel General na Rua de Santo Ambro'l.io, etn 19 de Tanetr»
de 1852.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex.a

o

DE RALDANIIA, Commandante
era
}lllf:Jlicar o seguinte:
DEClUn'OS.
Tendo
pelo Meu Real Decreto
de vinte e trcz de Dezembro
III.
timo,
expedido
pelo Ministerio
da Marillha
e Ultr amar , Nomeado
para servir o Ing-ar de Chefe do Di aricto de Cazengo,
nu Província
de Angola,
o Cap!tão
do Estado
Maior do Exercito,
Luiz Augusto
de Almeida Maddo:
Hei por bem, em conformidade
do Decreto de
dez de Setembro
de mil oitocentos
quarenta
e seis, Promover
o referidoCapitão
ao Posto de l\Jnjor,
íico ndo pertencendo
ao Exercito
.de
Portugal,
sem prt>juiso dos Ofúciacs mal. antigos
da sua respectiva
Clil~SC e Arma. Outro sim Sou Servida Ordenar
que esta Minha Rcso)UÇ:lO fique n ulla , e de nenhum
effeito , quando
o agraciado
deixe
por qua lquer motivo de ~t'g-uir viagem
para o Sl'U destino , ou de servir nn sllpramf'ncionnda
r)ro\'ln~ia
o tempo marcado
pe la Lei. O
VresiJentt!
do ConsE'llJo de Ministros,
Mmistro
e Secretario
de Estado interino dos Negocias
da G uerra , assim o tenha entendido
, e faça
executar,
Paço das Nccessidad-s , em treze de Janeiro
de mil oito.
cen!os cincoentn
e dois.
!tA [NlI A.
Duque de Saldanha.
'.
fendo
pelo iVfeu Heal Doer-to
de dez do corrente
mez , expedldh pelo MillisterlO da .Maril!ha e Ultramar,
Nomeado
Corntnandaute do B:Jtalbão
de Infanteria
de Linha de Loa o do , o Capitão
do Hcgimento
de [nl'tltltNia
numero
dezose te , Constantino
Lopes
de Azevedo
e Cunha : Hei por bem em conformidade
de) Decreto de
dez d« Setembro
de mil oitocentos
quarenta
e seis , Promover
o referido Capitão ao Po,to de Maj')r,
ficando i erteuccudo ao Exercito
de Portugal,
sem preju:so
dos Offir iaos mais a n tir o s da sua re,pectivo Classe' e Arma. Outro s"ru Sou S:!r.ida Orde~ ar que esta Mi.
Ilha
l~csoll1çâo flquc Ilulla c de [1('10111"11 effeito,
qualldo
o ag-raciado deixe por qualquer
motiVo
de
s(',,"ir vi1\<Telll para o seu deot no,
d
'
~
.C
ou.
e 5ervlr. na suprllll1ent'ionada
Provincia
o t('mpo marcado
pe!a
l~cI. O Presldentt' do Con5e1ho de Ministros,
Ministro
e Secrdarlo
de Estado interino
dos NI'Q'ocios da GUPrrl.l, o tenha assIm entendid<?, e faça executar. Paço"d'lS Necessidades, em treze de Janeiro de
Chefe

l\farechalDuQUE

do Exercito,

manda

=

=

mil ~ltocentosciUco()ntaed()is,=ILUNHA.=
J.)nque de ,..,'ald,lI;/~(J.
!omando
em Consicll'ra(';io o qlle :l Minha
Real Plcsença fez
iulm. o Brigadeiro,
Manoel IA L xandre Travassos,
que por Decreto
de trinta de Dezembro
IIltiOJo Vui Servida
Prolllovel'
á l'iTectividade
de~te Posto,
com a antiguidade
de villte e oilo de Abril
do anno

..

fínJo ~ nei por brDr Determi'nsr que a referida 8ntiguid,1Je seja SL'm
prejuiso dos .Brigadeiros Gr;H1uadQs, que na asca lla eram uuquetla
data de vinte e oito de Abril, Coroueis mais alltigos, O Presidenle
do Conselho de Ministros,
Ministro·e Secretario de Este do interino
dos Negocios da Guerra,
assim o lenha entendido,
e faça executar;
Paço das Necessidades,
em quatorze de Janeiro de mil. ouoccutoe
ciacoenta
c dois. = ftAl~HA.
=. Duque de Saldanha,

-*~.-

de 23 de DC'l..embro do anuo p"oximQ passado.
2: Batalluio de Veteranoe.
Reformados
na conformidade
do A Ivará de Ui·de Dezembro de 1790,
ficando addidos ao referido Batalhão,
os Olflciacs ubaixo men-.
ciouados , a quem aproveita
o Decreto
de 2a de Outubro do
armo proximo passado , publico do n a Ordem do Exercito .N ." 73'
do mesmo a n no , por haverem ~id() julgados incapazes de St'fviço
pelas Commiesões cr eudas por Decreto de 20 de Outubro de 1841.
Hngcnlwria.
O Major,
Antonio José Vaz V r-lho,
.ârtithcrio,
p, Capitães, Antonio Ignacio J udice , c Francisco José de Almei.
da; e o Capitào Graduado,
Antonio José Ltozado.
Ca valia ria.
O~ Capitâcs , Francisco José Villilr da Cosla Mncêdo,
c Nuno da
Goma Lobo Coelho; o Capitão Graduado,
Luiz de 8011&0 Gama;
os 'I'on outes , João Carlos de 1<IglleirêJo,
Mrgllel José Fernandes,
e Vicente .Manoet Fallé Ramalho ; c os Alferes, Francisco de 1"1el10 Carvalho,
e Antonio José Mendes.
Por Decretos

Infanteria.
O Tenente Coronel,
João Jo,~ Do nte l ; os Mnjorcs , JOilO NicofróLnznro Borges, e D. Fr a n cisco Xavier de Sousa Lo bo ; os Cupitães , Manoel Caetano de Almada,
Joâo A ntoliil) Iloqucte , e A IItonio Victorino da Costa ; 05 Tenentes,
Antonio Lopes, Francisco Ali'xandr<! da Fousêca , José Maria de AILlIqnerqu(~, Joaquim
José Palllleiro,
Lcurenço Caetano
de Mirnnd:1 Mexia Gnil'5o
CfJiüla, e José Pedro ria Silvu: e os Alferes,
Antonio José Pra1es, Diogo da Gama Hc"o, Manoel Caldeira
de Miranda Caiola, José Amaro nellri\lUe~,
Joüo Lino Caldeira do Crato, e João
Pedro Corrêa.

.

3: Bulolhâo

de Jl'eteranos •

.Reformados na conformidade
do AlvartÍ de 16 de Dezemhro de 1790,
iicando addidos ao referido Batalhão,
os Omciaes abaixo mencionados,
a quem aproveita o Decreto
de 23 de Outubro do anno
proximo pús5ado, publicado na Ordem ~o Exercito N.· 73 do mes.
mo anno,
por haverem sido julgaqos mcapazes de Serviço pel~,

COlnnli$~ões ercadas por DecreL~ de ~O de OuLubro de 16.l7!.

.

[ 3]
AJ'tilheria.
O Tenente Coronel Graduado,
Antonio
'I'e nen te Aceacio José Fl'I'l't,ira.
,

Josú'daSilva;-e

o Primeiro

CõDllU Iria.

O Tenente Coronel,
José Mnrc-Ihno
da CMta Aralljo e SOUStí: o
.Mujor, José Pinto de Araujo COTfl~a; os Capilães,
Antonio Maria de Macôdo TnnJella Forjaz, Su lvador ctt" Carvalho Assiz , Joade
os ,
l\ntoltio "aCosta;
tos JO!,é Joaquim Ferreira,
José üOllçnlves
Chaves , José Manod
. .iosc
J 'l' "err az : o 'I'eue n te Gru duu-<.Íe, P .. iva e Carvalho,
c n\ 1I~()1l10
00, ,\nlooio da Fousêcu Faria;
e os AlrN('S, Jo~o 1\1:1ooel d a
Gamn , Anlonio José dl~ :\Jorac., Jouquim Augusto Leite Pereira.
dQ Mt 110, Mi~uel i\1r.chndo,
Jo,é "ntonio de i\1.neêúo, S'Iverio
José, l\1anoel Pires Machado,
Alexandre Meirinho,
José Br az ,.
e Joaquim Favor.
quim

Nunes

Mnu

e

Fruncisco

os

Tenen-

,I/lfantai 7.
i

O', Coroneis,

Antonio José Hilwil'o, FronC'isco Joaquim Perf'irn Vil.
lente, e João de Gouvcn 01.( rio; os 'I'(!(JE'IIII'S Coroneis , Joaquim
.José Pimou!t'1 Jorge , c Lili;>; de l\zevl\oo Pin to ; os Majores,
Frflllcisco Henrique Plllto de J,\lIHJCZPS, l),.ming"s de Sá Pereira Farinho , Juâo Baruoza ue Mng-alh:'ics, .)"ilo 13prnllrd(·s Alvares Pereira de l\ranjo ~ Antonio Looo da Silva,
Manoel AnloniCl da
Vei:ra, e JOlll) Antollio Rd)ocho~ o MajM Gr;ldllado,
Hodrigo
Na\'nrro de l\ndrade;
os Cnpità!'s,
Fr,1(lCiseo Victorillo de Ves-.
conccllos,
.Ioilo José ele Abreu MBchado,
Valentim de Alrnt'idaNovaes,
João IJe-nriques de Paiva, .Joaquim Carlos de Lima ViRnl1a, José da Cunha e Mello, .Joaquim Cczar de :\runjo,
AntonIO
Pereira dt' Almeida,
.Joaquim J\laril',l de Sú, Vicente F,'neirn Corte Real, Francisco
Filippe Glledc~~ Con(~n, .l'iiDned João Pereira
Cardr Z;l, e Luiz d{~ }lIguei rêdu Ara ".iO e Cllsl rn; () CD pi tão Graduado, José Leite Ppreira; os Ten('111C>1, .Jdio l,\:Ianr,.1 da Cnn,lIa.
Louzada,
Antonio .JoS(~ B.lrbo7.a,
Jouqu'rn ]\f'llhlf'1 (~llL·itoz Cou.
tinho,
Anlonio Pinto da Moita,
Anlonio
de Almeida Novaes,
JO:1O A n lo:! i() de FIg"lIcirc!c!o, M UIlOe) T hcddo
l\'lon ir. de M a('êdo
(1 Brito,
J"flo Antonio
Vianna, Je:lO de Car\'alho H07.a, l\'lanoel
Monteiro,
Francisco A hes da Silva Fuvops, .Joaquim José Rumi.
rf's, Frnnci,co ~l1tonio de Sá, Jo~é Jou'Cjllim MuxiOlO Gllimarttcs,
André Pires Granjo., Francisco Morcf'llino,
Manoel deSanta i\llna Borges Peixoto,
José I!!nac:o PlIllo Machado,
Jc.sé Martim
da Silva, Lino Antonio de Sousa Guedes, J(l~~ Mlln,,('1 Ferreira,
Jo~é Maria de SalJes Pereira,
.João Pinto de Mag-alllãcs Peixoto,
Miguel
Pinto da Rocha
João I~odrig'lles de Mugalhflt'S,
e Antonio Llliz da Fonsêca· o 'Tenente Grad ••ado, JacinLlio AO'onso da
Silva; e os Alferes, 'Bernardo
Francisco de Almeida,
Luiz Au~usto Maia, Franci~co José da Costa, Luiz Torcato de Vascon-

Hihei;o,
Antonio
Teixeira
de Figneirê.
Guirnaràes , João de Passos,
Antonio
'Pedro Baptista
Go nçalves , José Monteiro
Ilib,jlo de Carvalho , 1\1a.
nnel Gonçalves
Lara , Vicente
19nocio da Silva, José Ribeiro e
cellos , .José Moria

Lopes

-do , '.João de Almeida

Sousa,
João Pires Castel lo , Antonio
Pereira,
José Mendes,
Fran ..
cisco Gomes Ferr etra , Antonio Joaquim
Pereira
do Lago Surmeuto, e Antonio
JonguiOl
Vdla Nova.

Por Desreto de 30 do dilo me~.
1. o Ilitulhiio
de Vcteranoe.
Reformados
na confo"miuadc
do Alvnrú de Jf de Dezembro
de 1790,
ficnudo
ad didos ao ),f'j'l'fido Halul! ào , o. Offlciacs
abaixo
meneio»
n a d os , a <}1Ir.1lI uprovcit a o Decreto de Q3 de Outubro
do anno
proxirno
passudo , p ubli cndo IlR Ordem
do Exercito
N.' 73 do
mesmo anilo,
por lhe, ser applicuvel
o Arl. ~~." do mencionado

Decreto,

Arlilhc,.ia.
O

Mllj"lr , Francisco

Borges;
os Cnpitill's,
Francisco .Manoel
Caetano
GOT.i~Q, Jat iut ho Mdlloel de S .usa , (' João
. Alberto;
e o Segundo
Tenente,
J(!sé flLlIllllS Fernandes
Minas.
(;Ilnaltm·ia.
Os Coro neis , D. João de {~nbldiu Branco,
Con do da Vigu(,ira,
A
João Vieira 'I'ovar e A Ibuquerquo ; o 'l'eneute
Cornnel , Ant,)lli()
Joaquim
Guedes
de Olive'ra
e ~Ih'a;
os 'I'eneutvs
, Ayres de ~á
e Sousa Chicharro
Me~i.l Cuiola , c Fra n cisco D('rnardo
de AI.
1\.1011

)(,1 Co('!IJ')

mai d a Castro Noronha;
{) 'I'ene n're GtUdUll(](), José de Abreu;
e os Alferes,
João Mau 01 de Carvalho Mascerenhas , José An"
tonio
de Sequerra
Freire,
r\'LIlHWI .José da Cunha,
Conde de
Uedondo,
e João Antoui« 'I'eixc.ru
de Cnrvalho ,
11lj'anl," ia.
O Coronel
Graduad'l,
Jo-:é Antonio
(I{!
Azevedo
e L('mos;
os MaJores,
Antonio
Moniz
Barrl'l0
do Couto,
e Antonio llNl'le de
Andud~;
os Capitães,
'l'homaz
Tlwotol110
de S)lIsa
PIUlentcd,
Jofw.Moniz
Curte
J{(>al, (' .It1sf.1 Ct'znrio PtB)' PUlreiTns;
os Tenentes,
Francisco
Diollizin d . S-i'í os, JI;UO Carlos de Figueiredo,
SlIverio Alhanazio
Itamo;,
I\Janocl Mor,ills C .• lfca,
.JoàoBllptista
Bandcira ~ José Moniz P('("('iru de Cl.lr\'lIlho, Joi\.o Oliva de ("..arvalho,
Anlonio
[)()ming h de Ollvt>ira Yiunllfl,
.Jorto Antonio
da.
J\loila,
e Manoel
de Avi!a'
eos Alfcr(!s, Franei~co
l"nacio,
Jor\O
Duarte
Vielorino,
Jt,)dri,rll"'~ Luiz de enôlro, .José A,7lllnio Chom·
pnlimuud,
Izidoro
lIercl:l:lno CtlJ'\'o St'nwdo,
Pedro
rle AlcnntaTa Leile,
Anlonio
da Sdv,'ira
Plllbriro Botelho ~ .Iúa<Jllim José Tavares, Joaqll'm
S m:t,l d.í Silvu c SJu~a, Vlcenle SO(lr~~ Fcrra~,
e Joaquim
.José Proell~a.

o

Chefe ir:tcdao do Estado .JI!aior rIo Exercito

:E:.

N.'9 8.
Quartel

General na Rua

de Santo Ãmbt'o%io,
de 185e.

em 21 de Janeu'o

-ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

o

cm

Ex.·
Mart)chal DUQUE DE S,UDA'NIIA, Commandante
do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECRETOS.

Querendo
dar um publico testimunho da Minha Real Benevolencia para com os Militares que se acham compromeuidos
em criInes políticos depois do movimento
regenerador
que teve logar em
Abril do anilo proximo passado:
Hei por bem, Usando da faculdade que Me confere a Carta constitucional
da Monarchia ; e Tendo Ouvido 'O Conselho de Estado,
Determinar
que fiquem em perpetuo esquecimento,
todos os actos inconsiderados
de ca rncter politico,
que se hajam ultimamente
praticado
em offensa da disciplina militar;
devendo ('li processos,
a que taes actos dessem logar, ser considerados como não existentes,
e soltas e livres as pesSOas nelles implicadas.
Os Ministros e Secretaries
de Êslado das
differentes Repartições o tenham assim intendido e façam executar.
Paço dali Necessidades,
ern quatorze de Janeiro
de mil oitocentos
cin.coenta e d",~s. = H.:\I~HA.
Duque de Saldanha.
Ro_dr.go da Fonseca 111ag/ll/wcs. = .Antonio lffaria de Fontes Perci»
t'(J de 111eUo. = Antonio
Alui ..io Jeroi« de .At(.uguia.

==

=

Conformando-Me
com a Proposta do Marechal
Duque de Saldnnha, Commandante
em Chefe do Exercito : Hei por bem Promo.
ver 80 Posto de .Major, ficando addido no Castello de São João
Bnptista
da Ilha <ia .Madeiin,
o Capitão de I'nfnnteria , Mano~1
Joaquim de Oliveira;
em attcnção a ter feito as Campanhas
de mil
eitoeentos vinte e seis, mil oitocentos vinte e sete, e mil oitocento-s
.,inte e oito, em defesa do Throno legitimo,
e das liberdade,
ratrias ; haver emigrado pela GlIlliza com a Divitão fiel ; ter feito parte
da. J..e.I guaYni~ão da Ilha Terceira;
desembarcado
nós praias do
MlOdeIlo com o Exercito Libertador,
corn o qual fez toda n gU<.'I'ra
~ontra a usurpa~ão,
sendo gravemente ferdo ; e a ter sido julgado
J?capaz de Serviço activ« por uma Junta Militar de S~lIde. O Pre.,dente. do Cons~lbo de Ministros
Ministro e Secretario de Ettudo
interino dos Negociol da Guerra,' o tenha asaim entendido , e raça
ex.ecu~lIr. Paço das Necessidades,
em vinte f' Ires de Dt'zrmbro do
mel Ol\occntQi dncocnta e um.
RAINHA.
= Duqu< dr &1.

danha.

=

~

•

l ~'1 ..
Hei por bem Doterminar .que ao Alferes de Infantcrla
dQ Exe.r.'
eira de Portugal,
que se acha servindo na Provincia de Cabó Vetde, José Thomaz Duarte,
seja eliminada pala todos os elfeitos, a
clausula de servir na mençionada
Provincin () telllpo qu.e lhe foi imposto no Decreto do pfÍlIlllirQ J" AbdJ de mil oitoc ntos quarenta
e seis, em attenção a q'lIe este Official Se torna digno da MintH~
~~I COlltempl:.ç:\l) pela SI)a boa conducta , ~ bom Serviço. O Pre"l
sidente do Conselho do Minisrros , MinistrQ e Secretario de E&tai.~
interino dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido,
e faça
executar.
Paço das Necessidades , em doz e de Janeiro de mil oito ....
C-Cü4>t cincoenta e dais. = lUlNUA.
= DU<[ue c/It: &láa1'IÁ(I),
I
por Decreto de 23 de Dezembro do anno- proximo paswdo, 'w1l-, I
tendo a alttiguidade de 29 de Al;rit ultimo:
Disfioni~ilidçsde.
•
.Major Graduado,
o Cnpitào dc Artilheria nesta situação,
Joâo Ma",
noel de M(·I~{).
Por Decreto di. ,30 di! dito me%, contando. a antiguidade
tk

-'II-~.-

~9 de Abrit ultuno ..
Dirponibilidade,
l\Jnjor~s Graduados , os Capitr\Q~ de Artilbt>ria nesta situação, Dio
eo Henriques Xavier Nogueira,
c José Ferreira Pestana.
e
Por Decreto de 7 do corrente met..
Inactividade
temporaria,
Capitão Graduado,
o Oapitâo Graduado
de Inflln.ter~a cm disponi
bilidade,
Paulo Manoel UOnlt'O'I da Costa Noronha,
em canse",
quencia do seu máo estado de sonde.
Praça de Cascacs,
A.ddido, o Teo~nte do 1.· llatulbrlo de Veteranos,
D. JOié Anio
nio Locio •.
Por Decreto de 8 do dito mero.
.
Corpo de Engcnlw·ia.
.
Tt>ll-,nte, o Tenente Graduado do l-u.gimellto Ale Infanteri4 N." Sl!f
Jo.a.quim Migl.lel Pereira ,Mourão ~ por ter as habilitaçÕe. legae."
R,egimenw de I>tjanteri.a N.· 13.
i
,Alfer.e$ Ajud.nte,
() Alferes do IUc.sroO Regirneruo,
Ma.Qoel Ve.nlU

Fcaria.
Por Decreto de 12 do d,tQ me,..
Regimento
de lllfanl«i.a
N.· 12.
Oapitio da 8.a ~mpanhi.a,
O Capilão de bfa1l1eria
Jidadc,
Antonio Barrozo Buto.
Regimento
de Infante,.,o. N.· 13.

,~~itão ~ ~.: Compan.hia,
o <2apiti9 da} lllfante.tjjl
Jic;lade, Jose AnLonio QuiPlaraes~

,

,
~ID

d.isponlb'-

~JQ

d~ponibi.
•

1 :3 1
't

Reo'imulIUJ

de

TI/f'ol1terii.t

.IV." 17.

C8pitãp do 7: C~1l7panllia, o C~lpitlLOde Lnfameria
em dispouihilidade , Hcnriq-ie José dI' CSfvallll>,
,
Inaotioidade
te.lllpOl'ar':1.
.
Tenente,
o Tenente
do Regimento
de Cava llar in N.- L, Jo~é A't}.•
. tonio de Lima Oa rmo na., sem Il'nciWenl(l,
pelo ler requerido •.
Por [)ect'clo ck la do dito melo.
Compallhill de Saná ó do IJ"l;cl'cita.
COUlI1l8nd,ln te , (1 ,M'ajor Grud uado do l~egim .nto de Iufanteria N.·
4, Culi lo José de Olive ira .
•
'
Alferes., o Al(eres Ajudai te da Prat_;a ·UI:.i\lollrao,
~a.noel .MaLhl.a&
GU( dei.
H r A8.
SUA 1\1AGESTADE
A ItAl~tL\,
Appr ovando a Consulta que
Ú Sua ttrol Presença
ft'1. subir
o Cousel hviro Director interino da
Escola Polyteclmica
etn 31 de Dezcrnbro
ultimo:
Ha por bem N.~
mear o Capil:\o de Artüheria , Fraueisco da Ponte c Horta,
p.'lr;a
Lente Substituto
das Cadeiras de MalhenJéllica da mesma Escoln __
cujo provimo nto será pnr dois a n nos , lindos PS quaes a propriedade
da substit uiçào destas Cudciras ficarú de pe n drnte de nova Oonsulta
da E'l:olll,
na conformidade
do Alt SQ do Decreto de 11 de Jan. iro do ]~:J 7; o assim o Ma 11da A l\1 usura A IIgusla Senhora CGlQ.
lIIunicilF pl'b Sl'crelllria
de E.lado dos Nl~g()cios da Guerra,
BD lefl'l"iuo CQllOdhí'iro
Director,
para setl COlI1lCcimt'llto e mais efftlLt()~.
Paço ou iJ. 'eces!iidodes,
C(lI
12 de Jane;IQ de 18M~. = Duque ~
Sald:mha.

ronr»

SUA l\fAGESTADE

A R.t 1. []A,

Appro~ando
aConBulta ~" •.
Conselheiro
Direclor inter'no
da:
Ehl'ola PolylecÍllJica.
em 31 de DeZl!go} oro .t1Ümo: lIa pai' &e.m NIj)·
tnt'ar o Segundo Tenente do Estado Maior Je Arlilheria,
30ft M ..
ria da Ponte e Ilorta,
pata Lenle Suba:iLulo das Cadeiros de MalU.('IDa.Lic,. <!-a me ..ma Esc:ola, cujo provilllento
será por dois aDROS,
11lldOi QS 'l.lol.UCil a propriedade
da sllbstituil;ÜO destas Clldt'liras ncaró;
dependente
de nova Consulta
Escola,
na conformidade
do Ar.t ••
812 Jo Decreto de 11 de Jaüeiro de 1837; e 85i:m o Manda A .Mes.
Ula Augll.ta Senhora COlllmunicar
pí'la Secrrtlll"i.a de Estado doa Ne ...
gocios da Guerra,
ao referido COliselheiro bir.'clo,
para &eu 00·
nh~c"lOlento e mais cfft>itos. Paço dai Neces&idadcll,
e'1lJ 12 de Ja.
ueJro de 185~. =:; Duque de Saldanha.

li Sua Heal l'r-esença fez subir·o

na

Em additam_;nlo á Portaria do 1.0 de Julho de 1837, publiclItb
na Ord ..m do Ex~rcilo N.· 37 do mesmo anno,
e ao determim.Llo
na O{.Q.CIDditi, N.· 71 de 16 de Selelllblo de 1838, que authoJisa

[4 1
os Commnndantes,
'e Governadores
dn Praças,
que tenham IJospiines, a poderem tirar das respectivas Pagadcrtns Militares, por quinzenas, o vencimento de todas as praças alli .tractad as , a fim de occorrerem com mais economia
ás suas despesns : SUA MAGESTA.
DE A l{AIN HA. Manda der-larar , que ficam igualmente authorisadas as Oomrnissôes Administrativas
dos Ilospitaes
Militares
permanentes de Lisboa, e Porto,
II tirarem
da! referidas Pagadorias ,
por meio de recibos interinos,
11 importancia
do vencimento de to.
das as praças,
tractsdas
uos referidos Hospitaes,
d:vendo _passar
tantos recibos,
quantos forem os Corpos , que na qumzena tiverem
doentes nos mesmos Hospitaes , juntando
a cada um dos interinos
a competente
relaçâo nominal das prllças,
que tiveram aquelle vencimento,
enviando estes dois titulo; ú competente Pagadoria,
a fim
de receber R sua inrportuncin
; e porEI os respecnvos
Corpos, devem
remetter todos os docuruentns , qllC determinam
as Õr dens do Exercito, e que esli'tl') em pratica,
pl\ra ter cffeito o resgate dos mesmos
interinos.
Paço das Necessidadcs , em ]6 de .Jcneiro de 1852. =

Duque de Saldanha,

~~~~*----

)

Em 'Officlo do Ministcrio da Guerra de 12 do corrente mez , se determina que os Officiao, de todas as A rrnas empregados
na referida
Secretaria
de Estado,
no Oommando
em Chefe do Exercito,
nos
Estados Maiores GenerAes,
('111 Ajudantes
de Ordens,
Ajudantes de
Brigada,
nu em outras qlla<'s1uer Com missões cm que fiquem percebendo soldo e grat;iicação,
pertencendo
aos quadros das respectivas
Armas como se acha determinado
no Decreto de 12 de Novembro
ultimo, publicado
na Ordom do Exercito
N.· 79 de 19 do mesmo
mez, devem entregar
na R('partição
de Liquidaçâo
dois Recibos,
sendo um do respectivo sC)ldo mensal q ue fica fazendo curga ao Corpo a q~e _pertencem,
e outro do gratificação
que lhe -eompete pela
Commllsao em que se acham.

Sua Ex," o Marechal
Officiaes
~gnado8;

abaixo

menciona

--.~.Duqlle

los

de Saldanha,
determina
quP os
tenham
os destinos Que lhes vão de.

Rt':~...mento de COIlallnria
Alferes,
o Alferes do Regimento
dai Salgado.

1: Bato/hão

N.

de Cavallarls,

o

5.
N. ~ 3,

Thomé

Vi.

]Vacimwl de COf(J(/ores do Porto.

Para exercer as funcções d~ Aill.iante, o Tenente do Rp 'mento dA
Infanteria
N.~ 6, Ayre3 J\'unomto de Olveira,
ql1e se Achava ús
Ordene do Sr. COlllmanClalltc l'>daForça Arlllada dn a." e 4." Divisões
Militares.
.

P

CM/e interino do E.tado Maior do

ElCercile

::;

N.o 10•
.QuG)·lel Gene~'al na Rua

de S(Jnfo Ambl'o'l.io,
de 13f>2.

Faneire

em 27 de

ORDEM DO EXERCITO.
~
11& Ex." o Marechal
DUQUE DE SAlDANHA,
Commandante
em
Chefe do Exe rcito , manda publicnr o seguiute t
DECHEl'OS.
Hei por bem Dissolver a Commissào que Fui Servida cncarregar ,
por Decreto de vinte c Ires de Junho ultimo , da rerórma do Colle·
gio Militar,
Louvá-Ia
outro sim relo xêlo , e intelligencin
COlO que
le houve no desempenhe
dos seus trabalhos.
O Presidente do Consclho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino dOI
Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e fllça executar.
Paço
das Necessidades,
em vinte de Dezembro de mil OItocentos cincocnta
e um.
RAINHA. = Uuoue de Saldanha.

=

Tendo a Cornmlssfio cread a por Decreto de doze de Setembro
ultimo , publicado lia Ordem do Exercito numero scsscu ta de deze·
nove do me mo mez , apresentado
n resultado dos truha lhos de que
fõrn eucarrcgnda
, pnrn a rcorconi-ucào
do Arsenal do Exercito ;
Bei por bem Dissolver o mencFonadll~ Commissfio , Dando-Me
por
satisfeita. pela nlollC'ira por <ln.' os se us Mern hr os torminarruu
esta iII·
cumbencia.
O l're.iJcllle
do Oonsnlbo de Ministro.
Ministro e l::'ecr etar io de Estado interino dos 1 (''''!lcios da Guerra',
o tenha a.SIIIl
entendido,
e faça exe cutar , P"ço
Necessidades,
em vinte e Ires
de Dezembro
de nul oitoce n tos cincoenta e um. = RAINHA.
D1Ulu~ de Saldanli«,

aas

=

Conformando-Me

com II Proposta do Marechal
Duque de Sol.
antc em (. lIer!' do Exer cito : Hei por bem Demittir o Capel lúo em disponibilidade,
Dorninaos
j nto nio de Sá I,'crreirn , em con s. qu- uc in ele ler ~iJo n"raclndooer
ln a t\lncê
do Boncfreio vago na Sé Cathed m! do J~ro'·~IlH'a. O Prpsiuen.t:
do Conselho de Mini::itros,
Ministro e
crctnTÍI; d., E~latlo int!'ri,lO do. 1\e·
egocios da ,Guerra , o lenhu a.slm ('otelldido,
(' fllço e~(·('.ltar. Prço
das Necessldnut's,
cm (.It. de Janeiro de mi! oitocelllu.
incoellla f.I
dois.
H.AINHA.
= Ihu1ue de ."l'úldmtlw.

danha

, Uommnnd

=

Conformando-Me
l'()m o ~o
àanha,
Commnndante
cm Chdc dI)
mover ao POoto de Mnjor,
f"ICIIIlflo
de Veterano,
o .Major (iradunclo

ue

(h 1\1orec1l01 Dllqu('
Bd por brlll

RalPro.
primeiro lintalbr~o
Hq~illl nlo de Illfan~ewl

Exercito:
nddido
ao

do

•

•

numero
dois, Jeronimo
de Moraes Sarmento I em attl''hÇrltl Q ~r
emigrado
pela Galliza
com n Divisüó fie] (>01 mil oitocentos
vinte e
oito;
haver pertencido
ú leal guarnição
da I!ha Terceira,
e feito a
Campanha
dos Açôre ; ter descrnbarcado
com o Exercito
Libertador nas praias do Mindello;
e sido ferido 'llá luctn contra u usurpa~·ão, em <juc combateu até :1 concessão de Évora Monte.
O Pre.i.
'dente
dó Conselho
'de Ministro!,
Min'istl'O e 'Secretario doe Estad()
interino
dos Ncgocios
da G ucrru , o tenha assiru entendido
, é faç-a
executar.
Paço d s Necessidadcs , em 'dóze de Janeiro
de mil oitoentos cirrcocnta e dois. = RAINHA.
Vuq~le de SalafInha.

=

Conformando-Me
com II Propost« do l\faI'Cchnl
Duqne de Sal.
dnnha , Commnndanlç
('m Chefe do Exercito ': Hei por bl"m Promover ao Posto de Major,
fie.indo addido
ao lere iro Bntalhtlo
de Vl'ti!rànOS,
o Major (jraduad,)
d e l nfn uterin , Hodrigo
Bezerr.i 'do rl'ego,
cm attençâo
a haver feito n Oampan ha de mil oi.
t.icentos vinte e seis. e mil oitocentos
vinte e sele; padecido
cinco
Hl1nOS de prisâo durante o g"O\NI10 usurpador,
depois de ter por elle
sido dcmittido
em conscquencin
dr sua dedicoçuc) tio Meu Rt'llll'hro11t) , e á Cm tn Constitucionnl
elo Monarchio
, sendo solto no merno»
r.1\'cl dia vinte e quatro de Julho de mil oitocentos
trinta e tres , em
'llle foi libertado
a Capital j e haver tomudo parte na tucta contra a
'1I5I1rpnç:\O, desde o m-ncionndo
dia olé Íl conces fio de Evorn ,1\1on..
11>. O Prf',,iden tê do Oansel ho de Mi lIi:;tT()~, M i II istro e Recretnrio
úe Estudo interino dos ~('gocios dá GUNra,
o trilha assrlll entendi,'lo, c fuçb e)(('culnr.
Poço dns Nece·siclacle~,
em doze Ue Janeiro
de mil oitocentos
cíncocntn
c do;s
RAlNHA.
Duque
de '/::J'uZdanha.
JI(.j por bem D,terminar
que o AICeres, Anlonio de Qlleiro~ Peixolo Poreil a, promovido
ri c~le Po~to para a Provincia
de 1\1oçnm1,iquí', pf'lo Meu Retl! Dccreto
cXlwJido
pelo M:lli~terio
da MnriJdlU r UltrotlHir
em nove tle Abril de mil oilocE'ntos e cincocl1to,
e
trnnsfcrido
para a Provincia
de Angola por DC'creto de qllato~e de
J)(·zembro
do ln ()Smo anno, pai>se ao Exercilo de Portugal,
em oU nSl{O :lS bons informações
hnvidas
a seu r speito,
c tcr pre Illdo r~
E,tlar 'Serviço
haquellfJs Provincias.
O Pres'dcnte
dI) 00n.e11l0 de
'l\1'lJistros,
Ministro e Secretario
de 'ElIludo interino dos '''''oeiO!; d.
'OUI'TTa, o tenha assim l'lllelltlido, ~ faça ('xecular. Paço o dai eecssidndes,
cm treze de Janeiro
de mil oitocentós
cincoellla
dois.

=

= RAINHA.

=

=

_.~~.---

Duque dt:. Saldanha.

Por IJurelo ,Ü 2 do corrente me1l.
!l.• natalhão de Yeterano ••

"RcfotfDa8os na conLbrmiuade do Ahllr(\ de 16 d~ Dt:zembro de 1700,

[ 3 )
ficando

nddi.lo

dlspon.bliid

no rcrt;fid'o B.llalhiW

adc , Franei.co

I

o Torrente

de Iorantcri.n

em

Corrê a , por lhe nprovcltar
"
de ~:3 de OUlubro do anno proxtmo
p~~"Qd.o.
de

Paula

.Arl. 3: ela Decreto
P r Decreto de 1:' d

dito ,ntl'L, conlando a antiguidade. de
ultimo.
Tenentes
Graduadtlls,
('onlinuwndo11as
Con missões em que se achn,? t
os Alfe) S de Lufauter ia JU!'.é Joaquim F no da Cnsta , e I\.dllóJ,<o
110 José Curvo
Seruedo , ~ambos ern C'omuussao~ 110 UI~rQAlar.

~wde AMil

Por Decreto 11(1 71cnlla data,
PClrte. deJ Junr/He1m.
Gover nador

I nus,

Hcf(jrlllado
ndd.do
José Guald in .

, o Mnjor

Jl.nqulul

ao 1.0 llalnlhrlO

--.~~.-

de Vete.-

Por D crcto de 3 do corrente , expeJido pelo Mluisterio dos NegocIO. do l~t!ino,
foi norncu 10 Cnvultoiro ela Ordem J\li'LiulI" dI' S.
Bellto de lb'iz,
o Co uitào do Batalhâo
de Cru-ndotes
N.09~
l.ui.z
l\lI"U.to
Plmcntel , d;'\'cndo
o lJlrru{'iaJo
sollieilar
duç'uelle
Miu.is.
o
1
ter io o respectivo diploma,
dentro
do prazo It>gal.

--1f.~.--

Sua Ex." o Mar ehal Duque de Saldanha,
delem ine quI' os
O;tici I 'S abaixo mencionados
lcnhouJ o) destinos que lhes .\~ o der.i"waJoll

:

. _

Batalluio

de Ca~'adore8 N.

o

7.

COpllno Gmduaclo,
o Cl\pilào
Gradll(\d~)
do I3alu1httO de 'Coçadof('S N: 0. :J, 1\ n tunio tia Costa
e Alrllcidu,
ficando exon~H1do dQ
exeTülCIO

Caçadores

.
.AJlIÜ~

em qll" SI! ncha
de \Tilln Real.

de AjudulILe·

uo

Batalhão

Naciollal

de

Reg,mento de I'if;ml<:l'ia N: 14·.
Cor il:1O Gradllado
.\juuuntc
do Hegimonto

de InCnoDiogo AIIll1l110 H... dri,!ll('S do Cruz.
3: JJalalhJn tiro rclcTlllws.
Primeiro Tenente Rrf,Hntado
adoido,
o Prinlt'iro Tenente Refor .•
l3ernurdo Gulerres.
mado addido ao 1. Batl,lhl'w dI' Vetol'anos,
nle_,

o

lerlo ~ .• 11,

0

_.~~..-

A\i.'O.
111." e Ex.' Sr.
SU A ;'1.\G I~S l'\ D E A HA I~UA,
Allendtndo n que os Ofrtt:inc, ahn;~o mcneiollhdo3,
fllr,,1Il cmpn:gnoo,
!lO
C~rpo ?e Eng~nl",ir()
, E'III campanha,
c!t',dc o diLt que (I cad~l ulll
vai designado;
e Tomando,
ln COII~iJcrfl~'ZIO o qUt~ n e.le 1("'I)('110 !oe
pondéra
no Omeio desse Commolldo
CIII Cher!!
do Exercito,
1';'1)('dido pela 1: S 'cção da 1 & H.cpnrli<;rlO;
l1l.\IV(·
por \)(;11l 1 (>.oh"r
que se .conte. o tempo dI:! .. crviço no Capit;w, LlIIz AnlolliCJ n,dlo
d?s ReiS J unlor, desde 23 de A ~o~lo de 18:3:1; ao Ca pillLO. 1\ 1110.
nlO José Gonçalves Chaves, dellue o 1.. de SelcmLro de '!i>.;;:;; ao
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Caphâo , Joaquim
A n1011io E5tC vcs V!1Z, desde Õ de Dezembro de
1n:-l3; ao Capitão G rad uad " J\ ugusto Jorge M reira , d{~sde 21. de
Agosto de 1833; c ao Capitno Graduado,
Joaquim
Ferreira
Passos, desde 23 de Agosto de 1833. O pie de Ordem da Mcerna Aug usta Senhora
Communico
a V. Ex.",
para os devidos efleitos ,
Deo5 Guarde
a V. Ex." Paço das Necessidades,
em 3 de Janeiro
do 18blil. = Duque de Saldanha.
= Sr. Commaudante
em Chefe
do Exercito,

---..,~«-

Sua Ex. & o Marechal
D uq ue de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
1.0 Que o Sr. Brigadeiro
Heforrnndo,
.lacintho
Carlos MOllrão
Pinheiro,
que pela Ordem do El\Cl'ci lo N. o 89 de 12 de Dezembro
óo anno proxirno pnssado , foi addido ri Torre de S. Vicente de Belém,
contirrúa
a ticar corno Lente addido
Ú E cola I'olytecbutce
,
posiçâo em CJU(' a n tcriorme-rte o'A adiava
quando
foi reformado.
2.°
Que por Decreto de Ç"I7 de Novcm hro do UIIII(\ prox irno findo, foi agrucindo com () titulo de Barâ« de Burcclinhos , o Major
de Infanteria
em disp ))}ihiLdadt',
Manoc] Corrê« ela Silva J\raIJO.
3. o (~lIe o Tenente
U fUl: Iludo do HcgilllCIl to de 1 n fa n teria N e
II,
Eugenio
de Svqueira , 11;10 t-'(ZOIl da licença H>gi.taon quc I' e
foi concedida
pela Ordurn do Exercito N.· 60 do lU de S..!temuro
do anno proximo passado.
4:
(~ue o Capitão do e x in ct o Batalhâo
Provisorio
de Coimbra,
ITenrique
José de Carvalho,
só gozou q uure n l n c cinco dias da 11Cl.!nça regislada
que lhe ("oi concedida
pela Ordem
do Exercito
N oe
62 de 23 de Setembro ultimo,
õ. o Que o verdadeiro
nome do Capitâo Graduado
de Cava lia ria ,
passado
á disponibilidade
pela Ordem
do Exercito N.· 8,) de 2 ti,
Dezembro
do 1\1100 pr oxinro fIIH](\, é Jo:io Clmsostomo
da ih'a Vel]ozo, c não Jotto ChlÍsoslolllo
de S()U~II V cllozo, como na dila Ordem se mencionou.
o

í

--~

~~\I""':-

Li~enffls regutarias c(Puodi'/:s

~(}S O.ljkiocs abaixo indicados.
Ao Tenente
dll13atnlhilO
de C.1çndor(·s ~ 0° -1, Alberto Scltwalbackt
prorogaçllO
por )ol1lis qllinze
d 1\ •
Ao Alferes do ltegilllC'lIto
IlIf;llltNia
N." J, Antonio
de Soma
Vcllozo,
noventa
dias.
Ao Capitão
Graduado
do [tcr;;lt)cIlIO de Infanteria
N.' 10, Jo é
.Eduardo
COSl.l ,'fllu :.1, d.li~ IIlC~.So
Ao Capituo Graduado
dI I~('t{irlleuto
Infanteria
N.' l2, Jo'ó
.Maria ele StJ\lsa Pilllelltcl,
li illla
Jill~o

ue

un

o

Chefe ili/trjno

ae

do fa'ado

Maior elo E.1·crcito :::.

Quartel G,ne1'aZ na Rua

'an!o ,1mbl·O'í.io,

de

em

Q1,

ele Janeiro

de 185~.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Marechal
D ·QUE DE SnDHIIA,
Commandanto
em
do Exercito,
manda publicar
o ~('gllillte:
DECRETOS.
Em conformidade
com as di.po lções do Decreto de dez do corrente mez , c A pploVlIl1do a Propo ta do J nspector Geral do Arscn al do Exercito:
Hei por bem Norm.nr os EUljJrcgados
Civid abuixo
m~ncionados
pnra os Logares que lhes ,rio di sig nndos , do quadro
das novas Repartições
do mesmo Arscnn l , seg uudo as 'I'abcl las li,
C, f), e P;, que fazem pu rte do rI' fel ido Decreto,
e em q ue se ostabelecem
os vCllcimenlos
c ~raduoçõcs
militares,
que lhes ficam
compoundo.
Svcreterin e COIIl. dor in,
Contador,
o Chefe da
cxtincln
scgnudn
Heparli~~o,
Duarte
Clel!lente
Bar b ozn Torres;
Official eh, primeira Clusse , o ..;\cUido,
.JorlO 1\1urcdlo
Ferreira
da
Costa;
Oliici:tl's
de ~cg IOda Cln c', os A lIH11JU'.'!I cs da prtrn eirn
Cln~sc,
J('~é Maria G -rvnz.o Cna:Il:l, e .José Fralll'i~c(J L,.irão de
Mugalhã·'s,
o .-\mnnuen.t! da pri noir.. Cln~S(l grauludo,
Anton io
Sat}ro da :::l:h'u, c ()ó ArnanllCn~(~S (h segunda Cllh~c, Antouio
Pereira " Jorto L'liz da SI!vn L"ole
l'
Antoui»
Grezorio
Vaz;
Cnio
do'
I'!
,
cines
II terceira
CIII·~e, J\lanocl
Pedro Pcr('irn
de Araujo,
José
Maria Pinto de Carvalho,
,111.10Ollil ino de A lmcidn , Frunci.cn
Manoel d'Eça
{t'igueir'
da Onlllil I b!l, J( tIO Malll de Senlla .Jt~110'
ddo,
e José Marln Vianlla;
OfJil irws dI! Cjuarta Cla~sc,
os A móinouenses da terceira CIos c, I U';II~lo Ceza)" dI' Frios,
Antonio
Jo é
de Sousa c Andrndc,
l\lnllo I JO<lquiru Codina,
e Frallci.co
Jo~é
Ferreira Dias; Ar~hi\i.ta,
o 1~!JJan,,\!nsc da terceira CIJ~"(:, Ignnclo
do Rio d(~ Cannllro;
'l'heS')UiarlO,
o Thesollleiro,
Frnllf'fSCO
de
1\leirelle~ Pinto;
Escrivã,) do Cofre, o E.l'li\ào
do Corre, l;'rnucisco de Paula Jzid(IT1) AI\'t>s: J\lllloxllflfHdo;
Alu!oxnrire,
o J~lIcarrcg~do do extinct,o segundo D('pOell,), Fran('i~c() Jo~é da S''''a c. Ilr<'I~;
.i\Judante,
o I~ncarrcgado
do ex!incto plÍllwiro DI pn~i!o, JUOUélllO
Antonio
de Ma êdo;
E~ctivrlCS, o .An UnUl'IlSe da prill1('ira Cla oe,
J\1anoc1 Antonio Cóllllello,
t' ('I Amanuf'osl'
<.Ia priOl('ira Cla~,e graduado,
.Manoel Card()zo dI: LOlJu, = Trelll dt, Elvas :c-.:: Alu.oxarife, o ~~ncllrr(>gad() do Oepo)ito,
A IItonio Joaquim
da vnma Lobo.
O PrCijldente
del (;olrsdiltl de l\Jini~trr.s,
.t\Jilllbtro (l Secretalio
ela
Estado
interino dos 1\'''ocios da Guerra,
o t(!llhu assim clltcndldn,
c
faça executar.
Paço dus"_ 'CCI idades, cRI vinlr. e ~cte dI' Dezemhro de
mil oitOCCllt08 cincocllta
e um.
HAINllJ\.
Duque de Sa/datllta •
Chefe

==

==
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=

•

Em <,onformidnde do artigo vigessimo quarto do Decreto de dez
00 presente U:Cl!, e Approvando
a r';r'!)(1sta do Inspector Geral do
Arsenal do Exercito : Hei por br-rn Di-terminar
que os ElIlprf'O'ados
Civis abaixo designados f}(luem addidos ao mesmo Arsanal , po~ não
ostnrem nas oircunstancias
de entrar no .novo quadro -das Hepllrtiçõcs
crcndas pelo sobredito Decreto:
Dus anteriores 11('panições do Arsenal; Scorotnrio Geral, JO!'.é da Cruz ro'vier; Addido,
João Damasceno Gonçalves da Silva ;. Ainanul>nso's dn.prlureira Classe , FIorcricio José Gonçalves da Silva, e A.n'tonio Sergio de Mendonça Ferrcirn ; Am,lOllenscs da primoira Olnssegrnduudoe,
Mnnocl Qe Assumpçâo
Nunos , e José Luein no da Maia
ra\'icI Arrnes ; Archivis.10, Antonio Pedro F« leito : 1)1\ Fnb'rien da lJ,(lto\\or~; ax-Fiel , José
Antonio
da Silva Lisbon ; ex AlmoKIH~fc,
Jo;1O 'I'hnrn z da SilvI\
Uma;
Escrlpturntlos , .Joso AlllOI,;O 1\J.lchndo,
e l"ilippe Tdreodoro
Pinto Furradc ~ Das (' .tinotus O·j"l{I., ,Militares;
Coetador interino.
JÓLHI limando
da Cunha;
S,'gulluo Es('riptllrario,
.losé Montcir()
da Silva;
Pugodor,
Jnnqnim dn CI'Ltn Perr-irn ; A pontador Ger I..,
'filemoz UI! Aquino e Snusa ; ,I\le~lr(' Cnrpinteiro , Ca(·tnno Vi ira;
j\ pontudores , Arnaldo Hcnriqucs , Dioniaio G,Hl1(>S Rozndo , e Se·
vcriu nn A:1tonio l\1f1nteiro.
O Prl's'denh' dr) C<ln dho d. Mini",lros,
1'rJillistro (~Sene:ario
de E:.tudo intnino dos l '<'goeios da Gllerra~ o
h'ilha
assim clllendido,
e faça ('xccnll;!". Paço da~ r r('~essidad~&,
I'm vinte c s('te de Dcr.cmbr() de r»il (,itocelltos óttCocnln
c um.
1tAINIlA. = J)1rquc ctt: S(fedaIt11cz.

=.

Conf')'lnolld,).Mc
eom a Pmp0stn
dI)
M:ncchal
Duqllo de Saldnn!:n,
COUlmdll~hnte
cm Cllcli· do E ..ercilo: Hei por bt'm ProlIl'lv(>r no Posto Ue J'Vil'jor, ftçendo ud<.lidn ;Í C()lllpanllin
de Vewl'a1105 dos .'\(:ôros,
/) Cupitãll Graduado
cm M~jor de Infantoria,
Uera
1flogen<,s llcretlltlllo
Delg'Jdo,
<'ln allonção
a ter emigrado
em mil
oiloc~nt()s villlc e oilo p:lra Inglaterra,
(! u'nli
piHa a lUla TerOf'i.
til,
de clljn gllllrniçilo fez porto; haver sido f,~ito pro.ioneiro pela
Corveta
lzabel Maria nos mares dOI! Açôrc:l, comtnandando
nm
harco de desembarquc
das Tropns da CXptdiçào,
que da referida Jlha
f"i liberlar
a de São Miguel,
8oll'rcndo a mais rigorosa prisão c crllol
tractamento;
sendo a ftnal .ill~g-n.do pelas alçadas do governo
u~ur-.
pador, c condemnado
a <leg'd:do perpetuo pnra RIO. de Senllll, pala
onde não chegou R pMtir por ter sido solto 110 glorioso dia vinle e
quatro
de Julho de mil oitocolllos
trinta c trel, pros~~lJindo
deijde
10150 nn guerra contra a usurpAção até ai conces ão de yora .Monte.
O Prl'sidenle do Conselho de Ministros,
Mini6tro e Secretario de Estado interino
dos N('gociol da Guerra,
o lenha assim cnl ndido, e
faça executar.
Paço nas Necessidades,
em doze de Janeiro de mil
oitocentoi cincoenta e doia. :::;;llAlNHA. ;:::;Dug'Uc ck Saldan.ha...

l :1 ]
Hei por O:Dl 1T(\h1t:ólr fi Ira og.p.l Siipplcnte
'!ln Sllpr('m,~ Con&<11() de Justica
Militar
o lhi<radclfo,
l\lall(~cl Alcxuudre
I'rnvusos. O Pre&i<i~'l)t do C~n l·lho ode 11illi~lr(,!I, !lillistro
c Secretario
li. Estudo interino dos Negocios da Glle.rr8, o tenha a.6sitn CI1l('0dido, e faça exe utar, Paço das N r~s.ldades,
em qusnze de Ja""ciro 00 mil oiíoeeutos ciacoeuta t! dois,
RAINHA.
Duque
de Saldanha.
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de {)3 de JJ<"';lCfII I ro do a () proxitIJo pauadó.
2. o JJal(!Jlhá.o de VcIUIlIIOS.
Capilão cffcctivo , e cm seguida ]{rforrlindo n a conformidade
do Alvará de 16 de Dcnm.u:T0 d 179J, fícundo add.do ao referido Bat.alhüo, o Capitão Graduado
de Cnvallaria
cm dlsponibilidnde ,
.1oa'!llir!1 José do Silvo j por nssm o haver rcquerido , estar 01111preuend ido lUIS dls posi<;~ s do Dccret- de 6 àe J unho ultimo , e CQU"
tar perto de 4Q an nos dr Serviço.
Castello de .• fJra'l. nu J tlia d.e S. Miguel.
Govoruado r , o MlIjor aJJidv
ao mesuro Castello , Vasco Ri ardo
de Sequeirn ,
Hospital
Itlil~r r.:?'m.nw!ldc do Podo.
Cllp(·llitO,
n COlp"lli (I do Ba'alhão dI" ()"çndorcs
N" 9, JClwa Di.
n iz , ('1Jl conformidn d do Art. ·13 00 Decreto de 6 de Outubro
do corrcnte anilo.
Por D n'(?;lo d.e 7 do corrente mc'Z.
Q. o lJul,rlll ia de rcleranos.
Trllcnle
Cornnr!,
e cm se;;llidn Rt't'Mmn lo na conformidacle
do
1\ I"tirá de Hi II! DC7.C'mhTO
d\~ li~O,
flcanJo addido a<l T(~f('rido
Batalh:lo,
(I Mnj:r
de Cav:dluria,
(JovNllador
inlerino do Prnça
de Jllr()n:~nha,
1\TanOl'I [l('!lriqut 5 l3aroo<:o Pitla,
pelo lN rl'q\le
r:dn, ncllUr-se cOlllpr hC'I:dido nHS disp('~içõcs do Decreto de G
d· .111I1h.') llllllllO,
e eslar illlpll~~il>dltado de servir;
havcndo re~
'Iucrido denlro do pr8110 leg. I.
P r Decreto,

4

_~I?t._

POH.T.\H.r,\.
Em conrormidade
com ns di~i'o,;('Õ('s do Dccrelo de dez do presente mez, e ApprovUlldo i.I Prllp",rn do I n"pector G(~ral do J\r~c.
nal do Exercilo:
Manda
A HA L iI A, pela S'C'lclaria de E~lndll
dos Negocios da Guerra,
[ omear 05 ~lIlprc"'ado6 Civis nbuixo IIwncionadoi p:lfa 08 torrares
que lhes \'~\() designado'i,
do CJlladro ('1110;
novas Repartições
d~ mesmo Arsenal se311udo a Tubella
1J qlle fu1.
parte do referido Decreto,
e em que se c~tnbeJecl'1II os vellciOll'nln:4
que lhes Ílcam competindo.
Secrelaria (' Conladoria.
Asplron ..
tes, o terceIro E~criplurario
das extinctas Obras Militares,
FlIippe
Augusto de Figueirêdo Hastos,
o cx-Encarreoado
do Deposito do

=

=
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1

Trem de Elvas,
Jnnquirn JoS(; da ,Enearnnç:lO ·D(·lgado, e o Aman uense de terceira Classe , Darniâo Alltollio das Neves Franco;
Escri\:1O da Visita da Polvora , Escrivào da Visita da Polvora., Luiz
José Rodrigues da CUllha;
Agente,
o Agente, Frnncisco
José de
Azevêdo ; Porteiro,
o Porteiro,
Antonio José de Campos.
Paço
das Necessidades,
em fJ.7 de Dezembro de 18.)1. = Duque de Sal-

°

danha.
Sua ,Ex,".o
Officiace abaixo
gnados:

-.~It-

Marechal
Duque de Salclonlla,
menciouados
tenham os destinos

Batallulo de Cllçadore~ N.·

Capitão
da 1." Companhia,
gueirêdo.
Capitão da 4," Companhia,
Sousa G ir:LO,

õ.

'o Capit ào da4!,
(J

Capitão

da

determina
que o.
que lhes vão desi-

1",

Fernando
Romão

de l?j·

.
Antonio

de

llal alhâo de CaçndfH'CB l\' ." 8.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do llegimellto de Infantoria N.- 8,
José Bar boz a Leito,
lf!1lal/trJo de Caçadlwcs N,· o.
Capellâo , o Copellâo do H.cgimenlo
de lllfanteria
N: 11, Zeferino
José da Motta H,ibeiro,
pe lo pedir.
Regimedo ,fe h!frtnlet'ia N: 8.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Batalhâo de Caçadores N: 8,
José Duarte Pcdroao ,
Regimento de Infantcrla N.· lQ.
Capitão Graduado,
o Cap1t:\O Grncluudo do He.'gimenlo
de Infan.teria N" !), Antonio Frallci,co
Ferreira de Mugnlhàes.

--*:t."~.-

Sua Ex," o Marechal
Duque de Saldo nh .. , manda declarar
o se~.tlillte :
Que o Cnpitão Graduado,
Assistcute do Commando cm ,Chefe do
Exercito,
Josd Justino de [11111\ Vidal,
se acha exercendo as Iuncçôes de Adjunto Chefe de SI·n/lo, desdr- o dia 19 do corrente.

-----~~~,~*-----

~ua Ex." o Marechal Duque de Sn ldnuhu , manda declarar Aspirante
t\ Official,
por se Q('hnr co m prehen didn nas dispobiçõfl& d as
Leis de 17 de Novembro de lD1-I, (' [) de Abril de lü1á, o Furriel
do Data\hrlO de Caçadores •• 0 !), l'redcrico do Si! \'l~iru Ccvalhos.

O Chefe ;nterillO do L"!I:do

~Htli(},. elo E~ervilo =.

N. 11.
O

Quartel

General

nll Rua

de San10 Amb,·o"t.io,
de 1852.

em 31 de Fanetr«

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex.· o

MilTechol
DUQU:r.
DE SA.LDANlI
, Commandantc
cm
do Exercito,
manda
publicar
o 5Pguillle :
DECRETOS.
Tendo
pelo 1I.-1eu Real Decreto
d» vinle e sete dI' Dr-aembro
ultimo,
expedido pelo Mil1l~tl'rio
da .Marinho
e Ultram o r , Nomeado
Secretario Geral do Goveru«
da Provi ncin ne Moeumbiquc
, O Capitão do Regimento
d« lllfunterin
II 11 mero
dois,
Vasco Guedes
de
Carvalho c Menezes:
H~i por bem em co n ror rrndade do Decreto
de
dez de Setembro de rn' oitocentos
quarenta
c seis , Promover
o dito
Gap!tão ao Poslo de :\lajoT, ticando i,t>rt('nc<,nõo ao Exercito
de Portugal,
sem prejuiso dos Offic iaes mais nntigos da sua respe« tiva Cios6e e Arma.
Outro
sim Sou Servido
Ordenar
que esta Minha ResoIuçâo
fique nulla
e dI' n en luun effcito , quando
o agraciado
deixe
por q.nalquer motivo de sr-guir viOg"('1I1para o seu dc-trno , 011 d<, SNvu na mencionaria
Provincra o tempo rnarcudo pela Lei. O Presidente
do Con elho de J\lilli~tro~,
1\1 inistro e Secretario
de E lado
interino
doa '1e~oci()s da UUl'rra,
assim o lenha entvndrdo
, e fuça
executar.
Pnç) das NI'cessidndf'~,
NIl dez esete
de Janeiro
de mil
oitocentos ciucoe nta e dois.
RAlNHA.
Duque de !:,'uldallha.
Chefe

=

=

Conformando-Ms

com o Propor to do Marechal
Duque
dI' Sul, Commandanlp
cm Chl,re do Exercito
: Hei por bem Deter"
que o c egnnuo Tenente
do Estado
MnlOf de Artilheria,
Etangpli,ta
de I'uula Lobo,
linha
passngcm para a Alma de lnfautcrta
, na confor midude
CI m o di-posto
no Df't:relo dI' vinte e
quatro d<, Ago lI) (I' mil "il( c<,nlns ljuart'ula
!' sei.,
flCOlldo ('1111,,cado na Cla~.e d<ls Ollicines pm dibP"nibdldude.
O PII·"idt'Jll"
d"
Conselho dp. Ministros,
.l\Iini,tro
(' '1'("C('turio dc I sludo inlt rino dos
Negocias
da (j IINra,
o lt·rdll1 a~ íOl enlt'l dwo,
e fnça E'xt'cuIOI'.
Paço das r-..eccs 'idades,
rm vinil' e 1I0l d ... Jnn<Íro de mil olt ..ten.
t08 cincoenta
e dOIS.
HAli\IJA.
Duque dt. Saldanha.

danha
minar

.'OrlO

=
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Por Decreto de lO de /)(':.clílfnt)
mI/lO proxiwo posrad1.
Foi mundada
melhorar atlCirur .. iao J\U,r H'formado udJiutl ~o :L· Bntalhão de Veterano
, Llliz
fll" Gorc,':lO, n sua rt·fórlllll C'1ll Ui:rurgl~O de Brigada,
com o corf('~JlondclIlP
vCIl<:illlE'llto, cm cone,
formldad<,
do Art. 3." do J)l'cn lo do l:l dI.' Jall,'lro
dt' 1837,
con-

B:

tando·se.lhe

Lodo

O

tempo

de

Serviço,

como

•

,Ajudante

de Cirll.r,.

[~1
g.in, desde g5 de Satemhro de 1802, \1 mais aqnelle em que , d •
pois de reformado,
servia COIllO Dtr ector cio ltnspital du Praça de
Valença,
e 110 3.° Regimen10 de Artilherin,
continuando
a ficar
addido ao referido Batalhão de Vcternnos.
Por Decreto de ~3 do dito tner..
J/l,aclividade tcmpororia,
O Maj6r Oradll'ndo do Hc;;imento de Infanteria
N:o 17, servindo
ele Major do Batalhão Nacionul de Caçadores de Béja, Joaquim.
Ignacio Mouzinho da Silveira Gcuvê a ; e o Cnpitâo ürnduado
do
Hegimenro de lnfanteria
N. ° ) I , com exercicio de Ajudante do
referido Batalhão,
Jo:\O José Rodrigues
de Mornes , ambos de'
castigo, pelo espaço de seis mezes, em consequencia
do seu irregular comportamento.
Por Decreto de I f> do corrente mel.
J) isponibilidadc.
Capitão. Grad uado , o Cn pitão G ra d lindo do Batalhão de CaçadoresN: 6., D .• João da C"mara Lnrne , a fun de ser convanierrtemeu«
te empregado.
Puf" Decretos de 19 do dito me~.
Para passar :í Classe dos Officiaes em disponibilidade,
por lhes aprovoltar as disposiçõea
dr> Dr-eroto dc 23 de Outubro ultimo,
o Al-'
feres de Cavallanu , D. l?runcisco de Sallcs da Piedade de Len ..
castre.
Regimento
de Foluntnrios
Nacionaes do Commercio,
Coronf'l Comm •nrdanto , (1 Sr. Coronel do extin cto Batalhâo Nacional de Empregados
Pulvlicos , Conde de Sampaio.
L, o Bafai/do
JlJovel de .d tiradore ••
Capitão Graduado',
o 'I'cur nte , Augusto Caudido de Mesquita.
Por [)CC1'CtO de IlO do dito mc7..
Reformados na conformidade
do Alvarú de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addidos aos Batalhões
de Veterunos que lhes vão designados,
os Cirllrgiões abaixo mencionados,
a quem aproveita o
Decreto de ~3 de Outubro do anno proxil1lo passado,
publicado
na Ordem do Exercito N: 73 do mesmo unno, por haverem ido'
julgados incapazes de Serviço pelas Com missões creudas por De-.
creto de ~O de Outubro de 18-1.7.
1. o Batalhão de Yeternno ••
Cirurgiões M6res, Manoel Fllippe de Almeida, Joaquim José Marques, e José Maria Guedes;
e o CirurgIão Ajudante,
Rafael
Ilhanes.
2. o Batalháo de Veterano •.
Cirl1rgi~e8 M6res,
José da Graça e Oliveira,
e Sebastião Antonj()
N "nel; e 01 Cirurgiões .Ajudantes, Bento José Godinho,
e lot

J3ernardo (;allado.
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3.· 1J{)falh,ío de rele1°anO!/.
l\Ióres Graduados,
Francisco Alltonio de Queiroz, é ~nto nio Soares Ferreira;
e os Cirurgiões Ajudantes,
.Manoel DIU"
e J ulio ltodrigll(,~ Louznda,
Por Decretos de 21 do dito- meti.
Inactividade
te ln poraria,
Tenente Graduado
o Tenente G raduadó do Regimento de Cavalla-'
ria N." [), Aoto~io Lcocadio Ferreira Cró, ficando sem vencimento algum,
por assim o hn ver pedido.
Disporu úitiaade.
Capitão,
o Capitão do Batalhâo deC:,-;ndores N." 3-, Bernardo Taveira Cardozo,
a fim de ser emprell"lClo convenientemente.
1.o Batalliâo
de Veteranos.
ltc'.formndos na conformidade
do Ah'ará de 16 de Dezembro de 1790,
'Icando addidos ao referido Batalhão,
os Officille~ abaixo meneionados, a quem aproveitam
n~ disposições do Decreto de !23 de
Outubro do Ol1no proxilrJl) passado,
gngcnh: ria.
(,) Segundo Tenente,
Cozimíro Xavier de Azevêdo Carvalho.
').
.
Artillu ..ria,
O nmelro
Tenenle,
Joaquim
Guilherme
Ul'belJo Palhares i e o'
:::;'~glllldo Tenente,
Antonio
Fernandes
da Silva.
O M '.
[nfanle» ia.
.
J:<~ ajor , Ricardo Leão (~lIartlll;
o Capitão
Graduado,
Pedro
.erllundes
da Silva; e os ALferes, Joâo Manoel da Rocba, e.loaquim Antonio da Silva.
Cirurgiõ~s

!

S

Om . ua Ex.,· o Marochal
C1iles abulxo
glllldc.;.:

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

de Saldanha,
ten hnrn 0$ destinos

J)II(~\!

mencionlldos

determina que 01:
que lhes vão desi.

Ad .
L· Balal1ulo de Veterano, .
. dldo, o Capitão Reformado addido ao 3. o Batalhão
de V etcranos, Francisco
FiJippe (~,,('des Corrêa .
.
2. o Batalluío de Fcteranos .
.Addldo
o TCnf'lIle Rl'formudo arld ido ao 3.° Batalhão de Y"leranos,
rnnCISCO
de Paula Corrêu , COlltillUlIlldo
no
exercicro elQ
que SI' B('ha.

F

RegimenJo

de Vo!unfariOl

.V'ocionacl do Commerdo.

_

paJ8 t'Oxercer ~s funções d Major, o \iaj)~ Grllduado d" Ht"~;ll'elltó-\
e ranadclros da RAINHA, A ct'nço hlmino de Deu« rlC(jurt.
.Sua Ex.· o Marechal

iUlnle:

l.·

-.~~.-

Duque

deSaldanh.t,

manda

declarar

o se-.

Que o tempo de Serviço mandGdo contar ao Tellf'nle do Da ...
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talhão de Caçadores
N,· 4., Amaro Antonio
de Almeida,
por Aviso
~oMinistelio
da Guerra de !29 de Agosto do anno proximo pas ado
publicado
na Ordem do Exercito
N," 2 do corrente
an no , é dl'bd;'
21 de Junho de 18".1;1., até 23 de Outubro de 13·:tG, e não como na
referida
Ordem
se mencionou,
Q
Que os verdadeiros
nomes dos Tenentes
Reformados
e addidos ao 1.. Batalhão
de Veteranos,
peja Ordem do Exercuo
N. G 9ô
do anno proxirno
passado,
são , Vicellte
Caetano
de Novses
c Piaciclo .Joaquim
Pinto e Serra,
e não Vicente
Caetano
dv 1\1.ra(>.,
e
Placiuo José Pinto de Serra,
como nu d.ta O.detll se mcnciuuou,
G

-*>-::-;s:...;.-Foram Conúrmadas
por Sua Ex,' o Murcohal Duque do ~hldanha , as licenças que os Srs, Commandnnu-s
da .Lo, 6 ., e 7· Di,,~sões Militares,
participaram
ler (;Qn("(~dldo
IlVS
OOil'iae:! n haixo
mencionados,
na c()llformi,J.\de
do §. 11 dn dCI('ll1Iill,'~úo d.1 Ordem do Exercito.
T,. JS de 1·1. de Outubro
do an uo !,r"'"110 passndo,
Ao Alferes do O.!!).)s;tC) Ger.i! de Cuva llarra , José M,II!U (J,l Srlv ,
cinco dias.
Ao Capitão Graduado
do RC'gimenlo
do Cava llnr ia N ,0 7 , servindo
no Depositu Geral da mesma Ar nrn , Fruucisco Antonio
dos S,IIltos, cin co dias.
Ao Capitão
Graduado
do Itegimento
de Cavallaria
N." 8, José de
Lima e Silva, oito dias.
Ao Maj0r Graduado do ltl.'gimento
de Infanreria
N: 3, Joaquim
José da Cunha,
dez dias.
Ao Alferes do Rl'glmento
de lnfantcria
N" 11, Mnnocl de Sousa
Pires,
quinze dHIS,
Ao Major do Heg'imcnlo dr- IlIfun'l.'ria
N: 13, José .Maria da 8;1va, pro rogação por mui; qClIllzc~ dias,

- ...~~.-

Foram Conúrmadas
por Sua Ex.' (l Marechal Duque de Saldanha , liS licenças que os Sr~, COUlrtlonduntcs
da G,", e B: Drvisôes
Militaree , parliciparam
ter concpdido
aos Officio ea abnlxo menctonados,
na confol'midac!o
clu Arl. 2: nai J IIstrllcçocs insertab na
Ordem do Exercito
N: 13 de G dt> Março de 18:17.
Ao Alferes do Regimento
de lnrantc!flu
N" a, 1\lItonio Carlos Snrdillha, quillze dius para t'on':nc!.tr
fi tratLar-sc;
contado~ do dia
12 d{' Oezetllhro
proxirn" Pds.ado,
. Ao MaJor (jradllodo
do ltl':~·IIlI\.lltc) do.> lnfon!cria
N: 5, Jo é d~
Pina Cubral,
trinla dias; cOlllados
do dia 16 de I.)\~zelllbro 111timo.

o

Clleje inlerino do l!.'llad() Jlfaior do Exercito

=.

N.O 12.
Quartel General na Rua de Santo Ambl'o'l.io, em 3 de Fevereiro
de 18b~,

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

Ex.·

o

Marechal
DUQUE DE
manda publicar

do Exercito,

SALDANHA,

Commandante

em

o s('guinte:

DECR.ETO.
Conformando-Me
com a Proposta
do Mnrechal Duque de Sal.
danha,
Comma ndanta
em Chefe
do Eld.'reito:
Hei por bem Promover a .1\1njor effectivo , G verundor do Forte da CI uz Quebrada,
o Major Graduado
do Regimento
de Jnfanterio
numero dezcseis ,
servindo de Major do Batolh"to Nocional
de Caçadores
de Santa.
rem, Joaquim .. .avier da Si'vn Frnnco , em at tençâo a contar mais
de quarenta an n os de Serviço,
ter f('ill) pnrte da g uerru Peninsular,
e

de mil oitor-e n tós trin t a e dois a mil oitocentos
tr inta
da Legu imidud».
O PrC'.idC'llle do Conselho de Ministros,
Mini.tro
c Se('rC'lllrio de El>t:ldo mtcrino dos Negocies do.
Gllf'rra,
o tcnhn assim entendido , c faça executar.
Paço das Nccpssidades,
cm sele de Jnnciro
de mil oitocentos
cincoenta e dois.
R

Campanha

e quatro

=

a favor

RAll'IlA.

=

Duque

-~.de Saldantia,

Sua Rx.· o Ma-('cltnl Duque d,J Salollnl1O,
Commandnnte
em
do Ex,·rdl<l,
cons.deraudo
- 'lHe o uso até agora admrttido cm
"mllde do que foi C'onc{·dido na Ordem de Dia de 16 de MclfÇ'O de
]819, de t rajnre m á pnisaua os Ofllciaes do Exercitu,
tem degenerado em um pNf(·il(1 n huso ,
Que llIuitos Officiues do EXNcito deixam
de ter o completo
de
seus uniformes,
ou o têc rn em IlHlU estado , pala ccmprnn-m e trajurem objectos de uso ,li paisana.
Que «Ilasi se (!'IVNg")lIballl de appnrl'CN ('Am os di~tin('tivos
de sua
proflh:LO, por isso flue só!tl<'nte no" act(Js (ll,ro Ulellte de serv:ço é que
vestem seu~ re'ipeclivob
ulIíf'nrml's.
que srlO multiplicadas
as »<'rlt 11(;ões prdindo
adinnlamentl)
de di.
tlllelro para comora de uniformes;
v!lpg'nndo ola o di~pobto na Ordem do Exercito
r-.; ,·:n do allno de 18 J9, 011\ carcnCl1l dos ml'ios
6ufficientes,.e
e,m ambos o~ cazos ~üo sCIII)Jte v;Slos, fOlu do serviço,
com "estuarlo a pai.una,
Que o haverem algulls Officiae~ 'ltlE' pos~unm meios de fortuna,
e
por ~sso habililados
pnrn occ(Jrrr.r a ruaiorc
d<!'pez,6, niio pôde alithoflSn~ o uso, por cxc('pçào, d~ obj~cl()s. nll!ci(\s {t pr()fJ~_ilo Ulllitil!,
ou obrrgar tacilumentc
por caprichos e.T1vn!ldodes
aquellc8 que suo
Jncno~ abaslados a dcspezas com que nao rodem,
~hef('

•

E finalmente
que 8. disdplinn
militar
longe de ser prejudicad
"
ganl,a muito com as seguintl's
di. posições;
determina
:
1.o Todos 03 Ofticiaes dos Corpos J" Exercito em activo Servi ..
çi"l, até á Patente
de Corn (>1 inclusivamente,
são obrigados
II trajar sempre á militar,
e bem assim os Ajudantes
de Ordens de Sua
Ex.",
e os de qualquer
outro General;
os Offit'ial's empregados
nos.
E~l.1dos MaioH's do Oomman do cm Chefe , nos das Divisões Mili.
tares,
Cornrnandos
e Inspecções
das Armas,
e qual'6(:pH~r Reporti ...
ções militares
dependentes
do Comrnaudo
em Chefe;
os Officiaes dos
Eotados
Maiores 'de Praças;
os que frequenr arr-m as Aulas de qualquer Estabel
cimento
de instrucçâo
; e os Majores
e Ajudantes.dos.
Gorpos Nacionaes.
2.: A ne,nhull'l Official,
qualquer
quC' seja a sua graduação
e si...
t'taçao,
SN[1 perrn ttido apreserrtar-se
a Sua Ex." o Commandante
em Chefe,
ou a qua lq-ier A uthor idade
militar,
que lhe seja supe ..
rior , pnra tructar objectos de Serviço,
sem que vcuha completameu -

te uniformisado

,

3.· A nenhum
Officiat,
'em circunstnncia
alguma,
e qtlalquer
que 'Seja a sua graduação,
SNá pc. mil lido ir ao Paço
Real
vestide
de pnisrrno ; excepto
porém se fôr Grande
do Reino,
Par,
ou Offi ...
cial mór da Casa.
4."
As praças de prut , qualquer
que seja a sua situação,
excepto
com licença
registado
ou dá J unta , são obrigadas
a usar o seu res ....
pectívo
uniforme.
Ser
per mittido
trajar dc paisano
nos seguintes
cnaos :
1." Qnando qua iquer ameia I Iôr a algum passeio ou divertimento
carnpestre
, poderá,
fóra da Cidade,
Praça,
o u pon to , e:n que se
n chnr estacionado,
vestir li paisana.
2." Durante otempo,
e (li que estiverem
gozando licenças da Jun ...
ta ou r('grstáda'S.
3"
Quando
forem a bailes de subscripçâo.
4 o As pra)!as impedidas
dos Officiaes,
Todas
as precedentes
disposições
sâo applicaveis
aos Cinngiõél.
militares
que estiverem
cm situação
de actividade.
Os Ofticiaes
dos Estados
Maiores
e Ajudantes
de Ordens,
que
têem cordões com agulhetas,
~ó são obrigados a usar este distinctivo,
quando
<'stiverprn de Serviço,
cu se vestirem
de grande
uniforme.
lIe absolutamente
prohibido
o traje promiscuo
de ve~tuario
miliá

tar e á paisana.
Os Srs. Gelleracs
Commandanles
de Divis(;(>s,
Commandantes
e
Inspectores
das Armas,
Chefes dos Estados
Maiores,
Commandan1es e Olliciaes
Superiores
dos Corpos,
vigiarão
o cumprImento
das
ordens exaradas
nos §§. antecedentes;
e similhantemente
todos os.
Omciaes
e Officiaes Iuferiores, em relação aOilndiyicluol 'rnenOi gra~
dUlldos.
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Sua Ex."
o Marechal
Ouq:~
de Sal danha , COmm:alld.wle em
Chefe do Exercito,
determina
o seguinte:
LO 'Os frascos de páo , actualmente
di ..tribuidos
aos Corpos , serãl'l promp-tnmente
cntregue.,;
no Arsenal
do Exercito ,. e bem assim
a~ respectivas
correias.
2."
Todo
oScrvi!i'O das ~';lIarnições
s('rá feito em ordem de marcha: Os Ofíi.ciaes c pra(;as do Batalhão
de Engenheiros,
Corpos de
Infall!eria,
e praças
apeadas
de Artilheria
, trar âo vas alheias
d~s
hal'rclinas
postas na conformidade
do piano de uniformes':
0'5 senti.·
u e l l as e patrulhas
estarão
na mesma ordem,
em que montarem a'
g\l;,rda
ou piquot«,
Só não andarào
em ordem
de marcha
as ordenanças a pé e acavallo.
,:l." Nas revistas e exercieios
que se acham determinados,
havern pelo menos
11m por
semana,
em cr-dern de marcha.
4:
Todos
os Curpos
furão um passeio militar
em cada moz , e
n u r.ca a menos de dilas leuo as drstautes
do seu quartcl ; conservanv
do dllrUIJtc a marcha,
e ~eU'\Ihdo diífercntes
hypo theses , Iodas as
pric:.lllçÕCS
que
exiuern
os
m~yjulentos
eflcctuados
nas proximidades
. , ,
"
,
d o InlflJlgo.
'
. f:I,o_ Os Srs, Commandantea
dos Corpos de todas as Armas,
exer ..
cllui,ao estes 110 Ellndo COfio se deve- ub.vuucar
, segundo
as oircunstallc~as do terreno
e n ordem da formatura.
'
~.
Os ,Srs. Commandanles'
dos Corpos
de Cavallarta
e In.fnn-·
ter in , e pnncipalmente
os dos Rw,.imcntns
de Caçadr res a cavallo,
e Batillhot's
de Caçadores
a pé
c~ercilarão
os seus Officiaes e mai-s
pruças , no Serviço
dos pó:>tos ~vunçados,
guardas
avançadas,
da
H'ctagllarda
e tIa nq ueadores.
7."
Os Srs. Commandantes
tio Batalhrto
de Engenheiros
e Corpos (~e Artilheria,
leceberüo
ordens especia-c'ô sobre os ramos ue instrucçao,
a Cjue d~vem dedicar-se.
8."
A l.~ destas disposições
é applicavd
a todas 8S gllarnições,qll<ilquer~ que seja p sua fort>!l'
c os Srs. Commandantes
dos, Gorpos
~
,
l'egu Iarao O modo porque
os de,tn~.'llmf'ntCls
devem cllmprlr
os >o. ,
3&
4".,
... a ,e 6", , sl'gllndo
'l"
.,
tJ
fôr c:Jmpatlvél
com a lorça numenca.
de cada um,
c Serviçn. qlle tellham
a fazer.
9.°
O. ~rs. Governadores
de Prnçns,
exercitarão
cuidadosam<'nte'
as guarni~õ.('s
no Serviçó de gll.erra,' fallcnno lJil'~mo os exercícios
dI!
fogo,
que Julgarem
necessados.
\
.
10·
Todos os Ofliciaes dos Corpos de Cavallflria,
oS do l.0 Rrgimento
de Arlilheria
e Baterins
unidas
a t!ste Regillwnto,
t('f~I!l,
pt'lo mf'nos uma vêz cada semana
instrtlcc;ão
particular
n caYfdio~
O~, Ttineutes
Coron~i~
dos Corp~s dtrigirão
esta inotl ucC;ào , ~e
sera umal! vezes em liSão de picadeiro,
e oulras
cm corridas;
para.
(la

[4 1
este effeito sará escolhido 11m terreno proprio , e os Officiacs obri.
gados a saltar diffcrcntes obstaculos.
Outro instrucção por semana
será de jogo de Armas brancas e tiro de pistola,
a pé e a cavallo,
Os Sr •• Coroneis dos Corpos não ficam dispensndus de assistir a estas duas instrucções dos Officiacs ; antes as deverão animar com o
seu exemplo,
e serão mencionadas
nos mnppas me nsaes dos exercicios, determinados
pela Ordem do Exercito N. v 27 de 14 de J ulho do anno passado,
. 11.0 Os Archivos, a escrtpturaçâo , a contabilidade,
e as arrecadações devem estar em tal estado,
que se a lg nm Corpo recebeI:
ordem pura sahir do quartel,
em que estiver, a execução da ordem
não soffra a menor demora.
12.· Finalmente,
os Srs. Cornmn ndantos elas Divisões Militares,
visitarão ai Praças e passarão revistas nos Corpos dr-s suas Dlvi.ões,
observando
o cumprimento
dest a ordem,
pessonhr = n l e , c com a
actividade e zêlo proprio de Geucrues 1 que pr éxam { nnligo re n IDe
e gloria que o Exercito Port uguez ganhou a prêço de lauto SRllótle.

--";'-J\.~.Sua Ex," o Marechal DlH(Ue de Sa ldru-h a , df'tl'rmina que os
Officiaes abaixo mencionados lenham os destinos que lhes vão designados:
R!'.gmenlll de [nfanlcria
N.· 2.
Capitão da 5.& Companhia,
o Copirão do Regnnento de Iufanteria
N.· 13, Jos'é Ant.lnio Gumuràe
R~gil1lento de lnfanleria
IV.· 6.
Tenente Quartel Me5lre, o Tenente Q'Hlrtel Mestr~ do Regimento
de Lnfanteria N: 3, José Francisco Xavier de Oliveira Glào.
â ,

--.~*--

.. Licenças arhit,.ada.~ ror motivos de molceiia 00. Ofjiciae:; aboieo declarados , c Confirmaâa« 7JOr Sua Ex.
o Marechat Duque de Saldanha.
Em. Séssâo de 4 de Dexcmbro premimo passado.
Ao Tenente do Regimento ele Cuvu llaria N." 7, Leonel Joaquim de
Lima Carmona,
trinta d tas para continuar a tractar-se,
Em Sessão de 24 do dilo meIO.
Ao Capitão do Batalhão :le Caçadores N" õ, .Manoel l\laria de Magalhães, trinta dias para se trnctar.
1L

Licença

arbitrada

-*>-~.--

pm' motivo ele motcstia ao individuo abaixo
'/1'1 encwnado.
Em SC.~S'Ío de 15 do corrente me ...
Ao Aspirante da Repartiç~ln de Liquidaçiio,
Julião Antonio Lopes,
sessenta dias para con tIO uar a traclar. se.

o Chefe

inlerino

do .t:.t'ado Maior do Et&ercito =.

N.O 13.
QUJJrlel (Jelleml na Rua de Sanio Ambro'l.W, em 6 de Feverl!Í1'f)
de 18f>Ç~.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex.& o MareclJal

Chefe do Exercito,

DUQUE

DE SALD.\NIIA.,

.manda publicar

Cornmandante

em

o seguinte:

DECRETOS.
Tendo

em Consideração
que o Major addido
ao primeiro
BataAntonio
Jgnacio
de Seix as , sendo Capitão
de
Infanterin,
fôra promovido
áquel!e Posto c situaçâo , em virtude de
inca-pacidade
que lhe resultou
-dos gn\Yt's ferimentos
recebidos
durftnte a lucta
da Legitimidade,
e Attendendo
a que pre$elltemente
estes ferimentos
não o impossibilitam
do exerci cio do Posto de Major
ein actividade,
que> está nas circunstancias
de bem dese'mpenhar,
e
que na sua longa carreira
militar
tr-rn prestado
valiosos Serviços
ao
PLllZ, tan-to na .guerra da Resteur açâo da Liberdade,
corno na Peninsular
I~ de MOIIII! Vidêo;
e Cons'iclerando
tambem
as opiniões das
Juntas
de Sande
emit.-tidas
em varias épocas,
e as sllpplicas
que o
ref~r1do MaJor,
por vezes tem feito chegar li Minha
Real Presença:
'1):e\ p01' be m , Conformando.Me
com o Parecer
do Supremo
Conse~ho, de Justiça
Milirnr , Determinar
que volte no mesmo Posto
de
Major ao Serviço dTl.('tivil d o Exercito.
O Presidente
do Conselho
de Minietros , Ministro
e Secretario
de Estado
interino
dos ~egocins
da <?,uerra,
assim o tenha ent-udido
, e faça executar.
Paço das N ecessidadns
, em doze de Df'zembro de mil oitocentos
cincoenta
e uui.

lhão

-

de Veteranos,

RAINHA.

=

Duque de Saldanha,

Qurrendo
Eu Dar o devido desenvolvimento
ás provisões do Me,lI
Decreto
de seis de Outubro
ultimo,
em todos os pontos que di2<'111 respeito
I«> Serviço
de Saude
do Exercito:
Hei por bem,
cm
conformidade
com o artiO'() setenta
e um do mesmo Decreto,
No~ear
uma Ccmmissân
, c~mpostn
do Bartw de Sarrnento
, que scrv.iTa de
Presidente;
do CinlT(J'i~to de Divi.iio
Reformado
, Antoruo
Henri<;lues
da Silveira;
do l1irufcrião
da primeira
Divisão Militor,
Fra,nclsco,
de Assllmpção;
dos Cirllrgiõc.s
de Brigada
Grad~lUd?s,
Jose Mana Nunes dos Heis,
João Clemente
Mendes,
A~tonIO Gomes do Valle , e José Antonio
Marques,
servindo
o mais :no~eroo
de Secretario;
1\ qual
Se oocuparú
imrnediatamente
de confeccionar
um Regulal1~enlo
Geral
de Serviço
de Saude Militar,
liobre as ba ..
ze~ -do refendo
Decreto
de st'i~ de Outubro,
e mais disposiçõe~
Ic_gnes cm vigor. Outro &im Hei' por belO Ord-enar,
que Q. IneSllIa (JOlll-

Real

•

missân reveja
a Tabelln'
das lezôes I que faz port/) do Dpereto
de1reze de Janeiro
de mil oitocentos
trinta e sete,
Propondo-Me
as alterações
que na citada
'I'o bclln reputar
uecessar ias , Da aptidão
sêlo , e conhecimentos
que assistem aos Membros
da Comrnissão'
Espero
o bom desempenho
deste importante
c urgente ramo de Ser:
viço;
ficando
por este Decreto
dissolvida
aquelloutra
Commissâo
,
qlle,
para o mesmo fun,
havia sido creada
por Decreto,
dê vinte e
sete de Setembro
de mil oitocentos
quarenta
E! sete, O PtéAidênte
d.oConselho
de Minietros , Míhístro
é Secretario
de Estado
interino
dos Negocios.
da Guerra,
o tenha assim entr-udido
, c faça executar.
Paço dus N()(cssidades,
orn sete de Jálll·lro de mil oitocentos
cincoenta
e dois.
HAfNI1A.
Duque de Saldanha.

=

=

. Contormando.Me
com o Parecer do Supremo Conselho
de Justiça Militar,
emittido
cm Consulta
datada
de vinte de Dezetnbro ultjrno , ácerca da pertell~ão do CapitãD
do Corpo de Eugcnberia ,
João Manoel
de Arai, e bem flssilll com as informações
havidas do
Corriman do em Chefe do Exercito:
UeiJlOi' bem Determinar
que II
este Olticial seja contada a antiguidade
o Posto de Capitão
dé deze nove de Ahril de mil oitocenlos quarenta e sere, O Presidente
do
.nselho de Ministros,
Ministro
e Secretario de ~stado
interino
dos
N egocios da G uerra , o téh ha asslm en tendido,
e [,Iça executar.
Paço.
das Nuccasidades
, en1 vinte e seis de Jnuciro
de mil oitocentos ctn,
coenla
e dois.
RA tN lIA. = [Iuque de Saldanha.

é

=

,

--.~QG.---

Pár /Jecre!os de Q4 do corrente mes.
Para servir ás Orderts
do Sr. Tenente
Gsuernl
, Conde
encarregado
de inspeccionar
os Corpos
de lnfanteria
res,
o Major Gra ducdo
Maria Delorme
Collaço,

de Lnfanteria

For·te de Nossa
Tenente
Major

Maria

Por

Senhora

em

das

Ahtas,..

é

Caçado, Josê

drsponibilidade

da Graça.

Coronel,
cOlltinuando
na Commissfto elO que se acha,
o
de Infnnterla,
Mnjor dI! Praça do referido l~'orte, D. JQsé·
Carlos Noronha
de Castilho.
Decreto .de <Z7do dito 7ne1., contan.o á antiguidade de

!2.!2 de Julho do anrw proa;imo preter,to.
Regimento
de Cavatlam' N." 2, LanceiroB da RÁ) NílÂ.
Alferes Graduados,
os Primeiros Sargentos Grad1ladoil
Aspirantei
Offieíaes do mesmo Regimento,
Luiz Diogo Leite,
ê Augusto
to de Móraes Sarmcnto,
Alllmnos do Collegio Militar.

BatalMo
Alferes Graduado,
mo Butnlhão,

legio Mílitl'r.

o Primeiro

de Caçadores N.
Sargento

II

a
Pin-

2.

Aspirante

Lui~ Augusto Xavier Pahneirim

a
J

Omeial

~o'JtJes-

Alumno do

CoI-
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Batal/~(10 de Cacadore» N.· 4.
.
Alferes Graduado , o pfimeiro SarJgento do referido Batalhã(),
Anto n io José de ...\ breu.
.
Rtgimento
de Infanleria
N.· 4·.
Alferes Graduado,
o Sargento Ajudante
do dilo Regimento,
Joa-quim Paulo da Victoria.
,
Re«imenlo
de Infonieria N.· 7.
Aftel'e~ Gtaduado,
o Primeiro Sargent« Aspirnnta
ti Officinl do Batalhão de Caçadores N.· 2, Fernando A ugusto Rebello , Alumno
do Collegio Militar.
Regimento de Tntuntcria N. b II.
A I rores Grud uado , o SarO"cll to Aj udaflte- do mesmo negimento,
l'tancisco Joaquim da o""OIa.
Regilllento de Infanlcria
N.· 16".
A If~rcs G radll~do, o Primeiro Sargen tll G rad uad o Aspirante a om.
cia] do referido Heo-imenLo
José Ov idio Leouy, Alumno do Coll!!gio Militar.
"
,
Por: Dr.crctos da mesma datá.
Praça de Saeres,
"
eapt'Hão,
o Capf'lJào em disponibilidade,
Alvoro Celestino de Serpa,
J!,sq'~ad,.(1()de Cat'allal'ilI de Fotuntario« da Carla t: RAIN 11A.
Alfe'res, oVal'untario doditoE,qlladrâo,
Eugenio Candido de Faria.
Por Decreto de ~8. do dito rne7...
"
[\ f .
1.· Batalltâo de Veteranos.
L\.C ormado
na conforrnidaue
do AIV:llrá de 16 de Dezeml)ro de 179() ,
~cando l~d~ido a~ referidu Batalhão,
o Cirurgião Mór GraduadO, .Jose li loreucio Delgado,
a quem aproveita o Decreto de !l3
,
,(! Ol~lllbro
do an no proximo passado,
publicado
na Ordem do
l~xercllo N.· 73 do mesmo a n no
por haver sido julgado incapaz
de St'Tviço pela Commis51o creada por Decreto de 20 de Outubro de 1847.
"

"-.~.--

,S,ua Ex. • o Marechal
Duque ue Saldanha,
Oftlclaes abaiXO mencionados
tenham
os destinos
aignados:
a

detl'Trninn
Qlle

.

oslhes vao de~IIP.

,
"Batalhâo
de Ca,çadm'es N. ii .1..
Alfl'res, 0, Alferes 00 Regimento delnfanteria
N: 15, João Baptis.
ta da Slh'u Corrêa.
. •
Butlll!tâo de Caçadores N: 7.
Capl~ao Gra?uado,
o Capitão Graduado do Batalhão cleCoçadores
N. 3, Joao Joõé Passos.,
Regimento
de lnfanteria
JV. v 6.
Alfere!, o Alferes do BataUlão de Caçadores N. 08, JorlO Silvctío.
de ~o\l&a Pereita, pelo requorer.

..

(4 1
Regime?llo de Tnfanieria
N.· 15.
Alf<.!re~, o A lferes do Batalhão de Caçadores
N.· 4,
Mesquita
Carvalho,
Torre de S. Vicente de Belém.
Major

Di

addido , o Major nddido ao Forte Novo
visão Militar , Christovâo José de .Mrllo.

~ua Ex,"

o Marechal

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

de Saldanha,

Luiz Pinto de

de S. Pedro

manda

na 9.&

declarar

o se-

guio,te:

-L· Que o verdadeiro
nome do Mojor que pela Ordem
do Exercito N." 7 do corrente
anno,
fIfi reformado
e addido ao 3 • Batalhâo de Veteranos,
é Joaquim
Bernardo
Alvares PCTt;ira de Araujo,
c nâo João Bernardes
Alvares Pereira
de Araujo,
como por equivoco se mencionou
na dita Ordem.
2.°
(~lle o verdadeiro
nome do Tenente
Reformado
de Cn vailafia addido
ao 3," Batalhão
de Veteranos,
publicado
na Ordem do
Exercito
N.· 7 do corrente
a n no , é Anselmo
José .Fcrruz , e pã<J
Antonio
José Ferraa , como na rn: srna Ordem
se mcuctonou ; palÕsando a ser addido
ao 1.. 139.laI1150 de Veteranos.

,

---·r,~~---

Licenças arbil,.ado6 po,. moticos de molcst.ia (Ias Ofjiciacs aboie« declarados, e ConjirmalÍas pur StW Ex. a O /rlartchal Dt~que de Saldanha.
Em Sesstio de Q do me':. proximo passado.
de Cavallaria
~ .. 7, Leonel Jo aquirn de
dias pnra continuar
a t ractar-se.
Em Sessâo de 8 do dito me"..
Ao Tenenle
Graduado
do Re rimento
de CavallariaN.o
1, José An.
tonio de Lima Carmona,
l~inta dias pDm conllnuar
fi tr actar-se,

Ao Tenente
do Regimento
Lima Carmona,
trinta

I!:m Sess io de 10 do dito

T!U~.

A.o Capitão
Graduado
do Regirnento
de Lnfnnt er in N" 4, Luiz
ria de Ascençâo , sessenta
dias para continuar
a t r act ar-se,

-----~~~-----

Liccnça$

.

Ma-

registad..~5 concedidos aos Ofticiaes Ilbai.xo indicados.
Ao Sr. Brigadeiro
Gradund o , C"mmandalltc
do RegiwclIlO
de I nfanteria
N. ° 3, Manoel E!enteri)
~lalheiro,
noventa
dias.
Ao Major do Rc"imento
do Infanlcria
N "13, Jose Maria da Silva,
quarenta
e cit~co dias;
sendo ql~illze por conflfmaç~lo
(~a.~icenç_a
~lIe lhe foi concedida
pelo Sr. (Jomnlflndan!e
d~ 6. Dlvlsuo .MI)Itar, na conformidade
do §. 11 da·detcrllllnaçao
du Ordem tio,
Exercito
N: 6R de l,t de OUlubro do anno proxill1o passado.
Ao Tenente
do ReO'imclllo
de IIlf'uuleria N.o J7, José ~ruria Cor.c.leiro,

o

trinta

dill~.

Chefe interino do E,lado

~!aior do E:r~cilo -.

N.O 14.
QU,(J1'tcl Gen<:ral na Rua d~ Santo Ambro'1,i9,

cm 9 de Fevereiro)

de 18{)~,

ORDEM DO EXERCITO.
a

SI18 Ex. o M:uechal DUQUE DE SU.DANIIA,
Çhefe do Exercito,
manda publicar
o srguinle:

Commandnnte

em

DECRETOS.
Tomando
em 9ollsideração
o qll~ Me representou
(1 Major
Graouado de J nfanterin
, Francisco de Paula Barrot , o qun] pelo bom
S..,t'rviço rresl~d?,
durall~e milito tempo, ,na qualidade,
de Major da.
(!uarda '" unicipal de LIsboa, se torna digno de especial consld~raçao , e ~tt(>~delldo
a QUc o referido
Major Grndllndo,
pela sua ~dade e mais circunstancias
est.á ainda apto paro servir no Exercito ,
~,om ~an~agem
do me-mo serviço,
e proveito da Fn~e.nda, havendo
J,~ satlsfl'lto aos quisltos constardes
das Instrucções
msenas na, Ordem do EXl'rcito n urnern sete de quatro
de Junho ultimo:
HeI por
he,m Conf,'rn~alido·Me
com o ParecN
do Cornmandante
-em Chefe
do Exercito,
Promove-lo
ao Posto de Major effe ctivo , niio poden,do
com _tudo se~ co l lccad o cm qua qto cxisrlrcm
nas fileiras do Ex~rclto
omcla~s mais antigos da sun rf~;wrtiva
Arma e Classe. (} Presl?entJ; do C~nsej.ho, de Ministros,
MInistro
e Secretario
de Estudo Inter1O,o ~()S N('goc,~S da
ue rrn , o tenha assim entendido,
e, faç,a exccu~r, I aço das Npcessldnd('.,
em dr? dc Dezemhro
de mil oitocentos
emcoentn e um.
li i\ I N II A. = D'uqu« de Saldanha.

0

=

Conformanuo.!\fe
danha , Commrlndante

com a ProporIa
do Marechni'
Duque de Salem Chefe do Exercito:
Hei por bem Pro-

movt>r a Mojor cff(;'ctivo,
Iicaudo
addido
ao primeiro
Batalhão,
d,e
Veteranos,.oCnpiti'io
de lufanleria
cm disponibilidade,
Man0el1el~eila de Carvalho
Sampaio,
em nttenção
fl ter feito
as CnmpanlJ;ls
de mil oitoccntos
vinte e seis a mil oitocentos
vinte e oito,
emigrado
pela Ga,lIjza,
e dep:,i'3 rora os A<;ôres aonde pugnou
a favor do.Thl'o.
110, Legitimo,
e LI b('fdade~
P 'llrias;
descmbarcndn
n os praias do
l\1lnddlo
com o Exercito
Libertador,
lNn o qual fez todtl a gllcrra
contra
a IIsurpn<;ào até II cOl1ces.flo d,· Evpra Monte;
ter sido julgado incapaz
<,le Serviço activo por I1IlIa JUllta M"!\~r
de Sall,d~, &
Q llavcr requerido.
O Pre;iUt'lllo do Con~eIlto de MUlIstros, Mlol>tro
e Secretario
de E~lado
inl('rino dos i\eCTocios da Guerra,
o lenha assim entendido,
e fa\,tl l'x<'clltar.
Poço "das Necessidaul's,
..,111 tTlnta
ele Dezembro
de mil oilocenlu!
cillc0ellla
e um.
HAI~I1A.
=

Duque

de Saldan/ta.

=

'

•

Por Decretos de ~9 do 7IIC'l. proximo passadl1.
Regimento de [nfanier ia N. o 4.
Para gozar das vantagens de Ca,pitllo de ] •• Classe, por estar com..
prehendido nas disposições do Decreto de 4. de Janeiro de 1837.
o Major Graduado
do mesmo Regimento,
Manocl Antonio Farinha.
,
.p(yl'le de Nossa Senhora da Groçn,
Exonerado
do Governo do referidll Forte, pelo ter requerido,
o Sr.
Brigadeiro Graduado,
Paulo José da Silva.
Governador,
o Sr. Brigadt'iro G raduado do Batalhão de Caçado, res N.· 6, José Marques Salg ueiral.
Disponibilidade.
Capitão,
o Capitão de Cavalla-ria em inactividade temporaría , Conde do Sobra+,
Inactividade
temporária,
O Major Gr aduado do Batalhão deCnçadores N.· 3, Francisco do!
Santos Eloyo de Seixas ; c o Capitâo do Regimento
de Infanteria N." Ll , Antonio Joaquim Ferreira,
ambos de castigo pelo es.paço de seis mezes.
Batathâo Nacional de Setubal dos Defensores da Corto e Rairaha.
Para exercer as funcções de Major, o Major Graduado de Artilhe ..
ria eut dlsponibilidade , Joâo da ROla.
por Uecret os de 3 do corrente meto
Para passarem á Cla~s<! dos Officiaes em Cu mmissôes activas, o Mb
jor Gr aduado de Iufunteria
em dispcni hilidude , José Francisco.
G imes , c o Capitão do H,eg'lnlcnto de Cuva llar ia N.· 1, João'
Antonio Gil Bastos,
qUI! se acham
servindo na Guarda Municipal de Lisboa.
3. a Divisâo Mitito»,
Chefe de Estado Maior,
o Sr. Brigadeiro Graduado de Arlilheriat
Paulo José da Silva.
Rr;giwento de Cacalloria N.· 1.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
de Cavallaria
em dispo-,
nibílidade,
José de Oliveira Carvalho.
Batallião de Caçadores N.· 3.
Commondante
da 5.· Companhia,
o Major Graduado de Infanteria
em disponibilidade,
José Maria Delorme Collaço , continuado no.
exercicio cm que que se acba.
Batolhâo de Caçadores N. o 6.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
de Infanteria
em dispo ..
nibilidade,
Antonio Maria de Brito.
Batalhâo de Caçadoru N.· 9.
'
Cnpitão Graduado,
o Capitão Graduado de lnfanteria
em disponi~
bilidade , João Infante ..
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Re'(rilllclIto de TII./anlcr·ia N.· 1.
o Tcu('ntg
de Lnfanteriu
em disponibilidade,
da Co.la Robim.

Tenente,

Alberto

ReuiT/lenlo de InfanlerilJ N.· ~.
lJle Graduado
do Batalhão
de Caçadores N: 7,
Xavier de Assumpçâo,
Regimento
de. h~rantcria N. o 4..
.

o 1\'n

AjtlJante,

Francisco'

E,tan:sbo

Tenente
Graduado,
nibil idade , Jeãn

A

(l Tenente
Graduado
Travassos
Val-Iez ,

_ Regimento

de Infanteria

em dispo.

de Lnjauteria N.· 10.
.
em Disponibilidade,
João Ozono de

o Alfer e , de I nfanleria
Ca.lro Sousa Falcào.

Alferes.,

~

:~

RegÚl1wt? de Infantcria

C8p tao Gr:td,lIado,
o Cap1tflo G:nduado
bdldadc,
I' r~deric() A lexandre
Lobo.

,,

...

icu:'i1te

Reóilnento

N. o 1_ J..
de Infunterla

de Inf.mt eria N.·

..
em disponi-

r!l.

.

cm dispo ..·
, Jouo
Pur Uecrrtos de 4 rio dito me,.
Deposito Geral de Caoallaria,
.
.. .
o ~Jr,jor Graduado
Ue Cavail aria em disponlbilidade,

braduado,

nibilidade

o Tenente
.\fartins.

Graduado

de Infunteria

Instructor,
Ballhnlorneu,
Pe,sllllha
de Mendonça
Furtade,
' .
.
l"Slrll~,lO~ de Eqll tnÇrlO, o Capitão
G rudun do de Cavall:lTla cm.dls.·
pOll1olltdade,
D. P~dro Cupins Tt~iltlri" )loscozo, na conformidade do PlnrlO da organisação do citado Deposito
Geral, decretado'
cm II de Dezclllbro do anilo prox imo preterito.
'

.

'.

.

Regúnento

de Lnfanieria

vII,

N.

o

14.

AJudanlt',
por ter IlS huhilitaçõl's
legaes,
Duarte
de Almeida
LO\lct:iro e Vr.sconcellos.

Clrt,Hg'laO

Tenente
Coronel,
ça de Peniche,
venielllemenle.

o Cirurgião

ci.

Uispotubilidade,
o Tenente
Coronel
de Ar+ilheria , Major da PraJoão .Manoel Pereira,
para ser empregado
0011·

-.)o-j~ ...-S.ua
Officlaes
signados:

Ex.&, o Marechal
Duque
de Saldanha,
determina
~lIP os'
abaixo menCionados
tcnlllllll
os d(>slillvs Que lhes ,'ao de-·
•

1.. Re('f;mento de Arlilhcrio.
o Segl~ndo Tenente
do ESlado Maior da mesma
Arma,
Francisco de Paula Campos
e Oliveira.
Batalhâo de Caçado1'es N. o 6.
Coronel <;huduado, o Sr. Coronel Graduado
do Batalhüo
Caçadores N.· 9 J N Ullo Brandão de Cu.tro.

Segundo

Tenente,

ue

(4 1
Batalltrío de Caçadore« N.· 9.
Tenente
Coronel,
o Tenente
N"
1, Francisco
Dionizio
missão em que se acha.

Regimento

Coronel
do Regimtwto de Infanterln
de Almeida,
continuando
na Com-

de lnfanlen'a

Com mandante
da 4." Companhia,
to de Infanteria
N.· 14, Martin

Regimento

8."

Graduado
Bilton.

de Jnfantcna
N." 11.
o Major Graduado

Cornmandante
de Infanteria

do Regimen-

da 8.&, Joã(t

o Capitão
do Batalhão
de Caçadores
Morolo.
Heoimento de [nfantcria
N:" 14.,
da a.i Companhia,
o MlIjoT Graduado
do Regimento
N.· 13, Hoquc Rang('l
de Azercdo ,
Regimento
de Infanteria
LV: ] 5.

N.· 9, Manoel

Companhia,
Antonio

Cirurgião
Ajudn n te , o C;rurgirlO
laria N." 6, Joaquirn
Baptista

Forte
Pedro'

N." !2.

da 2.& Companhia,

Commandante
Corrêa.
Capitão
da

Addido

o Major
ho Maria

Ajudun t e do Regimento'
Hibeiro.

de Ca va l-

de Almada.

ao referido
Forte,
o M ..jor addido
ao Forte Novo d» S.
na Ilha
da Madeira,
Caetano
IVfagno Botelho
de Va,-

-.~.".--

eoncellos,

Decretos
de 13 do mcz pro ximo passndo , expedidos
pelo Ministetio dos Negocios do Reiuo , foram nomeados
Cavulleirns
Ja Ordem Militar
de S. Bento de Avia , os Capuàes
, do Bl\tillhão
cleCoçadores
N.· 3, Bern ardo 'I'a veirn Cnr doxo ; e do Bata Ihão de Caçadores N." 5, José Joaquim
de Almeida,
dr-vendo os agraciados
sollicitar
daquelle
Ministerio
os respectivos
diplomas,
dentro do prazo legal.
Por

,

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

Sua Ex.- o Marechal
Duque
de Saldanha,
. prohibo q ue os Srs,
Commandantes
dos Corpos empreguem
ern qualquer
Cornmissâo
fórn
do Corpo,
os Officiaes que estando
hubilimdos
com o curso de alg-uma das Armas
scientiâcas
tenham
de fazer,
srglludo
a Lei,
dois
!,lnnos de Serviço
na ülleirn.

-_.~-<;;t--

Licenças re/!i.tadas

concedidas (JUS Ojjiciaes allaixo indicodo«,
Ao Cirurgião
Mór do B;llull,~LO de Caçadores
N." 4, Joaquim
SeNero llrandeiro
de Fíg nciredo , quarenta
dias.
Ao Tenente
do dito Batalhão,
mais dez dias.

o

A lberto

Schwalhaok

, prorognçâo

Chefe interino do E.tado Maior do Errercito ~

por

N.0

]

5•

.(Juarld Ceiw'aZ na ltua de Santo Ambrolio,

tJflÍ

11 de Feverw'o

de J 8f>~,

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Marechal
DUQTI'E DE SALBAN.IJA.,
Commandante
em
do Exercito,
manda publicar o seguinte r
DECRETOS,
'Tendo Emilio Moreou, Tenente considerado na eXlinc~a terceira
"Secção do Exercito,
segundo o disposto na Carta ,d~ Lei de de~e.
nove de Outubro de rml oitocentos c quarenta , desistido convencronal~ente
da sua collocnção,
mediante
a recE'pçüo de uma 50~m,a
-eqlllvalente a seis a1lnos do respectivo soldo : Hei por bem Demittir
-o dilo Tenente,
Emilio Morea!.
sem direito a reclamação
alguma
futura , na cOllfor.midnde da Pr~posla que .re~ subir á .~inha Real
Presença.
O Presld('nte do Conselho de MlnI-strOi., MlIllstro e Secretario de E~tado interino dos N ezoclos da G uerra , o tenha as..im entendido,
e faça executar,
Paço das Necessidades,
em vinte
de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e dois. = H.AINllA.
;:;:
lJuqu •. de Saldanha.
Chefe

Tendo Franc,isco Mnnoel de Sá , sido por lapso comprehendido
como Atf<'fCil 110 Dccrdo de dez do corr e nte ruez , pelo qual cm vir ..
tude do Dt'crcto de vinte e tres de Outubro ultimo, se dl:c1ar?:sm
per~~nccrem ?lgulls Omciaes :í. Clcsse dos em disponibilidade:
.e 1~ndo Ja concedido por Dl'crrto dr> vinte e tres de Fevereiro de mil 0110.
centos quarenta e oito a dt:missão ao referido Francisco Manol·1 de
.sá? por assim o rc'] uerer para tracrar dos seus negocios .d,?mesticos :
Uel p~ bem I?elermimu
que flCJue sem clfeito a drsposiçâo q~le lhe
ê relativa no citado Derreto de dez do corrente rnez, O Presldenh •
.Qo Conselho de Mini~lros,
Ministro e Se.cretario de Estado interino
dos Negocios da Guerra,
assim o teuha entendido,
e faça executar.
)')nço dos Necf>ssidades, em vinle c um de Joneil'o de mil oitocentos cillcocnta e dois. = RAINHA.
lJuque de ,Saldanha .

=

. T~ndo pelo Meu Real Decreto de \'inte e tres de Outubro ~e
mllolto,centos
() cillcoentu,
c)(p(ldido pelo Ministerio dos Negcc!o,
da Mannha. e Ultram~r,
sido promovido ao Posto dI: AI~res dt;' Es.
tado da ln(~ln, o Primeiro Sargento de Infullteria,
AntonIO Maria de
l\4ello: HeI por bt,UI Determinor que o mesmo Alferes fique pertenç{!ndo ao Exercito de PortllO'al Outro sim Sou Servida Ordenar qu~
esta Minha Soberana Resol.lção fiql1e Ilulla c de nenhum effe.to,
quando o4graciado
por qualquer moL,ivo deixe de 6~rvir naquelie &•

•

-(~ 1
,tado o tempo marcado pnl a Lei O Presidente· do Consctho de MD.I
nistros , Ministro e Secrvtario de Estado interino dos Negocias da
Guerra , o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidadss , em vinte e, oito de Janeiro de miJ. oitocentos cincoenta
e dois.
RAINHA.
Duque dI! Saldanha.
'

=

=

• '.1

Tom~ndo em Consideração
o que Me representou
o' ,Major de
Engenheria,
Lente da Escola Naval, Joaquim Cordeiro Feio, que
por Decreto de quatro de ,Maio de mi! oitocentos quarenta
e dois,
·foi collocado na segunda SecçilO do Exercito .. por ter exercicio de
Lente da Cadeira de Navegação
an nex a á Escola Polytechnics ]
Attendendo
fi que por pertencer
á referida Secção deveria ser con ..
templado na promoção de dezenovc de Al.>r,1 de mil oitocentos quarenta e sete , c Conformando-Me
com fi informação do Comrr.an ..
-dante em Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinar
que o refe.rido Major conte n antiguidade deste Posto desde o citado dia de ..
'zenove de A bril de mil oitocentos quarenta e sele. O Presidente do
Conselho de Minist-ros, Ministro c Secretario de Estado interino
dos Negocias da Guerra,
assim o tenha entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades.
em, tres de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta e dois.
ltAINllA. = Duque de Saldanha.

=

Conformando-Me
com a Proposta do Marechal Duque de Sal.
danha , Commandante
ern Chefe do Exercito,
e Tendo em Consideruçâo
os muitos e bons Serviços que tem prestado ao mesmo
'Exercito o Mar<·cIIal de Campo Graduado,
Governador
da Torro
de São Julião da Barra,
Eilippe Mar,celly Pereir a : Hei por bem
Determinar
que seja reformado na conformidade
da Lei vigente. O
Presideute do Conselho de Ministr os , Milli.tro e Secretario de Estado in terino dos N egocios da Guerra,
assim o teu ha entendido,
c
faça executar. Paço das Necessidades , P.1n nove de Fevereiro de mi}
oitocentos
cincoenta e dois. = H.AINHA. = Duque de Saldanha.

--*~.--

Por Decreto de 30 do me,. protcimo passado.
1.. Batalhõo- Movei de At';radore s.
Coronel Graduado,
o Tenente Coronel,
André Avelino dos Reis.
:Ba.tatltâo Nacional de Caçadore« da RAI NHA 1,a Vil/a de Estremoz;
Coronel Graduado,
o Tenente Coronel,
José Celestino Cordeiro
Vinagre.
Sua Ex. a
Official abaixo

-*~.-

Marechal Duque de Saldanha,
determina que o
mencionado
tenha o destino que lhe vai designado e
,
I:Batalhâo de Veteranos.
Addido, o Major reformado addido ao 3. o ,t}at.alhi_Q do Veteranos,
..\daooel Rozendo Pereira de Abreu.
'.
'_ ~- ,
O

-*»?<~--Sua Ex." o l\Io rechu I Duque de Saldanha,
foz publico
ao Exerc.io , que m a ud o u !'render no Caste llo de S. Jorgc,
pelo espaço de
trcs dias , () (\hjnr Graduado
do LO Itegimcnto
de ArLilheria,
Luis
Oe Sousa Folq\lt",
por haver transgredido
as disposições
contidas
na
Ordem
do Exercito
N.· 12 do corrente anno, indo a um baile,
vestido ele puisauo , na uoute do dia 9 deste mez. Sua Ex." manda
fa'zer esta dcclur açúo na Ordem
do Exercito,
pnrn que os demais OIT}ciaes fiqcrn certos lpW el!e farú (:n,tii!HI' com todo o rigor,
qualquer
'militar que deixe de cumprir
RS ;;IH,S Ordens.
Sua
':'IIinle:

Ex.' o Marechal

-----«~~----Duque de Saldanha,
manda

o se-

declarar

1.' Que a d. terminação
inser ta na Ordem
do Exercito
N" 11
de 1] de Junho do anno pr o xirno passado , que diz -"
L° Que 1\
" tndas as praças
qUE' achu ndo-sc
com bnix a se apresentaram
nos
" Corpos
do EX('f('ito ltl'generadur
dur a nt e a ultima crise,
se lhes
" ele prornplamente
a escusa , quando
uào quizercm
continuar
no
" Serviço,
011 não tiverem
pa ra isso ns n ecessar ins circunstancias
..,
- era para ser o pplicnda
de momento
nuquel lu época,
como bem
Sn dcp~'ch()lIde
das pnlavrns se lhes de' 7wom],/amente a escusa; c IltU)
para vigorar d« então paro cá corno consto ter acontecido.
Q:o (~Ile o Major Graduado
de Cn vallnr io em disponibilidade,
~ uiiher m- Frfln('i,co
de Almeida
da Silva , foi mandado
fazer Ser~lç(Ono RI'g-illll·nto de Cavilllaria
N.· 4" aonde se acha d,sde o i.c;l outubro do nnn0.l.>roximo
pas:;lIt~(l.
_
.....
I'
(~ue o Capltno
de Cavntlur
ia , .Joao A ntonio Gil Bllstos,
IfC ln-se ,servirtdo
na Guard.l
Municipal
de Li~boa,
desde o dia 1,~
de Janeiro
ultimo.
,4 o {~,ue o Tenente
de Eogenhcrin,
Alltonio
PanJo Duarte
Pefeira,
fOI ref .. rmado
na confurmidade
do Alvnrá de 16 de Delemhro de 1790, ücalldo
llddido ao 1.. Bahdlrão
de Veteranos;
em cnn ..
sequencia
de lhe ser arplicavel
fi di,posiçtlO
consignada
no An. 3.~o J?ecre~o de ~3 de Outuhro
IlTtilllo = os que se não aprC'sentaram
us Cor;llnrliwes
estabelecidas
para 511a classirlc .. çiio = e não pelo ter
lequendo
'. nem haver Sido julgado
incal'flZ de Serviço pela respel!tiva
Ju~ta
Milllar
de Sallde,
C0l!10 foi d.:c1urado
na Ordem
do .Exercito
N. 3 do corren te anno
~..
Que o Alferes d~ Infanteria
em disponiLiliJadc,
JOllO E";Jnge.lrsta de Paula
~obo,
conlinúa
no eK.Ncicro cm que be achava
da
AJu~ante
do R:~glmento
de Artilheria
da CfHtll.
O Que o I !tesoureiro,
e os Officiaes de 3.· CJaese,
nomendos
pe a
rdem do. Exercito
N.· 9 do córrente anno, para o nov~ qua-

f'

~ro d.u Repartlsões do ArsenaL do Exercito,

já pertenciam

00

lUoS'"

[4 1
11'\0 Arsenal
.Jll1CIlSeS

de

!

o primeiro

a.:& Classe.

come Thcsoureiro

, e os segundot

-.~.-

como .Am:\..

Foram Confirmadas por Sua Ex," o Marechal Duque de Salda.
nha , as licenças que os Srs. CoOlmanduntes
da 1.&, 2.a, 4.a, 6,",
e 7. a Divisões Militares,
participaram
ter concedido aos Officu.es
abaixo mencionados,
na conformidade
do §. 11 da determ.n açâo
da Ordem do Exercito N." 68 de 14 de Outubro do anno proximo
passado.
Ao Capitão do Estado Maior do Exercito ,ad~ido
ao Chefe do Es ..
tado Maior da a.& Divisâ« Militar,
José de Vasconccllos Noro• nha e Moncses , quinze dias.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallarin N.·
Joaquim Botelho
· de Vasconcellos,
cinco dias.
Ao Alferes do mesmo H.eg;mf'nto, fazendo Serviço no Regimento de
Cavallaria
N.· 2, Lauceiros da lÜINIl.t\.,
D. José de Almeida
· Mello e Castro, quinze dias.
Ao Tenente G raduado do Hegimenlo de Cavallaria N. o ,8, Rafael
Pinto Monteiro Bandeiro,
oito dias.
Ao Alferes do mesmo Ilegimento,
Antonio Xavier de Mello Lacerda
, de Brederode , quinze dias.
Âo Capellão do dito Regimento,
Fillppe Joaquim da Silva Barbo• za, cinco dias.
.
Ao Cirurgião de Brigada Gr aduado , servindo no Deposito Geral de
· Cavallada,
Antonio José dns Santos, -quinze dias.
Ao Capitão do Batalhâo
de Caçadores N.'" 3, Romão Antonio de
Sousa Girão, quinze dia s.
Ao Capitão Graduado dei Hf'gimento de Irifanter ia N.· 8, Antonio
Carlos de Mendonça
FIII lado
de Menez.es, quinze dias.
Ao Capitão Graduado
do Itegiment,o de Infanteria N." 11, Diogo
Antonio Rodrigues da Cruz , quinze dias.
Ao Alrerei do mesmo Reóím{~llto, Manoel de Sousa Pires, quinae
dias.
Ao Capellâo do dito Regimellto,
Zeferino José da Motla Ribeiro,
. quinze dias.
Ao Capitão do Regimento de I nfanteria N. o 12, Joaquim Pedro da.
Cunha,
dez dias.
.
Ao Capitão Graduado do mesmo H,t1gimento, José Maria de Sousa
. Pimcntel,
quinze dia".
Ao Alferes do Regimento
de l nfnnteria N: 14, Antonio AuguSl()
do Amaral Ourdozc , quinae dias.
õ

,

,O Chefe ml,rino áu Ealado .Maio,. do E':Grcilo ::.

N. 16•
O

Quartel

Qeneral

no Rua

de San/o Ambro'llio,
de 185~.

em 17 de fí'everef,"O

ORDEM DO EXERCITO.

·SUI1 Ex,"
-Chefe

o Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda
}JlIblicnr

SALDANHA,

Commanda

nte cm

o seguiute :

DECRETOS.
Convindo
dar ao Batalhão
Nacional
de Caçadores
de Castello
Branco,
lima orgnnisação
que esteju em harmonia
com as disposi ..
ções da Carla de Lei de vinte e Ires de Mnrço de m il oitocentos
qun ..
renta e OItO: Bei por hem , Usando
da A uthorisaçâo
Conferida
ao
Meu Governo
peja Carta de Lei de oito de Junho
de mil oitocentos
-quarellta
e nove,
Determinar
que o dito Batalhâo
seja dissolvido,
e reor rnnisa do segundo
as buzes estu helecid as para
II creaçâo
dOI
Bul.alLões
• acio n aes , na supradita
Carla
de Lei de vinte e Ires de
:Março de mil oitocentos
q uarr-nta o oito;
devendo
o General
Commau<h II 1<' da scxra Divisão Militar,
de accordo
com o Governador
Civil do D·slri<,lo,
convir na escolha dos Concelhos
que devem for ..
~ecer os Cidadãos
para formarem
as differentes
Companhias.
Outro
al~l Sou Serv idn Ordenar
que o respectivo
Commandanle
do Batalhao, lóme conta dos artiO'(l$ de corrcame , armamento
I e equipa ...
lllll' 11lo , lOuníçc>es
e mais obJ·eclos que se acharem
á responsabilidade
or··a extllluto,
d(oCorl10
entendendo-se
para este fim com o Inspcctor
o t~iiCllal
do Exercito,
c do resultado
o supradito
General
Commun ante da sexta Divis511 ,\JiliflH dará conta pela St'eretaria
do Es~
tado do~ ~egocios
da Guerra.
O Presidente
do Conselho
de Min istros , Ministro 'e ~rrelario
de E~tndo interino
dos Negocies
da Guer ..
r~, o tenha .a\llilm entendido,
e faça executar.
Paço
d~s Necessidu~les,
em Vinil' e quatro
de .lnn eiro de mil oitocentos
cíncoenta
e
dOIS.

=

ItAll'llA.

= Duque

de Saldanha,

Hei por ?!.'m Dplerminar
que o Alferes,
Jeronimo José das Neves , promOVido a eS.le Posto para a Provincia
de Angola,
por Meu
~l>al Decr('to
expedido
pelo Minislerio
da .Marinha
e Ultramar
em
vinte e nove de J;meiro
do anno proximo
findo,
e declarado
ficar
perl~neendo
ao I~x('rcito de PortuO'a)
por Decre'o
de doze de Fc ..
v.Jcrel~·o ,do 1ll0Sil'lo anl}(),
sl'-ja di,pen~aJo
de servir na mencionada
1 ~ovl.ncla o tempo c!esignado
pelo De.creto de dez de S.lltcmbr~.
mil olto~e~tos quarenta
e teis. O l'resldelrte
do Conselha
de MiniStros,
Mlnl.tro
.e Secretario dI! Esta.do inlerino dos N egocios da G IIprra, o tellh~ ass:m entcildido,
e façq exocntar.
Pàço ·das Necessida~i
'r1AemrvFln'e e oito de Jau'irn de miL oit0Ceu.tos citu:ot:nla e dois,

?6

-

N IA.

= Duque

de Saldanha.

Tomnndo em Consideração
o que Me representou
o Alferes Pi ..
cador , Joaquim Antonio Vieto l\1o~cira, Au.endendo ao seu tempo
de Serviço, habilitações,
e ser Aspirante a Officia l quando foi promovido áquelle
Pusto,
e Cooform,ando.M.c
com a iufoi muçâo do
Com mando ern Chefe do E~ercito:.
fIei por bem Determinar
que
pas:;e a Alferes da Arma de Cavallar1a,
contando a antiguidade
dl'!ste' Posto desde vinte e' nove de Abril de mil oitocentos ciucoente e
um. O Presidente do Conselho de Ministros,
.l'\1.inistro e Secretario
de Estado interino dos Negocios da Guerra,
assim o tenha entendido , e faça executar. Paço das Necessidades,
em nove de Fevereiro de mil. oitocentos cincoenta e dois. = RAlNHA.
Duque

de Saldanha.

Governador,

--~~.--

=

Por Decreto de 11 do corrente me".
Torre de S. Juliáo da HIJI·ra.
o Sr. Brigadeiro,
Baràc da Batalha.

-.~..pon:rA I{ [i'.

Tendo havido sempre grande confusâo e falta de systemn nos capítulos das doenças tr actadas nos Ilosp;taes Mílitcrcs , pelo desaccordo dos Clinicos na nomenclatura
var indissime que cada um ha adoptado,
segundo a Escola e o Author
pelos quacs tem predilecção,
e não podendo por mais tempo subsistir esta falta de classificação eunidade de nomenclatura,
por que não só indicaria isto desleixo no.
Serviço de Saude,
se não tambem contin lia ria a ser, corno lem si-.
~o, estorvo para qualquen trabalho estatistico
n que a nosographiasirva de base: Manda SUA l\1AGESTADE
A RAINHA,
que 05.
Clin icos de todos os Hospitaes 1\1 ii tares, paru un idade de systerna,
e bom methodo de serviço,
sigam na classificaçâo
das molestins in ....
ternas a nomenclatura
do Doutor Grisolle , e na das molestias externas a divi ..âo nosographica de Vidal (de Cassis).
Outro sim Ordena SUA M AGESTADE,
que fiquem responsaveis pelo cumprimento desta deliberação,
em primeiro logar , os Cirurgiões Militarei
Clinicos e Directores dos differentes Hospltaes Militares;
e em segundo e ultimo logar os Cirurgiões de Brigada e de Divisâo , Inipcctores do Serviço de Saude do Exercito nas respectivas Divisões.
.Militares,
por via dos quaes de ora ti vante devem ser rernettidos á
Repcr tiçâo de Saude do Exercito os mappas nosologicos dos HospllIilitares.
Paço das Necessidades,
em 7 de Fevereiro de 185~. =-

Duque de Sá láanh.a.

-.~.=
AVISO.

=

Ministerio da Guerra.
Repartição de Liquidação.
3. a Sec-.
ç.ão.
IIl.· e Ex..· Sr. ;;:;; SendQ de abaolllta lleceuidade qu~ a li,

=

,
"nidn<;ão das mostras do Exercito
tPHhl\
tcd a a rt>guloridade
que parA
bem do Serviço e dos interesses
da Fozenda
se acha recommcndada
pelas Leis e Ordens
em vigor;
e Constando
A SUA MAGESTADE
A ltAL' liA q:le cm alguns Corpos do Exercito
se acha em at:ozo
este tfw importante
ramo do Serviço : Houve
por b.cm DetermInar
que eu re 111<' tl a a V. Ex," a copia inclusa da Portaria
de 6 de Outubro de 18!b, que contém
alCTlIrtlflS providencias
a semelhante
resP ..ito, e Quer A Mesma Augu:ta
Senhora,
que V. Ex." mandando
rccommendar
em Ordem
ao Exercito
a fiei exccuçào do que ella de1;.:rmina,
faça igualmente
publicar , como additamcnto
á dita ~or.
tnria , as seguinte~ d isposiçôes : = 1.. ~~lIe os Fjscnes ~stflo a~tlIOTl~aàos,
passudu que seja a mostra , e feitas as necessanas
con(ercnc:as
com () Livro Mestre,
011 de Registo,
fi liquidar
os vencimentos
que
alli se contiverem,
com irnmcdiuta
exclusão
de todos aquelles
que,
S"g-IIIH.!O IISOrdens
geraes,
entenderem
que devam ser illiminados.
2: (~lIe no c azo de duvida por parle do Fiscal sobre a verdadeira
a ppli cuçâo da Lei 011 Ordem,
cm refere n c ia fi algum ve ncime nto que
Si) Cfl n tiver
IIU most rn , não deve por isso deixar
de progredir,
e ul~Iliar a liquidação
desta , decidindo-se
o mesmo f'iscal,
áccrca do
ponto duvides'),
optando
logo pelos interesses do Fnzendn.
3.· Que
dados
o s cazos uutecedentes
, o Fiscal pr ev in a o Commandllnte
do
Corpo respectivo , declarando
os motivos em que se fundou para dei'Xar,dc levar em canta a importancia
q\le tenha illiminado.
4.. Que
o l'l:;cnl represente
pela Repnrtiçâo
de Liquidação
deste Ministerio,
s~hr" os po.ntos cm que lenha entrado
em duvida , expondo
todas ai
crr cunstuncia
~
.
s re I'a uvns nos vencimentos
que, em consequencre,.
nao
llOjU al.JOllado;
por que, resolvidas
C]ue sejam,
se lhe dará o dlHido
~ollhecl.lI1el~to paro,
(julllldo no sClltiJo do abono,
proceder
á de~ida
J~ldcm.ll.l~açao, nas mostras
futuras,
intendondo.se
para isso cOlll 01
RspeClIVO& Commalluantes.
=
(~ue no estado
em que se Acha
actualmente
o forneclIIlellto
dos Corpos do Exercito,
acontece
mllilas
vezes que os FisCII~S, não tendo conhecimento
em tempo compelt>l1'
te, e pellls vIas marcadas
no artiITo 44 do HeO"lllamento
d~ 18 de Setembro, de ] ~j,4 '. dos preços
das "rações,
fi c~m aUlhorisndos
a procede.r a lirlllldaçao
por IIquelles
que lhes forem indic:1dps
pelos res·
pectlvos
Conselhos
Admini.lrativl1s,
prooedendo
fi ulteriores
('Xl'mes
a
Suando
~egldm':.nte
lhes seja. commllnicndo.
Dt·osGllarde
a V.I:x. ,
ecretnna
de Estado
dos Nt>""ocios da Guerra,
em 9 dI' Fever iro
~ 11d8f>~.= Sr. Conllnondanle
cm Chefe do Exercito.
J)uque d4
~a anha.

=

=

=

0

b"

=

EC?p!a da Portaria de 6 de Outubro de 1845 acima referirltl.
:lgIDdo
o bem do Serviço
quP. as lio'lidações
das c(lntos menos forp.os
do Exercito
se veriflqllem
"ns seus devidos Il'mp('~,
e na COll ormldade do que Se acha estabelecido
nas Leis e Oldcll~ .
5,l\es

•

.. '1-

L

4·

1

l'm vigor,
liquidações
de algum

e bem assim que o andomento
e conclusão
das mesmas
não sejurn retardada.
por causa dos duvidas
que úccrca
abono
possam SU.Cltar-se,
entre os Fiscaes
da Fnzeuda
,
e o" Commaudan tes dos Corpos: Manda
A RAINHA,
pr-la Sccre ..
taria de Estado dos Ncgccios
da Gucrra
declarar
ao Commandc
nte
da ,' •• Di visâo Mililar para os devidos
cffeitos: J ." Qlle no cazo
de algum
doe ditos Fiscaes
impugnar
qualquer
abono,
deve,
IlÜO
obstante
progredir,
e terminar-se
a liquidação;
por quanto se a doei!Ião snpenor que depois houver ácerca do abono duvidado,
fór a ruvor do Corpo ser-lhe-ha
levado em conta o mesmo abono,
formandose para eli~e effeito
uma fo lha add cional,
ou seja a duvida
provenieute de abonos nus relações de rnostr a , ou cm outro qualquer
documento,
e quando
aque l la deci~ã.) for scg undo o intender
do Fiscal subsistirá
a hquidaçâo
pelo tr!ndo que tiver sido feita, 2: (~uo
occorrendo
duvida
ácerca da J.'r:alldildc
de algum abono como fica.
dito , con vlrá que o CO(J);nandalJ!e
d» rospect ivo Corpo se intcud.i
com o Inspector
Fi 'cal do Exercito,
ql1<11 Ih,~dovorú cotn ruun icar
se cabe nas suas a ur ibuiçôes decid··r a duvid .. , ol! se é in di P' nsavc 1
que esta seja submetuda
tL reõolUÇrlO dl'.tf' M nist ct :0, Poço de ll(!-

°

lém,

em 6 de Outubro
Sua

de J 8.Jb. = Duque
__

*,~r~.

da Terceira.

__

Ex,· o Marechal
DUql'C dl~ Sa ldanhn ,
auailto mencionados
lenhulU
os de,linos

Officines

signados:

<ln... os
~ào de-

'
Bala!há,() de Cacado'/'{!s N,

Capitão
N:

oelel'in;nn
Qlle lhes

Q,

1.

Graduado,
o CapitrlO (h~ldll;ld() do BtI tal hrlO de Caçadorc&
João Nepotn\lc'!rlO
de Sousa '\lIdra<.lI',

Regimento
Cnpitão
teria

o

de ll1j'anlcria

N."

12.

Graduado,
o U'qJittlo Graduad()
do H.egimento
de InfanN,· J 4, J alIO José Nogueira dc lil ilo, con ti ri uu Ilda 110 exerem que se acha,

cicio

3,· lJalol/uío de Veft!'anos,
o CapilrW rerOl'IllllÚO audido
ao },U Batalhão

.Addido,
nos,

João

Sua Ex,·

Alberto

o Marechal

Guerreir,.,

-

Duque

....
~c::<*--

de Saldanha,

manda

de Vetera-

declarar

o le·

guinte:

1..

Graduodo
de lnfanleria,
José Francisco
Golia GllDr(b
Mllnll'ipal
de Li,boa,
desde o
dia 26 de Dezembro
do al1110 IJr'Jximo linuq,
~..
Que () verdadeiro
nollle
do Copituo
r •.!formado
pela Ordem
do Exercito
N,· 7 do eOITt'ntc anil".
é J"uo Alhcrlo GU:lreiro,
e
nilO Jor\O Alberto,
como por engano
se mencionou
na dila Ordem.

mes,

(~Ile o Mujor

se acha servindo

o

Chefe interino

do lútado

Jlfaior do E~ercit()

=

N. 17•
O

Quartel

Central

fUI

Rua de Santo Alllbt·or.io
de 1352.

t

em!!l

de Fevereu'lJ

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Ex.- o Marechal
DUQUE DE
Chefe do Exercito,
manda publicar

SALDANHA,

Commandante

em

o seguinte r

DECRETOS.
Tomando em Consideração
o que Me representou o Capitão Graduado do Corpo de Engf'nheria,
Augusto Cezar de Sousa Tclles e
.Moraes, e Conformando.l\fe
com o que a este respeito informou o
Com mando em Chefe do Exercito;
Hei por bem Determinar
que
este Omeial conte a antiguidade
do Posto de Capitão Graduado
de
dezoito d .. Setembro de mil oitocentos c cincoenta.
O Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro c Secretario de Estado interino
dos Nrgocios da GIIPrra, o teuha assim entendido,
e faça executar.
Paço dos N~cl'ssidad('s,
em onze de Feverpiro de mil oitocentoa
cillcoenta e dois. = RAINHA.
Duque de Saldanha.

=

Conf.,rmando-l\1e
com B Proposta do Marech:d Duque de Sal.
danha , CommandanLp
em Chefe do Exercito,
Hei por bem Determinar que sej a eons.drrado
na Classe dos Official.'s em disponibilidade,
corno '('pnelllr Graduado
de Infnnteria,
co-ntando 1\ aritguidade
deste Po.to de vinte e nove de Abril do !I1l110 proximo
passado,
na cOllformidadc
do Dl'crl'Lo de seis de Junho do referi.
tio anno , o Tcnen te separado da Gl!ar<la M unicipnl do Porto, A n-tonio Jacintho
Dino, O PTe~idcntll do Conselho de Minist.ros, Ministro e Secre ario ele .E.tado interino dos Npgocioa da Guerra,
as.
sim o tenha entondido , c fnça executar. Paço das Necessidades,
pm
dezoito de Fevereiro de mil o.tocentcs cincoenta e dois. = !tAINHA.
DlI<Jue de Suld.mh«,

=

-.~~~-

POI' Decretos de 7 do corrente fflt't.
Para palsnr á Clas,e do OOieiacs cm innctividade lempornrin,
de
castigo,
pclo t.·lUpo de seis mezes , o Alfere. Picudor do Regi-llIento
de C?avullnria N.u G, José Joaquim MlIximo Torres , em
consequeucru das más informações que a seu respeito tem llavido •
. _
lJalal!u/o de C"çad()re, 1\'.· 7.
Cal~I~Ro Gradllo~o,
o C/ipililO Groduudo de Infanteria em disponihil:dade,
JObe de Olin.ira QIJI'iroz.
, , l~gimel1ln
de [n!allter2'a ]V •• 6.
1'enentc,
o lenCllle de Jllfanteria
cm disponibilidade,
Antonio
Pinlo.

•

Regimento de hiflluleria N.· 12.
Capitllo Graduado,
o Capilão Graduado de Infunteria em disponibilidade,
lJypolito José Pereira.
l(egimcnlo
de lnfasüeria 'N: 13.
Tenen te Grnd uado , o 'I'cncn te G rad uado de J ri fanteria em disponibilidade,
Se hastiâo José Teixeira de 'Sousa.
Alferes I o Alferes de Infanteria
em disponibilidade,
Antonio Fradique Pereira da Cunha.
I

Disponibilidade.
O Mnjor do Corpo de Engenheria,
Belchior José Garcês ; c o Capitão do Corpo do Estado Maior,
Sehastião' Lopes de Calheiros
e Menezes; por se acharem empr"g'ados cm Commissâo civil.
1.~ Baialliâo de Veteranos.
Reformados na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790!J
íicando addidos ao referido BillalbtlO. (JS Officiaes abaixo mencionados,
a quem aproveita o Decreto de 23 de Outubro ultimo,
publicndo na Ordem do Exercito N" 73 do a n no pro ximo preterito I e por haverem sido julgados incapazes de Serviço pelas Commissões creudas per Decreto
de 20 de Outubro
de 1847.
Artilhcn'a.
'
O Primeiro Tenente.
João José de Castro.
Os Capitães Quarteis Mestres, Henrique José de .MaHos, Francisco do
Cabo Ramnlbo , e Jay'me Xavier de Macêdo; F,; os 'I'ancn tes Quorteis !\'lestres, Joaquim Auaclcto Picntt , e José Antonio de Carvalho.
Batalluio de Veteranos.
O Capitão Quartel Mestre t Vicente Francisco dn Conceição.
'
O Tenente Quartel' Mesire , ManOl,1 José Fer n a udes Santiago.
Por Decreto de 9 do dito nus.
Estado Maior de Artilticria,
Segundo Tenente,
o Segundo Tenente da mesma Arma em disponihilid ade , .João Autou io Pereira.
Por Decreto da mesma data, contando lJ antiguidade de ~9 de
Abril do Ilnno promimo passado.
Tenente Graduado,
o Alferes de Cavnllaria , Guspar da Encarnação.
Por Decreto de 1'l do dito me",.

g:

Praça de Peniche. '
Major da Praça I o Major de Artilheria CIV disponibilidade,
José Verissimo Ribeiro.
DisponibUidade.
:Millor, o Major do Regimento de Lnfanteria N: 1~, Polycarpo
Xavier de Pniva , para ser COllveOlentelnente
collocado,
Por Decreto de ] 3 elo dito me~.
•
~ ." Batalhão de Feterano«,
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790.

1 :l]
frcn n do lH'did,i
no ro feririo Blltalh:ln,
o A·lreres de Infanteria
,
JosP Frnllci·cn
Lobo,
por se achar cornprehendide,
nas disposiçôcs
do. Decreto de ~:) de Outubro do a nno .proximo passado publicado na Ordem do Exercito
N.· 7:l do mesmo' 1111 no.
:J. o Batalluio de Vctcmno8.
I
Reformndo
na co nfor mid ado do Alvará de]6
de Dezembro
dO'1790,
ficaudo nddido ao referido
Hatlllhilo,
o Alferes de Cavllllaria
em
d isponibilid ade , Antonio de Fr agn , em consequencia
do ter sido
]'III:'allo incauaz
de Serviço
activo por uma Junta Militar de
I
•

l)

Sa ude,

P01' Decreto

de 18 do dito mclo.
Corpo de Engel1/leria.
Mujor effocrivo , o Major Gr adua do , Caetano Alberto Maia.
Cnpilt'to efft!ctivo,
o Capitão
Graduado,
Augusto Cezar de Sousa
Tplles de Morae..
.
Negmcnlo de Infcntcrio
N.· ] I.
Caf1t'!llão,
o Presbytl'ro,
Antonio Albino Lopes,
Disponibílsdade.
1\1a [ores G r ad nnrlos , con ta lido a a IIt ig-lIidnJ(' deQ9 de Abril dO!tn no
p'ro\imo
passado,
os Capitães
de Ca vallaria , Conde do SJu.rnl,
c José Ferreira Allen.

--.~~.--

AVISO.
da Guerra. = H.eparlic;ão de Liquidaçâo,
:;:;:; 3.· Soc.
ção. = III. o e Ex,' Sr. = Ha ven do-se determinado
aos Cotumaudantes dns Divisôes Militnrps;
em Portaria
Circular,
qlle lhes foi di.
rigida na data de QO de Setembro
de 181.[), o modo de regular
os
a l.ouos ás praçAS que,
dos Corpos
do Exercito,
marchnrn
parn o
Mini~!Nill

Preoidio
do Cnste llo de S. Jorge ; e tendo mostrado
a experieuoin
que
nquel!as disposiçõeR tem sido Illtendidas
de diverso modo,
o que além
(Ie ser irrrgular
pnrn o Sl'r\';ÇO,
é tambpm lezivo para a Fazl'ndll:
Determina
SUA l\L\GEST~\DE
A RAJNHA que,
todas 11. praças, que dos Corpo~ do Exercito,
JIlArcharem
para o referid() Pre.i.
dio, sc'jom abonadas
p~los respeetivos Corpos,
sómelllo
alé ao di"
em que delles rnarchnr('lJI;
(' (I',e dt· ()llarsquer a!Jon"s q\lE' durante
() trnll.ito
lhes <'jam feitos oel.ls trIt·~m()s Corpo~,
se dê conhec;mf'lIto ao mesmo Presidio
pnra 'os incluir na sua conta.
O que de Orde'lO
da Mesma
Augusta
S<,nhora
lenho
a honra
de COlllmullicar
n \T.
Ex.· para que scja publicado
/lO Exercito.
Deos GUllrJ,· a V. E,x,"
Sccrrtnria
de Estado
dos NCfl'ocios da Guerra.
('lU 9
Frven.ir()
de 18bQ. = Sr. Commaudante
cm Chefe do Exercito.
Duque

ue

de SaJdàulta.
Determina

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

Sua Ex..·

o Marechal

Duque

=

de Saldanha,

que os

Sr5~ Commandantcs
das Divisões Mililares,
mando em Chefe,
lima relação d,~ todos os
q ue se acha-m alistados nos Corpos N acionaes
que pertendem baixa do Serviço dos mesmos

rcmettam
ti este Com.
J:<:mpl'egados Publiccs ,
, com declaração dos
Corpos.

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

Sua Ex.· o Marechal Dugue de Salda nha , manda declarar o se~1Iillte:
.
,
L'
Que o -verdadeiro nome do Major Reformado na Ordem do
E'{crcito N: 7 do corrente anno,
é D. Francisco Xavier da Silva
Lobo, e não D. Francisco Xavier de Sousa Lobo, como na me-ma
Ordem se mencionou.
2. o Que o verdadeiro nome do Alferes, que pela Ordem do Exercito N.·93 de 23 de Dezembro do a n no proxitno preterito , teve passugem do Regimento
de -Infauteri a N.· ·113 para o N.· 3 da mesma
Arma,
é Antouio
José Teixeira de -Solli,a, e "rio como na referida
Ordem se mencionou.

-·~h~·--

Licenças arbitrada.ç ror motivos de molestia (lOS Officiacs aliaie» declorados , e Confll'malta. por Sua Ex. a O :M.urechat Duque de Saldanha.
Em Sessão de 8 do me=.proximo passado.
Ao Capitão do Rcgimento
de Volullturios
Nacionaes
do Cornmercio, João Baplista Fernnndes , sesse n tu dias para se trnctnr,
Ao Tenente
do dilo Corpo,
J oila Gregorio :Barboza,
sesseuta dias
pa ra se traota r.
Ão Tenente do dito Corpo,
G uilherme Augusto de -Cnrvalho , ses.
senta dias para se tractar.
Ão Alferes do mesmo Corpo,
Maximiliano
Zacburias de Oliveira ,
sessenta dias para se trnctar,
Ao Alfp.res do 1.- Batalhão Mo.vel de Atirndores , Rafael Solauo de
Almeida,
cento e vinte dias para se tractur,

--.~~-

Licença. ,.e/[iBlada$ concedidas aos O.fJiciaes ahaixo indicado s.
Âo Capitão Graduado do Ilcg-imento ue Cavallnriu N: 8, João Ma. laquias de Lemos, trinta dias.
Ão Alferes do Batalhão
de Oo ço dorcs N: 4, Antonio Alexandre
Travassos de A r uedo , q uaren to dias .
.Ao Alferes do Reg-monto de Infollteria
N." 11, João Evangelista
Franco de Asccnç:lo e Sú, tres luczes.
Ao CapitilQ Graduado do n.cg'imcnto de Infanteria N:17, José Ar..
tonio Pinheiro,
noventa dias.
Âo Tenente Coronel Graduado
dr- Infanterin
1'10 uispolJibilidade,
l"rancisco da Silva RO'ballo Saraiva,
dois mczes.

o {,'fJefe interino

do l!.'dado Maior do Et&ercito

=

N. 18•
O

Quartel General

na Rua de Santo Ambroüo , em 28 de Peoereu»
de 1352.

ORDEl\1 DO EXERCITO.

Sua

Chefe

o

Ex.&
Marechal
DUQUE DE
do Exercito , manda publicar

Commandante

SALDANHA,

o seguinte

Cllt

;

DECRETOS.
Attendcndo
ao que Me representou
o Officinl da segunda Classe
da Repartição
d e Liquidação
do Mini,terio
da Guerra,
Joeé Guilherme da Silvu , que serve tÍ longo t-mpo , c que se acha impossibilitado de continuar a servir activamente
{'III consequencia
de suas
molestias , como f..i dedalauo
J>!'la Junta Militar de Saude , que ()
inspeccionou
em S(':;~âo do pr irneiro d e Agosto proximo preterito :
Hei por bem Conceder
ao dilo Ollld,t1 da segunda Classe,
Jo~é
GuJ!lIf'rme da Silva, a I~fórrna que lhe competir segundo fi, Lei,
ficando addido 00 primeiro Hatnlhi't" de V ctcrnnos na cOllformidade
do disposto no Decreto de dez de Dezembro ultimo, O Presidente
do Con seiho Ue Ministros,
l\lilli~lro c Secretario de Estado interino
<los. (');OCIOS da Gucrru , o te n ha assim «nte ndido , c faça executar.
Pnço d.ls Ne('('ss'd~ldes, ('01 dezeseis de Fevereiro
de mil oitocentol
ciucocnta e dois.
ltAL lIA.
Lluque de Saldanha,

=

=

Tendo pelo feu Real l)ccrptt) de dezenove de [overnbro de mil
oitocentos e cincoen ta , expedido pelo Ministerio
da J\L..riuha e Ultramar,
sido p-o movido ao Posto de ~egllndo 'I'eriente de ArtillH'ria.
dn Provincia de Cabo V e rdc , o Sargento Ajudante do mesmo Batalhiio , Manoel Rodriuues
de Olive.ru : Hei P r bem Determinar
filie o mesmo S<,gundo Tenente
tenha passagrlll para o Exercito de
Portugal
no Posto de Alfer<>s de Infauteria.
O Pre~idcnte
do C()n~e.
lho de Iinietros , Millistro e Secretario de Estado interino dos Ne~OciOI da <;Jucrra,
o tenha u.sim entendido,
e fllça eXl'cutnr. Paço
das Necessidade,
em deze ete Fi!vereiro dI' mil oitocentos
tineoen·
ia e dois.
RA [~nA. = Duqut de Saldanha.

-.~~.--

Por /)ecI'cto de 17 do cOrl'entro me,..
Bata!háo de Caçadores V. o 7.
"Tenentes~ os Tenente! de IlIfanterin
(01 d .ponibiltdade,
José Augusto Cczar,
Jeronlmo
JO!l(}oim de Sonsa
e Guilherme
:Fredelieo da Cllnl.ra.
'

•

Por Decreto de 19 do dito' me!..
.
Hegimento
de Cavattarw N.· 7.
Capitão Graduado,
o CapitilO Graduado
de Cavallaria
em disponibilidado , Antonio Manoel Hiheiro de Carvalho.
Por Decretos de 2:3 do dito mez.
llatalliâo de Caçadores N," 6.
Tonento
G rad uado , o Tenente Grau uado de In fn n teria cm disponibilidade,
Augustp Frnncisco Xavier de Moura.
Regimento
de Infanteria
N.· 12.
Ten ..nte Coronel Graduado,
o Tenente Coronel Graduado
de ln.
fanteria em disponibilidude
, Ayrcs Gabriel Aft1alo.
H6gimcnto
de l nfanlcria
N." 13•.
Commandante
da 4," Cmnpanhia t o Mlljor Graduado
de Infanteria em disponibilidade,
José Hibriro de .Mcõqllita.
Disponibilidade.
Cnpitão Graduado,
o Capitão Gradllado
de Infunterin que estava
de castigo em inactividade
t ernporar in , José Bonifacio
da COita.
Inactividade
temporaria.
Capitão Graduado.
o Capitão Oradllnrlo d(~ Iufnnreria
servindo em
Cornmissâo lia Guarda Municipal de Lisbo a , Honorato
Lucio da
Camara , em coneequcncia
do seu llI:Jo estado dc SOlide.
Por Decrcto da mesma data, contando a lwt;guic1adc de 29 de
Abril do anno 1)7'Oa:imopaseado,
Marechal
de Campo Graduado,
o Sr. Brig adeiro , Joaquim
GuiIherme da Costa,
Tenente Coronel Graduado,
o Major dI! Infa ntor ia , Governando
inter iua me nte o Districto
de Mossamedes , José Herculano
J<'er.
reira e Horta.
I

--.~..--

Por Decretos de 4 do corrente,
expedidos pelo Ministerio
dos
N<'gocios do Hr-ino , foram nomeados Cn ve llciros da Ordem .MIlitar
de S. Dento de Aviz, o Tcneurc Coronel Reformado add ido ao 1.Bntalhiio de Veterunos , João José Cordeiro;
e o Major Graduado
do Corpo de Engenheiros
, Antonio Pedro de Axcvêdo , devendo os
agruciados
sollicitur do referido Ministerio os respectivos diplomas,
dentro do prazo legal.

-.~.-

Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
determina quI' os om.
ciaes abaixo mencionados tenhnm os destinos Qlle lhes vão desi!wauos:

Estado Maior de Arli/h'cria.

-

Major, o Major do L" ltegimento
de Artilherio,
Francisco
Lopes,
continuando
na Commissão em que se acha.

Xavier

1.· Rcgimento de Artithcria.
Mnj0r, o Ma jor do Estado
Andrade
Jiarreiras.

,Maior de Artiiheria,
-

Antonio

Freire

de

[ :J ]

n,tlalluío
Alferes,

oAlfcrrs

de Andrade,

Regimento
ClrurgiilO
. res N.·

de CaçadU1'cs N.· 7.

do Bntnlhâo
drCnçadol'cs
J.wlo ler requerido.

de lnfonteria

Francisco

N.·3,

N.·

6.

Ajudante,
o Cirurgião
Ajudnnte
do Batalhão
7, José Thomnz Ribeiro
For tes ,

Re!-rimento de Infarüerio
C;rurg-:tLO Mór

de Infnnteriu

Graduado,

N.· 6,

N.·

Alves

de Caçado •

8;

o Cirur~ião
Mór Graduado
do Regimento
José Maria Lopes da Silva Leite,

~.~~*--

Sua Ex! o Marechal Duque de Saldanha,
manda
declarar o seguinte:
J"
Que o Sr. Brigadeiro
Graduado
Commandante
do Deposito
ONul de Cavalluria
, D. Antonio
José de Mello,
assumio o Com.
m"n;o do dito Deposito no dia ]0 do corrente,
~..
Que I'S Srs, Bri~adeiros
{jrauuados,
Evaristo
José Ferreira,
e
Jacinthc
Carlos l\1ollr:lo Pinht'iro,
que fornrn reformados,
o pr iruoiro
pir Decrcto de 21 de Outubro , c o segundo por Decreto
de C2de
D(,zemb:o
do anno proximo
passado,
c publicados
nas Ordens
do
j';:\erl'i(o
N.· 7fJ, e N.· 89 do mesmo anno , obtiveram
os suas refôrmas
lia couf r m idndn da Lei vi;;cnte.
:1." (~lIe o Mnjor Graduado
de [nf'allteria
em disponibilidada
,
Joaqllim
Rodr igues Batalha,
a quem pela Ordem
do Exercito
N.~;3 do ann,o proxill~<"l passado,
~'?ram concedidos
noventa
dias de
Iiccnça
f<'JI"tada,
50 gowlI
vinte e um dias da mesma
licença.
1.°
Que por Aviso do Mini~Lerio da Guerra
de 11 do corrcnte ,
foi mondado
considerar
na Classe do. Officiaes
NO disponibilidade,
d,,>d(~ o dia ~ de Maio de 181,7, o Alferes
do Exercito
, Sever iano
Silvestre
Lapa I siLuação em <]ue devia ter sido declarado,
f]IJOf!':O
por Portaria
daquella data,
foi nompuu(I Ccrnmandnnte
do BRtaIhão Nacional
de Torres
Novas,
COlOlllissüo
(ln que prestou bons
Serviços.

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

Sua Ex,- o Marechal
Duque
ele S,tldonha,
man d a declarar
As.
pir.8nle
6 Offlcial
, por se achnr cornprchoudrdn
na" cli"p()si~'iif>S d'l.s
I,els de,17 de Novl'mbro
d,! ]81.1, e [) de Abril de 181f),
o Furri.:l
do Regimento
de IlIfantNia
N.· 17, João Pedro Soarcb Luull.
,

,

.LIcença arb.tr~da por m()tiv() de ,?ol;,'ia (10 Ojfi.c;al abai.fo de.
clarado, e Co,yirmad'a por Sua Ex. o Marechat Duque de Sal.
danha.
Em Seu ia de [) do correnfe mc".
AoGAlferes
ucdes

do Hegimpotl)
d lnfalltNla
e CIl~trO, 5es~eJlla dll.l. para

~ •• Q, AIl'xal.dl(~
ares }1ullios.

de S~.jxai

--il~{?!'~-Lizença« ,.c/(isladrJs concedidos aos Offioiae« al.aieo indicados,
Ao Sr. Brigadeiro
Graduado,
Governador
da ,Praça de Elvas, José
Maria Baldy , quinze diae.
Ao Capitão do Estado Maior do Exercito , addido ao Chefe do EsJosé df! Vasconcellos Norotudo Maior da 3.a Divisão Militar,
nha e Menezes, quarenta e cinco dias,
Ao Capitão cio Regimento
de Cavallaria
No" 7, José Guedes de
Carvalho Menezes , prorog'ação por mais dois mezes,
Ao Cirurgião de Brigada Graduado
do Deposito Geral de Cavall aria, Autonio José dos San tos , quinze dias.
Ao Sr. Coronel do Regimen to 9<1J n íuuteria N.· 2, Francisco Cardam
Montenegro,
trinta dias; sendo quinze por confirmação da liceuça que lhe foi con ceclid l pl'lo Sr. Comrna ndaute da 3.· Divisão
Militar,
na con for mid ade do §. 11 da d,·terminaçl\O da Ordem
do Exercito N.· GS Jc 11. de Outubro proximo passado,
Ao Major Graduado
do Itegiml'lIto
de Lnfn n t cr ic N.· 13, Roque
Rangel de Azevudo , proro:;nção por mais um niez,

-">:~,*--

Foram Confirmadas
por Sua Ex," o Marechal Duque de Saleia.nha , as Jicenças que os Srs. Co mmandn rrtes da 1", 3,", 6," ~ c 7,"Divisões ~ilitWt's,
particip ar u rn ler conr-e d.do aos Offrciaos a Lu ixo
mencionados , na conform d ade do' §. 11 da de'I(:rUlinaçrlO da Or d-m
do Exercito No" G8 de J j, de 'buü,bro
do anilo proximo pnssado.
Ao Alferes do Regimento de Üava lla ria N.· 4, Jorge Gllilhcrn.e Lobato Pires, quinze dias.
Ao Alferes do dilo Regimento,
Manoel Augusto de Miranda,
dez
dias.
Ao Tenente do Regimento
de Cavnl laria N: b , Joaquim Epifanio
da Silveira, oito dias.
Ao Tenente Aj uda n le do dito Regi men to, Joaq uim de Caceres , oito
dias.
Âo Tenente
Graduado
do RcgiOlC'nto de Cavallaria
N.· 8, Henri. que Caldeira Pedrozo , quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores No" 7, Candido Augusto Lucas do Sobr al , quinze dias.

() Chife 'nlerino do lúlaJ,o Maior elo E:eercílo

=

N.e 19.
Quartel Gmeral

na Rua de Santo .Ambj·o'4io, em G de Mar~~
de 1852.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Marechal

Chefe

do Exercito , manda

DUQUE

DE SA.LDANHA,

publicar

Ccmmandante

em

o seguinte:

DECRETO.
que os Empregados
da extincta lnie das Repartlcõcs de Contabilidade,
é
Liquidação
do Ministcrio dos Negocies da Guerra,
possam usar dos
uniformes , que s(~glll\do as disposições dos artigos quinze,
e cento
noventa e seis do ltegulamento
de dezoito de Setembro de á1i~ oitocentos quarenta e quarro , e Portaria de dczesete de Março de mil
oitocentos quur cu ta e ciuco , lhes foram designados;
ficando sem
etfeito 8 alteração,
que n05 mesmos uniformes fez o Plano de vinte
e cinco de Setembro d e mil oitocento, quarenta e oito, O Presidente
do Conselho de Milli"tros,
Ministro e S creta rio de Estado interino
-dos Nt'gocios da Guerra,
o tenha af>sim enteudido , e faça executar
Paço das N(·c!'ti.idode.,
em d-znito de Fevereiro de mil oitocentos
eiucOCllta e dois.
RAiNHA.
Duque de Saldanlia,
lIei

por bem Determinar

»eeçtlO Fi~ca' do Exercito,

=

=

-.:t!~.POltTAHIA.
Sendo recebidos nos respectivos Corpos 08 Militarei que achnndo-se na [r eq ue n ciu da E~colLl Polytechnica , têc m desistido de a
'frequentar
por seu proprio arbitrio , sem que disso tenham préviamente dado parle ao Director da Escola,
e vào munidos da competente guia; c la vendo representado
o mesmo Director quando
esta pratic? flt~m de irregular
e pouco conforme com .. discipline.,
f1ugmenta 111 ulllmt'IHe os Ir balhos da Bccretario daquella Escoln :
lIe SUA MAGESTADE
A RAINIL\
Servida Ordenar
pela Secretaria de .Estado dos i'egoc1os da Guerra,
que os Alumnos Mili'ta!".. !! de ~I'lfdq."er Corpo ou situação em q~e estejam tanto tia Ecol~ do Exercito , couro da P()lyt~chllic
,que por qualquer motivo
dcsietam d.a sua frequ!'flcla, o l>fIrticipeUI bg() BO Bit tor da Esco ..
ia respeetwa , o qual pas a ado ..lhe jmml'di (ame.le g~ia pa,a te
apresentarem
~ .co.rumandanLe
da 1.& Divi~ã.o AiIJüa.t dMá disso

•

conhecimento
ao Ministcrio da Guerra.
Paço das Necessidades,
16 de Fevereiro de 1852. = Duque de Saldanha.

em

-*;._..~*-

Por Decretos de ]8 de F~vereiro ultimo,
expedidos pelo Minis.
te rio dos Negocios do Reino,
foram nomeados Cavalleiros
da Ordem Militar de S. Bento de Aviz , o Tenente Coronel Graduado em
disponibilidade,
Carlos Augusto Franco;
e o Capitão do Batalhão
de Caçadores N.· 7., Mano!'1 Jnaquim Iiapozo , devendo os agraciados solJicitar do referido Ministerio QS respectivos diplomas, dentro do prazo legal.

-.~""--

Sua Ex." o Marechal
Duque de Snldanha , determina
que 08
Omciaes abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vão desi,..
gnados:
Estado Maior de .rlrtilhería,
l\Iajor Graduado,
o .Major Graduado
do 2." Hegirnento
de Arti ..
lheria , Francisco
Vaz Parreiras.
1.. Regimento de A1'lillw'ia.
Commandante
da 6," Bateria,
o Major Graduado do Estado Maiot
de Artilheria,
Ig nacio Xavier Burgul'te.
2, o Regimento de Artilheria.
Commanda nte da 9.- Bateria,
o Major Graduado do 1.. R<'girnento
<lo Artilheria , Auton io Ladislau da, Costa Camarate
, contin uan ...
do na Commissâo ern que se acha.

Ilatallulo de Caçadores N." 1.
Tenl'nte Graduado,
o Tenente Graduado. do Batalhão de Caçadores N." 7, Thomuz da Cunha Hen riqucs de .Mcllo Pinto.
Regimento de Infonseria N." g.
Tenente Graduado,
o Tenente Gradua do do Batalhão de CaçadoTC:'S N." 7,
Elias Antonio Ferraz.
Regimento de Infarüeria N.· 1~.
Alfercs , o Alferes do Regimento de Infuntcria
9, Manoel Joaquim dos Santos.

N"

Torre de S. Juliâo da Barra,
Ajuilante de Ordens do Governador
da referida Torre,
o Tenente
do B,ltalhão de Caçadores
N." ó, Joâo Ignacio Tamagnini
das
Neves Barboza.
3,· Bala,lhâo de Veteranos.
Addido,
o Oaoitâo Graduado
Reformado 1 addido ao 1.' Batalhão
de Vcterano~, Pedro Fernnndes
da Silva .

.l:Jatalháo Nacional de Caçadores de rilltl Real,
Para exercer as funcções de Ajllda~te,
o Tenente Graduado
talhão de Caçadores
N." 3, Luiz Antonio Itibeíro.

do

Ba~

[ 3]
_

..~lI<--

Sua Ex." o Marechal
Duque
em mandar
publicar
o seguinte:

de Saldanha,

tem

muita

satisfaçüo

AVISO.
Ex.o

=

III.o e
Sr.
SUA MAGESTADE
A RAINHA
a Quem
foi prese n tc o Officio , expedido
pela Q." Secção
da La Repartição
desse Commando
em Chcf« do Exercito
datado
de 11 do corrente,
participando
haverem
jú sido aprehendidos
29 malfeitores
pela força.
do ReO"imenlo
de l nfanteria
N," I~, Com ma ndnda
pelo Capitâo ,
Joaqlli~n
Dias de Alrnoida , que se acha estaccionada
na Villa de
}"ufldào:
Hn por bem Determinar
que em Seu !leal Nome se dêem
os devidos louvores em Ordem
do Exercito
aos Officiaes e mais praas do referido
destacamento
a cujo bom Serviço,
e aos esforços e
rleligencias
qUI! tem empregado
na persiguiçâo
dos malfeitores
se de.
vc um tào favoravel
rcsu't.ad o , O que de Ordem
da Mesma
Augusta.
Senhora
Cornmunico
II V.
Ex." para os dev idos cffeitos. Deos Guarde fi V. Ex.",
Puço das Nccessidades
, em QG de Fevereiro
de
lfl52.
Duque de Saldanha.
Sr. Counn andan te em Chefe do
EXt'rcito.
ç

=

=

-41~4I-

°

Sua Ex ,"
l\I:HPchal
Duque
de Saldanha,
quer que todos 01
indiv:duos
do Exsr. ito , e qualquer
que seja a sua graduação;
ent e n d a rn ai Ord-ns
uniCaml'fltc
110 sentido
litteral ; e que quando
na
sua ex~cuçào
achem ditlicuLdade,
ou julguem
poderem
resultar
inconvenientes.
o rl'pr('senlcm
pelas vias competentes,
para a respectiva Authoridade
resolver;
ficando interrn rnente prohibido , e tido
corno falta de execução
de ordens,
o aI terá-Ias
por aibilrio
p.roprjo •
.As Authoridadcs
por via das quaes
subirem
quaesquer
representaçôes devem
na occcsiâo
da r messa emittir
a sua opinião
clara
e
explicitamente,
e por fôrma que não deixe a menor duvida
ou ambiguidade.

---.~~*Duque de Saldanha.

Sua Ex ," o 1\Iarechal

em additamento

á

Ordem do Exercito
1 ." 12 de .... de F,'verciro
ultimo,
manda declarar que deve!n
entt'nder
se como .B"ilps de subscripçâo
, sómente
::H.JlI('llp~ que a porta tiverem bilhcl('s
á venda,
ou forem dados em
heneflclO
de pessoas ou estabelecimentos
pios, por ccrto preço cllda

entrada.

a

. Sua Ex.
gUIll te:

o Marechal

-.~..--

Duque

de Saldanha,

manda

drclarnr

o se-

l.0 Que flea sem effeito a lic('oça registada
de tres meus, fJlI~
pela Ordem do Ex.ercllo N. o ~ do correlllc anno foi conceuidn aQ

Alferes de Cavallaria
em inactividade
temporaria,
Augusto Pinto
de MoraE's Sarmento,
2.° Que o Tenente Graduado,
que pela Ordem do Exercito N!
14. deste an no foi despachado
Ajudante do Regimento
de infanteria N." 2~ é Estanialau Xavier de Assump~ão e Almeida,
e não
como na dila Ordem se mencionou.

Licenças "e~istadas concedidas aos Officiaes abaixo mdieado«,
1\0 Sr. Brígadeiro
Graduado
Chefe interino
do Estado Maior da
6." Divisão Militar,
Claudio Caldeira Pedrozo , trinta dias.
Ao Sr. Coronel Graduado
do Rt'gimpoto de Cavallaria N.· 1, José
da Cunha Sousa e Brito,
prorognção
por mais quarenta
dias.
Ao Major Graduado
do H.egimenlo deCnvallaria
N.· 4, Joâo Couceiro da Costa, quinze dias.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N: 8, .Bartholomeu de
Oliveira Leitão, quarenta dias.
Ao Sr. Coronel do Regímen to de lnfan teria N" 2, Francisco Car«
dozo ;Montenegro,
sessenta dias.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Infanterla
N,· 16, Pedro
de Alcantara Carneiro Zag-ullo, sessenta dias
.Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N.· 17, José MuIÍa Cor.
deiro , prorogaçâo
por mais tr inta dias.

o

Chr{e interino do Estado Maior do E~e,.cilo -

Quarlel General na Rua de Santo Amb,·o'l.io, e,n 13 de Mar;iJ
de 18õfJ.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex," o Marechal

DUQUE

Oommandanta

D~ SA.LDANIU.,

eU,

Chefe

do Exercito , manda publicar o s<'guinte:
Por Decreto. de 4 do corrente mml.
Re.O'imcnto de Caeatlario N.· l.
Para gozar dai vant~gen6 de Capitão de 1.& Classe, por estar comprehendido
nas disposições do Decreto de 4 de Janeiro de 1837 i
o Major Graduado,
José Jacob de Abreu.
Regimento de Caoalloria N. o
-Oommandante
da La Companhia,
o Major Graduado
de Cavallaria em di.ponibilidade,
Francisco José do Oliveira Sá Chaves.
Regimento
de Infanteria N. o 2.
Tenente,
o Tenente de Infanteria
em disponibilidade
, Antero Frederico ·.F<,rreira de Seabra,
continuando
a servir áa Ordens do
Commandente
da 3.& e 4.& Divisões Militar",;.
l(.egimctl~o de .Tnfan/e1';'a N.· 12.
'Capitão Gr<tduado,
o Capitão Graduado de Infanterla em disponibilidade , Joaquim Antonio dos Santos.
Dlsponibilida<k.
~ Sr. Coronel de lnfa'íteria,
Matbens Maria Padrão;
e o Tenente
~oro?c.1 da mesma Arma, José Fernandes da Siwa, que estavam
inactividade
temporaria
de castigo.
.
Por Decretos de :> do dito m~.
2. o Regimento
de Artilheria.
Commnndnnte
da 4•.' Bateria,
o Major Graduado de Artilheria em
disponibilidade,
Miguel Maria da Nobrega.
Regimento de Carotlaria N.· 2, Lanceiro, da RA} NHA •
.Alferes, o Alferes de Cavallnria em disponibilidude , Joaquim Antonio Victo Moreiro.
.
Regimento
de Infanteria N.· ll.
AJudante,
o Alferes, Antonio Manoel da Silva.
.
1.. Ball,IAáo de Veteranos.
R('formado
na.conformidade
do Alvará de ]6 de Desembro de 1790,
fl~and<? ~~d,do ao referido Batalhão,
oCnpitão
de Infanteria
em
d'i~on,b,hdade,
Patricia José Abranches , por haver sido julga
do Incapaz: de Serviço activo por lima Junta MiLtar de Saude,
Por DtttJTeto. de 6 do dilo 'IrIt9i.
õ,

llcgi",ent a de Ca"aUa,.itJ N.· 1.
•
Commda~dan~e.~a 4.·Companbill,
f!Maj.or Grqqllllcfo <le CavnHaria
em ISPomu1hdadc, Guilherme I' ranC1SCO de Almeida.

Disponibilidade.
Capitão,
o Capitão do Regimento
de Cavallnr ia N.· 4, José de
Mello Lemos e Alvellos.
por se achar comprehendido
no §. 4.•do Art. unico do Cap. 13" do Decreto de 20 de Dezembro de
181-9.
Forte d' Alm.ada.
Reformado
na conformidade
do Alvará de, 16 de Dezembro de l'7!W,
ficando governando
o dito Forte, o Tenente Coronel de Infanteria, Major da. Praça do Forte de Nossa Senhora da Graça,
D.
José Maria Carlos Noronha de Castilho.
Batalhcio Nacional de Caçadores de Snntarem,
Para exercer as funcções de Major do dito Corpo, o Major Graduado de Infanteria em disponibilidade
, Joaquim Antonio da Cosa
ta Freire.

--*~-<lt--

de termi na qllP os
Sua Ex." o Marechal
Duque de Saldanha,
Offlciaes abaixo mencionados
lenham os destinos q ue lhes vão deeignados:
3." Divúóo
Militar.
Exonerado
de Addido ao Chefe de Estado Maior da dita Divlsâo ,
o Capitão do Corpo d o Estado Maior do Exercito,
José de Vasconcellos Noronba e Menezes.
Addido ao referido Chefe de Estado Maior,
o Capltâo do mesmo
Corpo Ajudante
de Ordens do Commandantc
da 3: c 4." Divisões Militares , D. Luiz de Azevedo Sá Coutiuho ,
2.· .Regzmento de /hlilfteria.
Segllndo Te nente , o Segundo Tenente
do 3: Regimento
de ArliIheria , Antonio Frnncisco Cançaclo de Brito.
Regimellto
de Caoallaria N.· 6.
Capitão da 2." 'Companhia,
o Oapuâo do Regimento de Cavallaria
N.o 7, João Antonio da Costa.
Rcg1mento
de Cavallaria N: 7.
Commandante
da b." Companliia,
o Major Graduado do Regímento de Caval laria N: 6. D. l\lanoel de Sousa Coutinho,
co n tinuando na Com missão em que se acha.
Regimento
de Inforüeria
N.o 8.
Alferes, o Alferes do Re"imento de lnfanteria
N.· 12, ManoeI Joaquim dos Santos.
o
~. o Batalhâo
de Veterano s,
Addido,
o Tenente Reformado,
addido ao 1.0 Batalhão de Vete~
ranos , João Manoel da Rocha.
3. o Batalhão
de Veteranos,
Addido,
o Segundo Tenente Reformado.
addido ao 1.· Batalhão
de Veteranos,
Antonio Fernando
da Sii Via.

[ 3 )

Ex ." o l\fa'echal

-.~?:.-Snldonha,

de
manda
recommeridar
aos Sr s. Cornmandnutes
do Divisâo , e dos Corpos,
que devem coneorre r pela sua parte,
e tanto quanto, estiver
nas sua~, altri,~uiçõesl
pa rn h-varem a pfl'eito as medidas hygll'l1lcns que os Cirurgiões
Inspectores
do Serviço de Saude,
e Delegados
dcst a Repartiçâo
no Commundo
em Chefe
do Exercit o , forem lelllbrOlldo tcndeutes
a estabe l ..cer , do modo qlle as eirclln.taneias
o vão permiltind~,
as melhores condicções
sa nit ar ias dos Soldados
, e as de salubridade
dos
quarteis , das quae
devem re.sultar a economia
da Fazenda,
e o bem
do. pro pr ios 1\1iIilares.
RU3

D1I4U(~

--'"'~.--

Sua Ex," o Mareehal
Duque
de Saldanha,
manda
declarar
Aspran te a Officio l , por se achar comprehcudido
nas disposições
das
Leis de 17. de Novembro
de 1811 , e f> de Abril de 1845, o Anspeçudn do HC!girnelllo
de Granadeiros
da HUNIlA,
Antonio
Baptiste.

1'"s;úral
Ex."

Sua
glJinte:

o Marechal

--*~?<*Duque

de Saldauh

a , manda

declarar

o se-

1." Q,IC em cousr-quencia
dás senterçns
proferidas
em 1.u . e 2."
Illstancia,
no Conselho
de Guerra
a que respondeu
o Coronel, 1\lathcus Maria Padrão;
fica sem l'frei'o o que a respeito
deste Official
sc publicnu
nn Or dern d(lExercitoN,"[)f)
de 6 de Setembro
de H151',
pelo .(I',le respeita
aos motivos que dér arn logar
á sua collocnçiío lia
lIJacllvldade
tempolaria.
2.·
Que o Cupilã.) d. Corpo do Estndo Muior do Exercito,
Addido
ao Chefe do E.lado
.Maior da 3.a DivislLO Militar,
J03é de Voscon{'('II~)s Noronha
e M(~lIe7.l"s, exerceu os funcções de Chefe de Eslado
Maior da referida
Divi.ão,
desde '1,7 de Julho do anno proximo passado até 13 cic Jan('iro
do corrente
allIlO.
3.° Que fica s('m ctTeito a licen~;a rrgistada
de trinta dias,
que
pela Ordem do Exercito
N.· 11 do C(lfl(~nte anno. foi concedida
ao
Mlljor do Regimento
de Infulltrrio
N.· 1:1, José Maria da ::;;lva.
4,· Que o Tenente
do ){po'ilTlellto de IlIfanlcrin N.· 14, l\nlo~io G~crardo de Oliveira.
('xe~ceu as f\lll cções de Ajudante
no rl"fendo Corpo,
de<de 29 de Setelllbro
do anno
proxlnlO pa~sado oté
12 de Janeiro ullimo.
5:

nome do Alferes do Batalh5n
de CRcndo,
,e
OUo de Magalhi:'tes
e Menezes,
e não JürlO de 1\1 ,<Ta]haes de Le~castre
e M('ne7.t's,
comI) por ('qlJivoco
se publicou
na
Ord';.m do EKp.rcito N.- 3 de 128 de Maio IIltlmo.
re~

Que o verdadeiro
'J~

N°7
~

6.
~cdem

Que o vl",rdadeiro nom,' <.lo Alff>rcs d<> J Ilfn.nterin,
do Exercito .N.. 7 do co~ren te anno foi refOlillado

<]111' nela
e c.udido

( 4

1

l'lO 3.· Batalhão
,oe Veteranos,
é Luiz Augusto Muy, c não como
na referida Ordem -se mencionou,
7. o Que o Tenente :Ueformado e nddido ao 2. o Batalhão de Veteranos,
João Carlos de Figueirêdo,
pertencia á Arma de Infante.
riu e não á de ,Cavallarin
como se mencionou na dita Ordem,
, 8.· Qlle o Tenente Reformado,
Manoel Pinto daRozn , perten-ce ao 2. o Bataltíão de Veteranos,
e -nâo ao '1 •• como .se mencionou
na Ordem do .Exereito- N" 2 do corrente .anno •

._-*~*-

Licençds arbitrada.
por motivos de molcstia aos Officiat!s aba;,ro
dechJrlldos, e Confirmadas
por Sue' Ex." o Marechal Duque de

Saldanha,
Em Sessáo de f> do mero proximo pass(7do •
..Ao Tenente do Regimento de Caval!aria N" 7, Leonel Joaquim de
Lima Carmona,
trinta dias para continuar fi tr actar-se,
Em Sessâo de 9 do dito me't.
Ao Capitão do 'Reg-imento de Cavallaria
N, o 4, .José de Mello Lemos e Alvellos , quarenta dias paru se tr actar ,
lún Seu io de 10 do dito mero.
Ao Major Graduado
do R('gimento de Cavallaria
N.· :I! Joâ» Au •
.gusto de Alillcourt Braga , novon ta dias para ares .patrios.

--jt~~*--

LicetlflJl regHtadas concedida, (lOS Gfficiae« aboieo 'tldicados.
Ao Tenente do Batalhã.o de Cu.çaJorc-i N. 07, Munocl José Pereira',
dois meses.
Ao A'Iferes do-mesmo Batalhâo , Candido Augusto Lucas do Sobral ,
prorogaçâo
por mail noventa dias.
Ao Capitão Graduado
de Cavalluriu
em disponibilidade,
Jacintho
JOió Silveiro,
dez dias,
Ao Capitão .Graduado da mesma Arma tambcm em disponibilidade,
'Rodrigo Maximo Cardeira,
dez dias •
.Ao Alferes de Infanteria
em lnacli·vidade
'temporarlu , JeTonimo
Pires .Moreira, quarenta
dias.

-*>:~.-

Foram ConfirmadAs por Sua Ex," o Marechal
Duque de Salda.
ftha, as licenças que 0& Srs, Comma ndnntns da 7,., e 9." Divisões
Militares,
participaram
ler conced,do aOi Ofliciaes abaixo mencio.
nados, na conformidade do §. 1.1 da determinação da Ordem do Exar.
eito N" 611 de 14 de Outubro do atino proximo passado.
Ao Alferes do Regimento de Cn,vallarill N"Q 1, ·José da Silva Fróel,
quinze diu ••
Ao Segundo Tenente de A rLilhcria, Ajudante da Praça du ElvllI,'
J~sé Mlll'ia dOI Santo"
fJuiulle diu.

o

Chefe interino do Jj.~tadoMaior do E~e,.cito

=

Otuu'lel

General

na Rua

de Santo .i1mbro'X.ilJ, cm ~~ de ]farfo
de 1852.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

o

Ex. ~
Marechal
DUQUE DE
do Exercito , manda publicar

SALDANHA,

Commandanto

em

o seguinte r

DECRETOS.
Tomando em Consideração
que o Mnjor do Regimento
de Ca·
vallaria numero tres , Francisco
José Ur bsno de Carvalho,
sendo
Capitão garantido
foi mandado fazer Serviço naquelle Uegimento,
no qua l Se apresentou em sete de Dezembro
de mil oitocentos qua·
renta e sois ; Conformando-Me
com a mforrnaçâo
do Commandante
em Chefe do EXNCilo: Hei por bem Detei minar que, o referido Ma·
jor conte a antiguidade
do Posto de Cnpitâo desde o citado dia sete
-de Dezembro dr- ruil oitocentos quarenta e seis. O Presidente do Con·
selho de Minjstro~, Muú.tro e Secretario dC1 Estado i,nterino dos Ne·
gocios da Guerra,
o lenha assim enteudido , c faça executar.
Paço
das Necessidados , em quatro de Março de mil oitocentos cincoenta
~ dois.
RAI[l,lIA.
lJuque de Saldanha.

=

=

Conformnndo-Mj,
com fi Pronosta do Marecillll Duque de Sal.
dnnha , Cornmnndam., em Chcf~ do Exercito,
J lei por bem Deterrnin ar que na couforrnidads
do que dispõem os Decretos de vinte
c dois de Outubro , e dezetct e de Dezembro
do anno proximo preterito , seja collocado na Classe dos Ofí'lc:aes. em dispombilidadc ,
com a graduação de Major,
o Capitão do extincto Batalhão Naval ,
Frederico Lourenc;o Paes de SOI;~a e Sá, o qual contará a antiguidade da refenda graduação de ~,r"jnr desde vinte e nove de A hril
daquelle anno , sem que pr .. i: I;que os direitos legalmente adqueridos por qlluesqller dos Ofticlues que perte n ceram ao citado Batalhão, e bem assim os do Exneito que estes não devem preterir. O
Prcsldente do Conselho
de .Mini~tro~
Ministro
e S cretnr io de Estado interino dos 1 egocios da Guerra', assim o tenha entendido,
e
f~ça execut~r. Paço das Neceseidades , rOl quatro de Março de mil
,ltocentos Clllcoenta e dois.
!tAL fIA.
Duque de SlIldanha.

=

=

~ltendendo
no que Me rel~l1
o A Iferes Ajudante
df) Batalhao de Caçadores numero um, .Man ,ct JoaCluim de Paulo. e Silva,
e. Oon.(orman~o·.Me com a opinião do Commandallte
em Chefe do
ExerCIto: l1e'.po~bem
D terminar qur ao let'efido Alfrres Ajudullte
"fieconte a antrgUldade deste posto dc~de dezellove' de l,'E:vereiro do

•

8000 próximo
passado, data do Meu Real Decreto que o promoveu
para servir em Oommiseãc nos Estados da India. O Presidente do
Conselho de Ministros,
Ministro c Secretario de Estado interino dos
Negocies da Guerra,
assim o tenha entendido,
e faça executar. Paço
dali Necessidades , em quatro de Março de mil oitocentos ciucoenta
e dois. = RAINHA.
Uuqce de Saldanha.

-.~~.-----

=

Por Decreto de 6 do corrente meti.,
Regimento
de Lnfanteria N: 14,.
'!'enenles Graduados,
os Tenentes Graduados de Infantaria em diap,onihilidade,
José Feliciano da Stlva, c Bernardino
Antonio de
Almeida.
Por Deeectos de lO do dilo mez.

Castelloide

S. Joâo Baptjsta na. Ilha da Modeir«.

Addido,
o Capitão ReforlIlado addido ao 1.0 Be talhâo de Veteranos, Antonio Fr ancisco de Barros Henriques.
1.o Batalhão Mo/)cl de .Atiradores,
Capitão effcctivo , o Capitão Graduado,
Augusto Caudido de Mesquita.
Tenente,
o Alferes, Francisco da Silveira Betteucourtv

---.~-<*,-

Sua Ex," o M'arechal Duque de Saldanha,
determina
que os
Officiues abaixo mencionados
tenham os destinos Que lhes vão designados:
•
B/ltalfLâo de Caçadoree N: 3.
Commandante
da T;" Companhia,
o Major Graduado
do Batalblio
de Caçadores N" 9, .losé i\lves Pinto de Azevêdo , continuando
no exercicio cm que se acha.
Batalh/io de Caçadores N.· 9;
Capitão da b." Companhia,
o Capitão do Regimento de Irifanteria
N" 12, Antonio Barrozo BusLo.
Regimento de 111flJnleritl N: 12.
Alferes, o Alferes do Regimento de lnfanteria
N" 13, Antonio Fra-,
dique Pereira da Cunha.
Torre de S. Vicente de: Belém.
Addido , o Sr. Tenente General Reformado,
Barão de Echewege,
3. o Balc.lhâo de Veteranos.
Addido,
o Major Reformado addido ao 1.. Batalhão de Veteranos ,
Ricardo Leão Quurtin.

Companhia de Veterano. do. Açóru.
Addidos, o Major Reformado addido 110 1.0 Batalhão de Veteranos ~
Antonio Moniz Barreto do Couto;
o Capitão Reformado
addido
80 dito Batalhão,
João Moniz Corte Real; e o Tenente Refor~
mado tambem addido ao mesmo J3atalhio, .Manoel de Avila.

[ 3

J

--~~?:.-

Sua Ex," o Marechal Duque deSaldanha,
em vista do Aviso do
,l\tinisterio da Guerra de 15 do corrente,
reconnnenda
aos Sr s, Commanduntes Geraes de Engenheria
e Art ilheria , c Commandantcs
das
Divisões AHlltares, que declarem a este Qunrtcl General para conhecimento do dito Ministcrio , o dia cm que se apresentaram
aos rcspectivos Comrnandantes
, os Alurnnos .Militares que achando-se
na
frequencia dos estudos da Ullivcr~;dade de Coimbra,
e das differentes Escolas,
deixam a seu arbitrio , sem precedeucia de Ordem, ou
por qualquer outro' motivo,
de continuar
na referida frcquencin:
como se determmn na ultima parte da dispo siçâo inserto na Ordem
do Exercito N.· 53 de 23 de Dce-mbro de 1344.

-.it')9<.-

Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o se..
guinte:
}.O
Que ficam cxonrrados,
por terem optado pelo Lagar de Deputados, o Sr. Brigadeiro,
Barão de Palme, do Com mando da força Armada da 3.& C 4·.& Divisões Militnres
; e o Capitão do Regimento de Lnfanter ia N." 1, D. Francisco de Assiz e Almeida,
de
Ajudante dc Ordens de Sua Ex.".
2. ° Que o Sr. Brigndciro , Rodrigo Luciano de Abreu e Lima ,
que foi reformado pelo Decreto de 3 de Dezembro do anno proximo
passado , publicado
n a Ordem do Exercito N" 89 do mesmo anuo ,
o hteve a sua reforma
no conformidade
da Lei vigente.
3." Que o Segundo Tenente du Estado Maior de Artilheria,
Joâo
J();,é Soares,
tomou () Commando
do matcrial da ~ a Secção da
10 & Divisâo Militar,
no dia 5 de Novembro do anno proximo pas-

_.~~IIo-

sudo ,

Havendo mostrado o Capitão Graduado doRe~imento
de Iufanteria N" 5, Antonio d'Ultra Junior , pertencer-lhe
o appelhdo de
= Pacs = determina Sua Ex. ... o Marechal
Duque de Saldnnb a ,
que o dito Capitão Gr nduado seja d'ora cm diante nomeado = Antonio d'Ultra
Paes Juuior,

.

.

-.~.-

L.cenças arbtlrados ror motivos de trJolellia O()~ Officiae. abaixo
declarados,
e ConjirmacíQs por SUl! .b'x. ~ o ,Marechal Duque de
S"ldauha.
~m Ses,~áo de 7 de Outubro do anlt() pro:rimo l>Gss(ldo.
Ao Major d~ Veteranos de SI,tubol, Fwnclsco A Ilwrlo (\t' J\7t'\'êclo,
noventa diaS para uso de bani os tlwrmll('s nn Jlha de S. Miguel.
Em Susáo do L" do C'orrenle me');.
Ao Tenente. Graduado
do RI'gimplllo de [llfallt~ritt N.o 9, Ballhazar Joa'lUlW de Gouvêa, 6~ssenta dias paru se lractar.

Em ScssiJo de 4 do dito 111e$,
Ao Alferes Ajudante
do Regimento
de Infan'teda
N,"!2,
lippe de Gouvêa,
trinta dias pnra ·mudança de ares •

.

João Fi.

-.)éQ(.-

Liança

arbitrada por motivo de moléstia ao individuo abaixo
menc20nado.
Em Sessâo de [) do me');proximo passado.
Ao 3: Official addido á Pagadoria
da 1.- Divisão Militar, Joaquim
Pedro dos Reis, noventa dias para se tractar.
.

-*~.-

Licenças ,.e[!istaê1as concedidas aos Ofjiciaes abaixo indicado.,
Ao Sr. Coronel do Regimento
de Cavallaria
N,· 6, Antonio José'
Antunes Guerreiro,
trinta dias.
Ao Coronel Graduado do Regimento de Infonteria N," 11 ,·Antonio
de Sá Malheiro , prnrogaçào por mais dois mezes.
Ao Capitão
Graduado
de InfanLeria em ínactívldade
temporaria,
João José Itodrigues de Moracs , quatro mezes.

-*~~.-

Foram Confirmadas por Sun Ex. a O Marechal Duque de Salriaa
nha , as licenças que osSrs.Commandantcscla
4.-, 6. , e9.aDivi~-Õe3
Militares,
participaram
ler concrdido
aos Officiacs abaixo mencionados , na conformidade do §. II da determinnç[w da Ordem do Exercito N: 68 de 14 de Outubro do anilo proximo passado.
Ao Cirurgi~o Mór GraduaJo
do Regimento
de Cavallnria
N" 8,'
Albano José de Abrunhoza,
quinze dias; a começar do dia 16 do
corrente.
:Ao Capitão Graduado
do Regimento
de Infanteria
N,· 3, lllid:o
Marinho Falcão,
dez dias.
Ao Segundo Tenente Ajuduute da Praça de Elvas, José Maria dos
.8antos, prorogação por mais quinze dias.

o

.Chefe .nlerino do Brlado Maior

do Ea-ercito

=

Quartel General

,la

Rua de Santo .dmbrcaio,
de 18M2.

elll 26

de Março

ORDEM DO EXERCITO.
UA Ex." o 1\1ar chal DUQUE DE SALDA.NHA,
Chefe do Exercito, manda publicar o seguinte:

~

Commandanle

eUI

DECRETO.
Tomando

m con ideração a Proposta que Me foi apresentada
de aldunha, Commandante
em Chefe do
Exercito : Hei por bem Approvnr as a!tcraçõe
e ampliaçõc
feitas
ao Plano d uniformes D cretado em vinte e cinco de etembro de
mil oit cento quarenta e oito, inserto na Ordem do Exercito numero cincoenta de dois de Outubro do mesmo anno, as quaes faz m
parle deste Decreto, e com ellc baixam assignadas pelo mencionado
Marechal.
O Pre idcnte do Conselho de Ministros, Mini tro e Secretario
d'Estado interino docaocios
da Guerra, o tenha o. im intendido,
(' faça xecutar.-Paço
da ~e e sidades, m dez de Março de mil
oitoc ntos
inco nta • dois. = RAI
lIA.
Duqlte de Saldanha •

p lo Mar chal Duque

=

•tlterações e ampliações ao Plano de Uniformes cUcretaM em 25
d e Setembro de 18 i.8, inserto na Ordem do Exercito N." 50
de 2 de Outubro do mesmo anno, a que se refere o presente
Decreto.
E TADO MAIOR

A Rl"1

GENERAL

1.'

Todo"
on ia ti o rac m srande uniforme
pa?a com bainha d . ferro punho de marfim, guarniçõ
dcir: .dl' metal dourado, tud d. dirii nço
e conforme
:'-lo o 111: fiador de cordiio
borla ele ouro; tel irn douro
cov iu (010 Irc risca bordada
a fi de uro, nr~ollos e fII'
II~Io~ollra(lo Com ti arllln~ r a
de prata, tudo conforme
J.
17, lO, I!) c -O.
AnTl

u~arão

l',-

s • braça-

() padrão
d • Mo •

II, . dI' meo padrõ«

.0 ~..

r. , c o Mar hae do Ex rcito
n bana do aranel!' uniform
1

li

ar:w

('0111

(2 )
ARTIGO
3.·
Todos os Ofticiaes Geueraes em pequeno uniforme continuarão a usar espada com bainha de ferro, copos e braçadeiras dourados, como as actuaes ; sendo o fiador como no grande uniforme: e
telirn de couro de Moscovia sem bordados a 011l'0, com argollas,
fivellas e chapa de cinto corno no artigo 1.0

ARTIGO

4•.•

Os Tenentes Generaes, Marechaes de Campo, e Brigadeiros,
continuarão a usar em pequeno uniforme as actuaes sobrecasacas,
tendo a golla guarnecida na parLe anterior e superior com um bordado a ouro; a de Brigadeiro como o padrão N.· 1, a de Marechal de Campo corno o padrão N.· 2, e a de Tenente General
como o padrão N.· 3; e os canhões de todos guarnecidos com UIIl
bordado a ouro conforme o padrão N" 4; banda de malha e borlas de retroz carmesim, tendo as dos Brigadeiros por cima de cada
borla um passador de veludo carmezim bordado a ouro, como representa o padrão N.· 11, as dos Marechaes de Campo dois pa!;.
sadores, e as dos Tenentes Generaes tres.
ARTlGO

Todos os Officiaes Generaes
conforme o padrão N" 2\2.

Ó"

usarão esporas de metal

ARTIGO

11 marel!o,

6'-

Os Officiaes Generaes poderão usar bonels de panno azul ferrote conforme o modêlo N. ° 1, com as costuras ao alto guarnecidas
com tres ordens de transelim de ouro conforme o padrão N.· 9;
pala de couro envernizado de prelo como o padrão N ." 7, a lista
da largura de 0,26 do palmo bordada a ouro, conforme o padrão
N." 6 para 03 Marechaes do Exercito, com tres bordados do pa
drâo N.· 8 para os Tenentes Generaes, com dois para os Mar.-chaes de Campo, e com um para os Brigadeiros:
os tampos dos
bonets terão em volta o mesmo numero de bordados, c dos mesmos
padrões que as listas.
ARTIGO

7:

Os Marechaes do Exercito, em grande uniforme, terão os seus
cavallos arreiados pela seguinte fórma: cabeçada á hussard, de couro
erwerniaado de preto; fivellas e passadores de metal dourado conforme os padrões N .. • 24 e 2i>; chapa de cachaceira de metal dourado conforme o padrão N.~ 23; na sisgola pendente e passadores
de metal dourado con forme os padrões N.· 29 e 30; na cruzeta da
Iesteira
fucinheira umas armas reaes de metal dourado conforme
o padrão N" ~7; na testeira e fucinheira os ornatos de metal dourado conforme os padrões N." ~8; as caimbras do freio de ferro p..?lido com umas armas reaes de metal dourado conforme o padrão
N." 31. SeIlim raso com estribos de ferro; cilhas azues ; manta de
á

(3 )
palmo azul ferrete, conforme o modêlo ~. o 6, guarnecida de galão
de ouro do padrão denominado do Imperador,
tendo nas pontas,
bordado a ouro e prata, o padrão
." 3f>; coldres com ponteiras de
metal dourado conforme o padrão N.· 32; capeladas cobertas de
psnno azul ferrete guarnecidas de galão egual ao da manta, e com
o padrão N." 26 bordado a ouro c prata; peitoral de couro envernizado de prelo com fivclla, passador e armas reaes conforme os padrões N:' 24, 2:> e !27; rabicho tambem de COlHO envernizado de
preto com fivella e armas reaes conforme os padrões N'" CJ.7e :H..
ARTIGO

Os Officiaes Generaes

8'-

desde Brigadeiro até Tenente General,
em grande uniforme, terão os seus cavallos arroiados pela mesma
fórma com as seguintes differençàs :
L" Que o pendente da sisgola será simplesmente a coróa.
2.& C~ue as mantas serão como as actuaes.
3.'" Que as capeladas dos coldres se rã,> de couro envernisado
de preto, e simplesmente com as Armas Reaes do padrão N." 3:J.
ARTIGO 9."
Todos os Officiaes Generlles, em pequeno uniforme, terão os
seus cavallos arreiados do seguinte modo: cabeçada á ligeira, fivelas como o padrão N. o 36; chapa de cachaceira e freio, como no
grande uniforme, e pendente da sisgola uma borla de couro. Sellim raso com estribos de ferro, cilhas azues, coldres com ponteiras
e capeladas como no artigo antecedente,
peitoral com fivela e um
botão conforme os padrões N°' 36 e 38, rabicho com fivela e lres
botões conforme os padrões N .•' 37 e 39 j manta de panno azul
ferrete, guarnecida com um galão de seda preta do mesmo padrão
que o de ouro dcnom inado do Imperador.
unico, A cabeçada,
pendente,
redeas, sellirn,
101'05, coldres, peitoral, e rabicho serão de couro em branco: as fivelas, chapa
da cachaceira, botões, ponteiras dos coldres, e ernbternas das capeladas serão de metal amarello, e as oorôas da chapa da cachaceira
de metal branco.

COHPO

00

ESTADO MAIOR.

AnTIGO 10_·
Os Officiaes do Corpo do Estado Maior usarào, em zrande c
pequeno uniforme, telim de couro em branco com pasta :le couro
onvcrnisndo de prelo como as actuaes, e COlO a chapa de cinto, fivelas, e argolas conforme os padrões N .•' 18, 20 e 21; ftador de
couro cm branco e conforme o padrão N." 4:> do plano de uniformes de 1848.
ARTJGO
11."
Com o grande uniforme usarão as bandas actuacs dI' üv-las :

1 ~

( 4 )
e com o pequeno as de malha;
tendo
carmez irn, conforme o padrão N." 12.

ambas

as borlas

de retroa

ARTIGO 12:
Nas occasiões de chuva, e principalmente
a cavallo, usaríio capas, como as determinadas
para os Otliciaes de Infanteria
pejo
Decreto de 26 de Novembro de 1851, corn as golas de panno ('ncarnudo e botões do padrão respectivo.
§ unico, Em campanha e ordem de marcha as cap:lS serão
enroladas e mettidas dentro de malotes de panno azul ferrete, a vivados de encarnado,
e os malotes ligados aos coldres pela frente
oestes, com ires francaletes,
e por fórtrna tal que as extremidades
dos malotes fiquem alinhadas com as extremidades,
das ponteiras
dos mesmos coldres.

OFFICIAES

EMPREGADOS NO COMMANOO EM CHEFE
DO EXERCITO.
AnTIGo

13.

0

Somente os Officiaes do Quadro do Estado Maior do Commando em Chefe do Exercito, c até ao posto de Coronel, na confarolidade
do ~ 2.° do artigo :3.0 do Decreto de 25 de Selem oro
de 1843, usarão o uniforme do Corpo do Estado Maior, com as
t1itrPrenças seguintes:
1.o Os emblemas das dragonas e charlatciras serâo das arma
a que pertencerem.
2. o O forro e virados das abas das fardas será branco.
~.u
As golas das sobrecasacas terão em cada um dos terços
antertores uma casa de trança de ouro, conforme a modêlo N.· :l.
14.0
determinados
para estes Ofliciu('!
de '27 de Maio 18f>1, serão pendentes do hornbro (' _
ARTICO

05 cordões com agulhetas,
por Decreto
C] uerdo,

15.0
Os Officiaee terão os cava llos arreiados como os dos OfJician
do Corpo do Estado Maior, com a diffcrença que as listas das rnunIas serão de panno encarnado
avivadas de branco, (' 03 vivos Jus
malas de garupa e malotes dos capotes lambem de pnnno branco
ARTIGO

OFFICIAES EMPllEGADOS EM SERViÇO DE ESTADO MAIOR 1\0
COllM:ANDOS DOS CORPOS DE EXERCITO,
DIVISÕES,
RRIGADAS, COMMANDOS E INSPECÇÕES
GERAES DE ARMAS.
AnTIGO

16.·

Os Ofticiaes, que não perLencerem ao Corpo do ESlaJo Iaior,
e (lUt' forem C'lllpregados no Servi o de Chefes dEstado,
Maior',

( 5 )
Ajuuantes de Ordens, etc. usarão o actual uniforme, com as seguintes alterações:
1.o Os botões e emblemas das dragonas, das charlateiras e
.dos boncts serão seguudo a arma a que pertencerem.
!'l.o Os penachos dos chapeos armados serão todos brancos.
S.o Os bonets não terão coróa bordada a ouro.
4.· Os telins e fiadores das espadas serão como os designados
no artigo 10,0
5.. Usarão bandas como fica determinado
no artigo 11.
6.. Os cavallos terão os actuacs arreios com a differença de
que os emblemas das capeladas dos coldres e das mantas serão os
das armas a qne pertencerem.
0

I\RTlGO
17."
Os Chefcs dos Estados Maiores dos Comrnandautcs
das Divisões do Exercito, ou Militares, dos Comrnandantes Geraes ou Inspectores d'Armas, usarâo os cordões com agulhetas de prata pendentes do hornbro direito;
e os addidos nos Chefes d' Estados
Maiores, Adjunctos e Ajudantes de Ordens do, mesmos Generaes,
pendentes do hombro esquerdo.
ARTIGO ]8.·
Os Ajudantes
de Brigadas \1 ado cordões tecidos de prata e
r~tr,?z azul c}aro com agulhetas de prata, e pend mtes do hombro
direito ; porem formados de uma laçada singela. para. enfiar 110
braço, c de duas tranças: os Ajudantes de Ordene d03 Commandantes das Brigadas usarão egual distinctivo pendente do hornbro
esquerdo.
0
ARTIGO 19.
Todos os Officiaes empregados cm serviço de Estados Mniorcs
lerão capas CIIl ludo conform
ao que fica detcnuinado
no Artigo
}Q.
N.

ENGENHARIA.
...

~O,O

ARTiGO

05 Castcllos de metal dourado

das golas das fardas c sobreca acas, c apanhado~ da aba das fardas dos Officia s serão substitui,do ~or Ca lei lo , conforme o padrão
,. á, bordados a. ouro :
alétn d~sto as golas das farda serão guarnecidas lia parte anterior
c supcrror por 11m galão de ouro lo padrão N.· «i,
"

J odos os Oflkmc
l~ g'Ohh
~{()\l1

au\)

ARTIGO 21.·
<1' Entl'cnheiros usarão cm ppqueno uniforme

o tanht)(' avivado
éOlllll
o modôlo

(~)I)IO

.

q

7

nas fardas; chnr latciras de melai
Decreto d(· 2;) de H tembro de
2

uo

(6 )
1848, forradas de panno azul ferrete; o tanto para o grande como.
para o pequeno uniforme calças de mescla com duas listas de punno
encarnado,
banda de malha de retroz carmczim com borlas do
mesmo retroz, conforme o padrão N.· 12; e os Ofíiciaes do Estado
Maior do Corpo e do Estado Maior do Batalhão d'Engenheiros,
telim, pasta, e fiador como o que fica determinado no Artigo l O."
c espada conforme o padrão, que vae determinado
no Artigo 4.3.0
para os Officiaes montados dInfanteria.
AItTIGO
22.·
Os penachos para os chapeos armados
encarnadas e as pennas soltas pretas.

terão o tope de pennas.

ARTIGO
23."
Os penachos das barretinas dos Officiaes e mais praças do Batalhão d'Engenheiros
terão a meia esphera inferior encarnada, e a
superior preta.
AnTIGo 24'Os Officiaes do Estado Maior do Corpo terão capas como as
que foram determinadas para os Officiaes do Batalhão d'.Engenhei1"05, e tanto
aquelles como estes, collnca-Ias-hâo cm campanha e
ordem de marcha pela fôrma designada no § unico do Artigo 12."
ARTIGO

2f>.·

Os Officiaes do Estado Maior do Corpo terão como uniforme
de policia bonets com pala como os actuaes, tendo na parte anterior sobre a lista o Castello do padrão N.· õ, bordado a ouro, e
sobre os quartos uma Corôa lambem bordada a ouro.
ARTIGO 26.·
As praças de prel do. Batalhão d'Engenheiros,
usarão, como
uniforme de policia, bonets de panno azul, conforme o modêlo
N.· 2, avivados de encarnado, com borla da mesma côr, de lã
para os Cabos, Anspeçadas,
Soldados e Corneteiros,
de e seda
para os Officiaes Inferiores, tendo todos na parte anterior o Castello do padrão N: ô, de metal arnarello.
ARTIGO
~7."
Os Officiaes do Corpo d'Engenbeiros
terão os cavallos arreiados como os dos Officiaes do Corpo do Estado Maior, com a differença de que as listas das mantas serão encarnadas como actual.
mente, os emblemas das capeladas se_rtlO;~nforme o padrão N."
f>, e os das mantas conforme o padrao N. 42, ambos de metal
dourado.
AnTIGO
~8.·
05 Officiaes de Companhia do Batalhão d'Engenheiros,
tanto

(7 )
em grande corno em pequeno uniforme, usarão espada, fiador e telim como no Artigo 21.", porém sem pasta.
ARTILHERJA.
ARTIGO
~9.o
Todos os Officiaes d' Artilheria e praças montadas dos Corpos
da mesma arma usarão um vivo de panno encarnado (os Clarins
e Corneteiros uma lista) nas costuras exteriores das calças, tanto do
grande como do pequeno uniforme; luva de camurça preta sem canhão; virola de metal arnarello da largura de 0,05 do palmo nas
palas das barretinas.
ARTIGO
30.·
As barretinas de todas as praças terão na parle posterior, e
sobre o rebordo do tampo uma carranca, conforme o padrão N."
VI ; um cordão dobrado com dois passadores, e lima pera em cada
extremidade,
prenderá na argola da carranca; e nas praças montadas, passando por baixo do braço direito, irá apertar no pescoço,
ficando as peras collocadas para a parle posterior: nus praças apeadas apertará ao pescoço tambem pelos dois passadores, sem passar
por baixo do braço, e as perus ficarão pendentes sobre o peito.
9 1.. O cordão será do padrão N.· 34, que acompanhou o Decreto de 2á de Setembro de 1848, de lã amarella para os Cabos,
Anspeçadas, Soldados, Corneteiros e Clarins, de seda para os Ofüciaes Inferiores, e de ouro para os Officiaes.
§ \2 •• Ficam supprimidos os distinctivos dás patentes IIUS barretinas dos Omciaes.
ARTIGO
31.·
As praças de pret terâo, como uniforme de policia bonet de
panno azul ferrete conforme o modêlo N.9 \2, avivado de panno encarnado com borla da mesma côr, de lã para os Cabos, Anspcçadas, Soldados, Corneleiros e Clarins, e de seda paTa os Officiaes
Inferiores; devendo tanto uns COlIJO outros tcr o numero do Hcgimento, de metal amarello.
ARTIGO

3~."

Os Officiaes do Estado Maior do Com mando Geral da' Arma
usarão o uniforme designado no Artigo 3.' e tabella N." !2 do Decreto de {lá de Setembro de 1848 para os Chefes do Estado Maior
das Divisões, e Ajudantes d'Ordens, com as alterações e ampliações feitas pelo Decreto de lj7 de Maio, 6 de J unho e ~6 de Novembro de 1851, explicações insertas na Ordem do Exercito N"
I)-l, de ~s de Outubro de 1848, c pelos Artigos 16.", 17.· e 19.0 do
prc6enle plano.
ARTIGO
33'Todos os Oíficiaes do Estado Maior d' Artilheria terão os cu-

2 ""

(8 )
vallos arreiados vela fórma designada na dispoaição 6." do Artigo
16,· pam os cavallos do Estado Maior do Comrnando Geral.
CAV AUARI A.
ARTIGO 34,·
Em grande e pequeno uniforme os Officiaes dos Corpos de
Lanceiro! usarão nas costuras extt!riorcs das calças duas listas de
panno carrnezim, e as praças de pret uma lista, conforme os modêlos N ." 11 e 12 do plano d'uniformes de 1848,.
ARTiGO 31>."
Õs Officíacs e mais praças dos Corpos de Caçadores a cavallo
usarão o vivo de panno da cór que Ihes corresponde, nas costuras
exteriores das calças do grande e pequeno uniforme, e os Clarins
usarão egualmente as listas.
ARTIGO 36,"
Os Officiaes e mais praças dos Corpos de Caçadores a cavallo
usarâo virolas de metal amarello e cordões nas barretinas, conforme
fica determinado para as praças montadas de Artilheria nos Artigos
29. o e 30,0 e § primeiro deste Artigo,
§ unico. Os Officiaes e mais praças de Lanceiros prenderão
os cordões ao pescoço por egual modo.
ARTIGO 37."
Ficam supprimidos os distinctivos nas barretinas
de todos os Corpos de Cavallaria.

dos

officiacs

A IlTIGO 38.·
Os Officiaes e mais praças de todos os Corpos usarão charla-teiras, e os cordões nas barrctinas, tanto em grande como em pequeno uniforme,
§ }.O Ficam por tanto supprim.idas as presilhas que as praçasde pret têern nos hornbros das jaquetas;
porém estas praças não.
usarão as charlateiras, quando estiverem fóra do serviço ou em serviço de fachina.
§ 2.0 As capas de oleado das barretinas dos Caçadores a ca-.
vallo serão abertas na parte posterior.
ARTIGO 39,"
As charlateiras
dos corpos de Lanceiros serão forradas de
panno carmesim, e as dos Caçadores a cavallo de panno azul ferrete.
AnTIGO
40."
As praças de pret usnrâo honet de panno azul ferrete, conforme

(9 )
o modêlo N."::2, avivado de panuo da côr dos viv05'd~ farda, e_iíorla
de lã, da mesma cór, para ~s Cabos,.Anspeçadas,
Soldados e,Cla-,
rins, e de seda para os Officiaes Inferiores, todos com o numero do
Regimento, de metal nmarello.
ARTIGO
41.°
Os xabraques dos cavallos dos <?lficiaes de Lanceiros cO,ntinuarâo a ser de pelle de tigre. guarnecIdo; com uma orla de panno
carmezim, recortada, como antes do Decreto de 25 de Setembro de
184.8; e os dos cavallos dos Officiaes de Caçadores a cavaI lo, de
pelle de cordeiro preta, guarnecido. com lima orla de panno amarello, tambem recortada.
ARTIGO
42."
Os xabraques dos cavnllos das praças de pret serão guarnecidos de liga de lã amarella, do padrão N." 40: os dos Lanceiros
terão nos angulos posteriores os actuaes emblemas bordados, e os
dos Caçadores a cavallo o numero do Regimento,
bordado de lã
amarella, conforme o padrâo N ." 41.

lNF ANTERI A,
ARTIGO
43,"
MOSOfficiaes dos Corpos de Infanteria,
em pequeno uniforme,
usamo sobrecasacas, como as actuaes
e charlateiras
conforme o
modêlo N ." 4, de panno azul ferrete,' com meia lua' e quatro escamas de metal dourado, e com as graduações marcadas pelos emblornas de pr~ta dos respectivos padrões; e tanto no pequeno corno
no grande Uniforme, banda de retroz carmezim, com borlas do mesmo retroa, segundo o padrão N.· 12: espada conforme o padrâo
N ." 47, com os copos dourados, bainha de couro prelo com bocal
e ponteira conforme os padrões N:' 48, 49 e 50, e tambem de metal dourado .
.~ urtico. Os Officiaes montados usarão as mesmas espadas com
a bamba e braçadeiras de ferro polido.
ARTIGO
44'~ Os Officiaes apeados dos Corpos, para suspender a espada,
temo, no pequeno uniforme
em 100'[ll' dos actuaes cinturões, um
,t>
suspensorto, d e I'I~a, com uma
pala de couro invernisado de prelo,
conforme., o ~a~rao N. o 14.. ponteado de ~etroz da mesma côr: o
suspenso~J? sera posto a tiracollo, por baixo da sobrecasaca, e a
pa~Ja ,sau':.\ ~or uma abertura com portinhola, conforme o padrão.N, . };), pratIcada ao lado esquerdo na aba da sobrecasaca c junto
<'L cintura.
§ 'I.mico. Os Officiacs montados, em pequeno uniforme, SlIS-
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penderão as espadas pelo telim de couro invernisado
actualmente usam.
AnTIGO

de preto, como

45.°

Todas as praças de pret desde o Primeiro Sargento até Tambor ou Corneteiro, terão nos hombros das fardas as mesmas presilhas que actualmente têem nas jaquetas.
§ 1.0. As dragonas serão conforme o modêlo N.· 5, de panno
~nchumaçado sobre entretella de lona, e guarnecidas com um r610
de lã branca, pela parte exterior: ao 'meio, e pelo lado do forro terão um passador, por onde enfiará a presilha do hornbro, e as fitas
collocadas nas extremidades alarão debaixo dos braços.
~ ~~. o As dragonas
dos granadeiros serão de panno encarnado
e terão na parte superior uma granada de metal amarelIo, conforme
o padrão N" 43; as dos fusileiros, de panno azul ferrete com uma
estrella, conforme o padrão N." 44, e as dos atiradores, de panno
verde com uma corneta, conforme o padrão N." 45.
ARTIGO

46"

As palas das dragonas e galões das golas e canhões dos Mestres das Musicas serão de fio de ouro.
ARTiGO

47..

As praças de prct usarão bonet de panno azul ferrete, conforme
o modêlo N. o 2, avivado de panno branco, com borla encarnada para
os granadeiros, branca para os fusileiros e verde para os atiradores,
sendo de lã para os Cabos, Anspeçadas, Soldados, Tambores e Corneteiros, e de seda para os Officiaes Inferiores e Musícos, Os das
praças do Regimento de Grandaeiros da Rainha terão lima granada,
e os dos outros Corpos o numero do Regimento, de metal arnarello.
,\RTlGO
48'Os Officiaes montados dos Corpos de Infanteria terão os seus
cavaIlos arreiados pela seguinte fôrma: cabeçada á ligeira, de couro
em branco, fivelas lisas e dobradas, padrões N. "I 51 e 52, meia
lua pendente da sisgola, freio á Hussard, com copos torneados; selim raso com estribos de ferro, cilhas azues, coldres com ponteiras
torneadas, e capeladas de couro invernisado de preto, com os emblemas da arma; manta como está determinada;
rabicho de couro
em branco, com uma só fivela e um botão torneado.
§ 1.0 As fivelas, copos de freio, meia lua, ponteiras e emblemas dos coldres serão de metal arnarello.
~!ao" Á garupa terão uma pequena mala de panno azul ferrete, como foi determinado para os cavallos dos Officiaes do Estado
Maior, no Decreto de 6 de Junho de 1851, porém avivadas de
panno br<lllco.
§ iI.o As capas serâo meuidas em malotes de panno azul fer-
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rele avivados de panno branco, e collocadas como fica determinado
na ultima parte do paragrapho
uni.co do artigo 12." "
.
§ 4. O disposto nos dois ulumos paragraphos e so applicavel
á ordem de marcha.
CAÇADORES.
0

AUTIGO 4!).0

As corrêas das barretinas dos Officiaes e praças dos Corpos de
Caçadores serão da largura de 0, l do palmo.
ARTIGO 50."
Os números dos Corpos nas barretinas serão de metal amareli o, e nas capas de oleado pintados a tinta amarella nas praças
de pret, e dourados nas dos Officiaes.
ARTIGO
51."
As actuaes carrancas das barretinas serão collocadas na parte.
posterior sobre o rebordo do tampo; 'os cordões prenderão na argola e virão. apertar no pescoço com dois passadores, ficando as
borlas sobre o peito, e serão usados tanto em grande como em pequeno uniforme.
§ LOAs capas das barretinas serão abertas na parle posterior.
. § 2. Os Officiaes montados collocarão os cordões pela fórma
designada para as praças montadas de Artilheria no artigo 30.0
0

ARTlGO

52:

Os Officiaes, em grande e pequeno uniforme usarão luva de camurça preta, e banda de malha de retroz carmesim com borlas do
mesmo retroz conforme o padrão N" l~.
53.0
As presilhas doa hombros das sobrecasacas dos Officiaes serão
de cordão de seda preta, e conformes ao modêlo N ." 15 do plano do uniforme de 184ft
§ unico. As presilhas dos hombros das fardas e jaquetas das
praças de pret serão de panno prelo.
ARTIGO

ARTIGO

54.

0

As espadas ~os Officiaes serão conforme os padrões N. o 4,7
~ 50.' c~pos ~ bal,!lha d; ferro polido, e com a differença de que a
t>ualda interior nao terá charneira.
0

ARTIGO

55.

As praças de prct usarlio bonets de panno côr de saragoçn,
conforme ~ modêlo N" 2, avivados de panno preto, com borla
preta, de la para os Cabos, A nspeçadas, Soldados e Cornetas, e de
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seda para os Officiaes J nferiores e Musicos.
do Corpo de metal amarello.

Todos terão o numero

ARTIGO
56."
As dragonas das praças dc pret serão como as actuaes, porém feitas c collocadas pelo mesmo systema, que fica determinado
para a Infanteria no § 1." do Artigo 4.5."

A llTlGO

57."

Os Canotilhos das dragonas, que actualmente usam os Officiaes, serão soltos e de padrões eguaes aos das dragonas de Infanteria.
ARTIGO
58.·
Os galões e cordões dos musicos serão como os actuaes padrões, porém de seda verde; os cintos de seda verde com galões de
sedu preta; e do Mestre ela Musica com galões de ouro; a franja.
das dragonas de cordão, e do Mestre da Musica de canotilho de
seda preta, os cintos de musicos de pancada serão como os dos
outros músicos, porém de lâ; e os cordões, galões e franja das dragonas tecidas de lã verde e preta.
ARTIGO

59.·

Os Corneteiros Móres usariir) uniforme egual ao dos outros
Corneteiros, porém as divisas da graduação, que lhes corresponde,
os cintos, cordões e galões serão de seda.
AnTIGO
60.·
A: devisas elos Omciacs Inferiores no grande uniforme serão
de galão de seda verde.
l\RTIGO
6l."
Os Officiacs montados terão 03 seus caval los arreiados como se
determina no Artigo 48.", com as differenças seguintes
I." As fivelas, copos de freio, botão, meia lua, ponteiras e
emblemas dos coldres serão .bronzeados, e o numero nas mantas de
metal amarcllo
~.. As malas de garupa e os malotes dos capotes serâo de
panno COI' de saragoça, avivados de panno preto.

ESTADOS MAIOHES DE PRAÇAS, CORPO TELEGRAPHICO.
OFFICIAES DOS ESTABELECnU;NTOS
SCIENTIFICOS. SECHETAIUOS
E OFFICIAES DE SECllETAIUA DQS COMMANDOS GERAES DAS
ARMAS E COMMANDOS DE DlVISOES.
ARTIGO
ô2."
Todos os Omcia~s destas classes usarão, cm pequeno uniforme,
sobrecasacas segundo lhes estú determinado;
porém com charlatci-
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ras de metal dourado conforme o modêlo N.· 4, com, as graduacôes marcadas pelos emblemas de prata das respectivas classes;
f)anda de malha de retroz carmesim com borlas da mesma côr, conforme o padrão N.· 12.
§ 1: Todos os Officiaes destas classes, em grande e pequeno uniforme, terão espada telim ou pala como fica determinado
nos
Artigos 43.", e 4.1.", para o pequeno uniforme dos Ol1kiaes de lnfanteria, e segundo forem montados ou apeados.
§ 1'2.. Os bonets serão como os a~tllaes, tendo sobre a parte
anterior da lista o emblema da respectiva classe ou arma, bordado a ouro.
.
§ 3." Todos os Officiaes destas classes terão capas de barregana como está determinado para os de Infanteria.
§ 4." 05 Facultativos
Militares que estiverem servindo no
Ministerio da Guerra, Commando em Chefe, e Estados Maiores de
Corpos de Exercito, Divisões ou Brigadas usarão charlateiras, conforme o modêlo N." 7 do Decreto de ~ó de Setembro de 1848.
ARTIGO
63."
Os Facultativos Militares terão os Canhões das fardas e 50brecasacas de panno carmesim;
os emblemas das golas e abas serão bordados.
§ I." As calças do grande e pequeno uniforme serâo de mescla preta, com um vivo de panno carmesim em cada uma das
costuras exteriores, para os Facultativos
dos Corpos e Hospit aes,
e duas listas para os do Ministerio da Guerra,
Commando
em
Chefe do Exercito e Estados Maiores de Corpos de Exercito, Divisões 011 Brigadas.
§ 2." Os bonets serão como os actuaes, tendo na parte anterior da lista o respectivo emblema de classe, bordado a ouro; e
o:; do Commando em Chefe uma corôa bordada tambem a ouro sobre o emblema como nos bonets dos omciacs do Estado Maior do
Com mando em Chefe.
ARTIGO
64'O Cirurgião em Chefe do Exercito lerá a gola da farda bordada a ouro, conforme o padrão N." IO.
ARTIGO
6ó:
Os 10fliciaes, Lentes ou Empregado>
nos Estabelecimentos
Scientificos ou de Instrucção
e que pertencerem ás armas de Cavallaria ou Infanteria
a gola e canhões azues ferretes forro
.' encarnados, e oterão'
' a
e VIVOS
emblema da arma respectiva, bordado
ouro sobre as estremidades das golas e apanhados dos virados
das fardas, e não terão penacho no chapco armado;
ficando nesta
parte alterado o fi rligo 16 ." do Decreto de ~ó de Setembro de
1818. .
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ARTTGO
66."
Os Offíciaes dos Esl adas Maiores de Praças terno os penaCh05 dos chapeos armados
com o tópe branco c as peanas soltos
pretas.
ARrlGO
67.0
As praças de pret do CorjJo Telegraph ico terâo bonets con- .
forme o modêlo N. o~, avivados de panno da côr dos vivos da fasda, com a borla da mesma côr, de lã para os Cabos, A nspeçadas,
Soldados, Tambores e Corneteiros, o de seda para os Offieíaes
Inferiores,
ARTIGO
68."
Todos os Offieiaes montados destas classes terão os seus cavallos arroiados na conformidade do Artigo -t8: deste Plano, com as
diflercnças correspondentes aos vivos e emblemas.

FACUf~TAT1VOSVETERINAnIOS.
ARI'IGO
69.'
Os Facultativos Veteranarios terão todo o uniforme como o
actual, tendo a gola inteira de panno côr de laranja ; e usarão, como
uniforme de polieia, bonet de panDo azul ferrete, conforme o modêlo
N. o !2, avivado de panno amarello com borla de ()lUO, e o numero
do Regimento.
CAPELtÃES.

AnTIGO

70.·

, OsCapellães, -eul grande uniforme, usarâo cbapeoarmado com
laço Nacional circular c de 0,5 de palmo de diametro, presilha de
ga4ão de seda preta do padrão N.· 46, com um botão ; em lagar
de gral'ata, cabeçâo 'de panno preto com volta braeca ; colete de
sarja preta abotoado por direito com doze botões pequenos, gola
direitn e aberta , casa-ca direita de panno preto abotoada por direito com uma só abotoadura
de oito botões e gola direita; orna facha de seda preta de meio palmo de Iargura, com borlas oonforme o padrão ~ ." 12, de sed a verde, em volta da cintura, c atada
no lado direito; luvas de pell e preta ; calça justa de panno preto;
bota por cima da calça e com uma borla de seda preta, tudo como representa o figurino N.· I.
ARTIG<> 71.~
Em pequeoo uniforme terão o mesmo chapeo, cabeçâo e volta,
colete, calças, Iuvas e botas, e uma sohrecasaca de panou preto com
uma só abotoadura de oito botões, gola direita e abas até ao joelho.
ÁJr.TlGO 72. o
Em occasiâo de chuva usarão chapeos cobertos doleado,

e capas como as designadas para os Officiaes d'Infanteria pelo Decreto
de !26 de Novembro de 18f>1., tendo a gola de panno preto.

( f

1) )

A ItTlGO 73.')
Os botões do chapco, do colete, da casaca,
serâo de sarja de lã preta e lisa.
OFFICIAES EM DlSPONlBILmADE
TEMPOR.lRJA.
AIlTIGO

e da sobrecasaca

E INACTIVIDADE

74:

Todos os Officiaes usarão o uniforme da anua a que pertencerem com as golas e canhões da côr da farda, sem numero nu barretina e no honet.
OFFICTAES DE VETERANOS
AllTIGO

E REFORMADOS.

76'-

Os Ofhciaes dos Corpos de Veteranas e Reformados terão nos
hornbros das sobrecasacas simplesmente uma presilha de cordão de
ouro, conforme o modêlo n." Ió do plano d'uniformes de 1848, e
usarão banda de malha de retroz carmoaim com borlas do a:resmo
rctroz, conforme o padrão n." 12.
ARTIGO 76,0

As praças de pret dos Corpos de V eteranos usarâo- bonets de
panno azul ferrete, conforme o modêlo n,
avivados de panno
branco, com borla da (Desfia côr, de lã para os Cabos, Ampeçadas,
Soldados, Tambores e Corneteiros, de seda para os Officiaes inferiores, e de ouro (com o canotilho do padrão respectivo á graduação) para 0$ Officiaes : o numero do Corpo será de metal amarello
U

DlSPOSICÕES
AaTIQO

~,

GERAES.

77'-

Os Officiaes do Corpo do Estado Maior em qualquer Comnnssâo, excepto no Commando em Chefe do Exercito,
usarão os
uniformes do seu Corpo.
AUTIGO

78:

As espadas dos Officiaes do Corpo doEstado Maior, e Estado
Maior de quaesql1er Generaes, serão como actualmente, com braçadeiras de ferro, e os copos dourados, porém lisos, conforme o padrão n." 50.
ARTIGO 79.·
As capas dos Officiaes montados serão mais compridas e rodadas que as dos Officiaes apeados.

.As granadas

ARTIGO
80."
dos bonets dos Officiaes do Estado Maior de Ar-
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tilheria, e Officiaes e mais praças do Regimento de Granadeiros da
Rainha, serão conforme o padrão n." 43, e os nu meros dos bonets
dos Corpos de Artilheria e Cavallariu, Caçadores, e Infanteria da
grandes a de 0,1 do palmo.
ARTIGO
81.·
As extremidades das franjas das- borlas dos bonets, sez undo o
modêlo n. o 2, ficarão na altura do vértice do angulo que f6rma o
vivo na parte anterior do bonet; e o numero ou granada a metade
da sua altura abaixo do mesmo vertice.
.
ARTIGO

8~:

Os cordões dos Officiaes dos Estados Maiores do Commando
em Chefe e dos Commandos das Brigadas terão a terça parte de
seda da respectiva côr.
ARTIGO

8:t

O

Aos Ofliciaes do Estado Maior de ,EngenIH;;ria, Corpo do Estado Maior, eEstados Maiores de quaesquer Generaes, é perrnittido nas occasiões de passeio ou pequenas reuniões particulares, usar
as suas fardas com charlateiras,
banda como no grande uniforme,
florete ou espada sem pasta, e bonet ou chapeo armado sem penacho.
ARTiGO
84."
.
Todos os Officiaes do Batalhão de Engenheiros, dos Regímenlos de Artilheria e de Cavallaria, dos Batalhões de Caçadores, dos
Regimentos de Infanteria,
do Corpo 'l'elegraphico, 'dos Facultativos Veterinarios, e dos Corpos de Veteranos, terão como uniforme
de policia bonets como os actuaes, tendo porém as listas e botões
dos tampos de panno da mesma côr dos bonets, avivados de panno
da côr das vistas das fardas; - os de Infanteria de Linha não terão
a elypse de panno em que actualmente assenta o numero do Corpo;
e os dos Caçadores terão o numero, que actualmente está dentro da
corneta bronseada, de metal arnarello.
I ARTIGO
8b:
Todos os desenhos e padrões, que acompanham este plano, são
desenhados de tamanho natural;
Os modêlos
levam marcadas as
dimensões invariaveis, devendo as outras ser proporcionadas segundo a sua applicação.
Secretaria de Estado elos Negocios da Guerra, LO de Março
de 185e.
Duque de Saldanha.

=

o

Chefe interino do Estado MaiOl' do Exercito -

IMPnRNS.~

NACI0NlL.

r 'uat'lel

General na Rua

de Santo Amb1'()ziQ,
de 1352.

em 29 de JIartfJ

ORDEl\'1 DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Marechal
DUQUE DE SALDANHA,
Commandante
em
do Exercito,
manda publicar o seguinte :
DECRETOS.
Attcndendo
ao que Me representou
o Capitão de Engenharia,
Lente da Escola do Exercito,
José Martinho Tbomaz Dias; e Con1ormando-,'\1e com a opinião do Commandante
em Chefe do Excreito : llei por bem Determinar que o referido Capitão conte a antiguidadr- deste Posto de dezcno ve de A bril de mil oitocentos quarenta
e sete. O Presidente do Conselho
de Ministros,
Mmistro e Secretal!io e Estado interino dos Negocies da Guerra , o tenhá assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidsde s , em dezesete de
1-larço de mil oitocentos cincoenta e dois.
RAINHA.
Duque

Chefe

=

=

>4teSaldanha.
Attendendo ao que Me representou
o AlffTes em Commissão na
Escôla do Exercito, Joaquim Thomaz Lobo d' Avila , e Tomando em
consi deraçào o tempo que já conta de Scrviço ; Hei por bem Prorno'\'f'r o referido
A lferes ao Posto de Tenente com a antiguidd<.le de dezenovc de Abril de mil oitocentos quarent.a e sete. O Presidente do
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos
Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em dczesete de Março de mil oitocentos
4lincoenta e dois. = l{AI:\ nA.
Duque de Saldanha.

=
-----.~~.-----

Por Decretos de 13 do corrente me,;.
Regimento
de Tnfonteria
N.· 4.
Capitão Graduodo,
o Capitão Graduado de Infauteria em disponíbilidade,
Antonio José da Costa.
.
Deepombiiidade,
Alferes, o Alferes de Lnfanteria , Jeronimo Plres Moreira , que estava
de castigo lia inactividade temporaria.
:lo o Batalhão
de Vetemnos.
Reformados na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addidos ao referido Batalhâo , os Officiaes abaixo meneio. Jla~o!, que estando na dlspcnibilidsde
por lhes aproveitar as dís.
poslçoe~ do Dce~eto de 23 de Outubro do anno proximo passado,
foram Jufgad~
UlCDpaz:es de Serviço por umu Junta Militar de

.&ude.

•

o Major

de _Infanteria,
Antonio Bernardo
de A-breu e Castro;. (li
\,!'enente desta Arma, José Antonio Lopes; e o Alferes de Cavailaria , José Joaquim Pinto,
Por Decretos. de 1,6 do dito rlle~.
Major Graduado,
com. a antiguidàde
de W de Abril do anno proximo passado , o Capitão de Artilheria,
José Pamplona
Moni~
Cort._e Real...
.
.
Regimento
de çava.Jlaria N.e 2, Lanceiro. da RAINHA
•.
Tenente Graduado,
o Tenente G.radllurlo de Cavallaria
em dispo •
. nibilidade.,
D,iogo. Pires Monteiro Bandeiro •.
Inactividade
temporaria,
CapiJiio Graduado , o Capitão Graduudo do Hegim,ento de Cavallaria
N." 8, Prosper Augusto Libert , porLer sido julgado incapaz de.
Serviço temporariamente
por uma J unta Militar de Saude.
Reformados na conformidade
do,Alvará de16deJ)ezembro
de 1790.
ficando addidos aos Batalhões
de V cteranos que lhes vão designados., os Officiaes abaixo mencio nados.; pelo terem requerido
e aproveitar-Ihes
as disposições do Decreto de 23 de Outubro do
anno proxirno passado
.
1.· Batalhão
de Ve.terano ...
O Tenente de. ln fanteria, JO[\O de Moraes Corrêa de Castro; e os
. Alferesda mesma Arma" Joaquim Emncisco Cid, e João José de.
. Mello Pereira
CZ. o. Balalháo de Vetcronos.,
O Tenente Quartel Mestre ~ Manoel, Fernandes M.ontalvao;- e o AI..
feres de Lnfauteria , Adriano Emilio de Miranda.
I
:L o Bataihâo de Veteranos.
O Capitão d~, Infanteria,
José Maria de Villas Boas r o ~enente,.
Antonio de Pinho Rezende ; e os Alferes, Antonio Thomas de
Sousa Menezes ,. e Manuel Pinto.
Cómpanhia de Veteranos dos Açôrts.
O Primeiro Tenente de. Artilheria,
Polycarpo Antonio Teive; e 0,
'Tenente de Infeuteria , Bento José da Silva ;

--.~.~

PORTARIA.
Determinando
o artigo Ii!. o do Decreto de 10 de Dezembro ultimo, que aos AJumnos Militares das Escolas,
que perderem todas,
ou a maior parte das Aulas em um anno do curso, por faltas não;
jústiücadas,
se lhes desconte em seu tempo de Sen.iço aqnelle que ti.
verem estado nas mesmas Escolas, durante o anno perdido;
e Convindo para se proceder com a de"ida justiça,
saber-se nesta Secretaria de Estado,
o dia em que se consumou a perda do anno, pela
mencionada causal em cada uma das C~deiral, em que se a<:ba{e·~
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matriculedos e Manda A RAINHA,
pela Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra,
que os referidos Alumnos justifiquem irnpreterivelrnente
até ao ultimo de cada mez , as faltas que durante elle houverem coramettido , sendo reputados injustificaveis todas aquel las de
que até áquelle periodo , não apresentarem
ao respectivo Director.
documento justificatlvo;
Paço das Necessidades,
em 16 de Março
de 1852.
Duque de S« ldanha..
.

=

--.~~.-,

Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
determina
que os
Officiaes abaixo mencioaados.
tenham os destinos que lhes vão designados:
~.• Re oimento de Artilho·ia.
Brigadeiro Graduado,
o
Brlgndelr» Graduado
Chefe do Estado.
Maior da 3 a Divisão MiliLat, Paulo José da Silva , continuando
no mesmo exercicio,
Regimento de Tnfanlcria N. o 5.
en'pitão da 3.,· Companhia,
o Capitão do Batalhão
de CaçadoresN." 7, Lgnacio Ferreira Pinto,
Regimento de lnfonteria
N." 6.
Alferes, o AI feres do He;;imen to de In fanteria N." 7, Rod r igo Antcnio Coelho.
Regimento de Tnfonteria N.· 8.
Alferes, o Alf"res Ajudante de Ordens do Sr. Commandante
da 3.a
e 4.· Oivisiíes Militares,
José Maria Crivas, continuando
no mesmo exercício,
Regimento de Tnfanteria N. o 17.
Commandanle
da 3.a Companhia.
o M!Jjor Graduado do Regimentode Infanteria N.· 5, José de Pina Cabral,
continuando
no exer-,
cicio em que se acha.
1.o liatalhâo de Veterano ••
A.ddido, o Major addido ao Caste llo de S. João Baptista
da Ilha.
da Madeira,
Manoel Joaquim de Oliveira.
Companhia ele Veteranos dos Açôre ••
Addidol, o Major reformado addido ao 1.0 Batalhão de Veteranos r'
Francisco. Manoel Coelho Borges ; o Capitão de Artilheria refor-«
mado addido
ao referido Batalhão
, Jucinrho
Manoel de Sousa;
e o Tenente r formado addido ao mesmo Batalhão,
Silverio A Lha..
nazio Ramay.
Batalhão Nacional de Caçadore., de Lago ••
Para exercer as funcções de Major,
o Major Graduado
do Rerri •.
mento de lnfanteria
N.· 15, Antonio Gervazio da N.obrega.
o

Sr.

tio

,

-.~.-

Sua ~x.· o Marechal Duque de Saldanha,
concede aos Officiees
ExertljJ o ,teUlpo que decorre até ao dia 10 de Junho proXilDO.

-ii'

t
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fufuro , párll' é-rfeCtuar~m as 'alleraçõps dos 'uriíformcs; publicadas n4
Ordem do Exercito N.· 22 do presente mes,
O mesmo Ex," Sr. ordena que os Officiaes apeados dos Corpos
de Infanteria,
em quanto não tem as Hpadas do novo padrão,
usem
8S antigas
com bainha de couro, collocadas como está determinado
no art. 44 do supracitado Decreto.

--*~*--

Portas Bandeiras,
os Primeiros Sargentos Aspirantes
a Officiaes,
abaixo mencionados,
por se acharem 'lia bilitados con forme o disposto no §. 10.· do Act. 1.~, do Cap, 8." do Decreto de 20 de
Dezembro de IRi9.

Ueghncnlo de Infanteria N.· 10.
Joaq'uim

Evaristo

da Fonseca,

(' Luiz Maria de Barros,

Regim~nto de Infanlcria N.· 12.
Antonio

José Gonçalves

Coutinho.
-.>:)~ ...
Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanb a , manda declarar Aspirantes 8 Offlciaes , por se acharem cornprehendidos
nas disposições
das Leis de 17 de Novembro de 184), e 5 de Abril de 1815, o
}'ufriel 'do Regimento
de Granadeiros
da RAINHA,
David Augusto
dos Santos;
e os Soldados,
do Batalhão de Caçadores N.· 5, M:guel Augusto da Silva; e do Regimento de Iufanteria
N" 10, Alitonio Maria Rotlim Caruço ,
.
--

...
~*--

Sua Ex," o Marechal Duque de Sald auh a , manda declarar oseguinte:
.
1.. Que no artigo 69 da Ordem do Exercito N • 22 de 26 do corrente,
deve considerar-se illerninada
t.oda a parle deste artil?o, desde
e usarão;
no art, 79
e douro (com o canotilbo do padrão respectivo ti graduaçào ) para os Officiaes; = e no art, 8ó,
aonde diz
desenhai e padrões = deve lêr-se = desenhos de pa-'
drões.
.
2.· Que é Silverlo Athanazio Rarnay I o verdadeiro nome do Tcnente reformado e addido ao I: Batalhâo de Veteranos pela Ordem
00 Exercito N." 7 do corrente anno , e não Silverio Athanasio Ramos, como na dita Ordem se mencionou.
.
3." Que adeterrninação
insertn naOrdem
do Exercito N.· 37 do
1.· de Agosto do anno proximo passado,
sobre a maneira de subscritar 03 Officios , só deve tér lugnr entre as differentes AUlhoridadeil
.Milita'rei.

=

=

=

==

o

Chefe interino do Ellado Maior do E;cercito

=

-

QU(Jr/el General na Rua

de Santo ~lntb,·ol..i(), ela
de 181]2.

2 de Abt'i'l

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQUE DE SA.LDANHA f Commandante
ent
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECRE1'OS.
Conformando-Me
com a Proposta do Marechal
Duque de Sa1.':'
dnnha , Commandante
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinar que o Segundo Tenente do E~tndo Muíor de Artilheria , Lente substituto das Cadeiras de Mathematlca
da l~cola Polytechnica ,
José Maria da Ponte e Horta , seja considerado na Classe dos om·
ciaes em -Commissâo nos Bstabelcc;mentos
de instrucção scient..iftca.
O Pr sidenLe do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario
dê
Estado -Ínteri110 dos Negocios da Gllerra, o tenha assim entendido,
efaça executar,
Pnço das Necessidades,
em vinte de Março de mil
oitocentos cincoenta e dois. = RAINHA.
= Duque de Saldanha;
Em confo~mídade com as disposições do Decreto de vinte e sete
de Df'l:t"mbro de mil oitocentos quarenta e nove: Hei por bem Promovêr os Empregados da Rcpartiçâo de Liquidação da Secretaria de '
Estado
dos Negocios da Guerra
abaixo mencionados,
aos Logares
vagos da mesma Repartição
que lhes vão designados,
com as gra<1lla~ões militares que lhes sâo inherentes;
a Officiaes da segunda
Classe,
os da terceira, JotlO José Frederico Bartholomeu , por fnl·
leeimento do Omeial da segunda Classe, Francisco Antonio .Metquindes da Silva; JorlO Jacintho da Silva Mello , por fallecimento
do Offlcial da mesma Classe, José-Affonso
Vianna ; e Firrnino
Angelo Martins Xavier , pela refórma do Offieial da referida Classe,
José Guilherme da Silva; n Official da terceira Classe, o Official
da quarta,
Luciano de A Imeida Xavier,
em substituição do Officiul
-dc terceira Olasse , Fumino Angelo Martins Xavier. acima referido;
8 Official da quartil Classe,
o Aspirante,
Joaquim Rufino Xavier de
Sousa, em substituiçâo do Oflitial da mesma Olasse , Luciano de A tmeida Xavier, acima menchnado.
O Presidente do Conselho de Mi.
nistros , Mmistro e ·Secretario
Estado interino
dos Negocies da
Guerra , o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em vinte e tres de Março de mil oitocentos cincoentn e
dois.
RAINHA.
Duqt,te de Saldanha.

de

=

.

=

. -':61'

Brigadeiro

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

Decreto. de 20 de, mev. pro-cimo paBBac!".
Graduade , com a antiguidade
de!29 do Abril

•

ultimo,

(~ J
o Sr. Coronel
Padrão.

de Infantcria

cm disponibilidade,

MaLheus Maria

. Batalhõo de Caçadores N. o 3.
'l'enente Graduado , o Tenente Graduado
de ln fanteria em disponibilidade;
Antonio Jacintho Dine.
Batalhâo de Caçadore« N. o 9.
, '
Commandantc
da 7," Companllia., o Major Graduado de Irifanteria
cm disponibilidade,
Francisco Mar.ia Ribeiro,
Regimento de Infantcria
N. o 2.
Tenente,
o Tenente de Iufanter ia em disponibilidade,
João Baptis ..
ta da Silva.
Regimento de Infanieria N. o 6.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado de lofanteria em disponl«
bilid ade , Antonio Maria do Couto Zagallo.
.
Regimento de Infanteria N. o ]2.
Comrnandante
da 3." Companhia,
o Major Graduado de Infanteria
em disponibilidade,
Antonio Bernardino Nogueira.
Regimcnto de [nfonteria N.~ 13.
Capitão da 2." Companhia,
o Capitão de Lnfanteria em disponibilidade, Manoel Gonçalves Pinto Junior.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado de Infanteria em dispon inibilidade,
A ugusto Ceaar Saraiva da .Fonseca Coutinho.
Regimento de Infanteria N.· 14.
Capitão Gr.aduado,
o Capitão Graduado de Infanteria em disponlnibilidade , Custodio Alvaro Nunes da Fonseca.
Regimcnto de Lnf antcria N.· 17.
Commandante
da 2," Cornpanhia , o Major Graduado de Infenteria
. em disponibilidade,
Bento José da Cunha Vianna.
Capitão da 6,a Companhia , o Capitão de Lnfanteria em disponibili-,
dade , Caetano Pinto ltcbello.
Reformados na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addidos 80S Batalhões de Veteranos que lhes vão designados. os Officiaes abaixo menciouados , que achando-se na disponibilidade por lhes aproveitar as disposições do Decreto de 23 de
Outubro ultimo,
foram pelas J untas Militares de Saude julgados
incapazes de Serviço.

1." Batalhão
Os Segundos
cier,

O Capitão,

Tenentes,

Filippe

de Veterano, •

.Artilheria.
Manoel José Francisco,

Cavallaria.
de Atouguill Sousa Coutinho,

dor, Pedro Rapozo!.

~.

.._-

e José Maria

Da';

e o Alferes Pica.,

[ !J ]

.

Infanlaia.

03 Majores ~ José Candido Coutinho,
e Francisco de Salazar_Moscozo; o Capitão
Graduado,
João Jorge de Figueirêdo;
os Tenentes, Yicento 'I'hornnz Velasco , e Bartholorneu
Salazar
Mosco7.0i
e os Alferes,
João Ixidoro Alvello9 Spinola , Jacintho Augusto
Ferreira de Lima,
e Manoel Sal aznr Mo,cozo.
3.· Batathâo de Veteranus.
Cava/laria.
O Major,
Francisco Teixeira Lobo; o Tenente,
José Joaquim Guedes de Oliveira e Silva ; o Alferes,
José Joaquim Barreto de Almeida; e o Alferes Picador,
Manoel Joaquim Teixeira.
Por Decreto de !aQ do dito 1J)e~.
Para pnssar á Classe dos Olftciaes em Com missões activas, () Capitão Graduado do Regimento de Granadeiros
da ltAINHA.. Hermenegildo dos Santos , que se acha servindo na Guarda Municipal
de Lisboa.

--~~\?!*-PORTAlUi\

•.

Em conformidade
com as disposiçôes do Decreto de ~7 de Dc~
zembro de 181-9, Manda
A. RAINHA
pela Secretaria de Estado
dos Negocios da Guerra,
Promover no logar vago de Aspirante do
quadro
da RCPfHtição
de Liquidaçâo
do Ministerio
da Guerra,
o
A man uense addido,
J()ão J usti no 1\1 ar'III(,8, em substituição do Aspirante.,
Joaqlliam, lluflno Xavier
de Sousa,
promovido
nesta data
a Official da 4. Classe. Paço das N ecessidades , em. ~3 de Março.
de 185~. = Duque de Saldanha,

-.~<?:ItAVISO.

e Ex," Sr. = SUA MAGESTADE
A RAINHA, Toman .. do cm Cousidernçâo
as duvidas que tem tido lugar sobre a maneira.
de se contar o tempo de Serviço ás praças de prnt comprehendidas
na Concessão de Evora Monte,
áquellus que na lIba da Mlldeira ~e
subm~tleram
ao Governo
Legitimo no mesmo anno de 1834, e as
nprcsiO~adas durante a lucta contra a usurpação:
Houve por be_1U

IIJ,O

Deter minar , que a todas as mencionadas praças actualmente
alistadas n03 Corpos de L" Linha,
Guardas M'uniclpnes, .Corpo Tele ..
g-raflco, ou collocadas
em Veteranos,
se conte para os efloitos de
p~õsagem
par~ Veteranos
e refórma , o tempo de Serviço na conformidade
das dlspoõições vigentcs , incluind.o aCJlICI!e qll~ serviram
a'
mesll~a usurpação,
desde o dia da sua primeira praça;
e bem assim ,
'1ue as prasas de, prct nas preditas circunstancias,
que feram esCUaas, ou ,nao admlllidas nos referidos Corpos do EXE'rclt0, mas q1le
voluntariamente
dentro do praw de um anno, contado d~ Q7 de M_a.io
de lSa4 voltar~~ ao Serviço e nelle tem continuado sem lnterrup~ao •

se lhes conte pnra 05 mesmos e(feitos o tempo que serviram anteriorrn ente ao dia 2:> de A br il de I:Hl8. O que de Ordem da Meswa A \1gn.ta Senhora Communico II V. Ex," para os fins convenientes. Deos
'Guarde a V. Ex.·, Paço das Necessidades,
em 4 de Fevereiro
de 13[)~. = Duque ..de Saldanha.
Sr. Commandante
em Chefe
do Exercito.

=

.

-:--.~.-

Em consequencia : do Offieio do Ministerio dn Guerra de 26 do
mez proxirno passado;
Sua Ex." o Marechal
Duque de Salda Ilha ,
manda declarar aos Srs. Commandante5
dos Corpos, e Dircc,orcs,.doi
Hospitaes Milí tares o segu: nte :
1.° Que as requisições de todos os Hospitaes permanentes , e Re.
gimentaes,
tanto de roupfts, como objectos de cirurgia,
utensilios ,
c mobilia,
sejam remettidas no Mini"tcrio da G uerra , no principio
de cada semestre d"pois de feita a respectiva inspccçâo administrativa, e exame dt! escripturaçâo
e co ntnhilidade Hospite lcr.
2.° Que EÓ por causas extranrdinarias,
-ou nrgencia motivada de
cirounstancias
se poderão enviar ao dito Miuistcrio as requisiçôcs ,
que deveriam rcg ulnrrucnte ser remeuidos CIJl períodos semestres; devendo entender-se
que as req\li,i,,ti"s dos Hospitnes Militares,
que
não estiverem comprehondrdas
nas condiçõ,'~ acima designadas,
nào
serâo satisfeitas, se não quaudo a tempo competente o forem as dos
maia Hospitaes Militares.

-

..>.:~ ..--

.sua E,..· o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
1.- Que a e-xoneração dada. pela Ordem do Exercito N. o 20 do
corrent& anno , ao Capitâo d') Corpo do .Esl ado Maior do Exercito,
José de ValcollceJlos Noronha e Meuczes , de .addid o ao Chefe do
Estado Maior da 3.& Divislo l\tL!itaf j foi pelo pedir.
2.· Que o Major Grnrf uado do Regimento de 1nfs nreria N. o õ,
.José de Pina Cabral.,
só gozou dp-7c;eis dias da licença que lhe foi
concedida pela Ordem do Exercita N.O 11 de 3t de JaneIro ultimo.
3.°. Que o Major de lnfflllleria,
José Maria Moraes Rego, CIJCfc
do Estado Maior da 8.& Divisão Mi!itar,
corne~oune!!te
exercicio
desde o dia 16 de .Janeiro ulul1lo.
4.v Que o Tenente Gr:duado Ajudant.e do Rp.gimcntQ dé Infnn •
.teria N. o 10, João Carlos GnOJes pereira, exerce ns runcções de Ajll.
Qante no dito Corpo, desde 3 di! Outubro do llnno proxillJo passRdo.
5.· Que o Alferes Aj,dallte
do Regimento de IlIfanteria N.·ll,
Antonio Manod da Sil va, O)(l'rceu a. f'lIncções de Ajudante desdp,
!30 de Dezembro do anno proxímo lindo até H2 do mez proximo pas-

aado.

O Chefe interino do E.tado Maior elo Exer-cito ~

Quartel General na Rua ele Santo Ambt·o'1.z·o, em 7 de Abr';)
de 18f>~.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

o

Ex.&
Marechal
DUQUE DE SALDANltA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Com mandante

cUl

DECRETOS.
Conformando-Me
com a Proposta do Marechal Duque de Saldanha,
Comrnandante
em Chefe do Exercito,
Hei por bem De ..
terminar que o Alfl'res da Guarda Municipal de Cavallaria do Por~
to, Manocl Maria Eloy da Cruz Sobral, seja considerado em Com ..
ln ssâo da mesma
Guarda Municipal
corno Tenente Graduado
com
a antiguidade
de vinte e nove de A hril ultimo, no. conformidade
dali
d'''posfções do Decreto de seis de Jnnho do referido anno. O Presidente do Conselho de Ministros, Mini&tro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça
executar,
Paço das Necessic!ades,
r rn t~ezese:s de Março de mil ai ..
tucentos cincoenta e dois. = RAINHA.
Duque de Saldanha.

=

Demandando
08 deveres inherentes
no Posto de Major a conveniente aptidão pum o Serviço deste Posto , e achaudo-sa estabelecido
o modo de se conhecer se a possuem os Capitães e Majores G:adua ..
dos das Armas de Cavallnria e J nfanteria,
para o que na Ordem do
Exercito n nmcro sete de fi uatro de J unho de mil oitocen tos cincoenta
e IIIll , foram publicadas as necessarias instrucções,
a fim de se obter
a vantagem que o bem do Serviço exige; e com im parcinlidadc , distribuir-se a justiça a quem della tiver direito; Con formando-Me
com
o que a. este respeito Me foi ponderado pelo Commandante
cm Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinar
que os Capilã,'s c Mnjorés
Graduados daquellas Armas que tcm sido e de futuro forem promovidos ao Posto de MaJor effcCl,vo, para servirem em Commissâo «rn
algumas das Provincias do Ultramar f na conformidade
do Decr to
de dez de Setembro de mil oitocentos quarenta
e seis, só possam
ser collocados nos Corpos do Exercito,
depois de regressarem da d.
tada Commiss5.o se fizerem exume segundo as mencionadas instrncçôes , e forem approvudos.
O Presidente do Conselho de Ministros,
J';linistro e Secreta.rio de Estado interino dos Negocies da Guerra ,
assim o tenha enlelldid~,
e faça executar.
Paço das Necessidades ,
em dezoito de Mar o de mil oitocentos cincoenta
e dois. = RiU.

NIL\.

= Duque de Su.ldanka. "

•

[ 2
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Conformando-Me
com a Proposta do Marechal Duque de Sal.
danha , Conunandum«
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinnar flue na conformidade
do que dispõe os Decretos
de vinle e
dois de Outubro e elezesete de Dezembro do anno proximo passado,
seja collocado na Classe dos Offlciaes de lnfanteria
em disponibifldade como Capirâo , o Capitâo do extincto Batalhão Naval, Francisco Antonio Coelho,
contando
a antiguidade
desde vinte e nove
de Abril daquclle anno sem que prejudique
os direitos legalmente
adquiridos
por quaesquer dos Officiaes que pertenceram
ao citado
Batalhão,
e bem assim os do Exercito que estes nâo devem preterir.
O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario do Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e
faça executar.
Paço das Necessidades,
em vinte de Março de mil
oitocentos cincoenta e dois.
RAINHA.
= Uuque de Saldanha.

=

Conformando-Me
com a Proposta do Marechal
Duque de Saldanha,
Commandante
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinar que o Alferes do Regimento de Cavallaria numero tres , Cazimiro de Almeida Martins,
conte a antiguidade
deste Posto de oito
de Janeiro do anno prox imo passado,
em conformidade com o disposto no Meu Reul Decreto de seis de Junho do mesmo anno. O
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos N egocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e
faça executar.
Paço das Necessidades,
em vinte e sete de Mnrço
de mil oitocentos cincocnta e dois.
RAINHA.
Duque de Sal.
danha,

=

=

-.~.-

Por Decretos de 27 do mer. rToximo passado ..
Forte de NO!lS(J Senhora da Graça.
Major effectivo , e Major da Praça do referido Forte, o Major Graduado do Regimenro
de Cavallaria N" 1, Guilherme Francisco
de Almeida.
Disponibilidade.
O Capitão de Infanteria,
servindo na Guarda Municipal
de Lisboa, Joaquim Felix Pinto de Sousa, para ser convenientemente
empregado.
Tenente Graduado,
com a antiguidllde de 29 deAbril do anno proximo passado, o Alferes de Infanteria nesta situação,
José Tho»
maz Duarte.
Por Deereto» de 29 do dito me!!>.
Batalhão de Co.çadore. N.· 6.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado de Infanteria em disponi.
brlidade , A ugusto Oeaar da Silva Sieu ve~
-

BatalMó
de Caçadores N.' B.
Tenrnle Graduado.
o Teneute Graduado de Infantaria em disponibilidade,
Joaquim Guilherme Vasconcellos Azevedo c Silva.
Regimento
de [nfanleria N:" 7.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado de Infan ll!ria em disponi.
bilidade , José Maria Bernardes.
Regimento de Infarüeria N.· 10.
Tenente Graduado,
o Tenente Gradnado
de Iofanteria
em dispo.
nibilidade , João Anto:1Ío Rosado.
.
Por Decretos de 30 do dito me'Z..
Estado Aloior ele Artitheria.
Segundo Tenente,
o Segundo Tenente Ajudante do Forte de NonA
Senhora da Graça.
Antonio Ribeiro da Fonseca.
Regimento
de Caeailaria N.· 7.
Capitão Graduado,
o Cnpi~ão Graduado
de Cavallaria em disponibilidade, Antonio de Figueiredo Sepulvedn.
Bfltothâo de Caçadores N:" 7.
Commandante
da 2.· Companhia.
o Mlljor Graduado de Infanteria
em drsponibifidade
, José Pedro Soares,
Castelto de S. Bras na 10.· Dú:i,ilo Militar.
Addido,
o Tenente
Coronel Reformado
addido {t Companhia
de
Veteranos dos Açóres , Joaquim José Jaq ues Mascarenhas.

.

-.~-<.,,-

. Sua ~:( .• o Marechal Duque de Saldal!ha,
determina qUf' o 0('.
ficial abaixo mencionado tenha o destino que lhes vai desiznado t
Forte- de S. Pilippe cm ,Yetubll/.
Ajudante do díto Forte , o Segundo Tenente Ajudante do Forte de
Buarcos e Figueira,
Antonio Thiago.

Soa Ex." o Marechal

--.~.--

Duque de Saldanha,
determina que, olé
tiegundn. ordem,
cessem os passeios rnilitnrl'S CJl'e no conformidade
do disposto na Ordem N.· 12. deviam fazer os diíferen tes Corpos do
Exercito;
e bem assim que o serviço dos gunrniçõt·~ deixe d» fIlZn-6&
em or d-rn de marcha,
como na referida O dern se ordenava. E&ta
àrsposição começa a ler vigor no dia 12 do corrente mel.

-.~~.--

Sua .Ex.~ o .Marechal Duque d~ S.llrlanh:1, (Ielf'rminn qllP tndOI
os Srs, Officiaes Genernes,
mandern.á S·cret., ri, do Commando em
Chefe do Exetcito , uma declnração
de suas respectivas residencias ;
devendo repetir esta declaraçâo todas as vezes que mudarem de lo,calou casa,
-

-~"'-

Ex:· o Marpchal Duque de Saluanhn.
manaa dpcIarnr,
na conformIdade do Art. b.· do Decreto de ~9 de Dezembro d~
Sua

( 41
1849, publicado na Ordem do Exercito N.· 4, de 1850, que os om..
-ciaes , e praçàs de pret , qualquer que seja a sua situação em Servi ..
ço no Exercito,
ou fóra delle , que desejem ser admittidús no Hospital de Invalidas
Militares cm Runa , devem rem,'tter pelas vias
competentes,
os seus requerimentos á Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
até 15 de Maio; ficando exeluidos do concurso a.
que o dito artigo manda proceder, os individuas que requererem de{lois da mesma. data.
'

-*~tÇ~*-

.

,Licen,ças arlJitradas:i ror motivos de molestia cos Ojficiae. aba'ora
declarados, e confirmadas por Sua Ex. a O Marechal Duque de
Saldanha.
Em SessiÍo de 4, do mez pro,7:imo passado.
Ao Tenente do Il.egirnento de Ca vallur ia N.· 7, Leonel Joaquim de
• Lima Carmona,
trinta dias para con~nuar o seu tractamento
l!:m Sess:1o de 10 do dito mCI;.
Âo Major Graduado do Hsgimellto de lilfllnteria N: 17, João Theo-,
<lOTO ela Fonseca,
quarenta dias pura se tr act ar,
Em Sessrlo de ] 8 do dito 1fIe~.
Ao Segundo Tenente do 1.0 Regimento de Arulirerio , Francisco de
Paula Campos e Oliveira,
sesse n ta dias para tractar-se , e gozar
ares do campo.
Em Sessáo de 90 do dito me?!..
.Ao A lferes do Batalhão de Ca~~adores N.· 7, Carrdido A l!g'usto Lu-cas de Sobral, sessenta dias para continuar o seu trnctamento.
Bm Sessno de 23 do dito me~.
Ao Sr. Corsnel Graduado do Regimento de Lnfanter ia N.· 11, An_
tonio de Sá Malheiro,
sessenta dias para tractar-se,

__ *~if<--

Licet&f(J$ f'egi&tadas concedidas (~os OJjicilles abaixo indicado, •
.Ao Sr. Coronel Graduado do He,~im('nto de Cavallaria N: 1, José
da Cunha Sousa e Brito, prorogeção por mais ~esssenta dias.
Ao Tenente
Graduado
do mesmo Regimento,
José Rodrigues
da
Silva, trinta dias.
Ao Alferes do Regimento de Caval'aiÍa
N: Çl, Lanceiros da Rs rNHA.
D. Pedro de Mendonça,
cento e vinte dias.
Ão Alferes do Regimento de Infanteria N.o~, Alexandre de Seixas
Guedes e Castro,
trinta dias.

o

Chefe inlerino

do lútado Maior

do Ea:ercilo

=

General na Rua de Santo Am,bro'1.io, em 14 de

!luar/cl

AbriZ

de 1852.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

Ex."
do

o

Marechal
DUQUE DE
Exercito,
manda
publicar

SALDANHA,

Commandante

ell~

o seguinte:

DECRETOS.
Conformando-Me
com a Proposta
do Marechal
Duque
de SalCommandante
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Detertoinar que J08(: Fernandes
Du-irte da Cruz Pinto,
que sendo Alferes
do Bntalliào de Volulllarios
da Carla,
foi dernutido
pelo haver requerido,
por Meu Ueal Decreto de vinte de J ulho de mil oitocentos.
quarenta
e oito, góze das honras do dito Posto,
em attençâo
ao seu
bom Serviço.
O Presiden te do Conselho
de Ministros,
Ministro e S.cretario de Estado in terino <los ]\i <'g'ocios da Gllerra,
o tenha assim entendido,
e faça executor.
Paço das Necessidades,
em vinte
c uove de Março de mil oitocentos
cincoentn
e dois. = RAINHA.

danha,

= Duque

de Saldanha.

Hei por bern AlIlhori;;ar o Ministro
e Secretario
de Estado
dos
'Negocios
da Marinha
e Ultramar,
Antonio
Aluizio Jervis de Atoug'lIia,
para que, em quanto estiver ausenta desta Capital
o Presidente
do Conselho
de Ministros,
Mini.tro
e Secretario
de Estado
interino
dos Negocies
da Guerra,
que :Me acompunh
a na Minha
pro xirna di;;re~sfLO ~l Provincia
do Mlllho,
possa assignar
as requisiçôes , or de ns .de pag smento , e mais expediente
relativo
ao Minlstelia da Gllerra,
que fôr considerado
indispensavel
e urgente.
O mesmo Presidente
do Conselho
de Ministros,
Ministro
e Secretario
de
Estado
in terino dos Negocias
da Guerra,
o tenha
assim entendido,
e faça executar.
Paço
das Necessidades,
em treze de Abril
dq mil oitocentos
cincoeuta
e dois. = RAI~HA.
Duque de Sal-

=

-.~.--

danha,

Por Decreto de 31 do mer. proxtmo
3.~ Batalhão
Addido

passado.

de f/cteranof,

ao referidQ

Bíllalhão,
o Cirurgião
Mór reformado
cm 1·:1,de
Nov<;rrlbro d~ 183-1" Joaquim
Antonio
Monteil'o,
em nttençâo aos
8erlllçOi prallcadas
na oceasião
da Guerra
Peninsular,
na Divisão
cxpedecionaria
ao Brasil , no Exercito Libertador
desembarcado

,.

no Mindello,
e bem assim aos que prnticou já depois de reforma-:
do na qualidade
de encarregad > do Deposito de roupas e objectai de Cirurgia no Porto, e a ter 50 a n nos de Serviço.
Por Decretos de 2 do corrente me$.
Regimento de [nfantersa N. ° 4.
Capitão Graduado,
() Capitão Graduado da Guarda Municipal do
Porto , Bernardino José Duarte.
.
Regimento de Infanieria N. ° 9.
Capitães Graduados,
os Capitães Graduados da Guarda Municipal
do Porto, Vicente José de Sousa , e Jose Antonio Ferreir a,
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado de lnfanteria em disponibilidade, Manoel Maria Correu.
Regimento de 1nfanteria N. ° 11.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado da Guarda Municipal do
Porto, Salvador Joaquim Barata Feio.
3,°' Batalhão de Veteranos.
Alferes effectivo, o Alferes addido ao referido Batalhâo , José Custodio de Barros Lobo,
Para passarem tÍ. Classe dos Officiaes em Com missões activas, a fim
de servirem na Guarda Municipal do Porto, os Tenentes do Regimento de Iufanteria N"2,
João Rodrigues,
e Manoel Antonio
do Silva,
Por Decreto de [) do dito mez •
Haialhâo de Caçadores N.· 7.
Cirurgião AjtJdanle,
por ter as habilitações legaes, o Cirurgião ci ..
vil, Domingos José Bernardino
de Almeida.
Por Decretos de 6 do dito me'l.
Reeimento de Infonteria N. ° 4.
Commandante
da 7.i Companhia,
o Major Graduado de Infanteria em disponibrlidade , Agostinho Manoel Leote.
Batalhão de Volnntarios da Cada.
Capitão da 2," Companhia,
o Tenente,
José Joaquim da Silva.
Capitão da 5.& Companhia,
o Tenente,
José Vieira Caldas de Lemos Juoior.
Capitão da 6. a Companhia,
o Tenente,
Henrique José Monteiro de
Mendonça.
.
Capitão da 8.' Companhia,
o Tenente,
Domingos José dos Santos.
Tenentes,
os Alferes, Francisco Joaquim dos Santos Junior,
Francisco de Aisis e Almeida,
João José da Silva Pereira, e Antonio
de Aguiar Rito.
Alferes, o Soldado,
Alfredo Augusto Caldai de Lemos,
e o Cabo
de Esquadra do Regimento
de Voluntarios
do Ocmmercio , An~
~ollio Candido Gomes Rolim Dcuradc,

[ S]
Tenente Qenrtel Mestre , o Sargento Quartel Mestre do mesmo Batalhão, Silencio Christâo de Barros.
Por Decreto de 7 do dito mez.
9.· .Reguflento de Arlilheria.
rrimeiro Tenente,
o Segundo Tenente,
João Alherto da Silveira,
por se achar habilitado na conformidade da Lei.
2.· Batalhão Mooo] de AtiradOl·ell.
Tenente,
o Alferes, Carlos Mar in Torcato Franco,
Assistente do
Estado Maior do Commando em Chefe do Exercito,
Por Decreto de 1:3 do dito mcz.
Regimento
de Infonteria N. c 9.
Tenente,
o Tenente de Iufanteria cm disponibilidade,
Joaquim .r~sé
Bnn deirn ,

Regimento de Infanteria N. o ] 6.
da 4." Companhia,
o Capitão de Infanteria.em
disponibiliJoaquim Felix Pinto de Sousa,
Llisporubiiidade •.
T.enente Graduado,
com a antiguidade de 29 de Abril do armo proxirno passado,
o Alferes de Cavallnria
nesta situação , José IIy.
palito de Almeida.
Capitão
dade,

_._*~*-

-

Por Decreto de 10 de Março do corrente anno, expedido pelo
l\linisterio
dos Negocias do lleino,
foi nomeado Cavalleiro da Ordem Militar de S. Bento de Aviz , o Üapirào Quartel Mestre do Batalhào de Caçadores N.· 6, Jo1io da Costa Guimarães,
devendo o
agraciado sollieitar. do referido Ministerio o respectivo diploma, den-.
tro do prazo legal.
.

_.)".t~* __

Sua Ex,· o Marechal Du;~e de Saldanha,
determina que o~
()fficiaes abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vão designados:
~. o Regimento
de Artilhe1'ia.
Commandante
da 7.& Bateiia,
o Major Graduado
de Artilheria,
João da Roza, ficando exonerado do exercicio em que se acha de.
Major do Batalhão Nacional de Sctubal dos Defensores da Carta
e RAINHA.
Reg?11iento de Caooilario N.· :l.
f'acultativo
Veterinario,
o Facultativo
Vetelillario do Regimento de
Cavallaria N. ~ 6, J<'rancisco Maria de Carvalho,
pelo requerer.
Regimento de Cacallaria N.· 6.
.
~'acu)tativo Veterinario,
o Facu!tati vo V eter inario do Regimento de.
Cavallaria No" 3, Lino José Daniel de Carvalho,
pelo requerer.
Batalháo
de Caçadores N.· 8.
,Alferes, o Alferes do Regimento de Infanteria
N," 4, Duarte .Egi~io Vieira de Mendonça, pelo ter requerido.

[ 4

1

Regimento de Infonieria
Alferes, o Alreres
da Silva.

do Regimento

N" ["

N.· li.

de Infanteria

José Antonió

Regimento de Tnfanteria N. o 1!2.
CapitilO Graduado,
N.· 8, Domingos

o Cnpitâo Graduado do Batalhão de Caçadores
Lopes Xisto, pelo ter requerido.
Regimento de Infauteria N:" lá.
I]'enenle,
o Tenente
du Batnlhão de Caçadores
N.· 4, Gonçalo
Antonio de Seixos, contin uan do no exercícIo em que se acha.
Teneute , o Tenente do Regimento de lnfanteria
N." 17, José Ma ..
ria Cordeiro.

-.~*-

Licenças ,.egistadas concedidos aos OJfici"es abai:r:oindicados.
Ao Capitão Graduado
do Bntalhào de Caçadores N. o ó, Gregório
. de Magalhães Col laço , vinte dias.
Ao Tenente
do Heg!mcnto
de Lnfan ter ia N. o 17, José Maria Cordeiro, prorogação por mais trinta dias .
.Ao Alferes do dito Corpo, .J ulio C('~ftr AlIglIsto de Menezes, trinta dias.
Ao Alferes do mesmo Corpo, Fefllando de Almeida Loureiro e Vasconcellos, n ov en tu dias.
Ao Capellão do referido Corpo, José Percira , quarenta e cinco dias.

-*»-)9<*--

I?oram confirmadas por Sua Ex.3 o Marechal Duque de Saldanha, as licenças queosSr;.Commandantcsda3.a,
6.·, e7.aDivi:ões
Militure~,
participaram
ter concedido uns Oniciaes abaixo meu cionados,
na conformidade
do §. 11 da deterrniuaçâo
da Ordem do
Exercit.o N.· 68 de U. de Outubro do anilo proxirno passado.
Ao Major Graduado do 2.· Uegimellto de Artilheriu , Miguel Maria
da Nobrega , oito dias.
Ao Alferes do Ilegiml'nto
de Cav::llaria N: 3, Antonio Xavier de
Mello Lacerda de Brederode,
quinze dias •
.Ao Tenente Graduado do Regimento de Cav:.Ilaria N:ó,
Joaquim
Procopio Canhâo , dez dias .
.Ao Capitão Graduado do Regimento de Cavallar ia N.· 8, Antonio
de Abreu Pereira, oito dias.
Ao Tenente Graduado
do mesmo Regimento,
Henrique Caldeira
Pedrozo,
quinze dias •
.Ao Alferes do dito Regimento,
Luiz Victor Lecoque , quinze dias.
Ap Capitão Graduado do I~t~girnellto de Lnfuntcrie N: 2, Antonio
Augusto
de Carvalho Salazar,
quinze dias.
Ão Capitão Graduado
de I nfanteria ern disponibílidade,
Joaquim
José Santa Clara ~ oito dias.

O Ch<fe interino do E.tado .Malor do P~crcilQ

=

Quartel

G-enM'(JZem Coimbra, ~3 de Abril

de 18õ~.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua Ex." o Marechal DUQUE DE SUDANHA,
Commandante
em
Chefe do Exercito , manda publicar o seguinte:
DECRETOS.
Conformando-Me
com a Proposta do Marechal
Duque de Saldanha, Commandant e cm Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinar que fique sem effcito o Meu Real Decreto de dezesete de Dezembro do urino prox im o passado, que refói ma como Tenente amnistiado, fi Manoel Mauricio Gomes; por isso que este Officinl foi despachado pelo Meu Real Decreto,
expedido pelo Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar,
de quinze de Novembro de mil oitocentos quarenta
e oito, Capitão de primeira Linha para a Provincia de Moçambique.
O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos Negccios da Guerra,
assim o tenha entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades "
em dois de Abril de mil oitocentos eincocuta e dois.
RAINHA.

= Duque

=

de Saldanha.

Tendo pelo MI'II Real Decreto de quatro do mez proximo passado, expedido pelo Ministerio da Marinha e Ultramar,
Nomeado
Governador
de Sofalla, o Major Graduado de CavaIlaria em disponibilidade,
Francisco Duarte de Oliveira Rêgo:
Hei por bem Promovêr
o referido Major Graduado
a Major effecti vo , ficando pertencendo
ao Exercito de Portugal
sem prejuízo dos Officiaes mais
antigos da sua respectiva Classe e Arma. Outro sim Sou Servida
Ordenar que esta 1\'1;IILa Soberana R!'solução fique null a , e de nenhum effeito quando o agraciado
deixe, por qualquer ruotivo , de
secuir viagem para o seu destino,
ou de servir no mencionado Go"e~no o tempo marcado pelo Decreto de dez de Setembro de mil
oitocentos quarenta e seis, O Presidente do Conselho de Ministros,
Milli~tro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o·tellha assim entendido,
e faça executar.
Paço das NecessidadeR,
em seis de Abril de mil oitocentos cincoenta e dois.
RAINHA.
= Duque di Saldanha.

=

Conformando-Me
com a Proposta do Marechal
Duque de Saldanha,
Commandante
em Chefe do Exercito de dois do corrente
mee : Uei por bem Fazer extensivo aos Corpos de A rtilheria , para.
compra de cavallos c muares,
o disposto no Decreto de vinte de
Julho de mil oitocenlo& cincoenta
e um, publicado
na Ordem do

•

Exercito numero ,dnçoe'1ta, e 11m de vinte e cinco de Agosto do mesmo an noj- pelo qual Decreto se mandam aplicar,
pela fórrr1a uellc
expressa,
a compra de cavallos para os Regimentos de Cavallaria,
todo e qualquer sa ldo das massas subsidiarias destes Corpos,
assim
como o producto da venda de estrumes,
de cavallos incapazes de
Ser,viço, e de quaesql~er outras economias.
O Presidente do Conselho de Ministros,
Mmistro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço
das Necessidades.
em quatorze de A bril de mil oitocentos cincoentil e dois.
UAINHA.
Duque de Saldanha.

=

-,,~*,-Por

Decreto de ] 3 do corrente me~.
Batalluio de t/eteranos,
Reformado,
cm conscquencla do determinado
no Decreto de 23 de
• Outubro ultimo, e na conformidade
do Alvará de 16 de Dezcm-.
• bro de 1790; ficando addido ao referido Baralbâo , o Cirurgião
· Mór, Nicoláo Joaquim Agoas.
Por Decretos de 14· do dito mcz.
Para passar á Classe dos Officiaes em inactividade
ternpor aria , de
castigo,
pelo espaço de seis meses , o Alferes do Regimento
de
.Lnfanteria
N.·~,
José Joaquim Corrêa de Lacerda,
cm conse. quencia da conducta menos conveniente que leve durante a marcha da Foz para a Cidade do POI'lo.
Corpo de Engenharia.
Tenente,
o Tenente Graduado do Regimento de Infanteria
N." 10"
Ladislau Miccllo Machado Alvares da Silva, por se achar habili •.
,tado na conformidade
da Lei.
Rcg?mento
de Caoalloria N.· 1.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Cavallaria em disponibilidade,
Jacintho José Silveiro,
.
Regimento
de Caoallaria N: 5.
Capitão Graduado,
o Capitâo Graduado
de Cavallaria em disponi-,
bilidade , Rodrigo l\1axitno Cardeira.
,
Uatalhll0 de Caçadores N.· 6.
Tllnenle Graduado,
o T('nen te Graduado
de Infanteria
em disponibilidade , Francisco
Bento Pacheco.
1. o Batalluio
J.It/ovel de Atirad ores.
Demiuido do St!r\ iço, pelo requer.er, al legando motivos attendiveis,
o
Capitão aggregado ao referido Batalhão,
João Pereira de Menezes.
•

(2. o

,,~.-

,

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
determina que o Sr.
Brigadeiro,
Barão de Palmo,
seja encarregado
do Ocmmando ela,

Força J.\rmada da 3"

e

4." Di Vi$Qe5 ~ilitllrell\

'

.[ 3 ]
Sua Ex," o Marechal Duque de Saldnnfla ~ determina que 05
Officines' abaixo mencionados
tenham os destinos qúe 'lhes vão, de:',
signudos:
Ajudante de Ordens do Sr. Brigadeiro,
Barão de Palme,
encerregado do Comm audo da Força Armada da 3." e 4.à Divisões Mi.
litares , o Tenen te do Regirncn to de ln f'auferia N.· 6, Ayres A u·
guslo de Oliveira,
ficando exonerado do exercicio em que se acha,
de Ajudante do 1.. Batalbão Nacional de Caçadores do Porto.
,
Regimento de Infanlcria N.· 19.
Capitão da 8." Cur'npanhia,
o Capitão do Heg imcnto de Infanteria N." 17, Caetano Pinto Rebello.
,
Praça de Campo 1I1aior.
Addido. o Major Reformado
Cornruaadantn
interino do~" Bata ..
.Ihâo de VeterElllOS,
Joã.o de SOIlSá.

-jt~*-

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar As.'
pirante n Omeial,
por se achar cornprchendido
nas disposições das
Leis de 17 de Novembro de 18,t1, c f> de Abril'de
IBM>, o Cab<J'
de Esquadra do Regimento de Infunteria N.·lO,
Augusto Machado
de :Faria Maia.

-41<~?:"'--

, Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o se-guinte:
L" Que o Sr. Coronr-l Graduado
do Hegimento
de Tnfonteria
N," II, Antonio de Sá Malheiro,
só gozou sessenta e sele dias de,
licença registada,
do, noventa dias que lhe foram concedidos pela':
Ordem do Exercito N." 91 do an no proxirno passado.
~.o
Que o Capitão de Infanteria
cm disponibilidade,
Francisco'
Antonio Coelho, continúa
na Comrnissâo
ern que se achava 'de 1ns- '
tructor da Companhia dos Guardas Marinhns,
'
3.° Que o verdadeiro nome do Ca pitâo Graduado
que peta Ordem do Exercito N.· Ll : do corrente a n no foi passado á Classe dO!i~
Officiaes em disponibilidade,
é D. João Frederico
da Camara Le-,
me, e não como na dita Ordem se declarou.
-*~ÇlI;~~
L;c~nfas arbitradas por motivos de mulestia aos OfficioC8 abo,i.tn
declarados, e confirmaâas por Sua E», a O il1.arech.al Duqud de

Saldanha, '

Em Sessâo de 21 de Feoerein, ultimo.
Ao Capellâo da ?rnça de Sagres, A lvaro Celestino Serpa, .sessenta
dias para contInuar
a tractar-se.
Em Sessâo do LOdo me", protcimo passado.
Ao Tenente Coronel Heformado , Luis de MeJlo Corrêa noventa
~ias para continuar o seu tractamento.
'

[41
Em Sessâo do I, o do corrente m~'"
Ào Alferes do Regimento de Infanteria N."~,
Thomnz Xavier Garrett, sessenta dias para se tractor convenientemente
com mudança de Terra.

-*~

..
--

por motico de moléstia ao individuo ilbaixlJ
mencionado.
Em Scs8áo de 21 de Feuereiraullimo,
Ao Commissario
de Mostras na 8,· Divisão .Militar, A.ngelo Filip.
pe Bissoni , sessenta dias pnra se tractar,
Licenfa

arbitrada

--*~it--

Licenças regieiadas concedidos ans OJficil1cs abaiea it,dicado,.
Ao Sr. Coronel Gr-adu:ldo do Corpo do Estado Maior, -Cornman ..
danle da Sub-Divisào Militar da Horta,
Carlos Benevenulo Cazimiro, dois mezns ; a -contar de 29 de Murça ultimo.
Ao Alferes Ajudante
do H.eg-imcnto de Infanteria N ." !2, João Fi.
.lippe de Gouvea,
quinze dias, a contar do dia 8 do corrente.
Ao Cirurgião de Brigada G raduado , -Joâo José de Lima c Costa,
. prorcgação
por trinta dias.
Ao Capitão Graduado
de Cavallnria
em disponibilidade,
Domingos Monteiro Torres, noventa dias.
Ao Capitão Graduado da mesma Arma tambem ern disponibilidade,
Rodrigo Maximo Cardeira , prorognçâo por mais doze dias.

-f!o;':"h~~--Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal Duque de Salda.
nha , as licenças que os Srsv Commanduntes da l.a, 2.·, e7. Divisões
Militares,
participaram
ter concedido aos Ofíiciaes abaixo mencionados,
na conformidade
do §, 11 da determinação
da Ordem do
Exercito N." 68 de J4 de Outubro do anno proximo passado.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Oavallaria N. 0'1, José Igna ..
cio Rodrigues Teixeira Momfw, quinze dias.
Ao Tenente Graduado
Ajudallte do Regimento
de lnfantcria
N.·
9, José Antonio da Cruz, cinco dias,
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Infanteria
N" l~, Hilario de Sousa, quinze dias.
Ao Tenente Graduado
Ajudante do Batalhão Nacional de Caçado.res de Santarem,
Joaquim José da Graça,
cinco dias.
Ao Capitão de Cavallaria em disponibilidade,
José de Mello Lemos
e Ahellos,
quinze dias •
4

.{) Chefe inlerino do RIlado Maior do Exercito

==

Q'Lu.rrtel

General no Porto, em o 1.' de Jl/aio de 185!2.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex." o Marechal
DUQUE DE SALDANHA, Commandante
Chefe do Exercito,
manda publicar o' seguinte :

em

DECRETO.
Tendo Snbidoá
Minha Presença as informações",
que Mandei
proceder ácerca dos Oppositores
segunda Dapellania
do Hospital
de Lnve lidos Mrlitaree em Runa, e Auen dendo a que o Presbytero
Antonio do Patrocinio , Egresso do extiucto Convento do Varatojo,
he merecedor de contemplação
por ser hum Clerigo de muita piedade,
bastante instrucção
e de exemplar conducla,
.e bem assim ~
Tendo em consideração
que em nenhum dos concorrentes
se dão as
circunstancias
dc preferencia expressas 110 paragrafo sexto do Decreto
de vinte e nO\1C de Dezembro de mil oitocentos
quarenta
e nove:
Hei por bem Nomear ao referido Prr sbytero , Antohio do Patrocinio , Capellão do menciuado Hospital de Invalidas Militares. O Presidente do Conselho de Mjnistro~, Ministw e Secretario do Estado
interino dos Negocio! da Guerra,
o tenha assim entendido,
e f~ça.
executar.
Paço de Leiria em vinte Je· Ahril de mil oitocentos cmcoenta e dois. = RAINHA. = Duque de Saldanha,
á

-*~*Por Decreto de 10 do mez proximo passado,
expedido pelo Ministerio dos Negocios do Reino, foram nomeados Cavalleiros da Or.
dcrn Militar de S. Bento de Aviz, o Major Graduado
do 1.0 Regimento de Artilheria,
Luiz A ugusto Rozier ; e o Capitão do Regimento de Granadeiros
da RAINHi\, Joaquim José M artiniano de Mel·
lo, devendo os agraciados
sollicitar do referido Ministerio os respectivos diplomas,
dentro do prazo legal.

-.~~.-

. Por Decreto d: 14 do mez proximo passado,

expe~ido pelo Mi.
dos Negocies do Reino,
foi nomeado Cavalleiro da Ordem
MIIIlar. de ~. Bento de A viz , o Major Graduado
do Estado Maior
de Artilheria
, Ignacio Xiavcr BurO'uetc,
devendo o agraciado sollicitar do referido Ministerio o reip:ctivo
diploma,
dentro do praz()
legal.
nl~t~TlO

•

-,,~*Sua Ex." o Marechal Duque de Sa ldanha , determina que 05
Officiacs abaixo mencionados
tenham os destinos ~lIe lhes vão desigllados:
J
Regimento de Cavallaria N." 7.
Cirurgifw de Brigada
Graduado,
o Cirllrgião
dI:' Brigada
Graduado do Regimento
de ,IlIfauleria N.· 2, Joaquim Nunes de
Aguiar.
Batathâo de Caca(lore.~ N." 7.
Alferes,
o Alfl'res do Batalhão
le Caçadores
N." 4, José Maria
H.odriguci.
Batalhâo de Caçadores N. o !).
4lfcres,
o Alferes do Batalhão de Caçadores N." 4, Antonio Alexandre Travassos de Arncdo.
Regimento de Infantcria. N.· 2.
CirurgiriO de Brigada Graduado,
o Cirurgião de Brigada Graduado
do Regimento de Cavallaria N" 7, Antonio Guilhcrmino
Furta •
. do, a fim de se instruir no Hospital Militar permanente
do Porto
na administruçâo , e economia Hospitalar.
Regimento.
de "~ranter.ia N.· 7.
Alferes,
o A lferes do Regimento
de lnfanteria
N" 16, Antonio
. Joaquim de Almeida.
Reg'imenlo de [nfanteria N. o 11•
.Alferes, o Alreres do l~egimento de Infanteria
N.· 16, João Augusto Guedes Quinhones.
Regimento de Infasüeria N." 16 •
.Alferes, os Alferes, do Regimento
de Infanteria
N.· Q, Augllsto
Gerardo Telles Ferreira,
e do Regimento de Infanteria
N .. II,
BentoFNreira.
lJatal/Mio
Nacional de Caçadores de Saniarem,
Cirurgiiio Mór ag-gregado ao refendo Bata lhfio , o Cirurgião do 1.Batalhão. l\lovp[ de Atiradores,
Antonio Germano Falcão de Car ..
valho, pelo haver requerido.

&!<\ Ex." o Marechal
Duque de Saldanha,
manda louvar o Cirurgião de Brigada da 5.· Divisão Mililar, Joaquim do Carmo MaIheiros , pela maneira porquê desempenhou
a inspecção do Hospital
Regimellt.al de Cavallaria
7, e pelas acertadas medidas qlle tom6u, de accordo com o Sr. Coronel Commandante deste Regimento, para rnolhor ar de {?f0mpto a parte admmistrl'tiva,
e economica

N"

do mesmo Hospital,

[ 'J
Sua Ex." o Maree1Jl'Il Duque de Saldanlm ~ determina que d'orl\
em diante quando se formularem
os itiner arios qll'l devem seguir
quaesquer Tropas, ou praças isoladas, se proeure dar a maior regulo.
ridade possivel á grandeza das marchas; de fórma tal, que as Trop~s
andem em cada dia 4 leguas, tendo apenas um de deseanço 'depois
de cada 3 de marcha. A referida regularidade
ma nter-se-ha sempre
que a ella se não opponham as conveniencias
do Serviço, a urgencia
deste, ou o ut ras C) uuesq U€!r circunstan cias gcraes ou lucaes , que
exijam modificar esta disposição.

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar que
o espirito da Circular de 2' de Abril ultimo, é, que tenham baixa
do Serviço todas as pra~as alistadas até 1847, que "a desejem;
ficando,
porém, em pleno vigor o que se acha determinado
sobre o
modo de conferir as referidas baixas. Os mappas juntos á citada
Circular,
só fazem ver o numero
de recrutas
que foi distribuído
a
cada Corpo, segundo o principio esta belecido,

-.~I-<.Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o se.
gl1inte:
]..
Que a licença registada de dois rnezes concedida pela Ordem
do Exercito N," l1,7 do corrente anno, ao Sr. Coronel Grnduado do
Corpo do Estado Maior, Commnndant e da Sub-Divisâo Militar da
Horta, Carlos Benevenuto
Cazemiro, deverá ser contada do dia ern
que nque llo Officia l a principiar a gozar;
e não da data designada
na citada Ordem.
~:. ~~lle o Capitão do RegimcnLo dI' Infantaria N.· 16, Joaquim
Fellx Pinto de Sousa, Commandou
a 3." Companhia de Infanteria
da Guarda 1\1unicipal de Lisboa até no dia !llO do mez proximo pass~do; e ~lIe o Capitão do Regimento de lnfanteria
N: 7, Antonio Mafia de Asstlmfjç'üo, tomou o COUlmando da dita Companhia
DO dia ~l do mesmo
mez ,

-.~-

Lice"fa. registadas concedidas aos Offtciaes abaizo indicado ••
Ao Cirllrgiã~ Mór do Batalhão
ro Brandeuo de Figueiredo,

de Cnça~()res
quinze dias,

N.· 4, Joaquim

Seve-

[ 4,

1

Ao Alferes do Regimento de Infanteria

N~'1,

navarro,
um mez.
Ao Cirurgião
Mór do 2.· Batalhão
do Patrocínio Torres , um rnez ,

Veteranos,

de

Pedro de Sousa Ca;
Francisco

Jostt

-.~*-

Foi confirmada por Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
a licença que o Sr. Commandante
ela 6." Divisão Militar,
partici ..
pou ter concedido ao Offieial abaixo mencionado,
na conformidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de a
de Outubro do anno proximo passado.
Ao Capitão Graduado
de Infanteria
em disponibilidade,
João da
Costa Simões, quinze dias.

o Chefe interino

do Estodo M{J;or do Eeeraito

=

N.O 29.
Quartel General no Porto , em b de Maio de lBá~.

ORDEM DO EXERCITO.

Slla
Chefe

o

Ex."
Marecbal
DUQUE DE SALDANHA, Commandante
do Exercito,
manda publicar o liC'guinte:

cm

DECRETO.
Conformando.Me
com a Proposta
do Marechal
Duque de Saldanha,
Commandante
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinar que os Officiaes abaixo mencionados I que se achavam considerados como amnistiados,
voltem ás posições que legalmente
tinham antes da usurpaçâo
, ficando nddidos nos Batalhões
de Veteranos que lhes VilO designados. = Primeiro Batalhão
de Veteranos
= o Tenente C roue l Hefoi mado de Lnfan teriu , Francisco Castcllino Manoe! de Aboim;
e os Alferes de Veteranos,
ManoeI da
Silva Botelho,
Manoel Luiz Pimenta,
e Antonio Joaquim de Bri.to.
S gundo Batalhão de Vf'ternllos = o Capi~ão Pagador Reformado,
Agostinho Fernandes Pereira.
Terceiro Batalhão de Veteranos
os Majores Reforrnados , Francisco
Antonio de Figueiredo Moraes Antas, e Francisco de Alrne:da e V asconcellos ; o Capitão de Veteranos , José Joaquim de Azevedo; e o Alfcres , Manoel
Antonio. O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secrotario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim
entendido,
e faça executar.
Paço de Leiria ern vinte de Abril de
mil oitocentos cincoenta e dois.
RAlNHA.
= Duque de Sul-

=

=

=

danka.

=

.

-.~*-

Por Decreto de 10 do mez proximo passado,
expedido pelo Ministerio dos Negocios do Reino,
foi nomeado Cavulleiro da Ordera
Militar de S. Bento de Aviz, o Coronel Graduado
addido á Escóis
Veterinaria,
Antonio Marill Henriques de Sousa, devendo o agraciado sollicitar por aquelle Ministerao o respectivo diploma,
dentro
do prazo legal.

-.~.AVISO.

e Ex." Sr. = SUA MAGESTADE
A RAINHA,
Houve
por bem Determinar,
que cm confPTmidade do q ue dispõe o artigo 2: da Amnistia
publicada
na Ordem do Exercito
N.· f>~ de
1847, seja considerado
na situação em quP. se achava no dia 6 de
.out sbro d~ 1846, em disponíbdjdad~
sem vencimento,
o Capitão
de Infantena,
Francisco Lopes CaUIC,!ItOi de Menezes, cujo requc-

IIl:

41\

rimento acompanhava
o Officio desse Commando
em Chefe do Exercito, expedido pela 1.' Secção da L" Repartição ern ~7 de Dezembro ultimo: O que de Ordem da Mesma Augusta Senhoril comrnunico a V. Ex." para os devidos t'fTeito8. Deos Guarde li V. Ex,",
Paço das Necessidades,
em 13 de Abril de 13f>Q,
Duque de
Saldimha.
Sr. Oomrnandante
cm Chefe do Exercito,

=

=

-*~*--

determina que 05
Sua Ex." o Marechal 'Duque de Saldanha,
tenham os destinos que lhes vão deOfficiaes a baixo mencionados
'.ignados:
Batal/uio de Cacadores N.· 4.
'Cirurgião
Mór, o Cirurgião Mór d~)Regimento de Infanterla
N," 4,
Manoei Pereira de Mira Franco.
Batolhâo
de Caçadores N." 7.
'Alferes,
o Alferes do H.egimelllo de Lufuntur ia N." l
Luiz Pinto
de Mesquita Carvalho.
,
Batattiâo
de Caçadores N." 8.
'Tenente,
o Tenente do Batalhão d(~Caçadores N.· 5,. João Maria
de Magalhães
Coutinho,
pelo ler requerido.
Batallulo de enfadares
N." 9.
Capitão
da 3.a Companhia,
o Capità« do Hegimcnl.o de Infanteria N." 3, Luiz PaulilJo de Oliveira Pinto da França,
continuando 110 exor cicio em que se acha.
Reg'mento
de lnfonicria
N.· Q.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do Regimento de Infanteria N.· 11, Salvador Joaquim Barata Feio.
,
Regimento de Iofarüccia
N." 4.
Cirurgião M<Ír, o CIrurgião ,""ór do Batalhão de Caçadores N.· 4,
Joaquim Severo Bran deiro de Figueiredo.
Regimento de Inf'anteria N." 6.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento de Lnfanteria N," 9, José Antonio Ferreira,
Regirne)lto de Inf'anteria
N.· 3.
Ca p itlio da 5.& Oornpanhia , o Capitão do Regimento
de Infanteria N." 14., Gaspar de Azevêdo Araujo e Gama.
Capitães Graduad"s ~ os Capitães Graduados I do Regimento de Infun teria N." 4, Bernardino
José Duarte,
e do Regimento de lnfanteria N." 9, Vicente José de Sousa.
, Regimento de .lnfanlerw N." 14.
Capitão da 5." Companhia,
o Capitão
do Batalhão de Caçadores
N.· 9, José Maria Pinto.
1.. Batalhão
de J7eterano ••
Addido ao referido Batalhão,
o Brigadeiro
reformado addido 11,0
ô

3: Batalhâc

'!~y.eterancs

,

, ~~~~ ~ ~()~vê~ 9zorio~ __

o

-

-

--

[ 3]
2.· Batalhão de Veteranos.
Cornmnndnnte , o Tenente
Coronel reformado
addido 80 mesmo
Batalhão,
Jo acuim l\lilitào' S~rdillha de Gnsmâ«,
Major,
o M.ljor :efur:nado
addido ao dito Batalhão,
José Maria
dos ll amos,

--.~~.-

Sua E){.~ o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o le~
guinle:
.
1.0 Que o Sr. Coronel do Regimento de' l nfan ter ia N:2,
Francisco Cardozo Montenegro,
só gozou da licença registada
que lhe
J:avia sido concedida
pela Ordem do Exercito N.· 18 do corrente
n n no , até ao dia 22 do mcz proximo passado.
9.· Que n licença rcgí.tada
concedida pela Ordem do Exercito
N." 2l de ~Q de Março ultimo,
ao Sr. Coronel Graduado do Regimento de ln fan teriu .N" II, A11 tonio de Sá Malltoiro, deverá ter
principio no dia ~1,do corrente mez ,
3." (~lIe o Tenente Coronel Graduado
de Infonleria
em disponibilidade , Frnnc.sco da Sil vu Hoballo Saraiva,
a quem pela Ordem
do Exercito N.· 17 do corrente an no , foram concedidos sessenta
dias de licença reJistada,
só gozou trinta dias da mesma licença.
4. ° Que Q verdadeiro nome 00 Mnjor de Cave llaria , Major da.
Prnça do Fone de Nossa Senhora da Graça,
é Guilherme
Francisco de Almeida e Silva.
ó: Que o verdadeiro nome do Alferes de Cava lia ria que pela
Ordem do Exercito N" 92 do anno proximo passado foi passado á
disponibilidade,
é José Joaquim Barreto de Almada ,. e não José
Joaquim Barreto de Almeida,
corno na mesma Ordem se mencionoll.
6.· Que o verdadeiro nome do Tenente Quartel Meure, quo pela
Ordem do Exercito N" 17 do corrente an no foi reformado,
é José
Fernandes
S. Thiago,
e não CODlO na mesma Ordem se mencionou.
7.° Que o verdadeiro nome do Alferes de Cavs llnrio que pela
Ordem do Exercito N.· 9~ do aUIlO próximo pnssudo foi passado á
disponibilidade,
é Carlos de Abreu Secco , e não Carlos de Abreu
Lino , como na dita Ordem se men cio n nu,
.
S.
Que o Cabo de Esquadra,
A ugllslo l\f achado de Faria Maia,
tleclorado Aspirante a Official na Ordem do Exercito N" 27 de 23
de Abril ultimo, pertence ao Blllalhtlo de Caçadores N." f>, (> não
ao R~gj.mento de Infanteria
N.- 10, como por equivoco se publicou,
G

-*>-~*-

LiunçiJ iJrbil"iJdiJ ror tnoti,,()B de molrstio (ln O.({icial aboie« deela:
rado , e co,lji,.mac:ia por Sua Ex.· n Marfch(ll J)uqut:. de Saldanha.
l.!.'rn. Sessão de 21 de Aúril 1lllirllO.
Ao Major Graduado do Batalhão de üaçauores N.· 9, Ji'rancisco
Maria Ribeiro, setenta e cinco dias para se tractar.

[ 41
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Lice~aa ,.e~istadaJ concedidas aos Officictes abaixo indicador.
Ao Tenente
Graduado
do Regimento
de Cavallana
N: I, José
Rodrigues da Silva, prorogaçrw por mais noventa dias.
Ao Capitao Graduado
do Batalhão de Caçadorcs N." õ, Gregorio
de Magalhães Collaço,
pro"ogação por sessenta dias,
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N."
Ignacio Ferreira
Pinto,
quatro mezes ,
Ao Capitão Graduado
de' Cavallaria
em disponibilidade,
Antonio,
José de Brito Fragozo Amado, quinze dias.
Ao Capitão do CZ," Batnlhâo
de Veteranos,
Francisco
da Veiga
Vellozo , dois mezes.
ô

Foram

-*>:.~ ..-

,

confirmadas por Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha, 1\5 licenças qlle os Srs. Comrna ndnntcs da 1.&, 1),-, c 6," Di'Visões Militares,
participaram
ter concedido aos Officiaes n baixo mencionados,
na conf-ormidaJe
do §. 11 da determinacâo
da Ordem
do Exercito N." 68 de 11. de Outubro do anilo proxirno passado.
Ao Tenente
do Regimento
de Cavallaria N." 4, Herculano
Jose
Pereira,
seis dias,
Ao Major Gmdnado
do Re~imento
de Caval1nria N" 8, A ugusto
Cesar da Cunha,
cinco dias,
Ao Tenente Graduado
do mesmo Regimento,
Henrique Caldeira
Pedrozo, leis dias.
Ao Tenente Graduado
do Batalhâo de Caçadoí'es N,- 8, José Maria Lopes Ribeiro,
quinze dias.
Ao Major Graduado de lnfanteria em inactividade temporada,
Francisco dos Santos EJoy Seixas , quinze dias,

N." 30.
QUl.lrlel General no Porto,

em 18 de

Maio de 18ó!\

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex.& o Marechal
DUQUE DE SAJ.DANIIA, Commandante
Chefe do Exercito , manda publicar o seguinle: .

eJl\

DECRETOS.
Rei por bem,

na conformidade

do artigo trinto e seis do De ...
trinta e sete, Promover
Valentim Evaristo do Hêgo, ao Posto de Alferes Alumno, por haver requerido em Novembro ultimo,
mui anteriormente
á promulgação do Decreto de dez de Dezen:bro proximo passado , tendo já
então não só o Curso prcpnratorio
de Engenheria
da Escola Polytcchnica,
un icas llilbilitaçves
exigidas pela Lei vigente,
mas tarnbem o respectivo Curso da Escola do Exercito,
com excepção da
t;egunda Cadeira a cujo exame tem direito;
e outro sim em attenção a que por se haverem demorado
as informaçi'es,
a que se pro.
cedeu,
dehou de ser despachado
em tempo competente,
O Presidente do Conselho de Ministros,
MinistrQ e Secretario
de Estado
interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça
executar.
PilÇO das Necessidades,
em quatro de Março de mil oitocentos cincocnta e dois. = RAINHA.
= Duque de Saldanha.
orcto de doze de Jn neiro de mil oitocentos

Hei por bem Promover ao Posto de Alfer~s Ajudante
dn Praça
<le Extremoz,
o Primeiro Sargento do Carpo Telt!grílüeo,
José Cardozo Montenegro,
em attençâo á sua fidelidade
ao Governo Ligitimo, e contar mais de trinta e um annos de Serviço. O Presidente
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino
dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar, Paço "0 Porto,
em quatro de Maio de mil oitocentos cincoenta
e dois. = H.AINHA.
= Duque de Saldanha.
Hei por bem Promover ao Posto de Alferes AjudQnte da Praça
-de Setubal , o Primeiro Sarzento que pertencêo ao extincto Corpo
Militar do Ar~enal do Exer~ito,
no Serviço do qual ainda se conscrvu , An~OI.lI.oLadislau Arnaute,
em altençno á sua fidelidade no
G~verno LIglllmo,
ter feito a guerra Penin~ular,
e continuar depOIS.11
prestar bom SNviço do qual conta .q!,areuta
e UU) annos, O
Prejildente do Conselho de Ministro~,
MIIllstro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim enténdido , e

•

faça executar.
Paço no Porto, em quatro de Maio de mil oitocentos cincoe nta e dois.
RAI1JHA.
= Duque de Suldanlui.

=

~

---*:é-~y,-

Por Decretos de 4 do corrente meto
Para passar á Classe dos Officiace em Comrnissôcs
activas, a fim de
servir na Guarda Municipal de Lisbon , o Capitlio do Regimento
de Infanteria
N.· 7, Antonio Mnria de Assumpçl\O.
Regimento
de Cocalloria
N. o 1.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
Ajudante
do mesmo Regimento.
Antonio Maria da Silva.
Alferes Ajudante,
o Alieres, José Joaquim Casqueiro.
Regimento
"-e Caoallaria
N.· 7.
Com mandante da 6." Companhia,
o Major Graduado de Cavallaria
da Guarda .Municipal dõ Porto, Domingos da Costa Ribeiro.
Botathâo de Caçadores N, o Q.
.
Alferes Graduado , o 1.. Sargentl) AllJr:lno Aspirante a Ofiicinl do
mesmo Batalhão,
Joâo Candido Cordeiro,
por SE' achar nas circunstancias de lhe aproveitar
o disposto no Art. 61.· do Decreto
de 11 de Dezembro ultirno, que org anisou o Collcgio Militar.
Re eimenio de Infante-na
N.· 7.
Alferes, o Alferes Ajudante do Ll~gimento de Arlilheria da Carla',
João Evangelista
de Paula Lobo, continuando
no mesmo exercicio.
Inactividade
temporaria.
Capitão Graduado , o Capitão Graduudo
do Regimento de Infan«
teria N.· 8, Antonio Carlos de Mendonça Furtado de :l\fenezes,
em consequencia
de haver sido julgado incapaz de Serviço temporariamente,
por uma Junta Militar de Sande,
D iS7>onibilidade.
Tenente
Graduado,
com a antiguidade
de gg. do Abril do 11Ono
proximo passado, o Alferes de Infuntoria , nesta situação, Soveriano Silvestre Lapa.
L o Halalhâo de Veterano ••
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Batalhâo , o Alferes de Infunteria,
João José Dlniz, por lhe aproveitarem
as disposições do Decreto
de 23 de Outubro do anno proximo passado.
3.· Batalháo
de reteranoB.
Reformado
na conformidade
doAlvaráde
16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Batalbão,
o Alferes de Cavallarin,
J?sé ~e~ Magalhtles Menezes Villas Boas, por lhe aproveitar
as
disposições .do Decreto de ~3 de Outubro
do anno proximo PU!
0

sado,

[ :J ]
Sua Ex," o Marechitl Duque de Saldanha , determina que 0.5
Officincs abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes Vr\O designados:
Rezimento
de Cavallm'ia N.· G.
Tenente,
o Tenente "do Regimento de Cavalluria
N.· 7., l\Ianoel An.
tonio Bello.
Rcgimento
de TnfcJnteria N.· 9.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento
de Infanteria N.· H" Antonio Guedes da Costa Azeredo Pinto.
Reeiowot» de [nfantcria N, u 10.
Alferes Graduado,
~ Alferes Graduado
do Batalhão de Caçadores
N.· ;', Luiz de Vasconcdlos
Corrêa de Barros.
Regimento
de Infanteria N.· 11.
Alferes, o Alferes do Regimento de Infanlcria
N. o 16, Bento Fer ..
reira,
Regimento
de Tnfanteria
N.· 1~,
Cupit:lO da 3." Companhia,
o Capiti:lo da 8.", Caetano Pinto Rebello,
Commandante
da 8.~ Companhia,
o Major Graduado
Commuudante da 3.", Antonio Bernardino
Nogueira,
1.o Batalhão
de f/eteranos,
:Addido,
o .Tenente Reformado addido ao 2.0 Bntalhâo de Vetem ..
nos, 'Joüo de Azevêdo Coutinho.
1'01TC

de S. Vicente de Btlém .

Addido , o Sr. Brigadeiro Reformado , Francisco Alexandre Lobo,
1.o Bataihâo
Af ovel dc A tiradores,
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór aggregado
ao Regimento
de Vo ..
Iuu tarlos do Commercio , Francisco Alberto de Oliveira.

--jt~~.--

Re{(imcnto de l nfanteria N:

1.

Porta

Bandeira,
o Primeiro Sargento Aspirante
a omcial do mes1110 Corpo,
O. Gastão Antonio da Carnuru , por se achar habilitado conforme o disposto no §. I O." do A.rt. 1.", do Cap, 8,9 do
Decreto de !lO de Dezembro de lHl·9.

-*~It-

.

Licenças arbitradas por motivos de mo/estia aos OJficiacs abai~() declarados, e confirmaâo« por Sua Ex.' o Marechal Duque de Saldanha,
Em Sessõo de 6 do corrente me:;.
Ao Ten~nt~ Coronel do Estado Maior de Ar tilheria , Joaquim José
de 011 verra , sessen ta dias •
.Ao Tenente do RegImento
de Cavallaria
N.· Q, Lunceiros da RA lNUA,
Caetano Teix.eira de Azevedo,
sessenta dias para concluir
o seu tractamento,
Ao Tenente Graduado do Re~imenlo de Cavallaria N.· 6 }<'rancisco Pereira de Castro, qu:renta dias,
'

Ao Cirurgiào Mór do Batalhão de Caçadores N" 1, José Coelho
da Silva, sessenta dias para ares patrios.
Ao Major Graduado do Regimento de Infanteria N." 4, Fortunato
Maria Pereira ~ quarenta
dias.
Ao Capitão Graduado
do Regimento
de Infanteria
N" 10, José
Eduardo da Costa Moura, sessenta dias para se tractar.

~~.-

- ..

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
.
(~\Ie o Sr. Brigadeiro Graduado.
Commandante
do Regimento
<Ie Iufanteria
N." ii, 1\1anocl Eleurerio
Malheiro,
só gozou até no
dia 1.. de Maio, da li ccnça registada de noventa dias, que lhe foi
cnncadida pela Ordem do Exercito N. ·13 do corrente anno , toman<lo nessa mesma data o Üo mma n do do referido Regimento.

--#:t:J~.--

Licençasrep istadus concedidos (lOS Officiaes abaixo indi~ados.
Ao Alferns do Regimento
de Cs valln riu N • :1, Antonio Xavier de
Mello e Lacerda de Brcderode,
trinta dias.
Ao Capitâo do Regimento de Ca va llaria N." 8, Bartholomeu
de
Oliveira Leitão, prorogaçâo por trinta dias.
Jt.o Alferes Ajudante do Regimento de Lnfa nteria N.· 11, Antonio
Manoel da Silva , trinta dias.
Ao Major do Regimento
de Infantr ria N." 15, Pedro Alcxnnnre
da Silva c Oliveira,
noventa dias; a começar do 1.0 de Junho
proxirno futuro,
'1\0 Capitão Graduado
do mesmo Regimento,
José Maria Alvares
Quintino,
noventa dias.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infan tcria N.· ]6, Pedro
de Alcantara Carneiro ZHrallo,
prorog açâo por noventa
dias,
,Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infuntcr ia N." 17, Ignacio José Corrêa, quatro mez es.

-.~~.-

Foram

eonfirrnades por Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
8S licenças
que o Sr. Com mandunts
da 7.rJ. Divisão Militar,
participou
ter concedido aos Officines abaixo mencionados,
na conformidade do ~. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N" 68
de 14 de Outubro do anno proximo passado.
Ao Cirurgião Ajudante
do 2. Regimento
de Artilheria,
Euzebio
Valeriano
de Maltos,
oito dias.
•
Âo Cirurgião Ajudante
do llegimento
de Cavnllaria N." 1, JOUQ
Baptista H.ollo, cinco dias.
Ao Alferes do Regimento deCavnllaria
N.· 5, José de Vneconcellos
Fernandes e Sá, cinco J ias.
0

(J

Chefe interino

,J()

Edado Maior do EJIC,.eito

=

N. 31.
O

QUflrlel Gene"al em Aveiro,

Q3 de Maio de 1M!!.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex.&
Marechal
DUQUE DE SHDANRA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandantc

em

Por Decreto de 20 do corrente me".
Regimcntn de Infonterio .N. o 17.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
de Infanteria
em dispo«
mbif idade , Gabriel Corroa de Brito.
.
Companhia de Saude do Exercito.
Tenente,
o Tenente
do Regimento
de Infanteria
N.' 7, Manoel
das Neves,
2.· Batalhão de Veterano»,
Reformado na conformidade
doAlvaráde
16 de Dezembro de 1790,
ficando adJido ao referido Batalhão,
o Capitão de Cavallariu em
disponibilidade
, Paulo Lopes da Malta,
em consequencia de haver sido julgado incapaa de Serviço activo pela Junta Militar de
Saude que o inspeccionou.

Batalll1ío Nacional de Caçadore« de Tavira,
T'enente

, o Alferes,

AlfPres,

o Soldado,

Anastacio José dos Ramos Faisca Caimoto.
Antonio Marcos Pereira Vaz Velho.

Por Decreto da mesma data, contando a antiguidad~ de 4 do
dito mell.
Regimcn-lo de Granadeiro» da, RAINHA.
Alferes Graduado,
o Porta Bandeira,
Llliz Jgu8cio Xavier PaImeirim,
por se achar nas circunstancias
de lhe aproveitar o disposto no Art. 61.° do Decreto de 11 de Dezembro do anuo proximo passado.

Regimento de Inf'anteria N." 10.
Alferf'l Graduado,
o LO Sargento Alumno Aspirante a OmeiaJ, An.
tonio da Silva Morào, por se achar nas cir eunstunciaa de lne aproveitar o disposto 110 Art. 61.· do Decreto de 11 de Dezembro ui.
timo.
Por Decreto de 21 do dito mez.

Regimento
Capitão
• Silva

"
Demittide

Quartel
'I'orres,

Mestre,

de Infante ria N.· 5.

o Capitão

Quartel

Mestre , Alexandre da

Batall.t'f.? Nacional de Caçadores de Bragrmça..
do s"rvlçO, por II' o cou vir, o Co pitào , Lura Carlos de

Macedo de VaiconcellO!.

PORTARIA.
Tendo o Alteres de Infauteria
em disponibilidade,
João Eulalio
de Mendonça,
Alumno da Escola Polytcchnica,
perdido o anno
por faltas nâo justifIcadas na quinta e sexta Cadeiras,
cm consequencia do q\l(~ foi avisado em 30 de Abril proximo findo, pelo Director
interino da referida Escola,
para receber guia a íun de se apresentar ao COlllmandante da L." Divisfto Militar; e sendo outro sim muito dasfavornveis
as informa~ões que a seu respeito haviam dado os
r:speclivos Lentes., em quanto a seu .a~.ro\'eilamento,
pelo que .i~í.
fora mandado
admoestar
por este MIOltitt>rio, sem fructo a lgum:
Manda
A RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da
G uerra , q ue Ihe seja d escon tado no seu tempo ,de Serviço aq uelle
que o referido Alferes empregou nas Cadeiras que acaba de perder,
por lhe ser applieavel o disposto I\~) Art. 2: do Decreto de 10 de
Dezembro
pr oxirno passado.
Paço IHl1 Viounu do Castcllo , 9 de
Maio de 18[)~.
Duque de Saldanlia,

=

-'*~*-

Duque de Sa ld a nha , determina
Sua Ex.& o Marechal
mencionados
tenham os destinos que lhes
Officines abaixo
signados .

que os
de-

V:1O

Batalltâo de Caçadores N.· õ.

Capitão

da 3." Companhia,
o CnpitllO.do Batalhão
de Caçadores
N.· 8, Domingos José de Almeida Barboza.
.
Baialhiio de Ca;adores N.· 8.
Commandanle
da 6,a Companhia,
o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· 5·, 'I'hiago Ricardo de Sour e , continuando
no
exercicio em que se acha ..
Regímen-lo de Infanleria N.· 1.
Alf~res, o Alferes d~ Regrmento de Iufunteria N.· 7, ManoeI Fermino da Trindade Sardinha.
Regimento de Infunteria N. o 3.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento
de Infanteria N.· 6, José' Antonio Ferreira.
Tenente Graduado,
o 'I'eaeute Graduado
do Regimento de Irifanteria N" 2, Salvador Joaquim Barata Feio.

---*>-~.-

Em consequencia
do Offieio do Ministerio da Guerra de 24 do
corrente,
Sua Ex" o Marechal
Duque de Saldanha
Comrnandante
em Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
Tendo-se examinado
na Repartição
competente deste Ministerio
as papcletas de cabeceira
dos doentes tractados
nos hospitaes militares com referencia
ao 1.. e ~ .. semestre de ] 851, e tendo-se notado que cm aluumas
dessas papeletas
a descripção
symptomatico
das d~versas JDol~sLÍas é aUiencontrada
defficiente,
não se podendo.

[ 3 ]
assim achar n rllz:lo do, tractnmentos
e dietas prescriptos , adverte-se
a todos os Facultativos,
clinicos dos hospitaes militares,
que prestem para o futuro sua ma is seria auençào a este ramo importau tissimo do serviço que lhes diz respeito;
devendo os mesmos Fncultati vos militares ficarem na intelligencin:
1.. de que a historia oseripta , nas papcletas , das doenças e trnctamento
dos militares é o
documento
official mais essenciul e comprovativo
pelo qual na Repartição superior de Saude se possa avaliar lião ~Ó da sciencia e instrucçâo medica du Facultativo
cliuico , se IlrLO do zêlo e habilidade
pratica com qUf' os doentes fornm observados e tracrados nos hospltaes ; 2.0 que estatllindo·se
tanto no §. unico do Art. 8.· do Decrcto de 1:~ de Janeiro de 1837, publicado
na Ordem do Exercito
N," 13 do rnvstno a n no , como 110 Art. 4.1 do Decreto de 6 de Outubro de 1851, publicado na Ordem do Exercito N: 80 desse mesmo anno , que - " em casos excepciouacs
poderâo preferir para [l.
" promoção de Cirurgiões .!\1óres a Cir urgiôes de Brigada superiores
" c provados conhecimentos
scientificos " torna-se ainda n eces»
sario , para se conhecer bem, e p1"<J.ticamente,
a capacidade
scientifica dos Facultativos
militares que estão 110 caso sujeito , que as papeletas expressem fiel e circunstanciadamente
o rigor clinico e a ver~
dade da observação,
e quo demonstrem , na auseucia doutru prova
superior de sciencia , o merilo relativo de cada Eacultativo
militar;
B." que será publicado em Ordem do Exercito o nome do Facultat·jyO militar que se mostrar omisso nesta parte de serviço propriamente medico; 4.· finalmente
que os Cirurgiões de Divisão e de Briga.da, aguem incumbe o exame e inspecção
das papeletas de cabe~elrfl, s~o responsaveis , depois de terem posto ncllas- o 1)'isto, pelas,
uregulandades
que por veutura abi se encontrurem.

-.~If<-

Sua Ex.& o Marechal Duque de S, ldanlla, manda declarar o seguinte:
1.. Que o verdadeiro nome do Sr . .Marec.hal de Campo Reformado,
e Lente addido á Escola Polytl'chllica,
é Jacinto Carlos
Morão Pinheiro,
e não Jacinto Cflrlo5 l\1011riLO Pinheiro,
como se
publicou nas Ordens do Exercito N. o 89 de 12 de Dezembro de
18:) I, e N.· 18 de 28 de FI~vereiro ultimo.
.
2. o Que o Gapitãn do Estado Major de 1\ rlillteria,
José A ulJ'ustn
da Terra, tomou o Comtnando
do material da me~ma Arma d~ L"
Secção na 10.· Divisão Militar,
110 dia 1.0 de Outubro
do alloo
proximo passado.
~." Que? Segundo Tenente do Estad::> Maior dc Artilheria,
JoaqUIm AntOnIO Boquete.
tornou o Commanno
do matcrial da ml'Sma Arma, da 1.·2.· c 7.· Secções da LI< Divisão .Militar,
no dia
1: de Dezembro do anilo proximo passado.

4.° Que por Aviso do Ministerio da Guerra de 3 de Dezembro
ultimo , foi mandada considerar COmmiS5(IO
activa, a do Tombo das
Reses propr ir-dades que constituem o apanngio -da Corôa.
f>: Que Manoel Joaquim Santiago que pela Ordem do Exercrto
N" [) de li> de .laneiro de 1852, foi reformndo e nddlCio ao 2: Bn.
talbllO de Vetcr a nos ,. é Alfe,ros de Cavallatia
c não Tenente,
corno
por equivoco se mencionou un dita Ordem.

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

Por omeio do Ministerio da Guerra de 19 do corrente, foi conceàida licença illimitida , sem vencimento algum, para ir ao Irnperio do Brasil trnctar de negocios proprios,
no Ciflltgiflo Ajudante
Reformado , uddido {L Companhia
de Veteranas
de Mauosiubos ,
Joaquim José Pereira.
'

,-">-~'*-----

Por Aviso do Ministerio da Guerra de QQ de Abril ultimo,
fo ..
ram concedidos cinco meses de licença registado,
sem vencimento
de soldo, p9ril visitar Paires E~trallg-eiros,
ao l',1njor Graduado do
R<'gimcnto de Infan teria N.·
Chefe de Estudo Maior da 9." Di.
visão Militar,
Manoel lt'clkinllo Dias, cuja licença teve principio
no dia l2 do corrente.
õ

,

_*:t$C..(*-

Sua Ex." o Marechl11 Duque de Saldanha , determina que no
tempo de praça do Capitâo Graduado
do Regimento de Jofanteria
N" 16, Jorge Iliggs, se conte os dias desde :1 de Agosto de 1833
até 27 de Maio de 1834, qlle servio no extincto L" Batalhão do
Commercio,
durante a lucta contra a Usurpnçâo , por lhe aproveitar o disposto na Carta de Lei de 13 de Março de 184f>.

.

*~.-

Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar Aspirante 8 Official , por se achar corupreheudido
lias disposições das
Leis de 17 de Novembro de 134,1, e õ deAhril de 18Jf>, o Segundo Sargento do 'Regimento
de .I nfanteria N." 4, José Leal Coelho.
---:-f..~.Licença arbitrada por motivo de molestia ao Of(icial abai:rm declaraSUI1

I

'

do ,-e con.jif1maáapo,. Sua Ex.

a

O

Marcchal Duque de Saldanha,

Em Sessáo de 23 do me1. proximo passado.
Ao Major Reformado
Governador
da Fortaleza de S. Thiago, Nu110, A Ivares
de Andrade,
sessenta dias para fazer uso da banhos
das CalJas na sua origem.

,

--.~'#-

Lit;:cnça f"etrittada conrcdidll ao Official abai8:o indir.aPJ).
Ao Alferes do llegimento
de Iufanteria
Carvalho,
noventa dias.

o

Chefe interino do E.iodo

N .. 2,

Maior

MaMeI

elo Ea1erctlo

f<'crrcira de

=
I

QWlI'l-el General na Rua

em ô de Junha

de Santo Ambro'l.io,
de' 18õ2.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQUE DE
Chefe do Exercito , ma.ll~a publicar

Commandantc

SALDANHA,

cm

o seguinte e

Por Decretos de ~8 (lo meio proenmo passado:
, '
~ ." .Regzmento de Artilheria,
Scgun1:!os Tenentes,
os Segundos Tenentes da mesma Arma em disponibilidade,
José Fernandes
Viegas da Gama Nobre , e Cust{jdio Manoel Leite.
~'

,

Btüalliâo

dc Caçadores N,· 4,.

Capitão Graduado,
o Capitâo Graduado
de Infantcria
bilidade,
João Me rques Coelho,
Regimento
de Infamlerio N. o 1..
Capitão. Graduado,
o Capitão. Graduado de Infanteria
bilidade , Luiz Antonio de Abreu.

-

Regimento

de Lnfanieria N.

o )

em disponi-

.'
cm dispcni-

3.

Dcmittido,
pelo reg uerer , a Capitão Graduado
do mesmo Regimento, João José Botelho de Lucena.
\
Regimento de Infonteria .N•• 16.
Alferes Graduado,
contando
a antiguidade
de 4 do mez proximo
, passado,
o 1." Sargento Alu.mno Aspirante
a Official do mesmo
Regimento,
Gerardo Augusto Pcry , por lhe aproveitar o disposto
tIO AI t. 61.· do Decreto
de II de Dezembro do anne proximo pa!·
sado , que rcorganisou
o. Collegio Militar.
.

D ispomoitidadc.
Alferes,
o Alferes do 'Regimento
de lnfanteria
N." ] 1, João Augusto Guedes Quinl!ooes,
para ser convenientemente
empregado •
• Llatalluio Nacional de Caçado"es de Braaomca.
Coronel , o Proprietario,
Francisco de Sousa Rebcllo 'Pllvão.

-,.~~".-

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
d('termínà que 05
Officiaes abaixo mencionados
tenham os destinos que. lhes' vão designadce :
•
'.
,
,Regimmto
de Tnfa'lteria N,· 11.
Clrllr~IUO ~J'ldante,
o Cirurgião
Ajudante
do Regimento
dei CaCavallaria N. o 13, Augu.to Carlos 'I'eixcira de Aragão.
1.. Batalhão de Veteranos.
Addido,
o Ca.pitão reformado add:dQ ao 2, • Batalhão
de Vetcra-

nos- PaQlo Lopes da. Matin.

•

Tendo havido incxactidâ» na publicaçâo

do Aviso do JI.1z'nisterz'o
da Gne1'ra de 9 de Agosto de 1851, transcriplo
na Ordem do
Exercito
N. o 47 do referido annu; novamente se publica nesta
Ordem.
III.· e Ex.· Sr.
Sendo presente A SUA MAGESTADE
A
RAlNHA
o Offieio desse Estado Maior General,
datado de fi de
Abril ultimo,
perguntando'
como se deve contar ná conformidade
do §, 2.· do Art. 3 o da Carta de Lei de 23 de Murço de 1848, o
tempo de Serviço ás praças dos Corpos Nacionnes , que passaram a
1.a linha, :Foi A Mesma A ugusta Senhora Servida Resolver , crue á3
referidas praças se conte o tempo de Serviço,
desde o dia em que
se aiistaram 'Ilaquelles Corpos,
para todos os effeitos , excepto pura
o período que devem servir nos de linha, como se para estes fossem
rccr utadcs : O que de Sua R,!ul Ordem communico a V. Ex." pam
os, fins convenientes.
Deos Guarde à V. Ex;",
Paço de Cintra ,
'em 9 de AU'oslo
de
1851.
=
Duque
de
Saldanha.
Sr. Com..
o
,
mandante
em Chefe do Exercito.

=

---*>-3~·---

I

Sua Ex," o Marechal
Duque de Saldauha , manda publicar oJ
Avisos do Ministerio da Guerra que abaixo se seguem:
Mini&tcrio da Guerra. = Repartiçâo
Militar.
'2.~ Secção. =
lU: e Ex." Sr.
Representando
() Supremo Conselho de Justiça
Mditar em Consulta
de ] [) do mez prcximo passado, qlJe a declaraI;ão ordenada no Aviso de 1] de Dezembro de 1350, publicado n a
Ordem do Exercito N," 58 do dito anilo. SObC0 odia e hora em que
se verificasse a deserção,
não pôde satisfazer ao fim que SI'! propõe,
como pela experiencia
se tero conhecido:
Ordena SUA MAGESTADE A H.AINHA,
em conformidade
com a referida Consulta,
l}llC se publique
cm addicionamento
ao citado Aviso, que us Authoridades 1\-1 ditares rcspecti vas declarem ex pressa mente nos assen tarnsntos', ou ém quaesquer actos neccssarios á otganisaçâó
do procésso ,
Ij dia
c hora da apresentação
dos desertores,
para o que sendo neCI'ssi1rio sollieitarâo das AUlhoridades Civís os precisos' esclarecimentos: O que A Mesma Aug ust« Senhora IDe Determina
comrnunique
a V. Ex ," para os effeitos convenientes.
Deos Guarde
a V. Ex.",
j)nço das 'Necessidades,
em ~ de JlI,nho de lS':)!2. ~-::; Dwoue de
Saidanlia.,
Sr. Cornrnandante
em Chefe do Exercito ..

=

=

=

=

III:
.ido
pois
}lor

=

Ministcrio da Guerra.
Repartição
Militar.
3." Secção, e Ex." Sr. :::..-:Tendo pelo Deereto do L" de Janei'ro de 1334
(~xtincta a lnsp~cção permanente
de Cavllllaria,
e passado dllá Inspecção Fiscal do Exercilo,
o Cofre da remonta creado
pecrt'lo c Instrucções ele 11 de Agosto de lal3, o q lIai Cofre

ilei~ou de CJÜiLir ~m virlut.ie

do disposto no~-\.rt.~õ~ ~o Regutamento

[3

i1nra

a Adrninisl'rnçrlO

da Fnzenda

1
Militar

do' lb

cio Setembro

de

1314,
o eutâo fir-o u no ar hirrio do GIW(~rno. c) proced.C'r Ú remonta
pnra Serviço do Exercito
, pela maneira
mais CCOIl0lnlCa,
e vnnrajosa
Fazenda
Publica
; havendo-se
em tal caso levado a effcito
esta remonta
por meio de Commissôcs
, na maior parte
presididas
pelo Commnndantc
da Escola Vcler!n"ril~,
em cujo archivo se tem
por isso guardado
as re~açôes re~pecl1vns
a mesma
rernonta ; e convindo que no dito archivo
continuem
fi g uar dar-sn
semelhantes
papeis,
para. que com tu.e. documentos
1'0$:'0 na mencionada
Escola
1111Ver completo
cOllheclIneilto
dn mater.a , e s~r prestado
com a de"ida cxaclidZLO, c claresa , qualquer
es elarecimento
, que se torne
prvciso.,
e scjn competentemente
exis ido : Uou\'"e por bem SUA
.M A GESTA D E A IL\lN B A, Determinar- que tanto as Comrnissões
espcciaes
, que ora existem
nomeadas
pnra effectuar
a compra
de
bestas muares,
e cava llos pam os Corpos de Artilheria,
e Cava lla»
ria, e que no futuro para isso se nornearem
, como os Conselhos
Administrati vos dos referidos
Corpos , q'WIH.!O forem nuthorisados
a fazer compras
parciues , remott a m directamente
ao Commandanre
da
predita
Escçla , copias authcnticas
das relações originaes,
que para
o competente
processo
sào enviadus
ao .Ministerio
da Guerra,
de
todos os cavo ljos , e muares,
que por tal medo comprnrem,
comprehendcndo-sc
quncsquer co ndicçôos
para este acto convencionadas; e devendo
fi remessa
das IIlNnH1S copias,
c cnn d icçôes ler fc'j..
ta, relas Commtssões logo que tillde o Serviço
de que foram encarregndas,
e pelos Conselhos
Admini.trati\'os
1\0 fim de ce da semestre:
O 4U6 A Mesma
Augus fi Scnhorn
Manda
( rnmunir-ar
n ~.
Ex ." para setl conhecimento,
e devidos
('ff('itos. Deos Guarde
n V.
Ex.·, Paço na Marinha Grande,
23 de Maio de 18!)2. = Duque
de Saldanha.
Sr. Commnndante
cl1I Chefe
do .Exercito.
á

=

-.~'i?<"-

,

Sua Ex!
o l\hrechal
l).uqlle de Salclllnha , manua declarar
o seguinle:
L"
Que fi licença
de Sl'ssenta
dias que na Ordem
do Exercit()
N." 30 de.I8
de ~h.iio IIltitnl),
s!' ucclnfoll
ter sido arbilrada
)11'1<\
Junta
Mllltar.Je
Saude,
em S's~5.o de G do dilo mez,
ao Tenente
~oronel
do Ehtado J\1ai(IT de Anill:crin
~ .foa'luirn José de Oliveira,
e para fazer liSO de a~l)as fNrCng. p 3rt', ~.H)Irios.
2."
Que o verdadeiro
nome do TCI\(>nle Cl'adllAdo
do He".imPTlto
~e lnfanlerin
N.· 7, é Francisco
de Carvalho
Morüo, e nã~ l'rnllCISCO de
Mourflo
como flor !'qui~oco t('m sido declorado' ,
II Carvalho
.,
e por .Ie pertenc<>r o appellido
de
Pinh(·iro = sl'g'undo mostrou',
?etermll1n Sua Ex.- o Marechal
Dilqlle de Saldanha.
que o tJÜn
~enente
Grnd~ado. seja d'ora cm d.unte nomcado, :Frul.lcisco lk

==

Carvalho

Morao PlOllc1ro.
:

[ 4. 1
8." Que o verdadeiro nome do Alferes Graduado
do ttegimento
de Infanteria N." 10, que pela Ordem do Exercito N: 31 do corrente anno foi promovido ttquelle posto, é Antonio Maria da SílV4\
Mourão,
e não como se mencionou
na dita Ordem.

·

_.~~*-

'Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar As.piranle a Offioial , por so achar cocuprehendiuo
nas disposições dai
Lois de 17 de Novembro de 18t1 , c Ó de Abril de 1845, o Cabo de
.Esqu·adra do Regimento
de Lnfanteria N." '3, Carlos Augusto da
l;'oll~êca.

____
(!<~?:<I-

Licenças arbitradas 110r motivos de molcstia aos Dfficiaes ab(Jixo de.
cloradoo , e confirniaaus 110r Suo E»," o lHarcchat Duque de Sul·
danha.
~.
Em Ses~/írl de 7 do me~ pro.cimo passado •
..Ao Capnão Quartel Meslr~ do B{ltal!J:1O de Caçadores N: .(), João
da Costa G uirnnràes , q uar en ta dias para fazor uso de Lanhos dai
Caldas na sua origem.
'
Em SeSSi10 de ] 8 do ditá me'l:..
Ao Alferes do Hel!:imento delnfantcria
N."2, 'I'homaz Xavier Garrett, eessenta dias para continuar li truci ar-se em ares do campo.
Em Scssâo de ~Udo dito me,. .
.Ao Major de Infanteric
ü'ddido no Forte de Alrnada , Raimundo
· Alves Martins de l\lenezcs,
sessenta dias para fazer uso de ba• nbos das Caiu as da Hainlln na sua origem. '
Ao Alferes de
fanter ia em disponibilidade,
"Felix Vecclii , trinta.
dias para fuzer uso de hnnhos sulfurcos do Arsenal.
Ao Auditor da L" Divisào Militur , João Antonio Pimcntel de Macêdo , quarenta dias para ares do campo.

lJrn Sess10 de

~Q

do dito mc'Ãl.
o

Ao Major do Regimento
de lnfantNia
N. 3, Luiz Xavicr Valen·
te, sessenta dias para ares do campo, e fazeruso de banhos thermaes cm Vizella.
,
Em Sess,ío de Q'3, do dito me".
;Ao Alreres do RcgiUlcnto
de .Infanteria
N." 3, Lulz Candido
da
Costa, sessenta dias para continuar li tractar·se em ares do campo. '

-.~.-

.
Licenças registada. c01~cedida5 aOI! Officiac. abaixo indicadOl .
.Ao Facultativo
V {>t~rjnario ào Rcgimftllto 'de Cnvallaria N.· 3, ltran.
, ci.ca Maria de Car\'alllo,
dn? difts; cO'ltndo da data de hoje.
Ao Capitão do BatalhilO de Cnçadorc3 N. o 7., José Maria da Graça Soares ~ Sousa, tri'ntn Jjn,;.
•

'O Chefe it~le~-i1lO do Estado AI aior

do E",ercilu =

U'UIlrld General na Rua de Santo Amb"o'l.io, em 15 de Junh"
de 185~.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex.· o Marechal
DUQUE DE SALDANHA, Com mandante
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

em

DECRETOS.
Não sendo já nccessaria a Authorisação
que por Decreto de treze de Abril ultimo,
Resolvi
Conceder
ao Ministro
e Secretario de
Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar,
Antonio Aluisio Jervis de Atouguia , para poder assignar as requisições de Avisos de
Crédito,
as Ordens de pagamento , e mais expediente relativo ao
Ministt'rio da Guerra,
que fosse con~iderado indispensavel
e urgente:
Hei por bem Determinar que céssem os effeitos do referido Decreto,
em cuja execução o mesmo Ministro e Secretario de Estado se houve
muito a Meu contento.
O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de ESI\\do interjno dos Negocias da Guerra,
o ten ha .assim entendido,
e faça executar. Paço das N ecessidadea ~
em dois de Junho de mil oitocentos cincoenta
e dois. = UAl'e
NHA.
Duque de Saldanlsa,

=

Conformando-Me
com a Proposta do Marechal
Duque de Sal.
danha , Commnndante
em Chefe do Exercito,
Hei por bem Determinar que o Tenente Coronel em disponibilidade
do extincto Batalhão Naval,
Pedro Victor da Costa,
seja considerado
na Classe
dos Officiaes em disponibilidade
como Tenente Coronel de Infarrteria,
contando
a respectiva antiguidade
de vinte e nove de Abril
do anno proximo passado, sem prejuiso dos actuaes Mejoree , e Majores Graduudos da mesma Arma que a tenham maior na conformidade dos Decretos do citado anno , de vinte e dois de Outubro,
que
dissolveu o ~alalhão
Naval, e de dezesete de Dezembro,
quecollocou. os Officiaes deste Batalhão
no 'Exercito,
do mesmo modo que
se unha praticado com os Officiaee das Guardas M unicipaes. O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado
interino dos Negocias da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça.
executar, Paço das Necessidades,
em quatro de Junho de mil oitocentos cíncoenta e dois. = RAINHA.
= Duque de Saldanha •

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

Por Decreto. de 4 do corrente mel.

fara passarem á. Classe dos Officiaes em disponibilidade,
serem convenientemente
empregados,
o Sr. Coronel

•

;

a fim de
Graduado

do Regi~en"to
de Tnrnnteria
N.· 11, Antonin de Sá Malheiro ;
e o Major de Cavallaria
Major da Praça do Forte de Nossa Senhora da Graça,
Guilherme Francisco de, Almeida e Silva.
Para passar tambem á Classe dos Officiaes em dispnnihilidade
, por
0
se achar comprehendido
no §. 4: do Art. uni.co do Cap. 13. do
Decreto
de 20 de Dezembro
de 1M9, o Picador do I: Regimento de Artilberia,
Pedro JOEé de Almeida.
Regimento
de Tnfonieria N. o 7.
Tenente Graduedo , o Tenente Graduado
Ajudante,
Antonio An ..
gusto Gordilho.
J\ lferes Ajudante,
o Alferes, Herculano
A ugusto de Barros e Vas ..
concellos.

Forte de Nossa Senhora da Graça .

.Ajudante da Praça,
o Alferes
Antonio Luiz Barrabino.

Inactividade

de Infantcria

em disponibilidade

tempororia,

Alferes, de castigo pelo espaço de seis mezes , o Alferes do Batalhão
de Caçadores N.·7, Domingos Bento Alves , em consequencín do
seu irregular comportamento,
e por se haver embriagado
n'um
destacamento,
que de Villa Nova de Famalicão,
regressava á .Cidado do Porto , dando assim um pessimo exemplo aos seus su ..
bordinados,
Por Decretos de 7 do dito me~.

Regimento

de Cavallaràa N: 2, Lanceiros da RA1NHA.

Alferes Graduado , contando a antiguidade
de 4 de Maio proximo
passado,
o 1.0 Sargento Graduado
Aspirante
a Official do mesmo Regimento,
Affonso Maria Caldas Aulete,
por lhe aproveitar o disposto no Art. 6l. do Decreto de 11 de Dezembro do anuo
findo , que reorganisou o CoIlegio Militar,
Bafalháo de Caçado'l'e$ N. o 3.
Ten~mte Graduado,
o Tenente Graduado
de Infanteria
em dispo"
nibilidade , Antonio Moreir1J. Bastes Junior.
3. o Batalháo de Feteranos,
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro det790,
ficando addido 80 referido Batalhão,
o Tenente Coronel de Irifanteria cm disponibilidade,
José Antonto Ferreira de Aragão,
em
consequencia
de ter sido julgado incapaz
de Serviço activo por
uma Junta Militar de Saude.
.
Por Decreto de 8 do dito mc~, e em conformidade do disposto
0

no Art. 1.. , do Decreto de 6 Outubro de 1851.
P1'afG
de Abrantes.
Cirurgiá,o
vallaria

queira,

M1r,
o Cirurgião Mór Graduado
do .Reg!mento
de Caoi
2, Lanceiro. da RAU(JU, N UIlO VlctOrlnO Pmto Cer~

N.

[ :1 ]

0*

Sua Ex.' o Marechal Duque de Saldanha,
determina
que
Oflicines abaixo mencionados
lenham os destinos que lhes vão de.
signados r
.•.
.
Regimento de Cavallaraa N. e , LrUlcetro.ç da RAINll A.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião
Ajllda~~te do Batalhão de Caçado.
res N: ~, Julio Ceaar Carvalho da Silva.
Bntalhão de Caçadores. N. e 2.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante do Batalhâo de Caçado.
res N.· 9, José A t1gllsto Gomes
Batalnâo de Caçadores N.· 5.
AlfN€'s Alumno,
o Alfer.es. Alumno do Batalhão
de Caçadores N.·
2, José, Joaquim de Paiva Cabral Couceiro.
Regimento de l nfanicria N.· 5.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento
de Infan-r.
'teria N" 16, Pedro de-Alcantara
Carneiro Zagal!o.
Praça d» Chaves.
.
Addido , o Sr, Brigadeiro
Iteforrnado , Vicente Luiz Vaz. Peneirá.
Tf'ndo

---*~*---

chegado ao Conhecimento
de SUA' MAGESTADE
A.
RAINHA,
os bons Serviços prestados
pela Columna .MoveI; dó.
Commnndo
do Tenente Coronel do Regimento
de Infanterls
N.o 9,
Jorge Vidigal e Silva,
mandada
organisar
em Fevereiro
ultimo t
para mais facilmente
se manter o socêzo publico nos Districfos da
2." e 6." Divisões Militares:
Sua Ex." o Marechal
Duque de Sál ...
de nha , manda em Nome da Mesma AUl1:usta Senhora,
dar os de ..
"idos louvores ao dito Tenente Csronel , Officiaes, Officiaes Inferio«
res , e mais praças da dita Colurnna , pelo bom comportamento
e
disciplina que conservaram,
e pelo que concorreram
para a manu1enção do socêgo publico no dilo Districte , resultado que só é pos.
sivel obter quando a acção da força publica se baaeia na regida dis~_
ciplina e exacto cumprimento
das Ordens.

---.~*-

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar etc. Qúe
atle~delldo
a que a culpa de que é arguido o Capitão Graduado
doRegimento
de Infanleria
N: 13, João José Botelho de Lucena ,
por falta de obediencia
e de execução ás Ordens dós seus Superio>
res , usar para com elles de termos incon ven lentes e incompativeis
com os deveres da subordinação,
e dar-sé a méro arbítrio seu por
demittido do seu Posto,
com quanto se ache provada 110 procésso ;
e por i6S0 lhe correspondam
as penas fulminndas nos artigos 1.. e S.·
dos de Guerra,
e no Alvará de 1~ de Agosto de 1793, com tudo
cm presença das expressões exarlldas pelo accusado
nos autos a íl;
9, 11, e 17, ta m bem se mostra que a referida c Ul118 fõrn proveniente claquellcs que SUA MAGESI:ADE A RAINHA,
por Sua

[4 1
}t.eal Benovolencia
se Dignou Amnistiar em seu Decreto de 15 de
Janeiro ultimo ; por tanto julgam aquelle Real Decreto por confor ..
me á supramencíonada
culpa do accusado , e para os lezaes effeitos ,
e mandam que elle seja solto. Lisboa, €m Sessão de ~7 de Março
de 18õ2. = Visconde de Estremnz. = Barão de Pernes.
Travassos,
Barão de Reboredo.
Vasconccllos;
Fui presente,
Sil·
"f8, Promotor.

=

~lIa Ex."

o Marechal

=
---.~~if.~
Duque

de Saldanha

=

=

, manda

declarar

o le-

guinte:
'_ G ra d ua d o d c I n tantcrra
f
. em inacuvt
.
. id a d e temi.. Que o C'
_,ap\tao
pararia,
João José Rodrigues
de Mornes • -só gozou a licença de
quatro mezes que lhe foi concedida
pela Ordem do Exercito N." 2l
de 22 de Março deste ao no , desde o 1.. de Abril até 31 de Maio
do mesmo anilo.
2.° Que os verdadeiros nomes, do Capitão de Cnvallarla , AnM
tonio de Mel10 Castro Car doxo , c do Tenente de Iufanteria , José
Bernardino
de Carvalho,
que pela Ordem do Exercito N. o Ó deste
anno , forum reformados
e addidos no 3,· Batalhão
de Veteranos,
.ão, do 1.-, Antonio. de MelIo da Costa Cardozo , e do 2", José
Berna-rdo de Carvalho.
.Que o VCldudeiro nome do Alferes de Infanteria , que pela
Ordem do Exercito
N" 92 de 20 de Dezembro ultimo, foi passado
á Clatlse dos Officiaes em disponihilidade,
é Antonio Joaquim Mueteira, e não Antonio Joaquim 'Martins,
como por equivoco se mencionou' na dita Ordem.

S:

, -$Io~.--

Lianças regidadas concedidas aos OJficiaes abaixo indicatlos.
'Ao Capitão Graduado do Batelhão de Caçadores N.· 9, José Possidonio de N ovaes Costa, q uaren ta dias.
Ao Alferes do Regimento
de lnfantt!tia
N.· 3 ,Frederico
Augusto
. de Sousa, sesenta dias.
.
Ao Alrerei do mesmo Regimento,
José do Desterro , trinta dias.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
COn1ll1andante do Regimento
de lnfanteria N ,- II, José de Figueiredo Frazâo , quaren ta dias.
Ão Mlljor Graduado
do mesmo Regimento,
João Corrêa,
trinta
dias.
Ao.Capi.il.o.Graduado
do Regimento
de Infanteria
N.· 17, Zefe.
rino Augusto Soares,
trinta dias.
Ao Capitão Reformado,
addido ao 1.. Batalhão
de Veteranos ,
Gregorio Tavares Pessoa de Amorim,
tres mezes,

.

o -Chefe interino

do Edado JI{aior tlQ EMrcifo

I;::

"flullrlcl Ggn~rlll 'na Rua de Santo .Amb,.o'M,ô, ém ~I de J'9tnlItJ
de 18fjÇl.

'8

()'RDEM DO'
118

Chefe

EIX.· o Márecbtrl

DUQUE

do Exercito ; manda

DE

publicar

sxsacrro ..
' ,Comdumdanto
SALDANH,c

em

o seguinte:

AVISO.

=

l!1. ...e Ex.· Sr.
.Scndo 8S Carlos Geraes os únicÓs 'lihilos le'.
gaes com que o. Alumnos pódem comprovar
as sues habilitações
scientificas , e o gráo de merito , visto que alli se declaram
as c:ircunstancias , prémios , e di-stirtcções de sua carreira Litter aria , obtidas nas differen es Escolas que frequentar am ; Houve SUA MA ..
GESTADE r\ R:\ltTHA
por bem' Resolver , que d'era em diante
nenhum individuo será' despachado Airl:!r~ Alll'lnno sem G!-IC instrúá.
o seu requerimento
com a Carta Geral do respectivo COIsa da Es ..
cola Polytech~jca;
e'Alferes'effucti\'o
ou Tenente emvirtude do Art.
30 do Decreto de 12 dé Janeiro de 11137, sem que instrúa a pertençâo com a Carta Gr-ral do respectivo ·ClJrso da Escola do Exer.
cito, a qual igllnlm(>nte serll exigida aos que pertenderem entrar no
'Corpo do Estado Maior ou Armbs especias ; e. bem assim áquelles
que tendo o Curso de Infmrterin 011 CaÍ/aliaria
requererem
as vantagens provcn ie ntes desta habilituçrto:
O que de Ordem da Mesm~
A u g-iü\ a' Sonhora comrnunice
a V. Ex." pata seu conhecimento
e
mais fins convcnicn es, Deos Guarde
a V. Ex ,", Pnço das Ne-:cessidades ç- em n de Junho de Wp2.
Duque de Saldanha.
Sr. Commund antc- cm Chefe do Exercito.

=

.!ccordnm

-.~.-

==

os dO"Supremo Consélhl:1 ,de J1Jsli-ça Militar ete: Que
attendcndo
a que 05 autos não apresentam prôva Il'gal, de que
aecusado Francisco
de Paula Pinheiro,
00 ilão do 3: Regimento.
de' t\rtílheria
f~sse Ruthor O~I eurtJplice do furto, que importá a ext~avlada pol \'o,ra, absolvem o dilo accusndo dessa inculptu:ào.
ConsIderando p'0rem,
a q ue o ar"'llido e. tra'vío Sê acha pro_vado, no vã16r de' 35$825 réis, c a que ~Ie foi provenien t~ dó desleix/) do Clccnsado; e a que, pçri.so,
deve re~pondt!r pela cc~relativll indcmni.

sação

n09

°

termos do Art. 91 do' 'lle"ulamen to de 18 de Selem hro de

lO·n; C{;nden~nQm o accusado a que sotlsfàço á Faz ildâ PuLlic~
aquells. suprndlta q~antin, por 11m ~esco~to' da sexta p t'te, em fCII!
respectivos s~ldos,. e pelo' que re peitta' a péll81idadc daqucllG des ..
{el~o
no Cumprimento dos ac"ercs', que lhe ctfmprlam satisfà1cr 0.0'"
falai a seu cargo, attcn~~ndó' ao' tempó q"G, tem soiTrido ~ pn ..

•

irIa, e á perda do meio soldo q!le tem de lhe ser.descontado,

julgarri, com isso 'expiada aquella culga,
e mandam que seja solto.
Lisboa t em Sessão de 20 de Abril' de 1852.
Barão de Pernes ,
vencido.
Almeida -. =;:_Almcida.
Travassos , vencido. = VascOO.cello5. =. Fui presente,
Silva, Promotor.

=

=

=

_.~.-

Sua Ex, a O Marechal Duque de Saldanha,
dE!tNmina que osOfficines abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vão de ..
signados:

. ..
Batall~áo. ~eI:.lçadores N. o 3.
Capitâo Graduado,
o Capitád Gr aduado do. Batalhai> de .Caçedores, N.o 7 Jo.é A nlonio Ferreira Maia.
Batalháo de Co.radorcs N. o 5.
Alfere~, o Alferes do Batalhão de Caçadores N.· 9, Antonio Ale- .
.xalldre.Travassos
de. ArncdoN

Batalhâo de Ca.çado7·esN.· 7.

Major,
o Major do Batalhão de Caçadores N. o 9, Domingos José,
Venuncio da CUIlha Moniz •.
Commandante
da a.a Companhia,
o- Major Graduado do Batalhão.
de Caçadores N" 8,.. Tbiago Ricardo de Soure, continuando
na.
Oommissâo em que se acha.
'Batalhão de Caçadores N.6 8Capitão da 6. a Companhia,
o Capitão do Batalhão
de Caçadores.
N.· 7, José Maria da Graça Soares e .Sousa,

Batalhão

de Caçadores N.· 9.

Major, o Major do .Batalhâo de Caçadores N"
de Novaes.
Alferes, o Alferes do dito Batalhão>,. Eortunato

Regimento

de lnjauteria

7,

ManoeJ Ferreira.

Moreira ..

N.· 2..

Commandante
da 6.a Companhia,
o Major Graduado
do Regímen.
, to de Infnnteria
N." 17, JOilO Ribeiro da Silva.Araujo,
contínuando na Commissão em que se acha.
Regime'do de lnfanteria N" 3..
Tenente , o, Tenente do RegimenlO de. Infanteria N. o 9, Joaquim.
José Bandeira.

Regimento

de Infante1'ia N.

o

5.

Capitão Graduado,
o Capitão ,Graduado do Batalhão
res N. o I., Augusto Cezar da Silva Sieuve,

Regimento

de Caçcdo-.

de Infanter~'a N.· 6.

'Alferes,
o Alferes do. Regimento
tonio Nogueira Soares.

de Grenadciros

da

RAlNHÁ,

An ....

Regi-numto de Infante'1'ia N.
Capitão

Graduado,

teria N.o

~,

o Capitão

Graduado.

o 9.
do Regimento

DOJllingo3 Antonjo V}aJ.lnG.~.

d! lnfan,,!~

[ 3 ]

Reeimenin

de Infanteria

JV. ~ f4.,

Capitão Graduado ,I:> o Capitão Graduado
do Regimento
de Infanteria N.·!2, Manoel Pedro Roza.
Tenente,
o Tenente
do dilo Regimel;lto,
Antonio Maria Judice
Biquer.

Reaimento

de Infanteria

N.: ]7.

eommandante
da 4,& Companhia,
.o Major Graduado
do Regi.
mento de Infanteria
N.· 2 ~ Agostinho Moreira Lobo.
Gapitão da 6," Compan hia , o Capitão
do Batalhão
de Caçadores
N.· 9 Luiz Augusto Pl rnentel.
,
Batalhão de Volnntarios· da Carta,
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante
do extinclo Batalhão de
Empregados
Puhlicos , LUlZ Maria de Oliveira Simões.
.

-.~~.-

Suscitando-se
duvidas sobre a verdadeira intelligencia das Ordens
N." 94 de 16 de Julho de 1825, N,· 3 de 1843, e da Circular a05
Gommandantes
das Divisões Militares
na data de 4 de Julho de
1845, relativamente
ao abono de desertores;
ocontecendo que u'uns
Corpos são estes abonados sómente desde que são reconhecidos,
quando em outros o ião desde a data da prisâo , determina-se
pelo Mi.
nisterio da Guerra em Officio de .14 do corrente mez:
1.. (~1I~ os individuos presos por desertores,
c como taes reconhecidos pelos respectivos Corpos sejam abonados dos seus vencimen-,
tos desde a data da prisão.
Q.o Que os individues
que achando-se
presos por qualquer motivo
se declararem
depois desertores,
sejam abonados tão sómente desde
o dia em que, como taes forem entregues nos seus respectivos Cor-

pos.

-*~.-.

SlIa Ex,& o MarechaL Duque de Saldanha,
manda declarar o .eguinte:
Que é Joâo Antonio da Nobreza o verdadeiro nome do AI ..
feres do Regimento
de Infunteria
N,· 6, que fni promovido a este
pôsto pela Ordem do Exercito N" 3 de ~8 de Maio do anno proxirno passado.

-.~--:-.

Licenças arbitradnl1por motivos de molestia nos Officiae, abai.r:odeclarados, e C01~rmadas por Sua Ex. a O 1.l1arechalDuque de Sal.
danha,

Em Sessâo de ~4 do me~ proximo passado.
Ao Alferes do Batalhão deC~adores
N.·7, Candido Augusto Lucas do Sobral, noventa dias para continuar
li tractar-se,
.
Em Sessâo de 28 do ditô me....
.
Ao .M,ajor Governador da Praça de Castro Marim,
José Ignacio :

[ 41
-e Vasconcellos , . quaren ta. dias para
sas 'das Caldas. de M6nchiqnp..

-.~.-

faser uso dllsagoas

sulfuro-c

-Licenças, rcgisLada. concedido» (l()8 O.fficiae. ahaixo int1icadtl"
:Ao Capitâo do Regimento
de CavaHaria
N.· 8, Bartbclomeu
de,
Oliveira Leitão, prorog'llção por trinta dias •
.Ao Alfqres. da' H.cgimento de Illfulltcria. .N." 1, Pedro de Sousa Canavarro,
peorogaçâo por trinta dias .
.AQ Alferes do Regi,mento de Infanteriu N" 16, João Pereira 'Fernnndes , quatro meses,
Ao Alferes Ajndanle
da l)rnç~fi de Villa Real de 'Santo Antonio,
.José Luis Gomes:, noventa dias.

.

......_*>:..,~.___._

'Foram confirmadas p<H Su-a Ex." o Marechal Duque de Saldaoha, Ils·lícençfts qn.e o, Srs, CommanJanlc$
da l.&, 2.",3.-,4,.",
~.a, 6.", 7':-, e 9." {;)'ivi!-ões'M litcr es , pnl"Iicipnram
ter. concedido
aos Officiaes A haixo. mencionados,
'na conf.>rmidade
dCl~. 11 da
determinação
da Ordem' do Exercito N.· 60 de 14 de. Outubro do
anno proximo passado.
Ao . .A.lferci Picador do 1.. Regimento de Artilhel'Í-a., Pedro José de
Almeida,
quinze dias,
ltxJ Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria N.· 4, José de Va!concellos Corrêa , cinco dias.
Ao CapelIão do mesmo n.egimento,
Caetano 'Gonçlll ....es Galhardo,
dez dias.
Ao 'Eenente 'do' R~gimento de Cavallaria N.· õ., Joaquim 'Epifanio
da Sllveirn , quinze dias .
.Ao Major Graduado
do I{,'",:mento rle Cnvallnri a N.· 8, Joaquim
José da Silva Castello- Br:ncn,
cinco dim,
Iw .Alferes do Batalhão de Caçadorí's N" 1 " Joaquim Lopes Guimarães,
dez dias.
lio Alferes do Regimento
de Infanteria
N: 3, Fred'eríco Augusto
de Sousa, quinze dias.
Ao Capitão do -Regimcnto
de l11fan.teria N" 8, Gaspar' de Azevedo Araujo e Gama, sete dins.
Ao Tenente Graduado do Regimento de lnfanteria
N." 12-, Hilario
de Sousa, de.z dias.
Ao Sr. Co~onel Reformado
Goven ador do li'orte de S. Pedm do
}i'unchr.l, Caetano José Peixoto,
trinta dias.
'
Ao Major G rnduado de Cavallarla
em OitlpOhibilidMc, Manoe
Do.utel, fJuinzc dias.
Ao Cirurgião interno
o Hospitnll\1.illtatperllianent6ldoROJló,
AlexUlldre .Auguslo da Co~tn, deI: diaBo

CJChiftJ interino

d(1

E.tado Maior elo E~ercito

=

N.~35.
Q.u~rtel General na Rua dr; Santo Ambro't.io,
de l85~.

em ~8 de Junho

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe

Ex.- o Marechal
do Exercito,

DUQUE ·DE SAJ.DANH!,
manda 'jJublicar o seguinte:

Com mandante

em

·DECRETO.
Conformando-Me
com a Propo~la <10 Marccl.al
Duque de Saldanha,
Corn'mandante
MJJ Chefe
do Exel'ctto,
Hei por bem De-'
terminar
que passe ii Classe dos Officiaes em disponibiiidade
, o Ca'pitão 'Graduado de Infanteria em inactividade temporaria,
JoãoJosé Rodrigues de Moraes, situação esta em que havia sido collocado
por Decreto de vinte e tres de Janeiro ultimo, publicado naOrdam
do Exercito numero onze de trinta do mesmomez;
dando-se por iilibada a sua conducta , e sem effeito (IS motivos porque foi eo'[locad o nesta situação. O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
assim
o tenha entendido,
e faça executar, Paço das Necessidades,
em vinte e cinco de Junho de mil oitocentos cincoenta
e dois.
RAINHA.
Duque de Saldanha.

=

-.~~.-

=

Por Decreto de 16 do co,.rerite m~.
Regimento de Inf'anteria N. o i5.
Capellâo , o Presbyicro , José Ignacio Palma.
Por Decreto de !26 do dito me$.
Reginumto de Infanteria N.· 17.

Capitâo Graduado,
o Capitão Graduado
de Infanleria
nibilidade,
João José Rodrigues de Moraes.
&

'~l1a E~.

em dispo.

. .~~.----

o Ma~echal Duque

de S~ldal1ba, determina
que o
teu lia o des~Jno que lhe vai deeignado e
Regtmento de lnfanteruJ N.· lá.
o A'lferes do Regimento de lofanteria
N.· Ll , José Anto-

Official abaixo

nJenc~?nado

Alferes,
nio da Silva.

---.~*-

de

Havendo mostrado o Major H.eformado addido no 1.. Batalhâo
Veteranoi,
João Antonio Teixeira,
pertencer-lhe
o ap.pcllido de

•

[~ ]

=

Folque = determina Sua Ex." o Murecllal Duque de Saldanha ,
que o dito Major Reformado
seja dora
em diante nomeado João
Antonio Tcixeira Folque.

_.~.---

Sua Ex.· o Mareehel Duqlle de Snldallha,
pirante l\ Official , por se achar comprcllt'ndido

manda

declarar

A!-

nas disposições da~
Leis du 17 de Noyemhro de lB1,] , e b de Ahril de 18.ifJ., o Primeiro
Sargento (lo Regimento de Cavallaria
N.~ 3, Antonio .Joaquim dos
Ramos Munhoz.
.

Sua Ex."

__

o Marechal

4~~.__:_"

Duque

de Sahlunha,

manda

declarar

o se-

guinte:

1." Que o Sr. Coronel Graduado do Hegimento de Cavallaria
N," 1, José da Cunha S:IIJS3 e Brito , s6. ~07.0u da liecnçn registada
de 5e"ent~ dias que lhe tinha sido concf'dlJa
pula Ordem do Exere
eito N," 25 do corrente nnno , até ao dia 1..0 do presente mel.
g," Que o Major do Regimento
de I nfamer ia N.~ lli, Pedro
Alexandre
da Silvo Oliveira,
ge3i~tio da licença regil>tnda de no\l.ellta dias que lhe tinha aido concedida pela Ordem do Exercito N.·
30 do corrento anuo.
3." Que o Alferes do Regim~J)to de ln fa n teria N" 1~, Leandro
Mllria T~var de Andrade,
exerce os funcções de Ajudante na dilo
llegiw6nto,
desde 4 do concntc mt>2!.
4.0 Que o verdadeiro
nome do Tenente de Cavallarfa
que pela
Ordem do Exercito N." 7 do corrente anno foi reformado e addido 110 1.. BatalhrlO de VetMIUtOS, é }<'roHe+roooBernardo de Almada
Castro e Noronha,
e não como se mencionou
na dita Ordem.

,

-*~*-

Licença. arbilradO$ JIloJ: moiieo» de moletAi4 QDtl 0lficiae. aba;~n de«
clorados , t: conJ'rmad.a3 pOl' Sua Ex. a O .M.Qf'tch~ DWJ11!! cK Scala
danha,
Bm &.âo de 210 do mcr. TJ1foa:iwwpcusado.
AQ Te.nt: te do EUlleito,
Honol'i.o Coullsoa.no, trint~ dios pUDI fa ..
zer liSO dos banhos das. Ca.Ldas. da. H.ainua lia. illla otib(HD~
Em Sessâo de 3 do corrente meto
o
Ao Capitão Graduado do. l.l.~ilnento d.Q.lA-Canteria N. 6, Antonio
Maria. do Co~o
Zagllllo" VÍJl te disSo.par& c911.lin,uar em kracta
Ulenl:q convel1lo.o.te.
Ao Alferes do me~o
Uegunento to JoÕD Antonio da Nobrega,
sesfl

ienta

~l

}?aJ8

Q.OOS P

Lri()Jle tr.a.claQlenlQ conveoi~nte

•

.!Jm Sessáo de 4 do dito mel.
,
Ao Segundo Tenente do 2: Regimento. da Artilheria, Custodio Maf)Qcl Leit~ t quar,ent.a dias par" fazer Uict QQi \)Qilbo.a.1Mr
de

.Mollchiqu~ Il~ lua origolQ~.

r3]
.Ao Alferes l~jlldante do BAtn~hão d~ Cllçndores N" 1, Manoel J;oa.
quim de Paula e Silva, trinta dias pam se tractar em ares d".

I C

cAmpo.

m

Ao TeMnle Graduado
do Batalhâc (e ~~çado,e9 N.· 4; Jo!é lho ..
maz de Azevêdo Coutinho,
quarenta d~as para faser liso dos banhos therrnaes de Monchique na sua origem.
A0 Tenente Graduado do Regimento. de Infanleria
N', o }5, Frétt ..
cisco Mendes de Lima,
sessenta du~s para se tractor e fazer usO'
das Caldas de Monchique
na sua orrgom.
Ao Major, Gradllado
do Regimento
de lllfanteria
N,· 16, Bento1,'clisbcrto Pinto de Souza, quarenta dras.pare. se tractar em arei
de campo.

.Em Sessâo de 7 do dito me...
Ao Major Graduado
do Regimento de Cavallaria' N.· 'Q, Lanceiro,
da RAINHA,
Francisco de Sousn Canavrro,
sessenta dias para continuar a tractar-se , e fazer nso dos banhos .das Caldas da Rainha
nu sua origem.
Ao Alferes do Regimente
de Oavallnrin N.· 4 i Jactnthe Ferrelrs .
Lima , sessenta dias para continuar
no seu.tractameuto,
e llludlfll:-.
ça de ares de campo e uso de leites,

---.~.---

Lie.ençlP! np.lac!as concedidas
Ao Capitão
Duarle,
Ao Tenente
José da
Ao Alferes

.

aos OJficiot!, abaixe indleado»,
do R~gimento
de Cavsllaria
N.· 3, Jannltrio Teixeíra .
noventa dias li contar do l,.0 de Julho cm diante.
Graduado do .H.eg:ml'nlO de lnfantcria,N.o.13
, Manoel
Fonsêca,
quarenta dias.
,
'
do mesmo B.egimenlQ,
Jooé .Maria Oastdlc
Branco,

trinta dias,
arbitrada»

---*~*-

por motivo de 1I!OIC1llitl, aOi individuas abaiao :
declarados,
Em Sessáo de 17 do C01'1'Cnte tne~.
Ao Officlal de 2." Classe da Repartição de Liquidação
do .Ministcrio da Guerra,
Mauricio Maria de Carvalho,
trinta dias para fazer uso dos banhos do Ar.enal
da Marinha.
Ao Official da dita Classe da mesma lh partição,
Francisco Iaidoro
da Silva Prata,
trinta dias para LISO das aguas das Caldas da
Rainha na sua origem.
Ao Official ?a me~ma Classe d" dita Rapartiçiio,
Jacintho J~nlleio
Basto~, trinta dias para uso das agou. das Cuidas da ,Uolllba na
sua origem.
Ao Aspirante, da Repartição de Contabilidade
do l\linisterio de G IINra, AntoOlo Roque Pinto, quarenld. dias para se tIlIClllr (DI 11Ies
Licença«

de campo •.

[4 1

_.~~-

Foram confirmadas por .Sua Ex." o Marechal Duqse de Saldanha, as licenças que os Srs, Com mandantes da 1.", 2.", 3.a, 6.",
e 7.'" Divisões Militares,
participaram
'ler concedido
nos Officiaes
abaixo mencionados,
na conformidade
do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito
N" 68 de I4de Outubro do anno .proximo
passado.
_
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria
N: 1, José da Silva Fróes,
quinze dias.
Ao Tenente
do Regimento
de ,Cavallari'a" No" 4, Herculano
IJosé
Pereira,
dez dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de'Cavallaria
N! '7, Domingos
da Costa Ribeiro,
cinco dias.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria 'N.·'!}, Fernando
Affonse
. Teixeira de Carvalho Sampaio,
cinco dias.'
Aa Alferes do Batalhão de Caçadores N." 2, Jo~o Damazo de Moraes , quinze dias,
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N. o 2, Antonio Au.gust~
Pereira de Âzevêdo., seis dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Lnfanteria
N!.9,
Rodrigo
de Freilai e Me\lo, seis dias.
.
Ao Cirurgião Mór Graduado
do Regimento
de Infanteria
N," .u,
, .Augusto Carlos Teixeira de Ar.agão, quinze dias.
.

o

Cbtj'e inler-ine elo Edado Moior do $.rercilo

=

QUtlrtel

General

na Rua

de Santo .Ambró'!.~·(), em, 6 de Julho
de 185!j.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua Ex." o Marechal DUQU~ DE
Chefe do Exercito,
manda publicar
Por Decretos

SALDANHA.,

Commandante

em

o seguinte:

de 19 dó mc'%.proaimo

passada.

1.. Batalh(lo
de f7eteranos.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de'1790,
ficando uddjdo ao referido Batalhão,
o Alferes de Cavílllr.ria em
disponibilidade,
José Joaquim Perdigão,
em con sequencin de ter
sido julgado incapaz de Serviço activo por uma Junta Militar de
Saude.
2. o Ilatalhâo de Veterano •.
Reformados na conformidade do Alvaré de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addidos ao referido Batalhão,
por lhes aproveitar o Decreto de 23 de Outubro do anno proximo passado,
e terem sido
julgados
incapazes d~ Serviço por uma Junta Militar de Saude ,
0'& Capil:\eS de Cavallaria,
Francisco Xavier do Couto, e Antonio de Puula Homem;
o Tenente da mesma Arma, Joaquim Honorio do ReJo; e os Alft'res, Francisco Antonio Pinheiro, e Callos de Abreu Sêcco ; o Tenente de lnfanteria,
José Henrique;
Bustorf:
e os Alferes da referida Arma, Manoel do Rozario Boquete , Luiz José. da Veiga, José Etillardo Pombeiro,
Guilherme
:Frederico Antonio HoznJo,
Gomes do Hêgo Maia, Custodio dá.
Cruz Ramalhete,
Anto rio Joaquim Murteira.
e D. Antonio de
Macêdo,
Por Decreto de c.:n do dito mCi6.
Batatlulo de Caçadores N.· 1.
Alferes Ajud:lIltc, o Alferes, José Marianno de Sousa.
Batatltrío de Caçadores N.· 5 •
. Capitão Graduado,
o Capitão Grodundo de lnfanteria
em disponibilidade,
Agostinho José Ferreira de Drito.
Batalhâo de Caçlld01·es N.· 7.
Alferes, o Al,feres Ajudante do Batalhão de Caçadores N .°1, Maneel Joaquim de Puulu e Silva.
Regimento
de Infonieria
N.· 2.
Pera gozar ~as vantagens de Capitão de 1." Classe, por lhe aproveitar o dISposto tio Dpcreto de 4. de Janeiro de 1837
o Mujor
6ud ade , Mattinhb Maria Hilton.
'

•

[ !l ]

Regimento
Tenente

Graduado,

N.·

de lnfanteria

de Tnfanleria

o Tenente
Graduado
2, Estanisláu
Xavier

N.· 9.
Ajudante
do Regimento
de Asstlmpção
e Almeida.

Regimento' de Infantcria
N.· 13.
Commnnunnle
da Companhia
de Deposito,
o Maior Graduado
de
Lnfan ter ia em disponibilidade,
Apparicio
Ferreira.
Disponibilidade.
Alferes,
o Alferes de Ln fnu teriu em inactividade
temporaria
, José
Joaquim
Cor rêa de Lacerda;
cm couscqvencia
de se haver conhecido,
pelas Informações c indagações
R que
se procedcu , ser
sut1iciente

castigo

o tempo

que

2.' Butalluio

tem

estado

nesta

situaçiio.

de Feteranos,

Heforrnado,
em co nseque ncia do determinado
no Art , 3." do Decreto de 23 de Outubro
ultimo,
e lia conformidade
do j\lvará
de
16 de Dezembro
de 1790, o Cirurgião Ajudante,
José Pedro da
!'onseca,
ficando ad dido ao dito Batulhào,

Balalh(ío
Demittido
Alferes,

Nocional

de Caçadores

de lJrawmça.

do Serviço,
o Alferes , Manoel
Ig nacio
o Primeiro
Sargento
do mesmo Batalhão,

Manins.
Antoll io ManoeI

Came irân,

Por Decretos de 2S do dito mez.
Regimento
Cirurgião
Antonio

Ajudante,
de Mcllo

Castelto
Ajudante,
Silverio

de Cacallaria

o Cirurgião
Vieilo.

de S. João Baptista

o Capitão
Graduado
José da Cunha.

N.·

na Ilha

do Regimento

1.. Bataitiâo

3.

civíl , legalmente

habilitado,

José

Terceira.
de Iufanteria

N."

õ

,

de Veterano'.
16 de Dezembro de 1790,
Tenente
de Engelluerin,

Reformado
na conformidade
do Alvará de
1icando addido
ao referido
Batalhão,
o
MlllJorl
Epifanio
Saldanha
.l\lachado,
aproveitar-lhe
o disposto no Decreto
de
proxirno
passado.

pelo haver requerido,
e
2:.l de Outubro
do an no

Regimento
de Ar tiiheria ela rarl,a.
Segundos Tenentes,
o Segundo Silr;\"ento do Regimento
de Voluntarios do Commercio,
JOólCJuim Maximiano
A{fonso; e os Cabos
de Esquadra do mesmo Hegimento,
José Maria dos Reis , e João
Antonio
Roberto
Gama.
o

Sua Ex."
Officines

,

_*~._

o Marecllol

abaixo

Duque

mencionados

de
tenham

Saldanha,
os destinos

determina
que os
que lhes vão de-

signados:
.Alferes Graduado,

Butolhâo de Caçadores N.· 1.
o Alferes Graduado
do BaLILlhi\o de Caçadores

N.· 9, Luiz Porürlo da

.MoLta

Pegado.

[ 3 ]
Iteetmcnlo de Tnfanl eria N.· 1.
'l'e'lcnle Graduado,
~ Tr-ne ntc Graduado do Regimento
teria N." 16 Ventura José da Silva.
, Reeimento de Intonterio N.· 11.
Tenente' Graduado ,0 o Tenente Chaduadn do Regimento
teria N." 17, Silverio José [Ie nriqucs Gamho3.
Reeinusüo de [ufanteria N. o 14.
CnpililO Graduado,
°0 Cupitáo Graduado
do Uegimenlo
teria N." 6, Frnu cisco Custodio Freire.
Resinient o de Lifauleria N: ]6.
Tenente GraJlIBdo~ o Tenente Graduudo do H.egimcnto
teria N," J, Antonio David dos Santos.
1." BatalhJo
Movei de Atiradores.
Co pitâo , o Capitão do 2: Batalhão 1\1.0\'01de Arir adores
Puulo Haugcl.

de Infande Infande Infande Jnfan, Antonio

--*~Q4~Sua Ex.· o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
1.o Que em Offtcio do .M in isterio da G uorr a de !JS de J UII ho ultimo,
se determina o sczuinte : que d'ora á vante as móstras
sejam
aco mpn nhndn , de uma ~óLa em que por Companhias
se mencionem
todas as vq ua nt ias que nas mesmas móstras se uba tercrn , com declaração ex pllctta de que procedem;
ou seja por motivo de deserção,
desconto de massa de fard aruen to , 011 de divida de qualquer nntureza que as praças devam sntisfazer , convindo que a referida
nóta
seja orgnnisada nos Corpos por occasiâo d e se formalizarem as resultas, visto que então já se acham liquidauas pelos Fiscaes as móstras
relu ti vas.
Q: (~ue o verdadeiro nome do Tcnen le Coronel de CavalJaria
que pe}a Ordem do Exercito N:7 do corrente
a n uo , foi reformndo ,
é J"ào Marcelino d a Costa Araujo o Sousa,
c níio como na dila
Ordem 80 mencionou.
3. o Que o verdadeiro appellido
que o 1\1 aj"r IterolOllldo
addido
no l,°Ballllbão
doVetcranos,
JOilOi\ulollio
Teixi'ira,
rru st ro u perte ncer-Ihe , é Folquer,
e nâo corno veio declarado
lia Ordem
do
Exercito N.· 35 deste anno.
__

~~~~J.1i_

Rcdmenlo de

lnfallferiu
L r." 1.
Porta Bandeira,
o Primeiro Sar~t'~lto t\spiri>llll'
fi (lf!iciEd
do momo Corpo, João Antonio dCl SOUSfl Nobrl',
ror bC flchar hnbilitodo conforme o disposto no §. 10.0 d) An. l.n, do Cap. 8,· do
Decreto de ~O de Dezembro de Ifl J9.

_

Sua

..~--<.-

Ex," o ,Marechal Duque de Stlldonha,

manda

declarar

AI-

(: 4

1

pirante II Officiaf, por SP. achar ~ompJ'ehendido
nas disposições das
Leis de '17 de Novembro de 18:tI , e {) de Abril de 184ó, o Soldado
do Batalhão
de Caçadores N. o 1, Francisco José Guedes de (~uinhones da Silveira.
.

---.~~---

.

Licenças arbitradas 110'" motivos de 7iIOI,;,lia aos Ofjicia.es abnieo declarados, e cmifirmacJas por Sua Ex, a O illurec/;al Duque de Sul.
danha,
Em Sesaâo de I G do me", proeimo passado.
Ao Tenente Ajudante do Rf'gimclllo
de Infullter:fl N." 7, Francisco Cardozo dos Santos, quarenta dius para uso da ugoa das Caldas, internurncntc
na sua origem,
Ao Tenente GraJundo do mesmo I~l'girnt'nto, Antonio Augusto Gordilho, quarenta dias para uso Ue b:lIIho;, sulfuricos artificrues.
Em Se. s,ío de ] 7 do dito 7IIe;s
Ao CapilltO Gradnado do Bat.dhilO de Caçadores N.·] , Jorw Ehy
Foreira da !toda V asco me lios , trinta dias para fazer uso das agoas
sulfuroz as do r\ rsenal da Alarinlw.
Ao Capitão do Itegimenlo
dc Granadeiros
da RAINTIA., Joaq1lim
José Maninlano
de ~Jelln, trinta dins para uso interno de Hó'0'~
aulfurosas dns Cu leias da !tainha n s sua origern,
·Ao Tenente Graduado
do Ite,;irnento
de lnfullterill
N." 10, J061quim Augusto de .Ma:lcarcuhas Bastns,
qual' nta dias para se
con valescer,
Ao Cirurgião de Brig-ada Graduado,
addido ao 1.0 Batalhão de
• Veleranos,
João IIcnriq ücs de Sim as , q uaren la dias para fazer
ÚlO dai agoas das Caldas
da Hoinha na sua origem.

--.~.--

Liee~a. regidada. concedidas

aos Offlc;acM abaieo tndieados,
Ao Capitão Graduado
do Batalhão de Caçadores
1\.0
Gregorio
de Magalhães Coi aço , prorogasãt') por r!lais novent~ dias.
Ao Alferes do BatalhfLO de Caçadores N. 9, AntonIO Infante de
Lacerda,
tres mezes.
Ao Capitão Graduado do ~('gimento de Infanteria
No" 1, D. Fran ..
Ci8CO dé Salazar
l\foscozn,
um mez.
Ao Cirurgião Mór do Rc;.:-imell Lo de Infanteria N" 9, Paulo Pereira ft Horta, vinte dia-s.
Ao Cirurgião .Mór Graduado
do Rf'gimt'nto
de Infanteria
N ,e 11 ,
A IIgusto Carlos Teixeira de A ragiío, UIII mez.
Ao Major Graduado do Rl!girnento de Infautcria N! 17, AgMtinho
Moreira Lobo, noventa diali.
Ao Cirurgião Mór do 2.· Butalhão de Vl'teranos, Francisco José do
Patrocínio Torres, prorogação
por um mez.
õ

o

Chefe ,'nlcrino do Estado .Maior do E~(rcilo

,

=

N.O 37.
aurtrtel

General na Rua de Santo Arnbro~io, em H de Julho
de 18b2.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex."

o

Mareclml DUQUE DE SAJ.DAN"lIA, Commandantc
em
do Exercito,
manda puhlicar
o seguillle:
Por Decreto de ~ L do mez proximo passado,
l) isp» If ibiluiculc,
BriO'adeiro Graduado,
o Sr, f.hig-adeiro Gradundo
do RC'gimento
Tenentes Cod~ Infanteria
N,· 6, Ohristovão Cardozo Barata;
roneis , os Tenentes Ooroneis, d o Regimento de I nfanleria N: <2,
Alberto Pimenta de Aglllar, e do Regimento delnfanteria
N:6,
Carlos Maria Corrêa de Lacerda,
pllra serem convenienternen le
-empregado's.
Chefe

-*~~*,--

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
determina
que os
Officiaes abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vão deligoados-:

r.o

Re~imento de Arlillte,'ia.

Segundo T(~nente, o Segundo Tenente do 3.· Ht'gimento da 'mesma
Arma,
José Manoel d~ Araujo Corréa de Morues,
pc lu ler requerido,

:L o

Regimento de Artillteria.

1:

Segundo Tenente,
o Segundo
Telll'nte do
Rogrmento da referida Arma,
Fr anoisco de Paula Campos e Oliveira,
pelo tcr requerido.

BalalMo de Cacadores N.· 1.
a

Commandante
da 2. Companhia;
o Major Graduado do Batalhão
de Caçadores N," Q, João Leandro Vallfldas Junior,
continuando na Co mmissâo em que se acha PIO Commando em Chef-e do
Ex.ercito.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Balall.tlO de Caçadores N.· 7, José Vicl'nte Ferreira,

natal/ulo de Caçad01'es Iv.' 2.
Commandante
da La Companhia ~ o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores N. o I, A ntoni~ de Sirr.as,
Re{fimento de Infanteria N. o 2.
Tcne~te Cor0(Tnel'. ~ 1'cn('nte Coronel do Regilllcnto
de Infunteria
N. 9, Joroe Vldlgal da Silva.

Regimento
Tenente

N.· 8,

Coronel,
o Tenente
Pedro Alexandrino

de Inforüeria

N.· 6.

Corouel do
de Sousa.

Batalhão

•

de Caçadores

[~1
Alferes, o Alreres do Regimento
te Ribeiro,
pelo reduerer,

de Infanteria

N. °13,

Gaspar

Lei-

Regimento de .lnfanleria N: 15.
Capitão Grndllndo,
o Capitão Graduado
do Reg-imento de Infanteria r\. o 1, D, Francisco de Salazar Moscozo, pelo ter pedido.
3.· Batalhão de Veteranos.
Atldidos,
o l\liljor Reformado addido ao L o Batalhão
de Veteranos,
.Malloel Hozendo Pcreira de Abreu;
e () Alferes lambem addidó
ao mesmo Batalhão,
Manoel da Silva Botelho.

---*~~jt---

Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
1.0 Que o Major Graduado
de Infanteria
cm disponibilidade,
Julio Pnrnplona Corte Real, não se utilisou ria licença registada de
dois mezcs , que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N.· 31

de 1850.
2.· Que o Cirurgião

interno do Hospital Militar permanente
do
Porto,
A Iexandre A ug usto da Costa, a quem pela Ordem do Exercito N." 3:1, do corrente an nn foram concedidos
dez dias de licença
registada,
só gozou quatro dias da mesmnIicouça.
3. o Que o verdadeiro nome do 'I'e nen te Coronel que pela Ordem
do Exercito N: 7 do corrente nnno foi reformado
e addido ao 3.0
. Batalhão
de Velera nos, é Luiz de Azeredo Pint@, e não como se
mencionou
na dita Ordem.
4.' Que o verdadeiro nome do Tenente Coronel Reformado
peIa Ordem do Exercito N.· 7 do corrente anno e addido ao 3: Batalhão de Veteranos,
é João Marcelino da Costa Araujo e Sousa,
c não como na mesma Ordem se mencionou.
5. o Que os verdadeiros
nomes dos Ca pitães de ln Iauteria , reformados pela Ordem do Exercito N. o 7 do corrente anno, Sr\O, Vicente Freire Corte Real, e Manoel João Pereira Cordova , e não como
por equivoco se mencionou na dila Ordem.
6.· Que os verdadeiros nomes dos Alferes de Cavallaria
que pcIa Ordem do Exercito N.· 9~ do anno prnx irno passado,
foram passados
Classe dos Officiaes em disponibilidade,
são, João Vicente
Ferreira
Pona , e J\ n tonio Emillo de Fontoura,
e não como na
mesma Orc\em se mencionou.
7.· Que é Luiz Antonio de Sousa Guedes,
e não Lino Antonio
(le Sousa Guedes.
o verdadeiro nome do Tenente de Jnfnnteria reformado pela Ordem do Exercito N" 7 do corrente anno,
á

___ .~ofI<'---

Havendo mostrado o Tenente Coronel Reformado addido ao 1.Batalhão de Veteranos , Joaquim Thomaz , pertencer-lhe
o appellido de
Lopes e Sousa
determina
Sua Ex." o Marechal Duque

==

=

[ ~]
do Saldanha,
que o dilo Tenente Coronel soja d'ora
llJeado = Joaquim 'I'homaz Lopes e Sousa.

em diante no.

--*>t.t~.-

Sua Ex ." o Marechal Duque de Sa ldanlia , manda declarar Aspirante H Official , por se achar couJprehendi~lo
nas disposições das
I.eis de ] 7 de N ovem bro de 184,) , e 5 -de A hr il de 1845, o Soldado
do Recrilllcnto de 1n Ia 11 teria N.· 6, .J oaq uim José de Carvalho.
e

.~~

..__

Licenças arbitradas por motivos de molestia nos O..(ficiaes abaixo de ..
c6arados, e confirmaaas por Sua Ex.'
.1t1urechat lJu.que de ScJI.
~n~.
.
1!-'m Scssâo de 4. de Junho protcimo passado.
Ao Major Reformado
addÍ'\:lo ao Q." 13atfllh?io de Veteranos , Joa.
quim José Uibeil'o,
quarenta
dias para uso de bonitos thermaes
de Monchique na sua origem-.
Em Sess:1o de 1<1, do dito me'J.
Ao Tenente GrAduado
do ltcU"imento de Infanteria
N.· 14, Anto_
nio Ribeiro Nog ueirn Fer,ã~,
trinta dias para uso de banhos
fur eos em S. Pedro do SIII na sua ori:;f'rn.
Ao Tenente Coronel Heformado
addido ao 1.. Batalhâo de Veteranos, Antonio Maria de Frias, quarenta c cinco dias para uso da,
agoas sulforosns de S. Pedro do ~1I1, na sua origem.
Em Se~sâo de ] 6 do dito 1I1e::..
Ao Sr. Corónol do Batalhão de Caçadores N.· 4, Bernarde Antonio llharco,
trinta dias para fazer uso das a soas das Caldas de
.Monchiqlle .na sua or igern , !'xtçrnam('nte.
o
Ao Capitão Graduado
Ajudante
da 1lI()Sll1o B!ltalhão,
Felisbêrto
José Lopes, quarenta
dias para fazer uso interno das agoas de
Monchi(JlIe na sua origem.
Ao Capitilo Gr.aduado
do referido Batalhão,
Constantino
Joaquim
de Brito, qunrenta di.as para uso interno das agcas das Caldas de
Monchique
na sua origem.
Ao Capitão .Graduado do dito Batalhão,
Allgusto
Cezar Cordeiro,
noventa dias. para mudar de ares, e continuar o seu tractamento,
Ao Alfere~ dosobredito
Batalhão,
Antonio Vieira Gllimarães,
quarenta dias -para fazer uso interno das agons das Caldas de Monchique na sua orig-!'nJ.

°

sur.

Em Sessno de 17 do dito me'l'..
Ao Capitão Rerorrnadn addido ao 1.o Ratalhào
de V(·teranos,
José
Maria de Oliveira PrezadO', trinta dias para uso de agoas sulfu;'
ros ..s das Caldas da Rainha
na sua OTIg'!'ID..
Rm SCSB(1o de 30 do dito 'I1Ie~.
Âo Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N.· 9, Francisco
Maria Ribeiro 1 trinta dias para conlllluar a tractar.sc.

( 4

1

Em Sessâo do 1.. do corrente ml''Z.
:Ao Cirurgião Mór do Batalhão de Caçadores N. o 7, Joaquim Ma ..
noel Rodrigues Valle,
quarenta d.us para fazer uso dos banhos
thermaes em Vizella.
Ao Sr. Coronel Reformado Gov.ornaônr do Forte Novo de S. Pedro,
Caetano José Peixoto, quarenta drus para tl'actar.se.
Licenças

arbitradas

---.~*-

por motivo de molcstia« aos individuas
aba~o
declarados,
Em Sessão de 17 de Junh» ultimo,
Ao Officie l da 3.· Classe da Secret ar ia do Ar~('t1al do EXPrclto,
João Quirino de Almeida,
trinta dias para banhos das Calda~ !la
'Rainha na sua or:gC'm.
Em Sessdo do I.o di) corrente nwr..
Ao Omeial da'4." C185.e d.l Hf'pnrtiçtlU dI' LiqllidD~ào do Mini,Ie.
.rio da Guerra,
Alexandre
Hodrigues
Monteiro,
'Iualelll;)
tliM
para liSO das agoas das Gnldas da H<linha na sua origC'rn.
Ao Otlirial da mesma Olusse da Hf'fl/lr1iÇào de COIlI,Ii.drdade
do
dilo Millisterio,
Mi1noel de Jesus Basros , qunronta dias para uso
das agoas das Caldas da ltuinha na sull'origem.
1\0 Aisistcnte do Estado Maior do -Collllnalldo em Chefp. do Exercito, José Maria Xavier '1\·lles, quarenta dias para 'fazer uso das
-agoas thermaes das Caldas da Raillha na sua origem.

-*~.-

ticenças
regéetoda« concedidas ao! O.fjirirrCil ahailXo indicados,
Ao Ca pitâo Graduado do Regimenlú de 'Cu'Vullaria N. o b , E~le'vão
da Costa Pimenta,
quatro mezes,
Ao Capitão
Graduado
do Regimento
de'Cavallurla N.· 6, Ricardo
Fernando
Vidal, quatro mez es.
Ao Tenente Qllartel Mestre do Hegimento de Cavallaria N." 8,
Josquim José Paulo,
trinta dias.
:Ao Alferes do Regimento de Infanteria N: ,q, José do Desterro,
trinta dias.
Ao Capitão Graduado
do Re~im('nto de Infanteria
N."
Estevão
-Bernardino da Costa, q lat.o rnez es.
Ao Capitão do Regimento
de Illfanteria
N. o 11, Joaquim José da
Silva, sessenta dia$,
Ao A I feres do meSlllo Rc .. imcn lo, <Fl'anci~co ~\ lIgusto J aeome de
Oastro, trinta dias.
o
Ao Major GrAduado do Regimento
de fllfanterio
No" lá, Carlos
Frederico BlIys, trinta dl:u.
Ao ,Tenente do Regimento d,e Infootcria N.· 17, Joào Alves, trinta
ô

,

dHlS.

O Chefe inleNl&o do E.tadQ Maior do E~c,.cito'

=

"

QUilr/ol Gener"l na Rua de Santo Amoro'l,ío, cm 20 'de Julho
de 18b2.

x

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex.- o Marechal DUQUE DE SALDANHA.,
Com mandante
em
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
Por Decreto do 1. do corrente mes.
Reformados na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando nddidos 1l0S Batalhões de Veteranos que lhes vâo designados, os Officiucs abaixo in dicados , por lhes aproveitar as disposições do Decreto de 23 de Outubro ultimo.
1.o Batalluio de Veterano s,
O Tenente dI' Engl'nheria,
Hnberto Llliz de Mesquita;
os Primeiros Tenentes de A r tilheria , Jgnacio José Pinheiro,
José Joaquim
• Pinheiro,
e Gubriel Antonio Franco de Castro;
o Segundo Tenente da m-smn Arma,
Antonio Carlos de Lucena;
o Tenente
de fJavallaria,
J(':IO de Sá Sousa Chixorro Mexia Cayola; o Capil' o de 111Ia nterin , Vicente .Borges Rebe llo ; e os A lferes da dita
.Ar na, Delfun José da Costa, e Francisco Xavier Cordeiro.
IJalalhú.o de Veterano ••
Tc n-vnte de Fn fa uter ia , José Ma;ia Pestana
Girão; e o Alferes,
.. ':uuocl de Abreu MOllra.
Por Decreto de 3 do dito meto
Estaslo Jj,Jaior do Commando em Chefe do Exercito,
Adjllnto Chefe de Secção,
o .Major Graduado
do Estado Maior
do Exercito , Luiz Tra vassos Vuldea .
Estado 1Ilaiot· de Al'tilheria.
Coronel G rad uado , o Sr Coronel Graduado
de Artilheria em disponibilidade,
Duarte José Fava.
.
2. o Regunento de Artilheria.
Segundo Tenente,
o Segundo Tenente da mesma Arma em disponibilidade,
José Gonçalves
Lima •
.~
BatalM~ ~de Caçadores N.· 5.
Capltao Graduado,
o Capi ao Gruduado
de Iufanteria
em disponibilidade,
José Francisco de Lima.
0

3:

Regimento

de lntanteno N.· 7.

Alferes. o Alferes de Infanteria
Corrêa de Lacerda.

em

dieponihihdsd-

Regimento de Til(011 leria N:

, José Joaquim

12.

!'I(eres Ai,uciante, o AI~c,rf:s, Lcaudro Maria Tevur de Andrade.
tell.er~~e Graduado,
o I'enente Grpduado
de Infanteria
cm disponibilidads , Clementino de Almeida Saraiva •

•

lt 1
DispO'l1.2 bilidade,
Para serem convenientemente
empregados,
o Sr. 0oronel Gradllà.i
do do Regimento de Cavallaria N.· 3, José Maria Leal Ferreira t
e o Quartel
Me~tre do Batalhâo
de Caçadores
N.· 6, João da
Costa Glli.roaràt>ll; e por se achar cornprehendida
DO §. 4.° do
Art. un ico do Cap. 13.· do Decreto de 20 de Dezembro de 1849 ~
9 Major Graduado
do, Batalhâç
de C.aça~Q.re~ N: 7, Çaaill},Í[o
Caetano de Oliveira Lança,
'
PQr Decreto de 7 rio dito me,..
1.o Batalhão
de I/"eteranos.
Refo,mac;1o na c,oljl~orr)'_Jidadedo Alvorá de 16 de Dezemhro de 179Q,
~cando nddido ao referido Batalbâo , o Tenente
de Cnval,ln,rill,
Luiz Candido da Costa Alvares, por lhes ~p'r,oveitar as disposiçõee
do Decreto de 23 de Outubro do anno proximo preterito.
Por Decreto de 1~ do di{l) me~.
f!.~gJmt:'YI.to d~ Ça1)a!laria N. o 4.•
'.feDen~e. Graduado,
o Tenente, Gradu!I?o de Cavallari,8 em disp~qi.
bilid~de, 1os~, F.e,reira da Matto e Silva.
Forte de Esposend«,
Qavern.ador"
o Major Iteformado addido ao Cast~IIQ d'C Via'W~,
AntoniO ~{l,blfjN,de J\raujo.
•

j.

-*~*,-

Sua Ex." 9 ~arechal
Officines

abaixó

Du<\ue de Saldanh"

mencionados

tenham

os destinçs

determina
qpe

lhes

O'J

que
Vr\O

de-

signadoa :
.

7......Divi~do Milita,..

Comma~.Q~?t~ do ma,~)'ialde Ar;tllheria na referida Divisão, o Sr. Coronel Graduado do Estado Maior da-dita A,rma, Duarte José Fava.
1Jqtalh,áo de Ca.çqdores N;" 8.
.,
<;apitão Graduado,
o 'Çapilão Graduado
do Batalhão de Caça_po, ,
res N: f>, José Francisco de Lima.
Regimmtv de InJ,qn,ter,if1 N.· 6.
Alferes Gradu;ldo,
o I\liqres. G.ra,d~ado do Batalhão de Çaçado~,~~
N.o 8, Pedro 1\ iiguslo de Sousa_(

Regi.m~ttlo

de.' ln(pn!('1··ia

J\lfcres, o Alrere~ do'tteginien,\,o
Corrêa de Lacerda.

Bata/Mo

N.· 17.
N,· 7, José Joaquim

de ~nrall,leri't

Nac~onat de Ca;ador,tB dq Rainfw, e Cm'ta da t'dad~
.
da GUG1·,dq,.

EXl)nerado do exercício de J\judante
do dito Batalhão,
o Capi~()
Graduado
doRe~imeij~o
de ~nfanl~ria N.· 12, João José Noguei.
ra de Brito.
.
I
Para,ter q,exercicio de,Ajlfdante do refe.rido Batalhão,
o Ten.e,pte, Gr~ ..
duado do Regimenl<t ~~;I.nta~lcr.ill N.· l~.a .ijl1n~e.l\.Qua[.te~~i~9.

-*~~.---

SHa Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
, 1." Que até ao dia 19 do corrente,
ainda se nâo rccebêo nesta
Secretaria do Commnndo em Chefe, o l\lappa do Hegimen,to de I,hfUfltcria N." 6, referido ao rnez de Junho proximo passado.
2,'
Que ficão sem effeito as licenças rt>gistadas concedidas pelas
Ordens do Exercito N." 33 e 37 do corrente anno , ao Alferea do
Rf'<7im'ento de Lnfa nterra N.· 3, José do Dcster,ro.
3".· Que o verd adeire nome do Tenente Reformado pela Ordem
do Exercito N." 7 do corrente an no , é.José Maria Pereira Canalhal , e não José Maria Carvalhal"

--.~.-.

Sua Ex. a O Marechal Duque de Saldanha,.
manda declarar, J\s.pirante t\ Official , por se achar comprehendido
nas- disposiçqes das
I,eis de 17 de N ovem hro de 18-tl , e b Ue A bril de 18·15, o A nspeçada do Batalhão
de Caçadores N: 2., Henrique
Augusto de SQu§.!t
Reis.

--*~~.-

Licenças arb,'t,.adas por nwlivos de molestia aos Oj/ic-iaq abai.t:o 4eda;ados, e confirmaaa» pOl' Su~ Ex.
o Marechal Duque de Sal"
danha,
Em ScsSilo do 1.0 do corrente me!;.
Ao Capitão do Hegimento de'lnfantel'ia
N.· 10, Pedro JOS9 deOlí.
veira , trinta dias para fazer uso dos banhos das Cnldas da ij.aJ~
nha na sua origem.,
.
ÂQ Major R.eformndo Governador
do Castello de S. Sebastião
da
Ilha Terceira,
Joâo Mano(·l Pereira da Sil va quarenta dias.Piua
fjlZff uso dos banhos do Estoril ,
Ao Tenente Graduado
de Infanterio, em disponibilidade."
José TJ1P"
mil/:, Duarte,
trinta dias para se trarlar,
R

ç-

---*~*-

por motivo de molesiia« aos in.dividuo'/f a.~.~q
declarados.
'
Em Seesâ» do 1.· do corrente me!ó.
Âo Aspirante J~ Repartição
de Contnbilid"ndt: do Ministcrio ela
G uerrn., }f('onqut> Rduludo Lei!!), trinta dias para uso das agoa~
das Caldas da Rainha na sua ori"pm.
Ao. EbCriV~o d~ Cofre do Arsenal d~ Exercito,
Francisco de Paula
Izidllfo Alves, quarenta dias para se tractar.
A~ AUl8l1uense da l.·Classe
do mesmo Arsrnal,
FJorendo,Jo~é.
Gonçalves da Stlva
sessenta dias para are!> de campo.
Ão ~rcbi~ista addido
refcndo Arsenal,
Antonio Pedro Falcão,.
tIlllta dIas para se tractar ~
LiceJI!~f

arbitrada«

'",:'l

[4 1
Licenças reaistadas concedidas aos OJ.ficil1c, ahaireo indieado«,
Ao Alferes do Hegirnen'lO de Infanteria N.·!2, A ntonio da Costa Dias,
vinle.e oito dias , Q contar de 3 do mez de Agosto pro ximo futuro.
Ao Alferes do Regimento de Lnfuutcr ia N," 17, Julio Cez ar Augusto de Menezes, prorognçâo
PQr mais noventa
dias.
Ao Major Graduado de lnfunleria em dispcuibilidade , Joaquim Mendes Neutel , trinta dias.
.
Ao Capitfio do Q ." BatulhrlO de Veteranos , Francisco da Veiga VclJazo, prorognção por dez dias.

-"'~~.-'-

Foram confirmadas por Sua Ex." o Marechal Dur]tlc de Saldanha, as licenças que os Srs. Comrnaudautcs
da 1.&, 3.", 4.", (lo",
c 7.... Divisões Militares,
par ticipnram lerem concedido aos Officiaes
abaixo mencionados,
na co nfor mid.ade do §. 11 da determinação
da 'Ordem do Exercito N.· (ia de 14 de Outubro do anno proximo
. passado.
.
Ao Major Graduado
do Regimento de Cavallaria N.o4, João Cou.
coiro da Costa, quatro d as.
Ao Tenente Graduado do Rl'girncnto deCavs linria.Nv't
Joaquim
Procopio Canhão,
seis dias.
Ao Sr. Brigadeiro Gradlladl
Corr.mandante
do Hegimcnto de Cavallaria N" 8, Jo aq uim Tril!lleiros Martel,
oito dins.
AD .Tenente Graduado do dito HegimeHLo, Ràfael Pillto MOllleiro
Bandeira,
cinco dias.
.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão de Caçadores N." Q, João Titomaz 'I'oribio de So usa , quinze dias.
Ao Alferes do mesmo Batalnâo , Antonio Gomes Relego Arouca,
cinco dias.
Ao Alferes do Batalhão de CHçadorcs N. o 7, Luiz Pinto de Mes ..
quita Carvalho,
quinze dias.
Ao Alferes do Hegimento de Granadeiros
da HAINHA,
D. José da
Camara .Lerne , quinze dias •
.Ao Capit:\OGraduado
doRegimcnto
de Infanteria
x.:a, João Bernardo Monteiro de Almeida,
ai to dias.
Ao Tenente Graduado
do HegiOlcnto de Infanteria
N." 9, .Jeronimo Ozorio de Castro Ca hrn l c Ali>uquerqlle,
quinze dias.
Ao Tenente Gradundo do Bcgi neuto de l nfanteria N." lO, Fran»
cisco de Azevêdo Coutinho,
quinze dias.
Ao Alferes do Hegimento ueIllfanleria
N.U 17, Julio Ce~ar Augusto
de Menezes,
prorogação
por quinze dias.
,
Ao Major Grnduado de Infulltena
cm di:iponibilidadc,
José Pauii110 de Sá Carneiro,
dez d,,,s,
ô

,

.0 C/ujc inlerino do E.ladu Maior elo E.rercilo -.:

N.O 39.
QWJrfcl

General na Rua de StJ~lto AmbrO'l.~, em!!4. tk Julho
de

18M.!,

ORDEM DO EXERCITO.

SlIa 'Ex,' o

Marechal
Dur;tU1~ 'DE SiLDANllA, Commandanle
CHI
do Exercito , manda publicar o seguinte:
,
PORTAR'IA.
Tendo o Primeiro Tenente de Artilhcria em 'Commissüo de Magisterif) na E'i<'óla do Exercito,
Jo~é Maria Cabrltl Calbeiros , satisfeito ás provas exigidas no Concurso para a substituição
da '6.- Cadeira da mesma Eseóla , e havendo sido pelo Jury julgado digno de
.admiasâo -ao Magi~terio: Ha por bem SUA MAGESTADE
A nATN'HA, Conformando.$e
com a opinião do respectivo Conselho Nomear Lente Substituto
da referida
6, a Cadeira
o mencionado Pri-meiro Tenente , José Maria Cabral Colheiras,
ficando a propriedade dependente
de nova Consulta,
findo o prazo mercado
na Lei.
Paço das Necessidades,
em ~ de ,J ulho de J8f>2, = lluque de Sal ...
Chefe

-~~.-

-danha,

Sua Ex." o MarechElI Duque de Saldan'ha,
determina
que os
Officiaes aba&Ko mencionado.
tenham os 'destinos que lhes vi,o de ..
aignados:
Regimento de lnfanleria N.· '9.
Alferes, o Alteres do Regimento de lnfllnterill N"2, Alexandre 'de
Seixas Guedes e Cn~tro.

1.o lJalalháo de "Veterano••

-.~..---

Exonerado
do exercicio de Quartel .Mestre, ficando addiJo
mo Batalhão, o Tenente, Joaquim Manoei do Rcsario,

aomes-

Sua Ex." o Marechal Duque dt Saldanha , ordena qoe o Cirurgião de Brigada Gr-aduado do Reziruento de ~llfanlCTifl N." 11 , Joaquim Baptista Ribeiro,
por se :char impossibilitado,
o Cirurgião
de Brigada dil.7,· Divisão Milita1', Antonio José de Abreu , mar •
.c~e a fazer as 1I1&_PCCçõe& de Saude , e dos Hospitçes da dita Divisao , em conformidade ·com o qlle determina
a Ordem do Exercito
N: 13 de 6 de Março de 1837
organisa,ção das Juntas' = Art.
9, 3:, c c~m a gratificação diaria de 800 ré is , marcada na.
O,dem do ExerCito N. o 3f> do dito ao no.

=

~o..

-.~.""---

.
Em Virtude
do A viso do l\1inieterio da Gllerr$ de 20 do corrent~, mandn
pirante

a

Su~

Ex,·

o Marechal

Duqlle

deSaldollha,
declarar
na dj81)05i~ão do

Omelal por se achar comprehendido

•

As-

§. 4."

(!!

1

do Art. 10.

0

Sargento
RAINHA,

do Decreto de 20 de Dezembro
Alurnno do Regimento de CavaJlaria
Bento da França Pinto de Oliveira.

de 18,1,9, o Primeiro
N. 02, Lanceiros da

-.~~.-

Sua Ex.R o :\farechal Duqué-déSaldanha,
manda declarar Aspirante a Officia l , na conforjntdade
do §. 4.· do Alt. 1.0.0 do Decreto de 21 de Dezerabro
de 184.9., o Primeiro Sargento
Alumno
do Bntalhâc de Caçadores N. o 2 ,CarlÇls Eduardo de Mendonça e
Brito.

-

..
~*-

Sua

Ex.-

o l'vInrech:d Duque de Saldauha

Sua
guinte:

Ex."

O

, manda declarar As.
pirnntes tl Officiacs , por se acharem cornprehendidos
nas disposições
das Leis de 17 de Novembro de 18fJ , e b de Abril de 18M>, os sêgundos Sargentos,
do R~gimento. de Cavallnria
N." 2" Lanceiros
da RAINHA, Luiz de A ndrade e Sousa ; e do Regimento de Infanteria N." ,17, Francisco Maria da Cruz e Costa,

-*~.-.
de Saldanha

Marec,b.al Duque

, manda

declarar- o se-

1." Que o Major Graduado do Regimento de Infanteria N"'l:P,
Apparicio Ferreira,
só gozpu doze dias da licença dos quarenta que
lhe foram arbitrados pela Junta Militar de Saude,
2." Que o Capitão Graduado
do Batalbâo de Caçadores N." 1"
João Eloy Pereira da R9cha Vasconcellos , só g:ozou deaesete dias
dos trinta que lhe foram arbitrados pela Junta Militar de Sande.
3:
Que o Cirurgião Ajudante do Regimenlo deCavallariaN"l..,
João Baptista Rollo, não gozou.. oscinco dias de licença registada,
'lue lhe foram concedidos pela Ordem do Exercito N. o 30 de 18 de
Maio ultimo.
1." Que o verdadeiro nome do Alf"res de Cavalluria , que pela
Ordem do Exercito N" 92 do armo proximo passado foi passado á
Classe dos Officiaes em disponibilidade,
é João Vicente Teixeira
Pona , e não como na mesma Ordem se mencionou.

_.~.-

L'c~nfa$ arbitrada. por motivo. de mole.tia ao. Ojficiaet abaizo declarados, e co,Virmadas por Sua Ex. a O Marechal Duque de Sal.
danha,
Em SeSSCJO do 1.o do corrente me••
Ao Major do Regimento
de Cavallaria N: 8, João de Almeida da
Cunha,
trinta dias para uso de banhai eulfureos em Manteiga,;
a contar de lá do corrente.
.
Ao Major Graduado
do mesmo Regimento,
Augllsto Cezar da Cunha , quarenta dias pa.~a uso de hanhos sulfureos em Manteiga ••
e agcas internamente; l\ contar de 11) do corrente,
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'Ao Capitão Graduado
do dito H.egilllr!1to, J\ntonio. de Cervalho ,
trinta dias para uso de banhos sulfureos ('01 Manteigas.
Ao Capitão do B'ntalhr~o de Caçadores N.· 7, Antonio. Pereira de
Azevedo
quarenta dias para convalescer em ares pntrios.
Ao Tenent~ do dito Batalhão,
Guilherme Frederico da Cunha , vinte dias para se tractor no seu Quartrl.,
Ao Cs pellâo do mesmo Batalhão,
J,osé Maria, da Rainha dos,AtljoSo,
trinta dias para se tractar convementcrnenro,
Ao CapilrLO Graduado do Regimento de.lnfanteria
N.· 6, Antonio
.Maria do eouto Zugallo, q!larenta dias para uso de banhos thet J

maes

em Vizella.

Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
Joaquim Antonio Monteiro, trinta dias para se tractar convenieuternente..
.
Ao Tenente Graduado
de dito Regimento,
Simão Ignacio de Carvalho , trinta dias para mudança de ares.
A'o Tenente Graduado
do Regimento
de Infunterlu.N,"
10, Ant~, nie José FITes, quarenta dias. para uso .de -ban hoa.das Caldas da.
Rainha na sua origem.
A"O Major Graduado do Regimen to de·Infanteria
N. o 13, A ppari«
cio Ferreira,
quarenta diaa.par a uso-de banhos, thermaes em Vizelia.
•
Ao Tenente Coronel·do Regimento de Infanteria 'N ." 16, José Marçal de Oli veira , quarenta dias para se tractar,
•
Ao Alferes do mesmo Reg:mento,
Thcotonio
Lopes de Macl\do,
oincoenta dias p"3l'a se tractar , e fazer uso dos banhos das Alcij,çarias.
A,o Tenente de Infantcria em disponibilidade,
Sebastiâo
Antonio
Pereira Godinho , quarenta dias para uso de banhos thermaes em
Vizella
•
Ao Capellâo tamhem em disponibilidade
, João Manoel da Veiga
Pinto, trinta dias para .se tractar conveniemtemente.
Ao Major addido ao 3.0 Batalhão de Veteranos,
João Cazimiro da
Veiga, quarenta dias para banhos das Caldos em Vizella.
Ap Major addido ao Castello da Barra de Aveiro,
Francisco Joaquim.de Almeida, quareruu dias para se lractar convenientemente.
Bm SCSR17.0 de 15 do dilo rlU'1..
Ao Caoirâo Graduado
do E<tad() Maior d~ Artilheria,
emprf'gaclo
na Rcpartiçâo
Militar do Ministerj() da Guerra,
Thiago AI'gusto
Vellozo de Horta,
sessenta dias para S~ trac.tar e gozar de ares
de campo.
Ao. Major Graduado do i: Re~imento de Artillteria, Chefe da 2.. ..
R~partição do Commando em Chefe do EXl'rvito, Antonio Llldislau da CosIa Camarate,
trinta dias pnra fazer uso da agea das.
CulfJas da.Rainha
na sua. origem.

.Ao Capitão Adjunto 'Chc'fc de 'Secção da 1.· Repartit;ão
do Comman do ,em Chefe do Exercito;
Henrique, de Sousa-da Fonsêcs ,
.trinta dias para fazer uso de banhos dasCalJas
da Rainha na sua
origem •
.Em Seuâ» do '1.. do corrente me'!., foi jttl~(1do incoPllw. de
Serviço activo tcmporar·iamauc.
I() Cirllr!{ião de Brigada
Graduado
da lrorre de '8. J lÜião da-Barre ,
Antonio José :Dias Soares.

---*~*-

por matizo de moleüias ao,. "indivilJu-Oi a.a.«o
dectur,rdos,
Em Sessân de 16. do corrente me".

lAce"fas

arbitradas

Ao Assistente do 'Estado Maior do Commandc
em 'Chefe do Eli.crcito, JOiIé Ana~tacio Monteiro de Brito, trinta dias para uso de
banhos das Caldas da H.uinha 118 sua origem.
Ao Continuo da Secretaria
do mesmo Commllndo em Chefe., João
Soares,
trinta dias .,para banhos -das 'Caldas da Rainha
na sua

origem.

--~..-

~08
regi,tadOfi cOllcedida. ao. OjjiC;fltM abaixo illdicadtll.
Ao Tenente Groduatlo do Hegimento de IlIfanteria N," ,13; Augu~to Cecar Saraiva da Fonsêcu COlltinho, sesscllta dias.
Ao Cirurgião Mór da Praça de Abralltt~6, Nuno VictQrino 'Pinto
Cerqueira,
vinte dias.
Ao Tenente Graduado
de Cavalluria '~Dl diiponibilidade,
Luiz PeJ'eifa M.ouzinho de Albuquerque
Cotta "Falcão,
trinta dias,

-.~.-

Foramcon'(jrmadas
por Sua Jh;" o Marechal Duque de Saldatnha, na licençae que os Srs.'·CommantJantcs
da 3.·,7,·, e 9.· Di''Visões MilitareI,
participaram ·terem concedido OOi O~cia~es abaixo
mencionadOi,
na' conforrnid ade do~.
11 da 1.leteTOllnaçao da Or»
dem do Exercito N.· 68 de 14 de Outubro do anno proximo passado,
.Ao Tenente Graduado
do LtegimenlO de Cavallaria N." -1, Joaquim
José Madeira,
cinco dias .
.Ao Alf~res do .Batalhão de Caçad-ores N" 6, Luiz Augusto da Camara , quinze dias.
,Ao Tenente Graduado do Hegimento de Infanterie N" 9, Estanisláo Xavier dc Assumpçílo e Almeida, qllirrzc dias.
Ao Tenenle Graduado do I{,egimento de lllfenleria N "1~, Antonio
Ozorio de Castro Cabral c Albuquerque,
quinze diali.
Ao Maj~r Graduado
do Regimento
de lllfanl~ria N: 17, Agostinho Moreira Lobo, (l'linzc dias.

'o Chefe ,interino do Ellado AI (liM'

elo .Eceroilo::::; •

N.O 40.
, QWJrlel General na Ruade

Santo Ambrotiô,
de 18[)~.

em 2

de A.80':~

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQUE DE
()hefe do Exercito, manda publicar

Commandante

SALDANHA,

em

o seguinte:

Por Decreto de 17 de Maio proximo passado, expedido pelo Ministerio dos Negocios do Reino, foram nomeados Cnvullelros da Ordem MiliLar de S. Bento de Aviz, os Majores Graduados,
do Uegimeuto dE; Cavallaria
N: b , Francisco José de Oliveira S(l Chn«
ves , e do Regimento
de lnfaoteria
N.· Q, Caaimiro Barreto dos
Santos, e o Major Reformado addido ao 1.. Batalhão de Veler.·.
nos, Antonio Sprnardino
de Groot; devendo os agraciados sollicitar do referido Minislerio os respectivos diplomas, dentro do prazo

---- .~.----

legal.

Sua Ex.· o Marechal

Duque de Saldanha,
determina
Dlenciooadoli tenham os destinos que lhes

que os
de-

Officiaes

ahaixo

Tenente
Arma,

Coronel,
o Tenente Coronel do 8.· Regimento da mesma
José Maria de Pina, continuando na Commissão em que

.ignados;

Estado Maior

de

V{LO

A".tilhtrta.

se acha,
:Major,

n Major do

J.C' Regimento

de mesma

Arruo,

Antonio

Frei-

re de Andrade Parreiras.
1.· R~Mi1/~nto de ArJil1zeria~
Majnr, o Major do Etlaoo Maior da mesma Arbia " Francisco Xavier Lopes., conlintt1l1uJo na Commlseão em que $C acha.
2. o :Reg.mento de ./11·liJheria.
Coronel, o Sr. Coronel do a.· Regimento da mesma Arma; Joíie
,Mal1oel de SOU50.
3. o Regimento de .Artilheria.
Brigadeiro Graduado, o Sr. Brigadeiro Graduado do ~. o Regimen Ioda mesms Aruie , Paulo José da Silva, 'Continuando na Comtnissão em que se acbe,
Coronel Graduado,
o 81. Coronel GrAdu~d<> do Estado Maior da
1Qe!llll'a Arma,
Er ncisco Jaques da CUDha.
3.· Dieisâo ~Mítita,..
CJl(l1mlWl(lontl.' do maLert t de Artilheria na-referida
Divisâo , o Major do Eatado Maior da dila Arrua,
Afltohio Freire de Andrade
Varreil as.

•

{i 1
"BataIMo de Caçadores N.· 4,da 4.- Companhia,
o Capitão do Batàlhão

Capitão

N."

ê

,

Antonio

Joaquim

de Caçadorea

Simões.

Batallulo de Caçodores N.· 1'1,
Capitão da ó." Companhia,
o Capitão
N." 4, f'ilippe Nery de Faria.

do Batalhão

de Caçadores

Regimento de InfanteriCl N.· 1..
Commandantc
da 6." Companhia,
o Major Graduado
do Regimento de lnfanteria
N" 4, J\gostinh() Manoel Leotte,
Regiment» de lnfanteraa N.· 11J.
,Alferes, o Alferei do Regimento de Infantcria
N.· 6, Joâe Antonio
da Nobrega.

---·00*'-, --

Tendo chegado ao conhecimento
de SUA M-AGESTA DE A
RA lN Ir A, 8 t>fflcaz,cooperaçâo
prestada pela fórça do Com mando
do Capitâo Graduado
do Regilllento de Infanterio
N.· J 3, Manoel
Pinto de Sonsa, nos Guardas da Alfandega de Chaves , cm virtude
da qual se effectuou a apiehensão
de um cnnsideravel contrabando
de gado: Sua Ex. a O Marechal Duque de Saldanha,
manda em Nome da Mesma 'Âllgllsta Senhora,
dar os merecidos louvores ao referido Cspitão G(aduado
e maiô praças da mencionada
fôrça,
pelo
bem que se comportaram
naquelJa occasiâo , contribuindo
mui -acti ..
vamenLe para se evitar graves acontecimentos.,
a prudencia,
firmeza, e muita disciplina com'quc sempre se houveram.

_.~~.---

Sua Ex." o Marechal
Du'luc de Saldanha.
determina
que no
tempo de praça do Capitão Grudllado, do Regimento. de Infanteria
N" 3, Luiz A uzusto dos San tos, se conte os dias desde Çl9 de J elho
.
a 17 de Agosto "de 1833, que servio no extrncto
3. 'n nta Ihâo Nacional Movei de Lisboa,
durante
a lucta contrau
nsurpaçâo , na.
conformidade
da Carta de Lei de 13 de Março de 184õ,
~lIa Ex,"

-*~.-

o Marechal

Duque de Saldanha,
mahda declarar Asplrautes a Officiaes , por 5"C acharem comprehendidos
na. disposições
das Leis de 17 de Novembro de 1841, e fi de Abril de 18M), o Ans})eçada do Batalhâo de Caçadores
N.· 2, Carlol Marin- de Andrade Mendonça,
e o Segundo Sargento
do Regimento
de Infanteria
N." 8., Joaquim Albano Gustavo Correa Araujo ..
. Sua Ex." o Marechal

-.~.Duque

de Saldanha,

manda

declarar o

.e-

gUJnte:

1.0 Que o Tenente Graduado
do Regimento
de InfanteriR N.9, Estanislau Xavier de Assumpção e Almeida,
66 gozou Ires dias
da licença registada dos quinze que lhe foram concedidos 1)el& O(~
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dem do E"ercito N,' 39 do corrente anne ; e o Tenente Grs(tUlldo
do Rezlmento
de Cavnllarin N,· 6, .Francisco Pereira de Castro,
só goz~1I vinte e-se-is dias dos quarenta que lhe foram arbitradcs
pela
Junta Mil-ttar de Sande.
!t,' Que o Cirurgião M6r do ~,o Balal.hão de Veteranos,
Francisco José do Patrocmio Torres, desisti! da' prorogaçâo
da licença
Fegistada por um mez , que Ih~. foi concedida
pela Ordem do Exerci to N.· 36 de á do mez prox Imo passad o·.,

"---.~"'--

arbit,.adQs por mofivo4 de mo/e.tia aos 0fficiaej abai.ro tle.
. cloradoli, e confirmadas por Sua Ex •.a o Marechal, Duque de SalI:.ice~a,

dunha,

Em Sessáo de 2ó de Junho ultimo.
Ao Capellão
do Regim~nto
de lnfanterin N.· b , Antonio Jacinto
H:apn?O I quarenta dias para uso dos banhos. sulfureos nas .Furnas
de S. Miguel; a contar do dia do seu embarque,
Em Sessâo do ],. do me~ proximo passado.
Ao Major addido ao Castello de S, Sebastiâo na 10 .. Diyisão MiJi.
tar , José Maria Guedes, quare nt a dias para liSO de banhos thermaes de S. Miguel no VaIJe das Furnas.; a contar do dia do em ..
barque ,
Em Se,ssáo. de 7' do dito me\'ft.
Ao Major Graduado do Regimento de Cavo lla ria N.o7, Antonio de
Sousa Sampaio,
trinta dias para convalescer cm ares de COIJlpO
Ao Alferes do dito Regimento,
Francisco
Seixas de Brito Betten.
court j vinte dias para convalescer- em ares de campo.
A·o Major Graduado do [.tegimenlto de Infanteria
N.· 4, Fortunato
.Maria Pereira , sessenta díos para se tractar,
}'"'",,SCllIiÍo de 15 do dito rne~.
Ao Capitão do Corpo do Estado .Maior do Exercito,
Antonio Can ..
d,ido Za~aUo,
trinta dias para. fazer uso dos banhos das Caldas
da Rainha na sua origem,
Ao Primeiro Tenente do l-,0 RcO'imellto do Artilheria,
Antonio ela
Conceição Ferreira ,. trinta di:s paTa uso de banhos das Caldas
da Rainha na slIa origem.
Ao Primeiro Tenente do ciilo Regimento,
.José Jaeinto da Costa ,trinta dias para uso rie hnnhos das Caluas da Hainha no sua origem.
Ao Capellão do mesmo He"imento,
Rafael G.omes de A,lmeida, trindias para uso de hanhos" das CaltJo~ da Hainha na sua origem.
Ao Capitão do Regimento de Granadeiros
da RA INIIA,
Augusto Cezar de SoUSQ Pinto,
trinta dias para uso de banhos sulfureo5 do
Arsellal •
.Ao Capitão Graduado do Regimento de lnfanteria
N.· 1 J. Euzebio
Marcelly Pllreira, ieltCnt" dias para ares de Campo.
e .

,[ -4 "
.Ao Ten'ente do dito Regimento,
José Maria de Almeida Senão,
quatenta clias para ares de Campo.
AoCirurgião
Mór Graduado
do Regimento
de Infanteria
N: 16,
Carlos Filippe Freire de Andrade,
trinta dias ~)ara fazor uso do,
hanhos-das
Caldus da Rainha na sua origt>ln.
Ao Capit:lO Quartel Mestre do duo llegimento,
,J"õ·s'tino Francisco
de Mcllo Brandào , tlinta dias'para
uso de banhos 'dai Cuidas da
Rainha na sua orig.~m.
'
Ao TenenteiQtlDrtel
Mestre de Infanteria em disponibilidade,
Roberto Joaquim Sallemu,
tru.ta dias pura uso de banhos das Caldas
da Rainha 'na sua origem,
Ao Primeiro Tenente addido {l Torre de Belém, José Elisb:\o de yivaldo e Mendonça,
trinta dras para uso de banhos sulfurcos no
Arsp.nal.
,Ao Alferes addido á mesure Torre,
'JorlO Maria 'Locatelli-, trinta
dias para uso de banhos das CalJas da Rainha na sua or:igem.
Ao Alferes addido
dita Torre, Joaquim Maria Reynaud Sa rn paio ,
trinta dias para fazer \~O dos banhos da Caldas da Uainha lia sua.
~rigem,
.Ao -Capellâo Reformado addido ao 2.· Batalhão de V clero nos, l\lR.
-noel de Santa Tecla,
quarenta dias para &'Ul:O de banhos das CaLdas da Uail)ba 'na suu origem.
.
lt'm Sf.SSÔD de 17 do dsto me';'..
Ao :renenl!! GraCluado de Ca va llnria em disponibilidade,
Fernando
Pereira Mousinho , 'quarenta dias para uso do, 'banhos <ias Caldas da Rainha na sua ()J'ig(~JJl.
Ao Tenente addido á Praça de CRlOpO Maior, Monoél da G,am~
Lobo, quarenta dia. pa.r,l uso dos banhos das Caldas tia Rainha
na sua origem.
Ao Tenente 'Reformado addido "no '2.· Batalhâo de \' t.'teról/OS, Ma~
noel Caldeirn de Miranrla Cayola , quarenta dlas para uso dos
, -banhos das Caldas da R3illha na sua origem.
á

-.~-

\

reg-úlada, concedidas ao. OJjicãaes abaixo "i'l1d'cadnt.
Ao Alferes' do Regimento de Cal'ullaria N~· 1, Fernando MeTia de
Sá Camello,
dois 'lOezt'ls.
Ao .Major Graddado
do Hegimcnto de CavaUnria N: ~, Lancciros
da RAl~lH, Rodrigo' Fral1ciú~i, noven ta dias.
Ao Capil.ão po B.egimento de Cavall.aria N.· 7 J José G ucdc'S de Cor\\a1ho Menezes, dois mczes.
Ao ·C~pitão Graduado du ltegimento de·infante iaN "l~, Jose .Mo. ..
ria de 'Sousa ruuentel,
dois mezes.
~IIS

'o

Chefe ;nteri'no tJo Ellado M ator do E~ercito ::::;;:

Quartel

General na Rua de Santo AmbrO'l..io, em ó de .Agodo
de 181)~.

ORDEl\1 DO EXERCITO.
Rua
Chefe

Ex.· o Marechal
DUQUE DF.
do Exercito,
manda publicar
Por

Decreto

Commandante

SALDA.NHA,

em

o seguinte:

de 14 elo mel!. protcimo passado;

Bala 'hâo de Caçadores N. o ~ •
.Alferes Graduado,
contando a antiguidade
de 4 de Maio ultimo,
o Primeiro Sargento Alumno Aspirante a Ofticial,
Alfredo Jorge
'0001, por lhe aproveitar o disposto no Art. 61.0 do Decreto de
11 de Dezembro do anno proximo passado, que reorgunisou o CoI·
Iegio Militar.
Por Decreto de II) do dito me".
Hesrimento de lnfonteria N.G 16.
Tenente Graduado:
o Tenente Graduado
de Infantcria
em dispo.
nibilidade , João Maria da Cunha.
Por Decreto de 27 do dito me'!...
Hot alliâo de Folnntario« da Carta,
l\fajor Graduado,
o Cnpitão , Manoel Patricio Alvares,
em attençâo a haver-se alistado na Cidade do Porlo em !21 de Julho de
183~ para fazer pane da sua heroica defeaa , sendo gravemente
ferido lia sortida a Villa Nova no dia 17 de Dezembro do mesmo
anno,
haver feito as Campanhas
contra o usurpador até á Con-cessão de Evora Montf>, e as de ]!HG e 1817.
Por J recreio de 28 do dito melo.
Batalluio de Caçadores N: 6.
Alferes Graduado,
o Primeiro Sargento Alumno Aspirante
cial do Bat a ltiáo de Caçadores N" 2, Joaquim Chríspiniano da
Costa,
por lhe aproveitar o disposto no Arl. 61.· do Decreto de
11 de Dezembro do anno proximo passado,
que Teorgallisou oÜol ..
Iegio Militar.
. .
Batalhão de Caçado1'cs N.· 6.
'
.A Iferes. effectlvo , o i\ lferes A lum MO do Bata Ihào de Caçadores N. o ~ ,
Domingos
Alherto da Cunha,
pç)!' estar habilitado na conformidade do Decreto de 12 de Janeiro de 1837.
Por Decretos de 29 do dito meex.:
Batalflâo de Cacadores N.· õ.
Alfcrcs Graduado I o Primelro Sa;l\'clIlO Alurnno Aspirante
a
eial d.o mesmo Batalhão,
João Maria de Magalhães,
por se achar
nas circunstancias
de lhe a proveitar o disposto no Art. 61.· do De-

num.

om·

•

•

(~ ]
creto de 11 de Dezembro
o Collegio Militar.

do anno proximo

passado,

que reorgA ..

nisou

Bata/Mo

de Caçadores N.· 9.

Alferes Graduado,
o Primeiro Sargento
Alumno Aspirante
a Official , .J(lão Eduardo Souto Maior Lencastre
e Menezes , por lhe
aproveitar o disposto no Art, 61.u do Decreto de 11 de Dezembro
do anno proximo passado que reorganisou O CoIlcgio Militar.

-.~~*-

AVISO.
Ministerio da Guerra.
Repartição
Militar.
L.a Secção. =
III. o e Ex." Sr.
Constando
qne n0S Corpos do Exercito,
não é
uniforme o expediente respectivo tis praças a qllem se concede passagem de uns para outros dos referidos Corpos; SOA MAGES L'ADE A H.AINHA,
Tomando em Consideração
o que a este respeito
lhe foi representado
em Officio desse Commando em Chefe do Exercito de 2 do corrente mez , fia por bem Deter minar que se observem
as disposições seguintes:
~.o
As praças de pret , que passare~ de uns para outros Corpos,
sento consideradas,
para todos os effeltos, como pertencentes
aos
Corpos, para onde vão conttnuar o Serviço, desde o dia em que as
SUBS passagens
forem averbadas nos Livros Mestres dos Corpos d' onde sahirem.
~.o
As passagens das ditas praças, setâo rsalisndas , e conseguin ..
temente averbadas as suas passagens nos Livros Mestres dos Corpos,
d'onde
são despedidas
no primeiro dia do mos seguinte,
áquelle a
que se referir a data da Ordem da passagt'nl,
ou, se esta Ordem
levar a clausula immediaiamente no dia seguinte áquelle
em que a
dita Ordem se receber , tudo em analogia com o disposto no §. ó.·
da Ordem do Exercito N." 68 de 14 de Outubro
de 1B51; conferindo-se no mesmo dia, ás praças com passagem,
guia de marcha
para seguirem aos seus destinos.
3. o No correio immediato ao dia, em que pelos competentes averbamentos se effecluarem
as passagens de qllaesqller praças de pret ,
ou em que se lhes conferir guia de marcha para reunirem aos Corpos, aonde vão continuar o Serviço,
se en viarâo a sstes , as guia.
de passagem com os assentamentos
dos Livros Mestres, e ajustes de
contas de yencimento relativos :1S mesmas praças, declarando-se
no
Officio de remessa, o itenerario que se lhe tiver marcado.
Assim que nos Corpos para onde as praças são transferidas,
se receber a correspondencia
de que trata o llrtigo antecedente,
se
abrirão nos Livros Mestres respectivos os seus assente mentoe em conformidade do disposto no artigo 1..
o
S.e as praças, cuja passagem s~ houver ordenado se acharem

=

=

=

4:
ô.

no Hospital,

destacados , cm diJigcncUl, com licença

I

ou por outro
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qualquer moti vo .i nsliflc.ndo~, n.ão .estiverem presentes nos. Corpos. a
que pertencem,
não delxlUf\o por ISSO de se levarem a sffeito as sua.
passagens como fica d('lt~rminado no artigo .g. -; doevendo em tal caz.o
no Officio de remessa,
de que trata o artigo 3~ ; declarar-se a SIt~ação em que se acham as mesrn_as praçns '. _para a~sim s~,rern consideradas nos Corpoe para onde sao t ra nsfer id'as , ale ao dia em que
cessar o motivo, que impediu de receberem em tempo competente a
guia de marcha para se lhes rt'llnirern.
6.· Logo qlle as praças corn passal{t'rn,
dadas as circunstanciá.
mcncion adas no artigo.
regressarem aos Corpos , d'onde são des-pedidas, recebel'~o guta de marcha,
para os .Corvos, para onde vão
corn in uar o Serviço;
porém sempre <lue as ditas praças, se acharem
em situaçâo
tal que pos~am reunir a estes, sem d ependencia de regressar áquelles , ser-lhes-hâo conferidas gnias de marcha nos Cor ..
pos, 011 dspositos a que provisoriomenle
esu-ja m unidas,
ou pela'!
A uthoridades Militares. de terras, aonde as mesmas praças se achem,
e a q\lem tenham feito a sua apresentação,
tendo-se préviamente
dado conhecimento
de taes passagens aos referidos Corpos , depositos-,
0.11 Authorid adcs ; e devendo
os individuos,
que st'gundo o disposto
no presente artigo, passarem semelhantes guias de marcha; remetter
110 primeiro
correio aos Corpos para onde as praçlls vão com passagem, lima copia do itenerario que IIH's dcsurnnrcm.
.
N as gUI_as
. de marcha dados ás praças " que passam de uns para'
7-•
outros Corpos, deverá solllcitnr-se das Aut horidudes Míiitarc$ ou Ci'vís , que por conveniencia
do Serviço, logo que ns ditas praças, por
darem baixa ao Hospital,
por fa llccimeuto , 011 por outra qualquer
occorrencia,
não possam continuara
marcha, ou hajam de a dernorar-,
o commun iqucm para os Corpos pam o nde- e llcs marcham a reunir.
8." AS.Authoridades
Militares,
qlle por justos motivos mandarem, que as praças a reunir fi Corpos, em que vão continuar o Serviço, fiquem addidns provisorinmoute
a algum Corpo, 011 deposiro ,
e marchem em conducta , devem parLiciplIT' áquelles Corpos a citada
deliberação.
~.. Se qualquer praça se não apres'!ntnr
no Corpo para onde é
enviada com passagem no dia indicado,
segundo o itenerario da guia
de marcha , ? Commandante
da f<.'specti\'a Companhia,
o participara por escl'lpto no dia ~egninle: completados os triuta dias de au ..
seneia,
se~ moti\'o justifJcaclo,
jllntar.se.ha
lÍ.qllella parle a copia
do referido ltenerario,
011 OfflCio, aonde eUe se mencione
(que pelo
disposto nos artigos 3.· e 6. devrm existir lIO referido Corpo)
proceder·s;e-ha a conselho de disciplina,
inquirindo as necessarias testemun~as,
e provada a falta de apresentaçtlO., se lançará na casa.das
casualidades
dos aSientos respectivos,
no Livro Mestre,
a seguin!u
verba =: Deaertor por se náo ter apresentado no dia ..... do mc~

b.·,

0
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••••••
do mUlO .•••••
roamo lhe era determinado,
o que se provou
em conselho de disciplina.
10:
Se depois de lançada a verba , deserção de que trata o artigo antecedente,
ou.a dita praça se apresente,
ou se conserve auzente , constar pOI' documento
(Jfflcia}, que por motivo justificado
ella se não apresentou
no dia em qlle o devia fazer , st'gundo o ite ne.rario , dcvf'rá dar-se conhecimento
de sornelhuntc
eventualidade,
ao
Cormuundo
em Ohefo do Exercito,
a firn de se mandar 19vnlltar e
.ficar sem cffeilo a referida verba. = Deos Gllar<ie u V. Ex," Paço
das Necessidades,
em 13 d e Julho ele 18f>G~.= Uuquc de Saldanha.
= Sr. UOIllUlandante cm Chefe do EXNr.itO.

---*>t..~~-

Sua Ex." o MaTechall)uque
de Saldanha,
manda dccln rnr Aspirante e Officiul , por se achar comprehen dido nas disposicô-s das
Leis de 17 de Nnvernhro de 18-11, e~) de Abril de 1815, o S",ld,ldo
do Batalhão de Caçadores
N," 1:3, Fruncisco JOSB Cordeiro.

--*~J'?:"'--

.Licenças arbitradas '(Ior motivos de motes/ia riOS Officiae; abai.zo dectm:ados, e confirmadas ]1or StW Ex. a O jJiarcchat Duque de S(Jt~

donha,

Bm Sessâo de 15 do me':. p1·o:rimo passado.
Ao Alferes do Hegimel~to de Cavullariu
N" 1, Fernando
Maria de
• Sá Camello , quinze dias para se tr actar ,
Âo Tenente Coronel Grnd uudo do Hcgimeuto de Infnnteria
N. 014,
Joaquim
Pedro da Cunha,
quarenta dias para uso de banhos dai
. Caldas da [tainha na sua dfigc.>m.
,Ao Major Reformado addido ao 1.0 Batalhâo de Veterllnos!, Francisco de Paula tl Sil va , q uurenta dias para uso de banhol das Caldas da Rainha na sua oricrem.
Ao Major tambem Reformado addido 00 dito Bnralhâo
, Ftlippe Antonio Vellozo, quarenta dias para uso de banhos das Caldas da
Rainha
na sua origem.
Ao Tenente addido ao mesmo Batalhão,
Joaquim Carneiro
de Bri.
. to, quarenta dias para uso de banhos das Caldns da Rainha na
sua origem.
Em SeH lO de 19 do dito me" .
.Ao Major do Batnlhão de Caçadores N." 3, Anlol)io Carlos Fialho
de Mendonça,
sessenta diaS para se lraclar.
Ao CapitilO Graduado
Aju,lallle
do dito Batl\lhüo,
Jan\lnrio Ferreira
Machado,
trinta dias para liSO d<, banhos uns Caldils cm Chaves •
.Ao J'enentc
Graduado
do mesmo Batalhão,
J05é l\1anoel Pinlo,
quarenta dias para uso de baubos dos Caldas em Vlí:clla.

O Chefe interino do Ellado Maior elo E~ercilo

=

QtlArtel General na Rua de Santo Aml.wo1.ío, tom 10 de Agosto
de

lU.)~.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Marechal DUQUE DE -Sn.DANHA, Commandante
em
do Exercito,
manda publicar o S'cguinte:
.
Por Decreto de 1<:1. do me,. proximo passado.
1." Rc~illtcnto de Arti[!lcria.
Primeiro 'I'enente , o Segundo 'I'cn ente , Jnaquim
Eleuterio
Vidal ,
por se achar compehcndiclo
nas disposições -do Art. 36 do Decreto de 1:3 de Janeiro de 1837.
.
']>01' Decretos de 15 do dito mfoz..
.Hatalhi'io de Caçadorc» N.· ~.
Alferes Graduado,
contando
a arrti~uidade
de '1 de Maio ultimo,
o 'Primeiro
Sargento Alumno Asp1ranle a 'Oilieial,
Antonio Xavier de Abreu Castello Branco,
por lhe aproveitar fi disposto no
Arl. 61.· do Decreto de 1'1 de Dezembro do anuo proximo pas·
sado , que reorganisQu o Collegi<l Militar.
Regilllento de Iufantcria
N." '13.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
de Infantcria
em disponibilidade,
Francisco
Antonio
da Silva Neves.
Por Decreto de J6 do dilo 1n,,"X..
Rl!glmentn
de CavaUaria N.· 5.
Capitão 'Graduado,
o Capitão Graduado de Cavallaria em dispoulbilidade , Antonio 'José de Brito Fragozo
A modo.
.
RfJgimento de Caoallaria
N. o 8.
,~.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado de Cavallaria
erjl dispo"
nibilidade,
Augusto Frederico da Encnl'lldção.
.
'Butottcâo de (}açadol'es N. v 8.
.
Tenent~'Graduado,
o Tenente Graduado dcInfanteria
em disponthihdade , Antonio Jo aquim da Encnrnaçâo
Junior.
PtJr Decreto. de 20 do dilo me.,..
Regimento
de Injanferia
N.· 2 ..
Ajudante,
o Tenente Graduado do Hegimento de Infunteria N.· 9,
. .Estanislau Xavier de Assumpçr\O e Alm~ida.
Regimento
de lrifantel'ia. N.·
Tenente Q\ll:\rtp.1 Me~tre" o Tenente Quart'd Mestre -de Infantena
em dlspcnibilidade
, Bornm do Lopes.
i.· JJatalhão de f/eterauoR.
Reformado na conformidade
do Alvadt de 16 de Dezembro de 1790,
fl(:ando ~ddido ap referido Batalhão,
(I Nojor
Graduado
do I{e~~.
mentodefofanteria
N."4,
Forlu1Hlto ;'\tlaria Pereira , em aUel)çao
Chefe

1

3"

,.

.) .

,a ler mais de :15 annos de Serviço, . e haser sido julgado incapaz
de Serviço activo pela J IIn la Militar de SRude que o inspeccionou,
Por Decreto de 21 do duo me'l..
Rerrimelüo de Grartadçiros da RAJNHA.
Alferes,
o AIt~res de Infauterie
cm disponibilidade,
Augusto Pos- '
solo de Sousa.
,Companhia de r"teronos dos. .Açó.,.t ••
Reformado
na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido á referida Companhia,
o Major Graduado
do Regimen to de ln fanterin N.· á, Domin.gos Vieira da Sil va , pelo ter
requerido,
contar mais de 4,0 an n os de Serviço, t.er feito 1\ Guerra Peninsular,
e haver sido julgado incapaz de Serviço activo por
uma Junta Militar de Saude,
.
Por Decreto da mesma data, e "n referencia do disposto.
no Art. 1.' do Decreto de 6 Outubro de IS;'l.
Praça de Peniche,
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór Gradllado do Regimento
de Infan ..
teria N:g 81 José Maria Lopes da Silva Leite.
Por J )ecretos de 24 do dito 11)('!).
Corpo de Engenhcria.
a
Para gozar das vantagens
de Capitão de 1. Classe, por lhe npro ..
. veltar o .disposto no D.p.crelo de 4 de Janeiro de 1837, o Mojor
Gruduado , Antonio Pedro de Aaevêdo.
'lo o Batatltâo de retcmno8.
Alferes, 0& Alferes Reformados
~ nddirlos ao mesmo BataU·n:lo, Joâo
. Manoel da lloc1la,
e João PCldro Corr êa.
Por Decretos de 27 do dilo me ...
Estado lIfaior de Artillw'ia.
SelZllndo Tenente,
o Segundo Tenente
de Artilberia em dlapenibi=
lidade , Ignacio José Baptiatn.
Re aimento de Cavallaria N' 1•
.Alferes, o Alferes d~Cavttllal'Ía
emdisponibilípade,
Ralthnzar Coqceiro da Coata.
Regimento
~ 'Gavallrn'ia N.· 3.
Alferes, o Alferes de Cavalhuia
ern dlsponlbilidade
, Sebastião Pinto de Sousa Coutinho,
l1(JtalMo de CaçadorCl N" fi.
Cspitâo Graduado, o Capitão Graduado de l nfanteria em disponlbilidnde,
Jo~é de Medeiros BettenpOllrt.
Regimwto
de roluntaria, Naâ(m.~. do. Comm.erc;o.
Demiuido do Serviço conservando 8S honras do seu Po~to, o Capi.
tüo ~ Francisco de Carvalho Daun,
pelo ter requerido allegand,
motIvos nltendi'leia.
.
papitAo "~ (),a COPlpanhia, o Tenente, fOQro Ale~a~~rin9 Coelpo_!
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Tenente"
os Alf,.res, Anlonio José Gonçalves Verdo , Maxlmiliano
Zacharins de Oliveira,
Rodrigo Gervazro de Carvalho , e Joâo Car ..
los Ferrão.
'
A lfcrcs effectivos , os- AJferes aggregadQs,
José A nastacio 'Verde, e
. Jo~é J cnncio Novoes; o Primeiro Sargento , nafael Araujo de Oarvalho ;oe o Segundo Sargento,
Manoel An~onil) Borges da Silva.
Por Decretos de 28 do âito mez..
Regimento
de Caeallaria
N. o 2, Lanceiros
da RAINHA.
Alferes offectivo , o AlfNCS Alumno, Marcos Caeta no da Cm? e Cos-'
la, p or ('stor habilitado
na confor midads do Decreto de 12 de ;Janeiro de 1837.
.
Regimento
de Infonteria
N.· 6.
Alferes offectlvo , o Alft'res Almnno • .Eduardo J Idefonso de Azevê~,
do, por estar habilitado na con formidade do Decreto de 12 de Janeiro de 1837.
Regimt;nto de [nfanteria N. o 10.
,Alft'res effectivos , os Alferes Alumnos,
José Maria de Almeida,
e
Augusto Maria de Almeida,
por estarem habilitados
na confors
formidade do Decreto de 12 de Janeiro de 1837.
Por Decretos de <29 do dito mez.
Corpo de Bugenhcria.
Tenentp.. o Capitão Graduado
do llegirnento de Infanteria N.- 19,
Julio Teixeira Homem de I3rederode,
por se achar comprehendide
nas disposições do Art. 36 do Decreto ete IQ de Janeiro de 1837.
Uegimento
de Iufanteria
N.· b,
CapitÃo Graduado,
o CapitllO Gra( lindo de Infanteria
em disponibilidade , Thomas Bernardino
de Mcllo.

Regimento de lnfonteria N.·

la.

o Primeiro Sargento Alumno Aspirante a orneial, João Pedro Caldeira,
por lhe aproveitar o disposto hoÂrt.
61. do Decreto de II de Dezembro
do anno proximo passado ,
que reorganisou
o Collegio Militar.

Alferes Graduado,
0

-.~~;f-

Sua Ex.· o Marechal Duque de Saldanha,
determina que os ,
Officiaes abaixo mencionados
tenham os destinos que lhes vão de-.
aignad()s:
Regimento
de h~rante"ia N.· I.
Tenpnl.e Coronel,
o Tenente Coronel do Hegimento
de Infanterla.
N.· 7, Ântonio Pedro Broa Condes!l1vel.

Regimento
Tenente

Coronel,

l'i." 1 ,Joaquim
Sua

o Tenente

de [nfnnteru: N. ·9.
COWIlC! do n,egimento

-.~-

de

l(lfanteri~,

José Alvares.

Ex.- o l\larechall>uque

de Saldauba,

manda

declarar

A'pi.

[4 ]
unte" Official , por se achar compreheondidn nas disposições' das Lei.
de17deNovembrode'18"tI,
e ôdeAbrilâc'1..fl4f>,
oPrimciro Sar aento do Regimento de Infunterie
N. 96, Antonio Pinto Teixeira Mot.:'rão.

.~..-

.

rLicenoo» arbitraaas por motevode rrwlestian.os Officiacs abairo declarados, e Confirmadas pot· Sno Ex. a V Martehul Duque de Saldanha.
.
Em Sess(lo do J •• do me':. P.,·o,úmo passado.
Ao Alferes Ajudante do Batalhão de Caçndores N ." ·5, Joaquim An.tonio Volloao , trinta dias para uso de banhos das Caldas deRainha na sua or igern,
Ao Major nddido no 1.. Ihlnlh:"to de Veteranos,
Jo:w Anselmo de
VnscO[lcellns, trinta dias para uso de'bullhos
das Caldas da Rai,.
nha na sua nrigeTIJ,
.
Ao Alferes Hef<Hmadonddido
u()mesm-oB:Hulhào,
Bento José , trinta d ias para uso de ha n lros 00 Arsenal.
.
Em Se,wlo de 6 do dito mex..
1\0 C~pil:i.o do Regimento de Infn nter ia N ,u 12, Claudio Caldeira
Pedro7.o, trinta dias para uso tlc banhos em Manteigas;
u contar
de 16 de Julho ultimo.
Ao Capitào Quartel Mestre do refclido Llegim'cntt>, Antonio Ceznrio da Cunha,
trinta dias para IISl> de hnn hos «rn MalltC'igas,
Ao CopítllO Graduado
do dilo Regime 11 lo • Jo.é'Maria
de ~(),isaPi-rnentel , trinta dias p'ara uso de ngO:lE ther mues iIlLl'TlHllIlcllte-,
e
banhos em S. -Pcdro do Sul.
Em Sessáo de 14 do dsto me'!:..
-Ao Alferes do 'Regimento
de l nfantcria N." ~), José Ferreira Vor.
Mourão,
tlinta e cinco dias pura uso de agons sulfurozns dol'S.
redro do Sul no sua orurcm.
Em SeSl~ío de Ç!.7do dito me".
Ao CirurgitlO de Brigada da 7.a·Uivisíio Militnr, Antonio José de
Abreu, sessenta dias para cotltinll:l'f s·traclar.se,
e fazer tlSO dos
banhos das Caldas da Rainha lia slla origem •
.Ao Capit~o do Regimento de Cavallal'ia N" iJ, JotW Baptista AI·
ves, quarenta dias para UiiO de bclOhos das Caldas du !taillha na
!lua origem.
Ao Alferes do dito Re~irncnto,
Ca:dmiro de Almeida Mart;ns,
quarenta dias para U50 de banhos das Caldas do Hain)\a no sua origem.

_.>-~:J--

Licenças ref!i.tarlas c{)ncedjri/l~ {({,BO Jftcia-e.af)(iixo
'intlioat.ln ••
Ao Cirurgião Mór 'Graduado
do B~tall)j\? <;le Engenheiros,
Francisco L()pe~ da Cunha PessOtl, trlllta dias.
Ao Tenenlll Chaduado do Llrgimento ue 'Cavallacia N.· 1 Januario
.Corrêa de AIUleid~, cincoellta dias.

O Chefe

infeí'1Il0

tlo Estado ..Valor do Exercito

:::::j

Q.uarlel Genct'al na Rua de Santo Ambro't.to, tm 13 tlc
de 18[)~.

-:1go•lo

ORDEM DO EXERCITO.

Sua
Chefe

Ex." o Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

SALDANHA,

Commnndante

em

o seguinte:

OECHETO.
Considernndo
que a receita
offectiva do Thesouro Publico,
no
actual
a n n o eeonornico
seria sensivelmente
desfalcada
por effcito da
admissão
continua
no pagamento
dos direitos de mercês honorifIcas
ou lucrativas,
de titulas
de vencimentos
das classes activas
e inacrivas de Agosto de ]8,1.7 a Junho
de 1348, que fôra perrnillida
pela
Carta
de Lei de Q8 de Fevereiro,
e regulada
pelo Decrelo
de 213
de Mt'rço de 1851 : COllsidernndo
que 051e pagamento quanto ás mercês honorificas
pôde ser fe-ito com os titulos de que tractam
os Decretos de Q.8 deOutubro
de18V2
e ~fl de Setembro
de1843,
cCarta
de Lei de ~6 de Março de 18M); Attcndendo
por outro lado a que
em virtude
do disposto naquclla
Lei e Decreto
regulamentar,
uma
parte dos tit u los da mencionada
épOCá de Agosto de 18,1.7 a Junho
tle HH8, leria sido reservada
pnra se nrnor tisar por este meio com
preferencia
do da capitu lisaçâo em que entravam
igualmente,
e cujo
prazo findou;
e seu do indispensavel providenciar
a similhante
respo:!ito; Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo
LO Cessa para todas as mercês lucrativos
ou honorifIcas
concedidas
desta data em diante,
a permissâo
dr} pagalqento
dos direitos de mercês por oncontro
nos ritulos de vencimentos
das classes
activas e inactivas do Estado,
de Agosto de 18'1.7 a Junho
de 1818,
que se authorisara pcla Oarta de Lei de 28 de Fevereiro,
e regulamento de 22 de Março de J81)1.
Arl.~"
lIe prorogndo até 30 de Setembro do corrente
armo o
l"rtu:o pAra o pagamento
de taes direitos
nos titules em que póde ser
feito quanto
ás mercês já concedidas,
qualquer
que seja a .data da

concessâo.
Art, 3.°

Ue prorogado
até ao dia 31 de Desemoro
do corrente ano prazo paro a ca pitalisaçâo
pcrmi.lI ida pela citada Carta de Lei.
Art. l~.' O Governo
dará conta ás Córtes na sua proxiuia reu'lti!i.o das provldencias
contidus
no pres('nli~ Decreto,
.
Art. 5.0•
l":ca revogada
toda a legislação
e quaesquer
disposições
no,

em contráflO .
.Os Ministros
o tenham
des J em cinco

assIm

e Sect('ltarios
de E~tlldo
dáS divel'sn1! Reparti'Çôes
f'ntendido
e façan't e}("('cutar. PIIÇO dos Necessidade Agosto'
de mil oit(rCéntos
cineoenla
e doi ••

,.

=

fi AINI1 A. = Duque de Saldanha, = Rodrigo da. Fonseca Maga.
lhôe.8. = A'Iltonio Lui'l. de Sco'wu, = Antonio Maria de Ponte.
Pereira de Jlt[e/.io. = Antonio Aluir.io .leroi« de âtouguia. = Vis.
conde de Almeida Garrett.

_.!.--~~-

Por [Iecreto de l! do me!>proeimo passado.
])ispOnliJilldf de,
.
Capitâo Graduado,
() Capitãu Cirndll'ldo
do Batalhâo de Caçadores N." 7. Alltonio da Costa f' Almeida,
por lhe serem npplicaveis as disposições do §. 4: do Art. unico do Cap, L3: do Decreto de 20 de D zeln bro de 184·H.
1.. Datalliiío de Veteranos.
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 17,90,
. ficando addido ao referido Batallillo,
o Alferes de lnfantt'ua,
João G uilherrne
Ferreira Nobre, por lhe aproveitar as disposições
do Decreto de 23 de Outubro do anno proximo passado.
Demittidos , conservando
as honras dos seus Póstos , por lhes serem
applicuveis
as disposiçôes do Decreto,
pelo qual foi dissolvido o
Batalhão de Empregados
Públicos.
1.o lJafalhAo llIovel de Atiradores,
O Capitão,
Miguel Epifanio da Costa Simas; os Tenentes,
Francisco Carlos Agnello Tallone,
e Luiz Antonio de Pimentel Novaes; e os Alferes, José Luiz de Castro Amorim Antas, e Augusto Esperidião llacellar.
2. o Bataihâo Movei de Atiradore ••
O Capitão,
Migllel Solano de Almeida.
Regimento
de ;Jrtilhe7'ia da Cada.
Os Capitães,
Eduardo Léça , José Rodrigues de Faria.
e Uodrigo
da .Fonsêca Mazalhâes : o Capitão Quartel Mestre, João Marcel. lo Ferreira da (Josta; ~ o Tenente,
José Marques da Silva.
Batalhão Nacional de Setubal dos Defensores da Carla e Rainha.
Os Tenentes,
José Augusto Junqueiro,
e Henrique Alvares; e o AI ..
feres, Manoel Caetano Corrêa.
\
~ .. Batolháo Nacional de Caçadures do Porto.
O Capitão, Alexandre Monteiro; e o Alferes, Antonio José Mendes.

Batalliâo Nacional de Caçadores de Brauança.

Os

Capitães,
I~ca Pinto.

José Antonio

Ratalhâo

de Miranda,

e Agosli;ho

Nacional de Caçadores de Villa Real.

O Tenente,

9&

José da Fon-

José MarIa Marques de Almeida.
Batalhão Carlista de Caçadores de Castello Branco.
Capitães ~ Aianoel Duarte Figueira 2 ~o"o ~ebo.8lião Serrao.

r
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Por Decreto de 11 de. cm'1'fltlf(
9.& Divis,ío 111ilitar.

me:..

Exonerado
do Commanc\o
du referida
Divi~ào,
o Sr. Marechal
de
Campo,
Antonio
de Padllu da Cost~,
po: ~ssim ? hav~r reqne.
rido
tendo desempenhado
aqu(>l13 COll'1ulIs,ao
satisfatorinmente,

,

ILha da .AJaüij'a..

te Militar
da dit n lIha,
na conformidade
do §. Iô, o do
Ar t, L" do Cap. 16.· do Pldl10 da .Organisu\ão
do Exercito.
de
!i!O ele D<'Zem bro de 1319, o Sr. Brigud eiro Graduado,
Mallleufi
,Maria Pudrào,

Cemmandan

•

-.:.~,~~---

POR l A ItI .·\8.
da Guerra.
= H.eparlição Militar. = 3.· Secção-.
Convindo
protl'ger
por todos os modos os diversos
ramos
de industria
do Paix : Manda
A RA I N [lA,
pela Secretaria
de Estado
dos N('~ocios
da Guerra , qlle os Conselhos Admillistrativos
dos Corpos e E,labelecllnentos
dependentes
deste Ministerio
, no fornecimento de la n ifrcios e mais arlí":os de vestunrio -a que tem direito as respectivas praças,
na confonr:idade
das Leis em vigor,
pediram
quanto
posslvcl , e secundo os meios de que poderem
dispô)',
o pnnno de Irnho e outros p~odllClOS nacionn
s , !lOSmanufacturados no estrangeiro';
deveu do 05 refor idos Conselhos
Administrativos,
pnra este íun , e nos
termos da pratica estabelecida,
convidar
os interessados
por meio de
anuun cios publicados
no Diario
do GovNno;
escolhendo
entre 03
concorrentes
aquelle que em identidade
de circunstancias
aceitar o
menor preço.
Paço das Necessidades,
em 6 de Agosto de 18ó~.

=

Miniaterio

Duque de Saldanha.

=

=

-

=

MlnistNio
da Guerra.
Repartição
de Liquidação.
SUA
.MAGESTADE
A !lAINl
A, A Quem J?oi presente
o Officio do
CotrlllJUndllnLe
em Chefe
do Exercito
de ::lO de Julho ultimo:
lIa
por bem Determinar
pela Secretaria d{! Estado
dos Nt-goeios
da
Gnerra,
eUI conformidade
com o ref ...rido Officio que nenhum
valor
tem nem poderào
tomar-se
em consideraçtlo
algulJla
os recibos dos
Offrcises , e Empregados
Civís do Exercito
que possam ser rebatidos
pelos seus proprietarios
em quanto
núo estiverem
sellados
e rubrica ..
dos pelos respectivos
Chefes 011 COIllJllandallles;
e que tendo a experiencia
mostrado
o pouco effeito que tem produzido
o exposto
no.
Portar~a
de l~ de Junho
de 18'27, inserta
na Ordem
do Exercito
N" 12 do anno proximo passado,
Determina
outro sim A lVI(~:;lJJa
Augusta
Senhora
que a mencionada
Portaria
fique de nenhum
cff~·i.
to. Paço das Necessidades,
em 9 de Agosto de 1852.
J)uque de

Saldanha.

-.~.-

Sua Ex.' o ~arechal Duque

de Saldanha,

=

determina

.

que

01 .

( 4 ]
Officiaes abaixo mencionados
tenham os deetlnos que lhes V;LO designados:
.Ajudante de Ordens de Sua Ex." n Muu'chal Duque de Saldanha,
o Capitão do Regimento
de Infanteria
N: 1, D. Francisco de
AS6iz e Almeida.
Batalhâo de Cafadores N.· 6.
Alfer('s,
o Alferes do Balall,ão de Caçadores N.' 3, Jot\O Justino
de Maltos,
pelo ter pe dido.
Regimcn10 de Tnfunteria N.· 1.3.
Tenente Gra(luado,
'O Tenente
Grnduado do Ilcgimento de Lnfanleria N.· l G , Joào l\InrÍ1. (Ia Cllnhu.

-----~~*-----

Declara-se
que o Capitão uo lll;!;,lIIrnto de Infanteria
N. '1, D.
l~rancisco de Jhsiz c A lmeidn , se achu {,~Ncelldo as fun cçôcs de Ajucante de Ordens de Sua .Ex.a o .Marechal Duque de Saldanha,
desde
:27 de Julho ultimo.
'I'~)Çõ'* __

Licenças arbitradas por tnotioo de moléstia ao.' OfJiciaes abaixo dcclarodos, e Continuarias 7)m' Sua E», a u lJiart.elli.Jt Duque ele Saldanha.
Hm Ses.llo de -1, de Junho ultimo;
Ao Tenente Graduado
Jo l\P.;illll'nto de Iufanteria
N: 15, Anto.
nio José Ozorio, quarenta dllls para fazur uso de banhos therrnaes
de l\{onchiqlll: na sua IHI!{1'1Il c convulesccr,
Hm SCS;lO de Q'Z .lo ditu me",.
Âo Major Graduado
do (~ ';:'llento dI' InfHlIlt'ria N: 3, Jonquim
José da Cunha, trinta dias P'lt"ll uso di· banho t hermnes ('10 l\JPllçi o .
.Ao Capitão Graduado dI) 1I1l' mo Ltpg'iIl1Cllto,
José Juaqurru
Nuues
de Sousa, trinta dias par n se tructur,
Ão Tenente Graduado do dito Hcg-IIlJ(·nto, José Ferreira da Cunha,
trinta dias para uso de ngnas forr cas,
.
Em Se.sJo de 29 do dito m(z.
Ao Alferes do Regimento de lufonleria N_o 3, LIl;z Condido da
Costa, novenla dias para continuor o Irul'tar.s
•
EIII S('S.~~() dt' :)0 do dito file..,..
Ao Major Orof!lInuo do B. 'gi:!w!lto dto llll'anteria
N" 7, Joaquim
Mallol'l ria Palma,
quor ':ltl1 dios para 50 tractor.
Ao Cflpittio do mesmo Rt'I>'imento, João 1\1ulI ai l\1artin5, quarenta
tlios paru uso do banho; ~Il!fu'eo. !lo Ar~ellnl da Murlllh •
.
Bm 8e8$/io de f> elo corrente meto
Âo Sr. Coronel do Corpo dh E,lado Mai.)r do Exercito,
Chefe da RtpaTliçuo 1\1 llilar do Mit:i,lCri() du (i uerra, Barão do \Viederhold ,
eessenta dias pora se trnct.r ~ fazer 1150 d(' ar('s de ('8111(>0.
Ao A~siblen!(' da Sectetnr:a do Com mando cm Chefe do _Exer 'il(l, José
Jonq iro \Vencesláo
Leal, quarenta dias para U!tO de banhos do mar.

O C!tef~ int~nllo

do Estado ,n,laaor do .Exercito

=

N.O 44.
Quartel General na Rua de Santo Ambrozzo,

em

17 de Agosto

de 1B;)9.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

o

Ex.Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

Commnndante

SALDANHA,

em

o seguinte:

Por /Jecrdn. de 7 do corrente me".
3.· Hegimenio de rlrtitheria.
Major, o Major Graduado do 1.0 Hegimento da mesma Arma,
Raimundo
Danim.

José

Batalhâo de Caçadores N. o 1.
Tenente,

o Tenente Graduado
do BatnlbrlO
de Caçad orce N.· 3,
Joi\o Alves da Silva Lima, por se achar comprehendido
1I0S disposicôes do~. 4." do Art, 9: da Carta de Lei de ~3 de Abril
de 181õ.
llatalh ão de earadores N.· ~.
.Alfl'rf's Graduados,
os Pr imcir os Sargentos Alumnos Aspirantes
a
Olliciacs,
Leonel de Lima Paes de Sande e Oastro , e José Maria de Va sconcellos Uf'r(,~t'iro,
por 1111'Snprovejturern
as disposiçóes do Art, 61." do Decreto di! 11 de Dl'zl'mhro do anno proxirno passado, qlln r('orgnnisoll o C"llt'){io Militar, devendo contar
n an tiglliunde» o 1.' de 4 de .Maio ulrhuo , e o 2." de ~9 de J ulho findo.
Batalhão de Caçadores N. o 6.
Capitâo Quartel MI·strl.!, o Capitão (~lIortel Mestre de Infantcria em
disponibilidade
, JOflO José de Freitas.

.

Regimento

de IlIfanteria

N.·

10. .

.Alferes Graduado,
contando
a 8nli~uidDde de 29 de Julho ultimo,
o Primeiro
Sargento Alllmno Aspirante a Omeial,
Lucio Justino
de Mauos , por lhe aproveitar o Jisposto no Art. 61." do Decreto
de li de D"zemhro
do armo pro xitno passado,
que rcoruanisou
o Collegio Militar.
o

Regimenfo de Tllfanteria N:

16.

Para gozar das vanlaO't'ns de Capitão de ].a Clilsse, por lhe nproveitar o disposto n(~ Decreto de 4 de Janeiro de 1837, o l\'Iujor
Graduado,
Eliodaro' Xavier Bozerra.
Regimento de Artilheria da Ca rt a.
D~~ittido do ~erviço, consr-r va n do as ho n rns do Posto, o Segundo
1 encu ~e , ~llglle I Mo ria Gomes de Andrade Leiros , por lhe serenl
8IHO\'CltUVCt:l
os di~po.ições do l)ccrdo
que dissolveu o Batalhão
de Empregados
Públicos.

T~r
Decreto de

PO'T

9

do dito me'!..

de Granadeiros da N, /l {LV H .4.
contando
a antiguidade
de <29 de Julho

Regimento
Alferes

Graduado,
o Primeiro
Sari\'onlo
Xavier
Palrtleirirn,

ultimo,
AltlUlOO ASf~itallle a Otlicinl,
i\U.gusto Carlos
por estar nas ci r cu n stan ei as de lhe aproveitar
as disposições do Art. 61. do Decreto" de li di' Dezembro
do anno
prox imn passado,
que reorganisoll
o Collpglo
Militar.
0

Por Decreto de 1] do dito me9ó, e em l·efercn.citl do düposto
no /lrt. ] ." do J)CC1'CtO de 6 de O /ll11b1U de 18;,1.
Praça de S. Juliáo da B(wra.
CirnrgiflO

Batethàc-

Cirurgião
vallaria

da fl·fHida Praça,
o üirurgirio
de Brigada
Gradllaclo
dC?
de Caçadoros
N.· ~, Joaquim Theodorico I><JrdigtlO.
Por Decreto da mesllw data.
Bat(dháo de Caçadores N.· 5.
Mór,
o Cirurgião
Mór Grn duado
do Regimento
de Ca ..
N.·

5,

Francisco

Regimento
Alferes,

Manoel

o Alferes Ajudante
Dantas Faria.

Regimento
Ajudante,

o Tenente

Antonio
Forr eiru,
de }II/at.t€ria N,· l.
do Regimeulo
de l ufa uteria
.•

de Tnfantena N.

Graduado,

Carlos

N ." 13,

!:l.

o

Barata

Fr-ic,

ternporaria,

Felix

Gomes

Dispoinbilidade,
A Iferes de Infanteria
cm inactividade
de Sousa e Santos.
Sua Ex," o Mare.€hal Duque de Saldanha,
ciaes abaixo menciouados tenham os destinos

A Iferes, o

--.~\?(.-

r.

o

Regimento

determina
que os Offi.
q1le lhes vão designados,

de A?·tilheria,

CommandanLe
da :t." Bateria,
o Major Graduado
da mesma Arma,
Antonio
Ladislúo da Costa
nuando
na Commissâo
em que se acha,

Batalhâo de Caçadores. N,
Ci~urgião
Carlos

MQr,

José

José

o

o Cirlclrgião Mór do Batalhão
dOi &antolt e Silva.

do 9.· RegilJlent()'
Camarate , couti-

2.
de Cuçadores

N." 5,

Tor1'e de S. Vicente de Belém.
Addidos,

os Srs. Marechaes

Teixeira

de

Barros,

AJdido.

o Capitãe
da Gama Lobo.

de Campo

c Rodrigo

Luciano

Roformados
de Abreu

Forte de Almada.
á Praça. de Cealmbra

addido

, Pedro
c Lima.

, Francisco

Lobo

Soares

~." Batalhão de f7et«rtmor.
Addiu(),
nos.,

Addidos,

o Tenente
José Ma.r)a
O

Tenente

Reformado

nddido

no 5." Batalhão

de Vetera.

P('sl!lna Girão.
3, o Balalháo &e l'"elerano ••
Reformado

addjdo

ao 1." Batalhão

Q,e Ve~1la ..

[ 3 )
nos ·Antonio" Carlos de Lucena;
e o Alferes ·tAmbém addide a6
mcs~t1O Batalhiio,
D lfim José da Costa.
Companhia de retrr~/lo:; elos ;'t;óres.
Addido,
o Tenente Heformado
addido ao 1. Batalhâo de Vdera.
110., J\lIlcnio da Silveira
Pinheiro
Botelho._
___
;t<~~.

PORT1\RlA.

J

=

=

da Guerrn.
= Repartição Milita!'.
3.a Secção.
Ilt.· (J Ex.· Sr. = Cnnvintlo,
para R regularidade
da cscripturnção
c' interesses
d.i Fuzenda , marcar 11m prazo rasoavel para o resgate
dos rpcibns illtNinos,
existentes nas drversas Pagadorias
l\lilitares,
passado!
pelos Officiaes
de Engenheria,
e Conselhos
Administrntivoe
dos Corpos , e Praças de Guerra , para li recepção de quantias
destinadas
para obt us de fortificaçâo
, de qunrteis , e mais edifícios II
carg-o 00 .\linisttlrio
da Guerra;
e dependendo
aque lle resgate
da.
remessa
da .. cuntns respectivas
;ís dilas obrns , para s-r e m devidarueote processadas : Det.rmina
~UAl\l..\GESTI
DE I RAINHA,
qlle V. Ex.a,
corno Commn ndaute
em Chefe do Exerci
,dê as prectsas Oruens para 'lUC os referidas co n tas st'jam eonfcccionndus
logo
depois da conclusão
das obras,
e rcmettidas
a cst a Secretaria
de Estado,
acompanhadas
dos documentos comprovativos
Je despeza feita, no prazo de trinta dias,
o mais tardar,
a contar
dnqtll'lIc
cm
que se tiverem
terminado
as mencionadas
obras;
Paço elas Necessidades,
em 6 de Ag~lo
de 18J3, = Duque de SatJa"ho.
Ministcrio

_>II~f.G<~Minislerio

da Guerra.

=

AVISO.

=~.. Sl'rçãn. =

Repartiçâo
Mifilnr
presente
A SU1\ l\lAGES.,.ADE

Sr. = Sendo
A RAIN lIA,
o Ollieio
do Commando
em Chefe
do Exercito
do 1.. de
.Abril prox imo p-nSllt(].o, expedido
pela 2.& Secçâo
da 4." Ul'llllrlição , ácor ca da duvida,
em que se acha o Comlllandante
do Balalhi"to dl' C;lçador~ N.u 9, sohre n maneira
de escriplurnr
os l!lnifIcios comprados,
em virtude do dispo~lo no Aviso de 13 de Outuhro
lIhimo.; c Convind
regular, em geral, a escriptlllação
de sl'melhnn.
tes artigos: HOllve por bl'm A Ml'sma Augusta Senhora
((('sol ""I'
que .0'5 Con~ ·lht1a Admtni.tr:ttivos
de ludos os Corpos
do Exercito
conSiderem
as quantias
reCf'bidlls
das Pagndorias
Militares,
para
CnWlpra ~os la!'lifIcio8 n~ co"rormidade
do citado Avi!fo,
comO" purte da mela massa destinada
por Lei ÍI comprn de taes nrtigos;
t1e
J~o.
que" no ajustamento
de coutas
do presente
quinqncnio,
se
addlclonara
o valor daquelles
laniflcios
comprados
110 d, li fornecidos
pelo, Arsenal
do Exercito;
e da c0mpnração da som IDa , que> 010"tra~a o val()r ~otal dos tanifJ.eios recebidils,
COI"
II tmpMtallda
da
melll WIl"a vencida l ~e conhecerá Q ie.ldo I a respeito do qual se

TIl." e Ex,o

[ ·i ]
procederá pelo modo legal; devendo para aquelle fim ter Jogar ns
compet('nl<'s transacções,
e resgate dos recibos, entre este Arsenal,
c aqup.llas Pagadorias , e eu Ire os referidos Conselhos,
e o mesmo
Arsenal , como já se tem praticado em cazos identicos,
em virtude
das Portarias
deste Ministerio
de Qa de Março e ~3 de Julho de
]8'>1, juntas por copia; e ahrindo finalmente o Arsenal carga aos
Corpos,
dos lanificios que compraram,
c que ficaram então considerados,
como por elle fornecidos.
O t~\le de l~eRI Ordem se communica a V. Ex." para o~ devidos effeitos ; na illtelligt>ncin de que
sobre o assumpto se acha prevenida fi Ilt-pnrtiçllo de Contabilidade
deste Mini,terlo,
bem corno o ec;tú o Arsenal do Exercito , crida um
lia parte cotnpctonte.
Deos Guarde
a V. Ex",
Paço d as Necessldades , cm 2 de ,\g-oHn de W:;',Jo
Duque de Saldanha.
Sr.
Comruaodantll
cm Chefe do EXPrcito.

=

-.~~~.~--

=

Sua Ex.· o Marech31 Duque de Suld anha , manda declarar Aspi.
r8nl(~ fi Ofücial ~ por se achar comprelwlldido
NU disposições
das Leis
de 17 de Novr-rnhro de 18,j,) , e ó de Abril de 18tó, o Anspoçada
do
Regimento de Iufun terta N" 6, 4~:io
Fernandes da Costa Pereira,
Licer.çm ,.c{!illadn. concedidas ao« Ofjic;aes abaixo indicado •.
Ao Tenente Gradllado
do Regimento de Cavullaria N. o ;;, Joaquim
Procopio Cnnhâo , sesse n t a dias.
Ao Major Graduado
do R\!gilllento de Cnvallaria
N.' 7, Anlonio
de Sousa 8,1111 paio. quatro meaes,
Ao Capitão (huduudo
do Butalhâo de Caçadores N.o 5, Antonio
. Schwalback , trintn dias.
Ao Alft'res do Balnlhiio de Caçadores N.· 8, Duarte Egidio Vieira
de Mendonça.
dois meze s,
Ao Alferes do H,egimento de Illfnnteria
N.' 11, Bento Ferreira,

trinta dias.
Ao Alferee do dito Regimento,
JOilO Evangelista Franco de Ascen·
çilO P. Sá. 11m 8nno sem vencilllclltO.
Ão Major Graduado do Regimenlo
de Infanteria N.o 1'2, Francisco José Barboza, sessenta dias.
Ao Capitãu Graduado
do mesmo ttcgimcnt.o,
Domingos Lopes Xis.
to, Ires nlf'zes •
.Ao CapilllO Gluduado
do dito H\'gimp.nto, José Maria de Sousa Pi.
mf'ntel, noventa dias.
Ao Te~lellte Coronel,
MIl.i.1lr da Praça de Elvas, José Maria da SOl.
va Carvalho,
scssent
dlnil.

o

C/u;.fe inlc1'tIlo de) J:,'sltHlo..lfawr

dQ B.rercito

N.O 45.
Quarlel G_neral na Rua de Santo Ambro'1.to,
de 18~2.

tm 23 rk Agosto

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

Chefe

o

Ex."
Morcchal DUQUE .DR S,\I.PANHA,
Com mandante
do Exercito,
ma nda pub lica r o ~cgllinte:

em

DECltETO.

Dar uma próva dr. l\linba ~alisraç5.o ror haver o PUN.
(:IPll: l{EAL Meu sobre todos :\ mado e I'resndo
lt'dho. prust ado 6
Juramento
prescr ipto no Arti~o setenta
e nove d a Carla
Constitucional
da l\Ionarc;hin:
Hei por hr-m , Uso ndo da FaClIldll()C
que MIt
Confere a mesma Carta,
e Tendo
Ouvido
o Conselho
de E~lado.
Determinar
o seguinte:
Artigo 1.. Ficam perdoados
todos os crimes de primeira deserção
slmples , Otl ainda mesmo oggravada,
por qualquer
dos circunstaucias declaradas
nos numeres primeiro,
segllfldo,
terceiro , quarro ,
quinto , e setimo
do Artigo unico do Titulo
qua rto da Ordenança
de nove de Abril de mil oitoce ntos e cinco , que houverem
sido comnict tidos por quaesquer praças de pre t do Exercito e da Armada.
Art , ~.o
Para q ue uos reos do dito crime possn tn apruveitur as disposições do presente I ndult ... é uecessar io lJue se apresentem
dentro
cie trinta dias contados da puhlicaçâo
dell .. nas Cabeças dos Concelhos
li respectiva A uthor idade Administrariva
, o qual lhe ouignará
um praQII'P.rendo

zo r asoa ve l be~lInuo as distancias
para se aprl'sf'nlanm
no seu Corpo,
Arl. 3."
Ar; disposições
deste l ndulto
SilO igualmente
npplicaveia
aos r ',,~ que se acham pre~o:;, em procésso , ou cumprindo
sentença

pelo r ....ferldo ('Time.
O Prt's:dt'fltt!
do Contoplho

,
de Ministro8,

Mmistro

e Secr('torio
de EstadfY iII tNino dOI N eg<lcins da G !lerra.
e o M iII istro e Secretario
Estudo
dn~ r\e~ocl()s
da A1nrinlta e Ultramar,
o Icnhr,m os,im elllt'lIdlfio,
e fflçnm I'xeclltar.
1'01,'0 rins Ncccuidllde •• em dezoito
do i\ g-ostn 01' mil oitoc('nlOS c'inco(>nt:1 p dOIS. = H A nOTA.
Du-

oe

que de Salda/lha.
Por

= .Anto?do
Decl'efo

=

Altliz.io Jtr'CÍ.

d,t ./llouguia.

~..sc~.- me,.

de l!=ldi' cl)1Tenle

n,sprmihUid ,de.
O

dtO Inl'af.ll'rin,
Fraoc;iCo
cios Salll08 EI"y Seixns; c () C:lpilão tnrnhl'm de lufanter;lI,
Antonio
JOll(,lfim Ferrelra, qtll' e.ta\'IlOl em inuclividnrle ~(>Illporarla de clI~tigu.
Por LJ('crrlo dr: 16 do dilo 1/:ei..
Di 7)()I1ibilidlJde.
;\1; jor Graduado

Tenente Coronel,

o Tenente Coronel de Engcnl)(~ria, Major da Pra-

..

ça de Elvas,
temente

José Maria da Silva

Carvalho,

para

ser convenlen-

cmJHcgudo.

Furtes

/lj udnnte

de IJ

UG!'cos

e Fuiucira,

ao 3,0 Ualalllão

~ o Tellp.1I II! adclido

de V eteran

os,

J oâo

Machado

de Azevêd» e Mdlo.
Por Decreto de 13 do dito m".,..
Heal Cutlea:io Militar •
.Ajndantr,
o CopitrlO Graduado
'de Lu ía utur ia , servindo de Officinl
(io Estado Mnior deste Estahelecimento,
Augusto
C .. z.ar 1\1 uuhos,
tTIciaI cio Estado l\laior deste E,tauelec,mf>nto.
o Major Graduado
doltegill1(.1ltod~lufanterin
N: J6, .Joaquim Pinheiro das Chagn ••
IJis}JoniúUidade.
Ca pililO <l rod undo , po ru .ser cou ven ien temente
empregado
toCapitüo Grarluado
dI' IlIfalllt'tia,
Ajudante
do Collecio
Mililar.
Antonio
José Botelho9t!n.
Cunha.
e

o

_.~{.;~~---

Sua

Ex."

ciaes abaixo

() Marec:hal
IDt!nciollados

Duque
lellltnOl

de Saldanlaa,
os d('~li"m

determina
qlle os om.
quc lhe s V::~O designudos,

9," /Jivis,ío Militar.
de Chefe do Estndo Mainr da refNi(la Divisâo , por ter
cvasad o <o Commando
da dita Divi;âo,
que foi subst it uid» pelo
_Colllmando
1\1dllar da l lha da Mudeirn , o ~'lajor Gr ••duado do
Uegim;;olllo de Lnfa uter in N." 5, Mnotlf'l Fuliclnuo Dius,

Exonerado

Regimento
T(!n,'nl~

GraõuoOo,

de l uf'anteria

N: 9.

TenclI((~ (lrdelttOrlO do Heglnlf'nlo
dr Infanteria ~ .. 15, Frnnr:i,co
Mf'lIde!'o di! Lima,
pelo ler requerido.
Regilllcnlo
de Jllfanlt:1'ia
N.· 13 •
.Alferes, n Alferos do Ilf'O'i IIICIl ln delnf,1I1teria
N.·ll , José Tcixeiça
dc Muraes,
i)e1o ter r~'queCld().
(I

---.>-~...(.---

Re~imellt() de lnjlmteria N: 2.
PorIa nllndeira,
() PrilIlPIf() Sargento
Aspirallte
a Omcial,
Anastaclo
J(),é Ft'Tllandt's
N ttllfS, por se odlnr
ltnbilitodo conforme
o dispo.to no §. ]0: do Arl. 1.", do Copo 3,· do Decrdo
de 20
de Dezembro
de 1!I L9.
'

-,,~,--

]~m virtllrlc dos Avis"~ d(, Mlllisterio
dn Guerra de 18 do ('orren·
te, mando Sua Ex.- 0;\1 flll'ch.d
Duquc dI:' S"ldallha,
dccllHIH As·
}lirl\lltes a Om\·ille~. por St1 .1('lln"l"'lO f'omprehf'lldido5
na dl>!ln,içâo
drl ~. 4." do ht.
10." J I 1).'crth1 dt~21 dI' U(·1.embro de 181-9, o.
Primeiros
Sargl'lIlos
r\ 111m 11')S, do 13Hlalhilo de Caçadl1res
t'\ .. :"
l..
uiz Augll.lo
de Noronha
e (juII\'ra; e do ltl:'girnf'flto
de Infante·
ria N.o 10, Antonio Pedro VIlI,,·Lobns,
D. JCliié Maria de ~\1clI"
dOIl~a Junior,
c Pedro AU6u,to Gome. llurboza.
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licenças arbitradas
rodos, e

P'" motino de m(lhlia
ao« .offlciae. abai.zõ dcclaSua Ex,- u ;l1anc!H,[ ,Duqu,e de Saldanha.
Em Se/mío de 9 do me~ pro.r;i11!o 1IOfls(ldo.

(.'0 nfir III a-ia spor

Ao Major Graduado
do.lt"A'ilJl~nto
de l nfuuterla
N,·'f>,
Cunha
Ribeiro , quarenta
dias para fazer uso de banhos

Jorg-e da
tllt~tl1l'aeil

no \' al!e d as Furn as ,
Ao

MlIjnr Grarluado

d

InfanterL.

ria da Hoza e S iusa , quareut
maes no V 011\1 dns F'ur na s.

em di~J>ollibilidad(>,
Jonquim
a dias, para fazer \ISO dR banhos

:MaI!l(~l.

A", Majnr Graduado
da mesma Arma
em di sponibilidade
, .José de
Bcttcncourt
Arhayde , quarenta
dia. para fazer uso de banhos
lher,.
1Il'lf'S
noValle
das Fumas,
em conseque
ncia deferimento
de bulla

ern combate.
Ao .Mnjilr Grad uado da referida.Arma
em disponibilidado
, Dllatte
Joyce , quarenta
dias para fazl'r uso de b auhos lhcrn'I\P~ 111)" «Ile
das Furnas , em consequeucia
de ferimento
de baila 1-'11, combntn,
A" Capitão Gro duad., da dita Arma em disponibilidade,
José de
.I\:J.edp.irl}~ B.!ttencoUrL,
quarenta
dias
paM
fazer uso de banhos
tliermaes
no "alie
das l?urnas,
em con scquencia
de ferirneuto
de

b alla em combate.

Ao

'I'euent e Coronel
Rl'forma<1o
addido
ao Castello de S. Braz , Joa!'
quim J",:;é Jaqul'sMllsrarcllhas,
quarenta
dius p!lra fazer uso de
hllllllOS thPrllla~s
no Vali.! das T,'urnas •.
Ao T"l1pnte
Reformado
addido
á Compnnllia
de V(,'<'fonos
rios Açô.
rei, Silverio AthanaziC' ltUlJlily,
trInta
dias
pala lon ai bunhos
f.·!'r·'os no V nlle da5 Furnas.
A! ,\lfer,·. 00 1.0 B,llalhh
M,)\'('! de Atiradores,
Rufael SolanQ de
Almeida,
scs,;('nta
para ,~(' tractar.
Em S, s.ffln de 3 rio. corr(nl~ me'!:..
A .. J\lnjor do ReJim('nto
de I nfanteri~l
8, Joaquim Lili? Th""
maz LaclIeva,
trlllla dias para uso de ag<'as thelnwl"s
de \'izdla
na SUII orig't'm.
Ao Cllpiti:w (ira~llado
do dito Rt'g'im"ntn,
Onipar
Leite,
trillta dil13
para liSO dp agoa~ thrrL'1IH'S de Vílf'lIa , IIlo1bllll orig~IU,
Au Caplti\o Grê.lduao)
do rcferidf) R(,,:(IIIPllto,
José Anl<>l,io de MRt~
los, trinta
dias para \1,;0 de bUllbos
lhermac~
enJ VIZ~ lia, lia sua

o'a.

1\"

oriQ;f~rtJ •

Ao Cnpitàn Grndllnrlo
00 mesm0 negim.~II''',
trinta diaspora
IJSO dl'h8nh(l~
thctmArSf>11l

Jo~é 1.11:7. Hcbclln,
VIl!'lla~
lia sllaorig.~m.,
,Ao T"II('nte
Hrndllado
dn sobrpciitl) ItegilJlt'nto,
}. ral,('isc(.) de Aru\IJ' r Ibcl,ncpll\l
l' Alvim
ItiniA dias para SI-' tra('tar •
.Ao 'j'('lIentf> GrAduado do :ilauo He;'::Ill~~J1a. !'I'l)a~llâo .Al'ltollioJ\l.
VI'S dll
G raça Disto, trinta dla!l para UbO de sguas lllcrm~e8 de
,,,.:1lu !lIA sua oriot'PI.,

.y

·.
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Ao t\lfere~ do indicado Regimento,
Rodrigo de Sousa da Silveira t
trinta dias para uso de agoas thermaea de Visella , na ,SU8 origem.
Em Sell.lão de õ do dito me7t.
Ão Alferes do Regimento
de Cavallaria N.· 4, João Eduardo Castellani,
trinta dias para se tractnr.
Ão Alferel do Hegirnento de Cavutlaria N. o (l, Agostinho José Pereira, trinta dias para se tractnr.
Ão Capitão Graduado
do Regimento
de CavalJaria N.· 8, José de
Lima e Silva , quarenta dias para uso de banhos do mar na FIgueira; a contar do 1.~ de Setembro;
Ao l'onente Graduado
J,. d.to H~~frim('nto, Rafael Pinto Monteiro
Bandeiral,
vinte dias para se tractar.
Ao Capilão Grarluado
Ajudante do HE>gimenlo (1(~Infanteria N:6,
.Joãu Pacb aco , trinta dias pafa uso de banhos the nr.ues sulfuroso&
cm Yizclla.

Ão 'I'ene nt e tiradllado do dito Regimento,
Joaquim Antonio Monteiro. trj nt n dias para mo til' hanhos thermaes IlIlrur.)~"s cm Vizelln •
.Ao MJj ••r Graduado
do Llugimento de Lnfanterin
(II,. la,
Ruiael
A n ton io M endns de Morae» Valle , quarenta dias para uso de baIl),OS thcrmaes
de Vizella lia sua origem.
Ao Tenente
do dito Regimento,
Manoel Botelho Pimentel Sar mento ,
quarontn dias para uso de banhos thermaes de Vizella na suu origem.
Ao OirurgillO l\lór em disponibilidade,
José da Silva ~b('hado,
quinze dius para se trnctar 110 tiCII Quartel com banhos mornos •
.Ao Major Reform ado addrdo á Compnnhia
de V etcr a uos da Foz t
José Custodio Pereira Pinto. quarenta dias para uso de hanhos
thermacs
sulfurosos
em Vizella.
Ao Capitão [{..formado addido li mesma Compnnhia,
José Pereira
Maça, trinta dias para IIS,) de banhos de Caldas de Vizplla.
Ao Cirllrcriiio de Brigada fttlformado,
Antonio .Joaquim Namorado,
quarenta
dias para fazer uso dos banhes UdS Caldas da Rainha
lia sua origl'm.

-*~.-

Licenças rel(idado. concedida, (ti. Qjficiac. aha;,ro i"d;cado •.
Ao Sr, Coronf'1 Gradllllun do It('gimelllo de Cuvlllluria N: 1, JOlé
da Cunhn S·II••I\ e Urito, quinze dias.
Ao Alferes do Itec;imento de Cavallaria
N.· 5, Lndish\o Ant0l!io
de 8,í, quarenta dias •
.Ao Alfcn's do Regimento de lnfunlt'ria
N:O,
Antonio MnriaDios,
trinln

diaé.

Ao Capiliw
Graduado
de
Leiio Cabreira,
quinze

o

111ranteria

cm disponibilidade,

dldS.

C/uj'e interinO do Estado ..Valor do Exercito

Sevéro

N.~46.
Quartel General na Rua de Santo Arnbrozeo,

tI»

9.7 dt Agado

de 1852.

ORDEM DO EXERCITO~
Rua
'Ex... 'o Marechal DtQUE DR
Chefe do Exercito , manda publicar

SALDÁNHA,

CObllnnndante

em

o seguinte:

'Tendo sido mandado destacar para a Ilha da Madeitao
~ •• Ba.
talhÃo cio Rp'girnento de Iofanteria
N.· 7, o 'Capitão Graduado
do
mesmo Corpo,
AgostinllO José de Azevêdo,
dêo parte de doente,
e sendo mandado
inspeccionar
por uma Junta Militar de Saude ,
'foi por esta julg ado pf"Ompto, em Sessão de l'S do corrente mes ,
em consequeucia
do que foi mandado reunir ao Batalhão a que per.
te nce , a fim de o acompanhar
para o seu destino. O Sr. Marechal
sentindo ver que haja Ofliciaes que, com frivolos pretextos,
se pertendem subtrnhir ao Sr-rviço , o que 'Csrranha ~ faz saber que eilpera
que ~sla ad verterreia s"êrá sutUciente para cohibir outros d'imitarelU
'{)(IIIf'!Je exern 1"10, ·na certem de quP. lerá inexoravel , d' ora em diante, contra todos 'Os que assim se esquecerem doe seus deveres.

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

.

. Sua 1?x.· o Mar~chlll Duque de Saldauha , determina·que
oIOf1i.
ctaes abaixo m"nc'Ínllados tenham os desfinos que lhes v-ão designados.

.

Su;~Divisâo Militar

Commandante
da referida
Gradnado,
Oommandante
, Maria Padrão.

de Ponta

Delgada.

Snb-Divisâo
Militar,
o Sr. Brigadeiro
Militar da Ilha da Madeira,
Mntheul

ltha da Madeira.
Cotnmandonte
Mili'ar da TPft'rida Ilha,
o Sr. Coronel)
João José
Perelra e Horta) Commandante
da Sub.Divisão
Militar de Pouta Delgada.
• ••
. Bafn.thân de Caçadorts N.· 7.
•
Capltâo Graduado,
o Capitão Graduado do Batalhao de Caçado.
res No" 1, Joaquim .Jnsp de Almeida Junior.
Batalhiío de Caçadores N. o 8,
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Caçadores N.· 1, João Justi«
no Teixeira.

-

..lt,..~.,_ .........

. Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o lee
gutnte:
1.- 9ne o "ajnr
Gruduado do R\!l!'imento dI" Infanteria
N.·U,
Carlfls I< rederico Btlys, desistiu dos trinta nias de licf'nça rell'istada
que Ibe foram concedidos pela. Ordem do Exercito
N" 37 do cor~

rente auuo.

•

!lo ° QI~e o Tenente O,rndt~ndQ do. Regimento
de Ca.vaHqria, N .,e ~,
José HQdrigncs da Silva, só go;wu dos noven ta dias de licença re,i'-.
tada , que lhe foi CQ.nc~ilida pela Ordem do Exercito. N. o 29 do. cor-,
rente anno o t.'mpo., d,ecnrr,idq d,e 13 d e, ~hip a 18 de Julho. ultimo,
3.0
Que o Tenen te.Grnduado
do Regimento. de Infantcria
N." lO,
Antonio. José Pires, gozoll vinte c trcs dias dos quar en ta , que lha
foram arbitrndos
pela Junta Milil.ar de Saude
ern ::3esSaQ do.
de
JlIlho. do. corrente anuo,
4:
que 'o. verdadeiro
nome do. Tenente,
que pelo Ordem
do.
Exercito N.o 7 do. corrente an no foi rf'formado. e addido ao 3A ·Batalhão de Veteranos , é Jo.ôé J-oaq;lÍm Marino Guimarâes , e riào José
Joaquim MaximQ Guimarâes , corno na mesma Ordem se mencionou,
b. o Q~le o. Cirurgião. Mór da Praça de A br antes , Nuno. Viçtorino, Pinto. Cerqueira,
desistio da licença
registada de vinte dias Que
lhe foi concedida
pela Ordem, do. Exercito
N .. o 39 de 24 do I;le~
proximo passado.
6,Que o verdndeiro
nome do. Alferes de lnfanteria
Rr-formndu
pela Ordem do Exercito N.· 36 do corrente a nu o , é José Elizarú\)
Pombeiro , e não corno na referida Ordem se mencionou.
7.° Que o Alferes l{eforlpodo.aJJido..
ao 1.0 Bnralbào de Vete.
ranos ; Bl:'nto José , cl\!s.jslio da licença, da Juura, de Saude que lha
foi arbitrada,
em Sessão. do L· de .1ulho ultimo, publicada na Ordem do Exercito N.o·42.,-deste onno.
.

t.:
Q

-*lt$(.~.

.

.

•L ice nç(Js arbitradas por motwo de m(lte,~tí,a aos Offlciac8 abaixo dcclrtrad'VI, e, Cor&fir1'lladas'j'H)t" :!)'UG Ex. a () JIIlareclwt ).)uque de Satdau/w.
Bm Sessâo de f),. do corrente 11\(;%.
Ao Tenente do Corpo de Engenhf'ria,
Edllardo
Augusto Craveiro,
trinta dias pílra fazer UjiO da agua das Caldas da Rainha na sua
o.rigem.
Ao Segundo
Lenen-te do
negimento
de Artilheria,
Francisco
de
Paula Campo.s e Oliveira,
quarenta dias para contlll.uur a tractarse em a"res de cam po.
Ao. Major Graduado. do Regimento. de Cavallaria
N.o Q, Lanceiros
da RAINIlA,
Francisco.de
~ousa Canuyurro,
ses&cnta dias para
co.ntill uar a tractar·se.
A.o Capitão Gradllado
do mesm,!> Re~imento. .• servinr10 np, Ajudant!)
do Esquadrão
de Vo.luntarios da Carta e RAINHA,
Manoel J~sé
Botelho. da Cunha, sessenta dias para se lral'lar em ares de campo •
o
.Ao Capitão. do Regimento
de Cavallatin N.• 7., José llçrnardo.,
trindias para fazer USo dos banhos thermaes de Chavf's
Ao Alferes Picador do. mesmo R(~gimcnto, Jo.ão Ma.ria Jorge do
Amaral.
~Finla <;lias para fazer uso das agoas tbcrmaes de. CllayCli
na sua ong'elIl.

3"
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Ao.

Alferes Mestre· de Armas do Deposito Geral Se Cavallaria,
José
Maria da Silva, trinta dias para fazer u so dos banhos, das Caldas
da Rainha na sua origem .
.Ao Major.doBatalhãodcCaç.adores
N.o 1, Francis('~J()sédaSiha.,
..rinta
dias para fazer uso interno das- agoas das Caldas da Rainha na sua origem.
Âo Tenente Graduado do mesmo Batalhão,
Antonio da Cosia Mon.
teiro , trinta dias para uso interno de agoa das Caldas da Rainha
na sua origem.
Ao Capüác do Batnlbâo de Caçadores N.· 5, J<'i.1irre Nery dI' ~Ilrill,
trinta dias pasa fazer uso das Caldas
da RaInha na sua orlgPrJ!.
Ao Ca pitâo do Regiment.o de Infanter ia N." 8, empregado no Mi.
nister io. da g,uerra,
Claudio Bernardo
Pereira Chaby,
sessenta
dias para se lractar.
Ao Capitão de Cav.a.llr.ria em disponlbilidade
, servindo no Rf'gi.
mento de Cavallaria
N."2,
Lanceiros da RAINHA,
Carlos Abclsdorff' , trinta dias para fazer uso dos. ba n hos das Caldas da Rainha na sua. origem.
.
Ao Maj0T nddid'l ao 1.0 Batalhão de VetP.ranos,
José Antonio Dias
Malheiro.,
trinta dias para uso de banhos das Caldas da Bainha
na sua origcm.
Ao Capitão H.~~forlllado addido BO mesmo Batalhão,
João MalllCJlIias
de Sl'pnlveda
Freire, trintn dias para uso de banhos sulfureos dai
Calda,;; ti" Rain ha na sua origem.
Ao Sl'gundo Tenente
addido á Praça de Palrnella , José Joaquim
de Freit as., trinta dias para se trnctar,
Ao Tenente addido ao Forte do Alharqual,
José Homem da Cu.
nha dEçu , trinta dias para fazer. uso de banhos das Caldas da
Rainha na sua origem.

--_.~.---

Foram c...nlirmadas por Sua Ex.& o Marechal Duque de Saldanha , as lic('nças que <Js Srs, Commandantes
da 1.a, t;!.&, 3.~, 4 ....,
6.·, e 7.. Divisões Militares, participara m Ier ern concedido aos Qffi.
ciaes a haixo mencionados,
na conforrnid<ldp do §. 11 da determina.
çâo da Ordem
do Exercito N.o 68 de 14 de OJltuuro do almo Hroxi.
mo passa-do.
Ao Major Grarlllatl() do 3." ReO'imcnto de ArlillJeria,
João Maria
Baptista.
seis dias..
b
Ao Cirurgião
Ajudante
do Regimento
de Cavnllaria N.o 1, João
n~p,i~la n..llo, oito dias; a contar do 1.. do corrente roez .•
& Cirurgião Ajllda.I,te do Heglmento ele CavalJaria
N.o 2, Lan.
('eiros da RAINH',
Julio Cf'lar Carvalho da S;Jva, cinco dia~ •.
Ao Major Graduado do Regimento de Cavallàría N.v 4, Jotié Rodnguci,
oitQ (jins ..
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.Ao Alferes do mesmo Regimento,
Francisco
Maria Esteves Vaz,
oito dia •.
Ao Alferes do Regimento
de CavnHaria N.°'Ó, Tbolné Vidigal Salgado, trez dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Cavallaria N" 8, Augusto
Cezar da Cunha,
quinze dias.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçildores N.·
Ântonio
Schwalbaek , quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadoree N.- 7, .José Maria Rodrigues,
seis dias.
Ao Capitão do Rt'g:menl.o dI' Infanteria N.O
Galpar de Aaevêdo A r aujo e Gama,
dez dias .
.Ao Capitão Oradltado
do mesmo Itrgilllenlo,
Vicente José de Sousa , oito dias.
, .Ao Capitão
(iraduado
do sobrcdito
negim~nlo,
BerMrdino
José
Duarte , oito dias,
·.Ao Alferes do dilo Regimento,
Mono!'1 Joaq.llim dos Santos, dl'z dias.
Ao A [feres do referido ilejZ"lmcllto, Joaquim Pimenta de Gusmão CaIheiros , quinee dias.
Ao Tenente
Graduado
do Regimento
de Infenteria
N" 9, João
Moreira Pinto,
dote di ...
Âo Tenente Graduado
do dito Regimento , Bultbaear Joaquim de
Gouvêa,
quinzé dias .
.Ao Alferes do R~gimento
de Infanteris
N.' 11, Jeôo Evangelista
Franco de Assumpção e Sá, proT<'gflção por quinze dias .
.Ao Capitão Graduado
do Hegimenlo
de Iufarueria
No" 1!2, Julio
Teixeira Homem de Brederode,
quinze dias.
:Ao Cirurgião .Mór da Praça de Peniche , José Maria Lopes da Sil»
va Leite,
q uioze dias.
.
.Ao Alferes Ajudante do Forte de Nos&8 Senhora da Graça,
Anto. nio Luiz Barrabino,
oito diu .
.Ao Alferes do Batalhão de CaçadoresN:7,
José Maria Itodrigues,
nov.e dias.
.
ê

,

a,

-.~.-

Lict!nça. re,rriltoom conr.edidl1' am 0.ffic;lIe. aOOi/l:tJ indicadn ••
Ao Cirurgiao Mór do Regimento de Cavlllll.ria N" 3, José Alvares
de Lima Leitáo , cincoenta dias •
.Ao Tenente Graduado
do H.egim.wto de Iufenteria
N.·
J"05é ln.
fante de Sequeira Soares , sessenta dias .
.Ao Capitão Graduado Ajudante do Regimento de Infanteria
N. '16.
JoilO Manoel Fernandes,
triuta dius, a ~olllar de 16 (40 proxilDo
IllCZ de Setembro.
õ

o

Chefe inler.no do Elfado MaIor do E~e,.cito

,
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N.u 3.
Jtlez de ....

lieqimenio de ...

de 185 ..
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ORDEM· DO EXERCll"O.
UA

Chefe

Ex." o Marechal
DUQu"
DE SI.LUANIl.\, Commandantc
do Exercito,
manda. publicar yeguinte
:

I!LU

DECUETOS.
Tendo
Detertninado
no meu Real Decreto
d onze de Dezcmbro ultimo,
AI'ligo 23.", que os Alnmuo,
do Collegio
Militar
teriam
uniforme
especial,
e conformando-Me
a este respeito com
ti proposta
CJlle ti l\'linha
Augu:;t~ Pre.senç(~ fez, subir o ~I'igadeir?
Graduado
Director do mesmo Collegio, IlUO 50 em relação aos ditos Alutm:o:;,
mas tambem aos Officiaes alli empregados:
Hei por
bem, Derogalldo
o outro Decreto
de vinte e Ires de Maio de mil
oitocentos trinta c sete, sobre o IIICStrlO objecto, Approvar o respeclivo Plano de uniformes, que com este baixa assignado pelo Mürechal do Exercito,
Duque de Saldanha,
Ministro
e Secretario de
Estado
interino dos Negocios da Guerra.
O mesmo ~ inistro e Secretario
d' Estado o tenha assim entendido,
e fiÇ.l executar.
Puço
das Necessidades,
em onze de Agosto de mil oitocentos
cincoenta
e dois.
RAIN [lA. = Duquc de Saldanha.

=

Plano de uniformes para os Officiaes do Estado Maior, e Alumnol
do Real Collegio Militar, a que se refere o Decreto
desta mwna data.

1'-

ARTIGO
Todos 01 Otlicines do Estado Maior do Collegio
Militar,
usarâo de farda comprida
de }JUIIIIO azul ferrete, COIII vivos e virados
da mesma cor, conforme o designado nu Estampa junta, gola de velludo verde salsa CO'llI lima rasa de transel irn de ouro do padrâo
I .":3, a que se refere o Decreto
de 10 de Março deste armo, puhlicedo na Ordem
do Exercito
N." 212; bordaduras
no apanhamento
das abas, COnJO' as dos Officiaes, pertencentes
no Corpo do Estado
Maior do Exercito ; banda de malha carrneaim ; dragona.
forradas
ele panno azul, com 00 embl mos d.ls respectivas Arrn.i«; divisas dr
t

(2 )
suas patentes nos canhões, calça de pallllo de mescla, com duas listas escarlates, espada com bainha de' ferro, talim e fiador de Couro
em branco, e ferragens como as dos Officiaes em Cornmissão no Estado Maior General; chapeo armado, com penacho braneo. Os botõ~s serão os d~s Armas a que os Officiaes pertençam. Em pequeno
uniforme usamo de sobre-casaca~ de panno da cór da farda, sobre-abotoada com dilas ordens de botões e com gola izual á desta
e
con t'orme a estampa junta; calça d e mescla com um vivo
de panno
escarlate,
e bonets como os que adiante vão descr iptos para osAlumnos, quande em grande uniforme. As charlateiras serão forradas de ranno azul. No inverno poderão lisa r, dentro do Collegio,
de sobre-tudo com duas abotoaduras,
e simples gola de velludo
verde, com as correspondentes divis-as nos canhões. Estando de serviço usar âo de gola como os Offrciaes de Infanteri::t.
ARTIÇO

~."

Os Alumnos terâo {ardas de panno, com abas curtas como as
dos Corpos de Caçadores do Exercito, sem acustellado,
mas com
ti ma corneta
de metal dourado em cada aba, conforme tambem
designa a estampa junta, canhões, vlvos, c vistas de palmo preto;
na gola que será do mesmo panno da farda, uma casa de cada
lado em relevo de velludo verde salsa, que lhe abranja um terço,
sendo em feitio como as das fardas dos Lanceiros ; 1I0S hornbros,
presilhas' de panno preto; as calças serão de panno iguaJ cm côr
ao da farda, bastante folgadas, como o devem ser as mangas desta,
apertando-se aquellas na cintura,
mediante uma presilha larga, e
correspondente
fivella invernisada de preto; e sendo no verão de
brim branco; os sapatos serão altos abotmados com orelhas que se
prendam com feixes de ferro invernisados de preto, á similhança
dos que usaram os antigos COI:pos. de Cavallaria, e 05 bonets cornoos das praças de prel do Exercito, sendo de patino igual ao da
farda, com vivos e borla de seda verde, letras e corôa como adiante se designa. Em cada llOmbro usarão sempre de uma estrella de
<metal arnarello. Os Alumnos. Graduados,
além das estrellas nos
hombros, usarão dos seguintes distincuvos. Os Cornmandantes
de
Companhia, de uma corneta de metal arnarello, fixu em cada presilha, e divisas de Capitão nos canhões. Os Segundos Cornmandantes de- Companhia,
o mesmo, mas tendo nos canhôes só divisas de
'l~enentc'- Os Commandantes
de Divisão uma corneta na presilha
do hombro direito. Os Commandantes
de Secção, uma corneta n~
presilha do hombro esquerdo. O grallde uniforme cm d ias de Galla,
na!!, djtfen~nteli paradas, e sempre que se ache~n cm ferias, consistirá
I1Q addicjonalnei1to
de dragona_s de panno comn o d<l farda, aviYl'\das de pr~q" com rolo de lr\ flna, des~a côr, enfiadas nas presiI!Jas das furd~s, e de ontrQI bonet de p.al1lW da cÓr di:1 farda, conforme o modêlo N .. 1, a que se refere o já citado Decreto de 10

( 3 )
de .MlII~o, sendo simplesmente avivado de verde, lendo na frente,
em letras gothicas, as iniciaes do Real Collegio Militar, e lima
corón. tudo de rnetul amarello dourado,
e com corrêa de couro
illven;i 'ado de preto. No inverno usarão de sobre-ludo até o joelho,
de bri .hc, sobre-abotoado com duas ordens de quatro botões cada
uma, lendo lia gola casas de pa,rmo ,:crdt', s·'.milhantes ás das fardas.
Serretaria de Estado dos i'\<>goclo; da <..tuerra, cm 11 de Agosto
de 18b~, = Duque de Saldrmha.
Conforruoudo-Me com a Proposta do l\Inrecllfll, CnllllllullJUlllc
cm Chefe do Exetcilo; Hei por bem Approvar o Regulamento
pala o Serviço dos Facultativos
V ctcrinarios, que faz parle deste Decreto, e baixa assignado pelo Duque de Saldanha, Presidente do
Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado interino
dos Negocies da Guerra. O rnesrno Minisuo e Secretario de Estado o lenha assim entendido e faça executar. - Paço das Necessidadcs, em onze de Agosto de mil oitocentos ciucocnta e dois. =

tu INJT

A = Duque de Saldanha.

Regulamcnto

J)(lra o se1'viço dos Facultativos

Vcterinarios.

ARTlGO J .•
Vcterinarios serão obrigados a residir dentro
o mais proxirno que f0T possivel, dos Corpos a que

OS Facultativos
de) <..~llartel, 011
pertencerem.

Anrrco

~ ..

Serâo obrigados a fazer ordinariamente
duas visitas poi dia
ás enfermarias, c extraordinariamente
àqrrellas que a gravidade da
ínolestia.de algum animal exigir.
§ unico, Sempre que algum cavallo adoeça repentirràmente,
o Official do Estado Maior mandará chamar o Facultativo, o, qual
será obr igndo a comparecer immcdiaturneute.
AnTIGO

O

:;.-

Facultativo
Vet rinario será obrigado a assistir todos o;
(ii", :\. limpezn da tarde, e por essa occasiâo examinará
cada cavn llo de per si, procurando obter dos Officiaes das Companhias, e
elos proprios tracladores todos os esclarecimentos
que jlllgat neccssarios para conhecer do estado sanitario dos animaes ..
§ I: (~ualldo observar 110 cavallos do RcO'imcnlo manifesta~'ão, il1~icio 011 des Il\'olvimenlo de alguma ,mol~stiq contagiosa Oll
ondclrllca, farú logo UIII relatorio circlIlllstll.nciado, Clué apresentará
ao Cortlmalldanle
do Corpo, o fJua! enviará I)'nla, copia ao COlnn1nmln !'In Chl'f<" (' n Ol;".in;tl rllrcclamente
an Dir('l'lP'r da L,"AI" Y (·trrilliHiit
J ;I-

(4 )
§ ~. O Director

da Escola mandará examinar o relatorio
pelos Professores da Escola, e o fará subir ao Ministerio da Guerra,
com a opinião delles e a sua.
'
.AltTIGO
4. o
O Facultativo Veterinarlo será authorisudo a tomar conheci.
mente do alimento que se dá aos anirnaes, e modo de lhes ser ado
ministrado, propondo motivada mente e por escripto ao Commandante do Corpo as prov idencias CJ ue julgar convenientes.
Q

ARTIGO

5'-

Inspeccionará
tarnbern as cavalIariças, a fim de conhecer do
seu estado de salubridade,
propondo igualmente O que julgar conveniente.
ARTIG06.·

A nenhum Facultativo
Veterinario será permittido afastar-se
do Quartel para mais de meia legoa sem previa licença do respectivo Comrnandante,
e sempre que se afastar do Quartel deixará
prevenido para onde vae; a fim de que em caso accidental de molestia grave possa ser encontrado.
ARTIGO

7'-

O Facultativo Veterinnrio proporá, e o Commandante
do Corpo fará executar, o systernn de enfermaria,
c demais serviço de
curativo que julgar necessario.
§ unico, As pequena, nffecções serão tractadas nas respectivas
ca vallariças.
ARTIGO
8.·
A baixa que acompanhar
qualquer caval lo para as enfermarias, será assignada pelo COlilmandante da Companhia e pelo Veter inario, e rubricada pejo Major: a alta sem assignada só pejo Veterinario.
An.T1GO

9."

Cadâ cavallo que e;llver na enfermaria ~terá lima papeleta
conforme o modêlo N" 1: estas papelelas serão archivades, quando os cavallos saírem da enfermaria, o rernettidas no fim de cada
mel, directamente
pelo Cornrnandante
do Corpo ao Director
da
Escola Vcterinaria, para ali serem dividarnente examinadas.
§ unieo. (~llando se fizer autopsia a algum cavnllo, será ella
descripta na papeleta.
ARTIGO

10. o

Qllando na Escola Veterinuia,
em resultado do exame de
qll~ tracta o Artigo antecedente,
se conhecer que o Facultativ ()
Veterinario procedeu erradamente
no curativo, ou coVi pouco cllidado, o Director com o parecer dos Professores dmá parte ao Mi·
nisterio da Guerra, para que se proceda contra elle como se jnl:;-ar conveniente.

( 5 )
§ unico, Qualldo

o Commandante
do Corpo entender t)uc o
Facultativo Veterinario não satisfaz nos seus deveres clinicos, dará
imrnediatamentc
urna parte circumstanciada,
que subirá ao Commandante em Chefe, para este proceder como entender conveniente.
ARTIGO

11.°

O Facultativo

Veterinario terá um registo de .entradas e saídas; conforme o modêlo N. ° ~.
§ unico, No ultimo de cada mez o Facultativo Veterinario
entregará ao Commandanle
do Corpo um mappa, segundo o Modr-lo l .. 3 extraído do registo de entradas e saídas, o qual subirá
ao Comm;lldantc
em Chefe do Exerdto directamente.
ARTIGO
12.·
Os Ferradores no exercício da sua arte estão directamente 50bordinados
ao Facultativo
Veterinar io, e fazem dias ás enfermarias, donde lhes nâo será permittirlo saír sem deixarem outro em
seu Jogar.
ARTIGO
13.°
O Ferrador de dia á enfermaria,
terá a seu cargo cumprir
as prescr ipções do Veterinario.
ARTIGO
14.·
O Facultativo Veterinario é obrigado a instruir os Ferradores
não só no modo de ferrar, mas lambem nas conformações dos
cascos, molestias que lhes são proprias, e maneira de as curar e
evitar.
§ 1.0 Além disto é obrigado a ensinar os Ferradores a conhecer e curar as molestias mais vulgares, a sangrar e applicar
prornptamente os primeiros remedios áquellas molestias que podem
atacar repentinamente os animaes.
§ 2.° Os Ferradores s6 podem applicar remedias ou prescreve-los na ausencia do Veterinario, e no caso de urgencia.
§ 3.° O Facultativo Veterinario fará instruir peJos Ferrado.
res, no methodo de ferrar, aquellas praças de cada Companhia,
que o Com mandante do Corpo lhe ordenar, para em caso de apuro
supprirem as faltas dos Ferradores.
ARTIGO
!b:
O Facultativo Veterinario inspeccionará todos os oito dias os
nnimaes, para conhecer se Ião bem ferrados, e se a ferragem é conforme as ordens estabelecidas.
'
ARTIGO
16.°.
O Facultativo Veterínario poderá pedir uma Junta de Veterinnrios, para observar qualquer cavallo, quando o julgar necessario.
§ unico. 05 Facultativos V eterinarios Mil irares q ue se acha-

( G )
rem DO local cm que se fizer a 'conferencia, ou em p0I1I05 proximos
serão obrigados a faxer parte da Junta;
e na falta destes, serã~
convocados os Veterinarios Civis, sendo a paga da conferencia feita
pelas despezas da massa.
ARTlGO
17:
O Facultativo Veterinario comparecerá
no (~l1arlcl todas as
vezes que lhe fõr ordenado pelo Commandante,
e cumprirá todas
as ordens q ue este Ihe der relativamente
ao seu serviço, na COIl·
forrnidude do presente Regulamento,
ficando, porem, responsavcl
pelo desempenho da parte chnica.
n
ARTIGO 18.
1'\0 tempo do verde, se os anirnaes o tomarem reunidos, será
obrigado o Facultativo
Vclerinario a dirigir o modo porque elle
deve ser dado, e o tractamento que convem a cada um; se, porém,
o verde fôr dado, por destacamentos, dará por escripto aos respectivos' Commandantes
os esclarecimentm
necessarios, sendo obr igado a visitar os differentes destacamentos
sempre que o julgar
conveniente, ou o Commandvnle do Corpo o ordenar .

.ARTIGO ]9.'
Quando nas visitas que o Facultativo
Veterinario fizer aos animaes encontrar algum incapaz de todo o serviço, e que por tanto
de911 ser vendido, dará parte ao Gommandante
do Corpo, c o rnesmo fará, quando, em conseqneecia de mclestie contagiosa, intender
que a-tgum deve ser morto.
')
Secretaria de Estado doa Negocios da Guerra, em 11 de Agost«
de 1852,
Duque de Saldanha.

=
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Chefe interino do Estado MaMI' dr! Exercito
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3 de Sclembro

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Ex." o Marechal
DUQUE DE SALDANHA, Com mandante
Chefe do Exercito,
manda rublicar
o seguinte:

em

DECRETOS.
Tendo o Decreto de onze de Junoiro de mil oitocentos trinta e
sete, que creou a Escola Polytethnica,
estatuido no artigo dezesete,
que o Magi~terio
era vitalicio,
nào podendo Lente algum ser
5t1SpCnSO sem audien ci a prévia
sobre queixa de individuo ou informação de A uí horidade , nem derniuido
sem proceder sentença proferida cm Tribunal
competente;
disposiçâo
que foi applicavel tanto
nos Lentes da Escola do Exercito,
pelo artigo nono do Decreto de
doze do mesmo mez e anno , como aos Lentes do Collegio Militar
pl'lo artigo trinta e dois do Decreto de onze de Dezembro ultimo;
c havendo o Director deste Collegio ponderado
os embaraços
em
que se achava de definir , e desenvolver no respectivo Regulamento,
de cuja confecção
fôra encarregado
por Portaria de quatro de Fe ..
vereiro ui timo, os direitos, obrigações,
deveres, e penalidades
dos
Le n t es re de harmoniza-los
com os dos Estabelecimentos
a que estão
comparados,
eOlharaços resultantes de não se haver ainda designado definitivamente
qual o Tribunal competente,
de que tracta orefel ido artigo dazesete : e bem assim a parte penal e disciplinar a
que os Lentes devem estar sugcitos : Hei por bem Nomear uma Commissão, de que será Presidenle o Ten!~nte General,
Barão de Monte PNüal;
l\femhro;;,
o Marechal de Campo,
Visconde de Sá da
Bandeiru ; o l\Iarechal d- Campo Gtaôllado,
José Feliciano da Srl- .
va Costa;
o Marechal
d e Campo HcfurmadCl,
Evaristo José Ferreira; o Brigadeiro Graduado,
A uguslO Xavier Palrneirim ; o Conselheiro, 'I'hornaz de Aquino de Carvalho,
Lente de Prima da .Fa..
culdade de .Matlwmalica da Universidade de Coimbra;
e o Coronel
Graduado
de Engenl.eria , Joâo Ferreira Campos.
a qual tornando
em consideração
a mencionada
diw,)si<;ào dI) Decrrto de onze de Janeiro de mil oitoceutos trinta e sele, 1\11' p.oponba
com tndn a \lrgcncia 11m trabalho completo sobre est e importante
assumpro ; desen\'olvendo e discnminando
, com a clarr-z« uecessar ia , II parte re-nal, c diSCiplinar a que o Magisterio deve estar subnfllJnRdo.
U
Presidente
do Conselho de Ministros,
J\1histro e Secretario de E:.tndo interino
dos Negocias da Guerra,
a t enha assim entendido,
e
faça executar.
Paço das Neces.idades,
e m dezoito de A"'osto de mil
OiLQCenloi cincoenta
e dois.
ltAINIlA.
Duque
Salda'uha •
ç

=

=

•

ele

Havendo.Me
requerido
Candido
Augusto
de Olivelra
Pimentr-l
,
ser H·integrado
no Posto de que fôra demittido
. por Deereto
de ires
ele Setembro
de mil oitocentos
quarenta
e s- te : lIei por l.eru na conformidade
da Cnrta
de Lei de dez de Julho
de mil oitocentos
<luarenta
e nove,
Restituir
o rcfprido
Candido
A ugusto
d~ Olive ir a Pimentel , (la Posto de 'l'enr>nle de Lnfunteria
, freando pertencendo
á
Classe
dos Officiaes
elU disponibilidade,
sem que por esl a restituição
lhe provenha
direito,
nem ás promoções
feitas,
nem ao Soldo,
ou
quaesquer
outros vencimentos
correspondentes
ao tempo
decorrido
em quanto
esteve f.')ra do Serviço.
O Presil!enle
do Couselh«
de
Ministros,
Ministro
c S"cretario
de Estado
interino
do s N"gocios
da Guerra,
o tenha a"biw .'lJtelluido,
e faca e xe cutn r , 1',,(;0 de Mafra,
em vinte I! sete de Agvsto
dI' mil oitocentos
ciucoenta
c dois.

= RAINHA. = Uuoue

de Saldanha.

--.~~.---

Por

Decretos de19 do mez proximo passado,
2.· Reg'intento de ârtitheria,
Commandante
da 9,a Bateria,
Major Graduado
de Artilheria
em
disponibilidade,
José Thimoteo
Moreira.
Regimento
de l nfanleria N" 9.
Capitão
Graduado,
o Capitâo
Graduado
de Infantcria
em dispo-

°

nihilidade

, José

Manoel

Sabirio,

Dispombilidade.
do Batalhão de C3çtidores

Major,
o Major
de Novacs , por estar
Cap, 13: do Decreto

comprehclldido
III'
Je 20 de Dezembro

N.· 9,

§.

4,.0

lU anoel
do ArL.

Ferreira
unico do

dI:! 1819'de Setulia! dos Defens.rrc» da Carta e Rainha,
do Serviço,
conservando
as honras
do posto, o "Iteres.
Antonio
José Pinto,
por lhe aproveitar
!IS di-posições
do Decreto
que dissolveu
Batalhão
de Empregados
Publicos,
Por Decreto de 25 do dito rnc1..
Batalluío de Caçadores N: 8.
Capitão Graduado,
o Capitão
Gludnado
de lnfanteria
em disponi-

Botolhõo
Dermuido

Nacional

°

bilidade,

Demittido

Antonio

José

Praticante
da Pagadoria
milo Braneo
Rodrittucs,
creto

que

Botelho

da Cunha.

Por Decreto de 26 do dilo meto.
1.· lJl1tathâo Movel de A tiradores,
do Serviço, conservando
as honras 00 »08to,

disiiolvelloo

° Tcnpnle,

do Ministerio
da Marinha,
Antonio
Hopor lhe aproveitar
l\S di~poRiçõcs do DeBatalhrw
de Empregados
Publicos.

Por lJecrelo de 28 do dilo mct..
do tugar d, Suh,Chefe
da 1." Secção
dl\ HcpartiçlLO
Militar
do Ministerio
da Guerra,
o Major
Graduado
do Regi'Dento de Cavallnria
N" 1, Manoel
Godinho
Trav8soos Valdez.

Exon.e,rado

,.

[ :3 ]

Sua Ex.·
cises abaixo
Exonerado
dante da
Infanteria

o Marechal Duque de Saldanha-,
determina que os ommencionados
tenham os destinos fllle lhes vão designados.
do exerci cio de Ajudante
de Ordens do Sr. Comman3.& e 4.'" Divisõl's Militares, o Alferes do Regimento de
N: 8, José Maria Crivas.

Heaimento
Alferes, o Alferes
gusto Affonso.

de CavallariaN."

dg R~imento

Reaimenlo

deCavullaria

de Iufontcria

'11.
N~· 7, Antonio

N.· 1.

Capitão Graduado,
"'o Capitâo Gl'ad uad o do Batall.âo
N.· 8 Antonio José Botelho da Cunha.

,

Regimento

de Infanteria

Tenente Graduado,
o Tenente Gl'adllado
teria N: Ia, João Maria da Cunha.

Regimento

de Infanleria

Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
teria N.' 1, Fernando
da Costa Leal,
são em que se acha.

Au.

N:

de Caçadores

10.
de Infan-

do Hegimento

N. o 11.
do Hegimento de Infan.
coutinuando
na Corntnis-

Regimento de Infonteria N.· 15.
Capitão Graduado,
o Oa nitâ« Graduado
do Regimento
teria N.·
Thomaz Bnrnardino
de Mello.
Regimento de [nfanterui
1\'.· 16.
'l'enente Graduado,
o Tenente Graduudo do Regimento
teria N. o 10, João A ntnnio Rozado.
1. Batalhá»
MoveI de AtiradorCl.
Capitão da 8." Companhia,
n Capitão,
Antonio Paulo
õ

de Infan-

,

de Infan-

U

Batalhâo

Rangel.

Nacional de Caçadores de Bragança,

Capitão da 3.& Companhia,
Fonsêca
Pinto.

o Capitão

da 2.",

Agostinho

José da

---.~ ...---

/

Para evitar os prejuisos que á Fazenda,
e á disciplina resultam
ilas longas estadas dos praças de pr et nos JIospilaes civfs , quando
ellas tem ahi entrada
em occasiãn de marchas,
licenças.
destaca.
mentos,
etc., sem que depois se saiba se continúam
os motivos que
obrigaram
a passar-lhes
baixas aos meSlllos IIoMpitaes, determina
Sua Ex." o Marechal Dllflue d.' Saldanha,
que os Sr s, Cornmandantes dos Corpos enyjPln mensalllJl'lIte
a ,.st~' Secretaria
do Commando em qhefe uma relação das praças que estiverem nas circunstancias referld!ls,
declarando
tambem a data da baixa , a fim de
ee poder providenciar
con veuientemcute
,

---.~~*,--de l ufanteria lV.· 9.

Regimento

Porla Bandeira,
o Primeiro Sargento Graduado
Aspirante
a om.
cial J MjguelOzorio Cabral e Calltro, por se achar habilitado con-
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forme o disposto no ~. lO.· do Art.
de ctO de Dezembro de 11-\1.9.

1:,

do Cap.

8.· do Decrete

_>ft.~.---

Sua Ex,· o Marechal Duque de Saldanba , manda declarar o segtlinte:
1.. Que o Capitão Graduado,
Fernando
da Costa Leal, i\djun ..
tn Chefe de Secção no Uommando
em 'Chefe do Exercito , exerceu
H5 funcçôes
de Chefe de Repartição,
desde 16 de Julho findo até
lá do mez proxirno passado.
9,0 QiI(\ o Cspitâo Grudundo
, Luis Bernardo
Pereira de Chahy,
Assistente no Commando
ern Chefe do Exercito,
exerceu as funcções
de Chefe de Secção,
desde 16 de Julho findo até 15 do mez proxi=
mo passado.
:3: Que o Alferes do Regimento
de Infanteria
N,· 8, José Mai'ia Crivas, exerceu as funcçôcs de Ajudante de Ordens do Sr. COIIImandante
da 3." e 4." Divisões Militares
só até ao dia 21 do me.
proximo passado,
4:
(~lj(' n licença
da Jun t a concedida
n a Ordem do Exercito
N." 41 00 Major do Batalhiio
de Cllçlldores N: :1, Antonio Carlos
Fialbo de Mendonça,
é IHru se tract ar em ares Patrios.

-*>-~.-

Licenças

arTlilradas por motivo de molcstia nos Officiaes abaixo decla-rados, e Confirmadas por Sua E», ~() Marechal Duque de Saldanha.
L!.'InSessâo do L.. de Julho ultimo.
Ao Sr. Marechal de Campo Jteformado,
Anselmo Ferrelra Lopes,
qUArenta .dias para fazer uso dos hauhos das Caldas da Rainha
na sua origem.
Em Sessão de 9 do 11le':4 proccimo passado.
Ao Cirurgião Mór do Batalhão
de Caçndores N.· 8,' José Barboza
Leão, quarenta dias para se rrnct ar em ares patnos.
Ao Capitão Graduado do meamo Batalhâo , José Ignacio de Oliveira, trinta dias para fazer uso dOI> banhos das Caldas da Rainha ,
em conscqaencia
de fuimento
de halla em comhate.
Ao Tenente Reformado
addido no 1.. 'Batalhão
de Veteranos,
Cn ..
zerne ir o dos Q\larteis de Leiria, 1\1 anoel Joaquim Lobo, quarenta
dias para fazer \ISO dos banhos das Caldas da Hninha na sua origem.

.

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

Licenç(]s ,.eg;'lladas concedidus (JOS Offtciacs aha;x() indicad(l'.
Ao Tenente Graduado
de CIlY811aria em disponibilidade,
Fernando
Pereira Mouainho , dois mexes.
Ao Cirurgião Mór da Praça de Peniche,
José Marin Lopes da Silva
Leite, prorogação por lri n ta dias.

'o Chefe

'Íulenno

do

Bdaoo ..Valor do Exercito ~

na Rua de Santo AlJjbro~w, ttn 7 de Selembr»
de 18M~.

Qua,.tel·General

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Chefe

Ex.' o M rechal
do Exercito,

DCQCE

manda

DE

publicar

Commnndante

SALDANHA,

em

o seguinte:

Por Decreto de 27 do mel proaimo pastado.
Regimento de Info ntcria N.· 5.

I

-.~.-

Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião
los Augusto Schiappa Pietra.

Civíl legalmente

habilitado,

Car-

Tendo o Brigadeiro 'Graduado , e Director do Real CoHegio Mi.
Iitar , Augusto Xavier Palmeirim,
respondido a Conselho de Guerra, pelo req uerer , pura que peral! te o mesmo se j ustificasse das graves Recusações que lhe 'fizera o Coronel,
Verissimo A lvares da Silva,
em lIU1a Carta que drri~
a Sua Ex." o Marechal Duque ·de Saldanha, e que publicou depois pela Imprensa,
manda o mesmo Ex.Sr. publicar lia Ordem do Exercito a Sentença do Conselho de Guer«
la, e Accordam do Supremo Conselho de Justiça Militar.
SENTENÇA
.
Vendo-se nesta Cidade de Lisboa o processo justificativo' Tequerido por Augusto Xavier Palmcirim,
Brigadeiro
Graduado,
e Di.
rector do 1\MI Collegio Militar,
auto de corpo de delicto , depoirllcnto das testemunhas inquiridns , e requerilllento
apresentado
pelo
justificante,
interrogstonos
, defezns cscrip~as. 'e documentos
'pelo
jllstificante apreseu tad.is, dccidio o COII~e·lho de Guerra , por maiotia de votos, que tomando conhecimento
da materia da justificuçâo ,
nâo oll~tnn'e ...ersar sobre faetoequc
se dizcm praticados desde 1828
até 1831., durante li usurpaçào , factos que foram amnistiados 'pel()
Decrcto de 9.7 de Mnio de 1831., visto que se lião tracta impôr as
penas de Lei aos mesmos, quando provados,
mas sim de 'mostrar
que se nào praticaram , porque a ~mputação delles contém injuria,
c lüria manchar a honra e crédito daque lle a quem se imputam.,
quando por os meios conhecidos em direito püo mostrosse não os ter
praticado.
Consestindo a materia da jll,tiücnçào:
1.. em que o justificarite lião tivera <!lIlpa, parte,
ou cump lieidndz, no assasslnnto
politico praticado
IIU <':iJndr. de Faro , em 18Q8, na pessoa do Mujor, Frederico MauriCIO Uhate8uneuf:
2,- que tambem não tivera
culpa,
partp, 011 cumplicidade
1108 apt'drf'jamcntos
e assuodas pl'aticadas na Praça de Estremoz,
em ]829,
aOi presos politicos que
da mesma Pr<l~a salliam para uiversos destinos: 3.· que tivera sem ...

•
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pre bom comportarnento
moral,
civíl , e militar,
tendo grAngl'ado
a estima de seus concidndâos
, e merecido 30 Governo
de SUAM AGESTADE
a confiança
para ser encarregado
oe dlfferentes e importantes
Commi.sões
de Serviço Publico. _ Em quanto
ao 1.. artigo de justiücaçâo
, não to mn ui dcl le conhecimento;
pois que vendo ..
se pelo traslado a ppenso , que o justificante
alca nçár a no Juiso
de
Direito
da 2." vara desta Cidude , .« sentença
de Q!) de Maio de
184,1, pela qual foi julgado justificado
em como não tivera parte alguma
no assasin ato do referido Major Chateauheuf
, sentença
que
passou em julg-ado;
lião podc n do por isso rrrais conhecer-se de novo
da matcria
sobre qlle dia t ceahiu, Em quanto ao 2: artigo dt! jlisliflcaç:lO, decidio o Conselho de G IINra, por nnitormidcde
de votos, que pelos depoimentos
das testem unhus que dcposerurn a foI. 35,
n foI. 39 e 4,1 v., exubcr autemcntc se most ra em corno o justifice nte ,
c;lurante o tempo em- que se acholl ('II) a Praça de Estremoz
tis Oro
dens de seu Pai o Genernl , Luiz lgn acio Xa vier Palmeirim,
IlrlO
ccncorrêradirecta
o u indirectamente
para as assuadus
e apecl-rpjamentes que O povo amotinado
pr n ti co u para com os presos po lit ic os ;
antes se mostra que e lle se urprc coocorJ(!ra para livrar os presos po]üicos dos furores da populaça amotinada;
nào tendo valor algum
~fll direito as cartas e presun radas pelo justificante
a foi. bi> t Mi, e 1'01.
67, por serem simples declar açôes graciosas, que segundo din·ito só
fazem prova contra os que as escrevem,
ma! nunca n favor Otl co n
tra terceiros : Em quanto ao 3.° artigo,
uniformemente
se dccidio
que o justificante
gozúr« sempre de boa reputação,
e que tem desempen hndo di versas e im porta n tes COIll missões de Serv iço como se
prova pelos documentos
pelo jll,tlflcante
apresentados desde fi foI. (lO
a fol. 90. ,Por tn~lt<? jul~am jllstiflcad~
o ~rigadeir() Graduado,
Augusto Xavier Ptdmeirim,
cm cocllO nao tivera parte alguma lias nssuadas
e apedrf'jamcllt.oi
praticados
em Estremoz nos)resos
politiCDS, e em como g01.lira õcmpre de boa fUI!la e rcplllaçao
merect'ndo
pelas importantes
Commissões
de Serviço de que tem sido encarregado, a confiallça
do Governo
dI' SUA j\-lAGESTADE;
e para 'lUI1
esta justifIcação
possa sortir todos os cff(·itos l('gacs lhes interpõem
o seu Decreto
Judicia I nào pode ndq d ella resull a r prcj lIiso ou responsabilidade
contra terceiros q\le IlrlO roranl oll\'irlos nelll cnllvenci.
Oos. Lishon e Salla das S"ssões d(ls COllselhos de Guerra,
!lns ]0 de
l\fuio de 18i>~.
João Antonio pimental de Macedo,
Auditor.
José Pedro CeIe.tino Snares,
Marechal de Campo,
Presidente.
Joaquim Gllilherme da Costa,
Marechal
de Canlpo Graduado,
Voglll interrogante.
= D. Antonio Jnoé de Mello, Brigadeiro Gradunfio. = Jo~é Gerardo Ferrrira de Passos,
Brigadeiro Grnd uado. =::::
~l'ermino Jo~é Pereira
Ran.-cl,
Brigadeiro
Graduado.
= Luiz Ali ..
tonjo de Mesquita
Cabral "'de A Imoida, Brigadeiro
G raduudo. ~
>

=

-

,

=

=
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Fui presente,
Gregório
duado,
Promotor.

Antonio

Pereira

de Sousa;

Brig~deiro

Gra-

ACCORDAM
•.
Accordam os do Supremo Conselho de J us+iça Militar, etc. Que
confirmam a Sente nça justificante
proferida
cm Conselho de Guerra
Rco-imental rclativnmen
te ao justificante
Augusto Xavier Palmei.
rim" Brigadciro Gr aduado , c' Director do H\'!aJ CoJlegio Militar,
e m~ndam que'a mesma se execute. Lisboa c m Sessão de 3 de A gosto
de 18f>2.
V. di! Bstruno'll.
Almâda.
A11;e6~
Truoasun,
Presente,
J. J. da Silva I Promotor.
= F'osconcettos •.

=

=

=

=

-."_!~."'--POI1T A Lt[A.

Manda
A RAINHA,
pela Secreta r ia de Estado dos NegncioS'
da Guerra,. que o Director do Co llcgio Militar ponha cm tou" oúgor o disposto 1105 Avisos de 1.3 de Outuhro
de 1824, e de Q3 de
Novembro de 182f>, e bem assim na Portnria
de- 13 de Dezem hro
de 1345,' n(IS quaes se determina que os A1~lrnnos do referido Collogio que indo a ferias não recolherem
no dia marcado na respectiva
guia, e deixarem de leg a lisnr o motivo desta fah a , não possam ser
recebidos sem nova Graça., e se por ven t ur a a falta tiver sido occasiorradn por doença,
remetterâo
III e n sal m en te 00 Collegio
a competente certidão de moles tia , por cuja orn issâo serão riscados
do respectivo quadro. O que A Mesnla Augu st n Senbora Manda communicar ao referido Director para os.devidos
effcitos , e em resposta ao
seu Offieio de 11 do corrente,
Paço de Mafra,
em 27 de Agosto
de 18f>2. = Duqu« de Soldanha,

--jI<~~.-

Sua Ex." o Marechal Du'lu,e de Saldanha,
determina que os Officiaes abaixo mencion ados teu ham os dest inos que lhes vão designados.
Batalhão de Caçadores N.· 6.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião l\jlldanle d o Regimento de Jnfanteria N." 7 Mathpus FiJippe Corrêa.
Ri!gitnento de In(anlerirt N. o 7.
Cirurgião Mór Graduado,
I) Cirllrgiúo
Mór Graduado do Batalhão
de Caçadores N: 6, Frnnci.co de Paul» Drolhe.
Regimeuto de [ufanieria N.· 14.
Tenente Grad uado , o '1"'I1f'f1IP. (iradundo
do Regimento de Infanteria N.· 11, Munoel José G(lnJI'S, 1)('10 requerer.

.

-.~~*-

·Sua Ex.~oMarechaJ
Duque rleS.ddon,ha,
manda declarar Aspirante 11 OITJclal, por se achar compreh<'lIdldo na~ disposições das Lp.il
~e 17 de N nVt-Imhro de 184,J , e ó de A b~iI de 1315, o Soldado do Regimento delllfanteria
N.o6, Francisco de Aralljo A~cvedo Vascon.ce1l01 Feio.

( 4 ]
arbltrada. por motivo ele mole8tia 'oo,"_Officlàe. ~r;ai.xo declaIrados, e'Confirmadas.por
Sua B.x.a o Marechul'Duque-iie
Saldanha.
.
Em Se .. âo ,éte 10' do mt:'4 pro.ximo ,pa!sado.
Ao Alferell do-Batalhão
de Caçadores
N." 8, Nuno Leopoldo
de
. MagalhãesI~fante,
quarenta
dias 'para 'uso de leites, em ares pa. .trios , e de campo.
'Em SeutÍó de 14 dd .dilo ·me ....
Ao Tenente'Coronel
do Regimento
de"Infanteria
N: ·14, José Bêrnardo Pires',
quarenta
dias pará 'uso de banhos sulfureos de S.
Pedro do Sul na sua origem.
,
'
Ao Capitão Graduado
Ajudante
do -mesmo Regimento,
Diogo .AD-tonio Rodrigues d,a,Cruz, rr inta-dins para uso de ba~hos.sul~u,rcos
'. 'de S. Pedro do Sul na sua origem.
, ,.
Ao Alferes do dilo Re'gíOlcnto"
Antonio Augusto do Amaral Car, doso , trinta e cinco dias para fazer 'uso de.agoas ferreas e tracta ..
., mento conveniente.
:Ao Capitão Graduado
de Cava:lIaria em disponibilidade,
Francisco
José .Freire de Mirantla
Pego, quarenta dias 'para Uso -de banhos
- 'daa Cllldas da H.ainha na lua -origem.
.
:Em Smâo de 16 do-dito me!..
Ao Tenente Coronel do RegimerHo de'Cavnllaria
N" ó, 'Pedro M.a. ria de Brito 'I'abordu , quarenta
dias para 'banhos dali alcnçarius,
Ao !\fajor do mesmo Regimento , Luiz Messias, -quarenta dias para
banhos das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Capitão do dito Regi mento, . Joaq uim :Augusto 'Botelho de Vas ..
-eoncellos , quarenta dias pam !hanhos do -mar e-m Setubal,
Ao Capellâo do mesmo Regimento,
.Antooio·-L,~iz Rosado , .quarenta
dias para banhos das Caldas da Rairiha 'na IlIa origem.
Ao V eterinario do mencionado
.:Regimento, -José 'Gomes, quarenta
dias para banhos das Culdas da Rainha na sua origetp.· .
"
'Em. Se.s lo de 18 do 'dito 1IU'4.
u
Ao Alferes do Batalhão de Cnçudores
N. ·7, -Antonio José da'Silva
Braga,
quinze dias para ('onvale8c~r •
.Em Ses ido de '19' do 'ilito me ...
Ao Major Grad uado do Corpo do 'Estado Maior, S\Í'b.Chefe de Secção da Repartição
Militar do Ministcrio du-Guerra,
Antonio A II·
gusto de Almeida e -Portugal Corrêa -de ·Lacerda,
sessenta diu
para se tractar em ares de Campo,
e ban·hos do ·,mar.
Ao Tenente Graduado
do Hegimellto de Cavallaria N: 4, Manoel
. -da" Silveira Mendonça Soare1l Serrão, se~senta dias para mudança
. de ares-,'e uso de banhos sulfurosos do Arsenal.
.Ao Tonen te Coronel Graduado
do Hegimenlo de infllnteria
N. ·11,
Antonio de Mello Sárria,
quarp.nta dias para banhos ·das Caldlll
·~a Hainha na slIa origem.
,
.
.
:.() IChe.fe .jllle1'mQ d~ Estado ..7JIasor dQ Exc,,;to :=

'Licença.

/

,

N.O ,50.
Quartel

General

na Rua de Santo Ambro'Z.tO)
de 185Q,.

tm 10 .de Selembr~

ORDEl\i DO EXERCITO.
'Sua

Ex." o Marechal
D'UQUE DE SALDANHA,
Commandante
em
Chefe do Exercito , manda
publicar o 'seguiute:
•
DECHETO.
,
Conformando.Me
com a Proposta do Marechal
Duque de Sal.
'danha, Cnmmand ante em Chefe do Exercito:
Hei 'por bem Determinar que passe á Classe de 'Officiaee em disponibilidade,
o Major
-Graduado
d-e Lnfanteria , Joaquim
Ignacio Mousin-ho 'da Silveira
Gouvêa , ql1e se achava na in-actividade temporaria , e -á qual 'pas'iOU P0l' Decreto
de vinte e tres de Janeiro ultimo, publicadona
Or»
. dem do Exercito numero onze de trin ta do mesmo mez , -e tendo
requerido CID delta de dois d-e Julho ultimo ser julgado em Co-nselho
-d e G uerr a , e 111'10 se apreseutando
motivo bastante paraesse
jíllgamento, é dada por illibada a sua conducta , 'C se~ effeito fl! 'CaUlias
pelas quaes passou li referida situação. O Presidente do Conselho de
M'inistrO'íI, Ministro
e Secretario
de Estado interino dos Negocies
da Guerra,
8SS1Rl o lenha
entendido , e fa~a executar. Paço de ~la.
fr a , em dois de Setembro
d~ mil oitocentos
ciucoenta
ti -dois, Q::
RA lN I-IA.
Uuqu« -de Saldanha.

=

~.~.------

Púr Hecreto» de
1.· Reg-nnento

Q

do corrente

mel.

de Artilheria.

'Tenente Quartel Mestre,
o Tenente
Quartel Mestre de Infanteria
em disponibilidade
, Francisco Placido de SOUSá.
Regimento
de Caoottarsa N: 2, Lanceiro. da RAl NH.A.
Alferes Graduado,
co n t ando fi antiuuidade
de 4 de Maio do préscnt,e p~no, o Pr imeir« S'lrgcnlo' A lumuo Aspiraute a Otliciaf ~
Jose ROllllundo
da Palma V 1'1110, por estar nas circunstancias
de
lhe poder apro vcitar as disposições do Art. 61." do Decreto de 11
de Dezembro do armo proximo passado, que reor cunisou O Colle.gio Militar.
o
Batalhão de Caf:adores N.·~.
Alferes Graduados,
contando a a:lliguidade dI' 1, de Maio ultimo,
os Primeiros Sargentos Alumnos Aspiranh's a Officiaes, João Car.
los Bonde Sonsa ,e Augusto Ceznr de As~iz c Silva, por terem
completado
o 5," anno do Collu",io Militnr, c €'starem llUbiHtados
com disciplinas do ;1: IInno da Escola Polytecllllica.
Batl.lhtÍo de CI:s-(}dorcs N." 7.
Capitão da 7.& Companhia,
o Capilão de Infanteria
em .disponibilIdade, Manocl José FaO'unde&.
o

Rcaimenlo de Tnj'ul1feria N.· H2 •
.Alferes Graduado,
~ Primeiro
Sargento
GntdU3UO Aspirante
a Offieial,
Luiz Augusto
de Castro
Domingues,
A lumno
Jo Collegio
Militar.
Alferes , o Alferes
Cabreira.

Reeimento de [nfanieria N.· 1:1.
d'"'e Lnfant.eria cm disponibilidade,

Veriato

Leâo

D ispon,bilid(,de.
~\!feres

Picador,

'tarripomria
do a esta

o A lferes Picador
de Cavall ar ia em inactividade
, J'os.é .loaqui m l\1aximo Torres,
que havia sido passasituacào de cusligo .

l nactioidade tcmporaria,
,.Alferes,
o AlfNes do Bat a llrâo
de Cnçndor es N" 1, Mnnoel
José
da Costa e Silva,
de castigo
pelo cspa<:o de seis mezes , em corisequencia
da pr ssima inforruaçâo
que d e u o seu respectivo
Commandante.

---*~.-

Sua Ex." o Mnrcchal
Duque
de SalJallha,
determina
flue os Offi •
.ciaes abaixo m ancioundos
lenham
os dastiuos
que lhes vào dcsig nn dos •
.Ajudante
de Ordens
do Sr. Governador
da Praça
de Valença,
o AIo
feres do Regimento
de Infanteria
N" Ul, Verf ato Leito Cahreiru,

.

Regimento. de Infonteria

Capitão

N:

da 7.'" Companhia,
o Capitão
11, Joaquim José da Silva.

N.o 4.

do Regimento

de Infanteria

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

Por Aviso do Ministerio
da Guerra
de 6 do corrcnte
, é mandad o considerar
em disponibil.dade
, desde Abril do 011110 pr ox im o IHl,sado , o Alferes de Cavallaria
garantido,
Visconde
da COSIa,
por
se ter apresentado
para o Serviço
naqucl!a
época,
a Sua Ex." o Ma.
rechal Duque de Saldanha.

_.~"~--

Sua Ex." o Marechal
Duque
de Saldn n h a I determina
C]\Ie os Srs.
Commandantes
dos C.orpos Naciou acs , re mett a rn , com a hrevidn dc
possivel,
a este Quartel
General,
IInIa
rc lnçâo de anliguidndl>s
dos
Officiaes dos Corpos do seu Comrnan do , conforme
ao modcl!o
das
relações
que costumam
acompanhar
as informações
semestres
dos
Corpos de I." Linha.
O 'mesmo
Ex" Sr. Marechal,
determina
outro sim filie os Srs,
Command
autes dos Corpos
Nacionaes
I cOlltinuem
a remeller fi este
Quartel
General,
relações
de nntiguidades
dos Officiaes
dos Corpo~
do seu Commando,
,'111 lodns os ~eI1JeSlre'l,
segundo
o lIlodello
uci·
ma mencionado,
e dêem parte de qualclIll'r
alteração
que haja nos
Omciaes,
daq'It'llos
que nào SiLO p'uulicadas
nas Ordens
do EX.NCi.
ta, logo que ellas oecorram.

[ 3 ]

Sr.

ao

. ' Declnra.seque
o'
Coronel do Corpo
Estudo Maiot do Exe~rcito, Chefe da [tepartição
l\f;lital' do, Ministerio da Glle~rn,
Barno
.de \Viedcrhold I começou a gn7.ar da lice n ça ue.,sessenta dias que lhe
o
-foi concedida pela Ordélll cio Exercito N. 4R do presente anuo,
no
dia 17 de Acosto ultimo; flcandfl desde cs se mesmo aia encarregndo
do expecl.ien~c da referida Ileprutição,'
o Tenente CoroncLChoJe
de
Secção,
Francisco
Dionlaio de Almeida.
,.

Licenças
. rados

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

arbitradas por motino de molestia aos Gfflciaes abaixo declae.Confirmadas pm' Sna Ex. a O !}lm'eehul Duque de Saldanha.
,
/:.'116 Sessâo de 19 do llle~ rJ1"Ox,'mo passado.
Ao Major Graduaria
do Corp» de Engenheria,
JorlO Jouqu'm de
Sousa FoL.JlIe, quarenta dins pnra se tractar em ares dc~ r-ampo.,
Ao Major G raduudn do L ° Regimento de Artilheria , Luiz de Soma
Fnlque , qunrenta-dias
para se t ra e la r ,
AoCirurgiâo Mór do Regimento de Cav a llar ia N" 1, Antonio Fnusto Nnrnorado , quarenta
dias pura 11';0 de banhes
das Caldas. da.
Rainha
na sua origem.
.
Ao Tenente
Graduado
do Regim,!nto de Cavnllaria
N: !2, Lanceiros da H.AINi1~.
José Lourenço
Fra nco de Maltos,
q.uaren ta dias
pnrn se tractor,
e fa~er IIS() d.) h au hos do mar.
Ao Alferes do BatalhãoJe
CAçadores
N,." 12, Antonio Gomes Rf'I.
lego Arouca,
sessenta dias para se truct ar em, ares patrlos , e. fa •.
zer uso de ban hos , do mar.
'
Ao Tenente Gradllado
do J{"gimentfl de Infanterfa N.· 10, Fran. cisco Pedro de Mello, quarenta
.dins para continuar
a tractar-se
, .
e tomar banhos do mar.
Ao Tenente Ajudante
do Regimento
de Infan ter ia N: 11)', Francisco Pereira da Luz, sessenta dins para continuar
a tr actnr-se,
e restabelecer-se em ar es de campo.
Ao Tenenht Coronel Grüdlluclo
do R('gim('nto de Infanterin N"16,
Antonio das Neves Franco,
tluarellta
dias para se tractor.
Ao Capel.lã~, do me_emo Regimento,
Jeâú das Dores H.odrigues?
sessenta
dlos parn se traelar
em ;JfPS de campo.
Ao Alferesdoreferido
Regimcllto,
J\1(\r10(·1 Bernardo
Pl'Tcira deCha'.
by, .qllarenta
dias pora se trIlclar,
c fa~cr liSO de ball hos do lIIar.
Ao Capellào .,do Hegimf'nlo
<ln lnfanteria
N.o 17, .José PNeira,
quarenta ,dias para uso dos banhos .da;; Calda. da !tainha
na sua
origem.
Ao Major Graduado do mesmo R{'O'imento, João Theodoro da Fonseca" t!in.ta dias para continuar "a troctar·se.
Ao Copltao ~raduado
do dito Rf'gimcnlo,
Gabriel Corrêa de Brilo,
qllarenta
dia;; para banhos das Caldas da Hl1illha na slJa origfrlTl.
Ao Lente da ~." Cadeira
da Escola Veterinaria I Affonso OlheI o ,
I

.

tr.inta dlas pua uso ãas ag()l)~ das Caldas da Ralnha na-sua o'ti'O'em.
Ao Alferes de Cavallaria
em disponibilidade,
Pedro ,José da Silva
.FreifC., -triflta dias para uso ~asC8ldaR
da Rainha 118 sua origf'U1.
Ao Tenente de lnfanteria
rambem em dlsponlbilide'de , Alexandrtl
Ernesto Hotfmann,
trinta dias para uso das agoas sulfureaa das
CaJdas da ltain~La na lua origem.
.
.
Em Se5s,10 de 2 do ,corrente 'lia.
Ao Tenente do Regimento
de Granadeiros
da RAINH.~, servindo ás
. Ordens do Cotnmandante
em Chefe do Exercito , Carlos Augusf.o
.Bon de Sousa, trinta dias para uso dasagoas dasCaldas da Roi.
nha na sua origem
arbitrada.

-.~..---

por motivo de mote$U41.aos individuas
abajxo
declar» dos.
,
Em Scs.áo de ) {) d~ Julho prozimo pa'$(JCÚ>.
Ao Aspira-nte addido á H.epartição da Ccntabtlidade
do Ministerio
dá G uerra , Manoel Ricardo 'Gomes de Faria,
sessenta dias para
se tractar,
Em SeSStio de ~4 do dito mel'o.
Ao Empregado
da Repartição' de Liquidação do Ministerio da Guer ..
ra com exercicio de Comruissario de Mostr.s,
Antonio José GolDe~ Dourado,
quarenta dias para fazer 1160 dos .hanhos das Cat ..
. das da Rainha na sua origem.
Em Sessáo de fJ do 'lIe'Z. p"oxim1J p<U8ado•
.Ao Ollicial da ~.a Clas1ie da Repartição
de Liquidaçâo do Minisrel"
" rio da Guerra,
Sebaitião
Eleuterio Machado
e Silva,
sessenta
dias para se tractar e fazer uso de banhos das Calda. da Rainha
'na sua origem.
Ao Terceiro Official addido á mesma Repartição,
com exereicio na
Repartição
Liquidataria
do extincto Cosnmissarsado , Joã,o Maria
RQdrigui::s e Castro, quarenta dins pnra fazer uso de agpas ~ulfltt'
rosas. das Caldai da Rainha na sua origem.
LíCMfCH

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

Licença. registada. concedidas oo« Officioe. abaizo indicaJnt.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado do HegiOlellto de Cavallnria N.· 4,
Chefe de E'Itado Maior da 7" Divisão Militar"
ChristovrlO José
Franco Bravo, quarenta e cinco dias.
Ap Cirur~iào de Brigada da 6: Divisão Milit-ar, João Pires da
Matta Pacheco,
trinta dia~.
M T~llente Graduado do Batalhão de Caçadores No" 8, Antonio
JOAquim da Encarnação
J uniflr, cinco mazes.
Ao MajQrGrnduado
de Infantcria
em disp'onibilidade,
José FauJino
d.e Sá Carneiro,
trin ta dias.

O Chefe interino do. }J.'MlúdoMa,ar

do. Ef&crcUo.

=. . '"

o

-:

N. 51.
Quarlel General na Rua de Santo Ambror.to,

ttn

13 de Setembro

de 1852.

ORDEM DO EXERCITO.

Suo
Ex." o Marechal
Chefe do Exercito,
manda

DE S.UDANIU, Commnndante
publicar o seguinte:

DUQUE

~m

DECRETO.
Convindo que no Ministerio da G IINra se adoptem providencial'
que hobilitem o respectivo Ministro a empregar
nos assumptos im ..
portantes da Repartição
a seu cargo, () tempo que até agora consumia no grande numero de assignaluras do serviço ordinario,
as quaea
sem inconveniente
podem ser feitas pelo Official Maior, e pelo Chefe da Hepartiçâo
de Contabilidade;
Hei por bem beterminílt
o seguinte r
•
Primeiro. Fica authorisado
o Offictal Maior da Secretaria de
Estudo dos Negocios du Guerra,
pura assignar as folhas dos orde_
nados rlo~ Empregndos
da mesma Secretaria de Estado.·
,
Segundo.
Da mesma fórma fica authorisado
o Chefe da R-epartiçâo
de Contabilidade
do Ministerio da Guerra para assiguar a.
Ordens de pngamelito = de delcgaçâo
= e de authorisaçâo
, relativas aos Avisos de crédito. certo , e incer to do. Ministerio. da Faeenda; os requisições de fundos votados par a o. Ministerio da Guerra:
na Lei de meios, e toda a corrcspondencra
wbre este objectó ; IIS Or.'
dens para se realisarem pelas Png'ndorills Militares,
e Repartições
dependentes
do mesure Ministt'rio,
05 pn:;amento.s
dasdespezas
com ..'
prchendidas
na respectiva 'I'nbella : as Ordens de transferencia
de
fundos de limos para 0 .. rrns Pagadorins 0.11 Cofres das referidas Repartições; e finalmente os acceites das Letras, c os cndosses daqucllus que
forem dadas em pagamento de dcspezas.q\lc estejam in clurdas na 50 ..
bredita Tabella.
Terceiro, - A nuthorisaçâo conferidn pelo. presente Decreto é pes.
soal , devendo. escrever-se antes das nssign aturas = Pelo Mini$lro.
Quarto. - No impedimento
do Oílicial Maio.r, c do Chefe da Repartição de Co.ntnhilid.ade,
'assigllarão do. mesmo modo o. St'lI8 immediatos, que para os substituirem estiverem designados po.r Decreto'
especial.
•
O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de'
Estado. interino dos Negocios dliGucrra,
o tellha assim entcudido,
e faça e.xectltllr. Paço de .l\1ofrn , pm dois de Sett'mhro de mil oilo·
centos clIlcoenta e dois. = L~AINUA.
Duque de 8aldanha •

..

, [2.]
Pt/r Deerete« de 2 do corrente m~.
'L· Bataltiâo de Veteranos.

\,'.

lteformado
na conformidade
Jo Alvará de 16 de Dezembro
de 1790,
ficando
addido
ao referido Batalhão
I o C3pilão
Graduudo
Ge Cu.
vollaria,
Fraucisc«
da Costn Dumaao , por lhe aproveitarem
as
disposições
do Decreto
de 2;~ de Outubro
do anno proximo passado.
1'.

'.'.

Alferes,
Capitão

1.o Bctlalhâ{} .Movel de Atiradores.
o Furriel_ do mesmo Billalhào t José Potier.
2. o Batalhâo Mo oe] de Atiradores.
da 3.& Companhia,

o 'I'enente

Uarvalho.

,

Antonio

Maria

Nunes

de

.

l~t!ne-fltl!, ~

Alferes,
Carlos Esteves
de Ca rve lho , '
o Alferes do extin cto 1.' B:ltaJhiio
de Caçadores
N acionaes
~ de Lisboa,
J061;
de Capistra no Franco
(I E! Amorim, c o Primeiro
Sijrgento,
José Miguel
Ventura.

.AHere~,

Sl\8 E~.a o Marechal
cial abaixo mencionado

-".~~.-

•

Duque

tenha

de Saldanlia
o destino que

om.

, dr-termina
que o
lhe vai designado.
Rcg';1I1ento de Cavallm'i(l' N. o :l.
Co!llmllnd&n~c
da 4,.&Co mpan hiu , n·Major Grlldqadn
do Hegimento
de Cavall arta N."7, D. Manoel de Sousa Coutinho , con tinuaudo
• "Ii Cornmissâo
cm que se acha.
4

-.~.-

.

Sua Ex." o Marechal
Duque de Saldanha,
manda
declarar
que
por Aviso do Ministeno
da Guerra,
datudo
dt' 6 do corrente
mez ,
la approvou
a proposta
do Commondo
em Chefe do Exercito,
para
que todos
os Serventes
de Caserneiroe
.ejam desde jtÍ substituidos
por praças de Veter anos , e que d'ora
em diante
só sejam exercidos
aquellee
logares
por praças dos mesmos Corpos •
. Sua Ex." determina
outro sim que osSrs.Cllrnrnandanl(·s
dnsDi.,
visões Militares
communiquern
a este Qllnrtel
General
os nomes dos
individues
exonerados
dos Jogares de Serventes
de Caterneiros,
e os
dos que passam a substilui.los,
designiJlldo
as dalas das ~xollerações.
e nomeações.

~.~~~----

.

Por AC(lorclam do Supremo CO!l8el!Jo de Justiça
Militar,
em Ses.
SrtO de 23 çlc Agoslo ultimo,
f'Gi condemnado
cm um Illel d,· prisllO,
em attenção
,ís circunstancias
!lltcnllalll~~s du culpa,
o Sr. Brigadeiro
Gradlla~o,
Vicente da COllceiçltO Graça,
OCCIISlIUO
de abuso do po·
der, e dcauthoridaue,
q'lllndo Commanuanle
do Regimento
doCa-

v.alIar'la

N.o 1.

Por Accordam
do mesmo Conselho,
cpnfumada
n Sentença
de l.& Inslancia,

Coropel Graduado de Infanl~da

de 10 do referido
mez,
foi
que flhsolvêo
o Tenente

em disponibilidade,

Diogo Helio

[ 3 ]
de Sousa Malaq'uias,
(acctlsndo
por falta de cumprimento
dos seus
deveres) por julgar improcedente
a a~~lIsac;ão.
Por Accordam da mesma data, fOI c on dern n ado em Uni anno de
rigoTl'sa prisão, o Tenente' do Butalhr\o de Caçadmes
N. o 4., Alberto Schwalback,
pelos provados -crirnes de abandono da g uarda que
eommandava
, desobedie ncia á Ordem Superior de prisão que se lho
iutimou , e quebra de homenagem.

-.~~'*-

Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
L" Que o Capitão do Regimento
dr Infanteria
N,' 8, empre ,
~Rdo no Ministerio da Guerra,
Claudio Bernardo
Pereira de Clia-.
by, começou no 1.. do corrente
a gozar da licença
de sessenta dias
que lhe foi arbitrada
pela Junta
Mllilnr .de Saude , e publicada
lia
Ordem do Exercito N: 46 do presente a n no.
(~l1e o Capitão.
Gr aduado UI)' Estado :Maior de Artilberia ,
empregado no Minislerio da Guerra,
Thiago Augusto Vellozo e Horta, só gozou da licença da Jun t a de Sf'5SeO ta dias, qlle lhe foi co acedida pela Ordem do Exercito
N ." 39 do presente
anno,
até 2ô de
Agosto ultimo.

2:

- ..~~-.---

Licença. arbitrada. por motioo de 71wle,~titl a08 Dfflclaes abaixo declarodos, e Confirmadas por Sva Ex. a u lJ1an:ch(ll Duque de Saldanha,
I!:m Scssâo de 19 do mco;;.protcimo passado.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· 4, AIJO'lIsto
Cesar Cordeiro,
noventa dias pnr a con ti n ua r a trnctar-se,
o
Em &81(10 de 2 ~ do dito me'Z,
Ao Alferes do Regimento
de Infanleria
N," 9, Manoel José Gonçalves Lima, quarenta
dias para se tractar
em ares. pu trios.
Em Sessão de 23 do dito mez.
Ao Capellão do Regimellto de Cavallaria N: :J, Caetano Joaqllim
de Carvalho
Rarnos , quarenta
dias para USC1 dos bauhos das AI •
• caçarias e d<, mar.
Ao Tenente Graduado ôO Regimellto Ô(' Infanteria N.· 9, All'xandre Luiz de Sousa, Teixeira,
trinta e eillt:o dias para ares pai rios.
Em Se,'srjo de 26 do dito 1fI("'.
Ao. Mlljor do Rell:mento de Jn fant ..ria N." ,t, Joaquim Vieilll Maria, quarenta diaS para uso dos banhos das CuIdas da [{ainha (Ia

&ua origem.

-"~""-

Licenças tJf'bitrada. por motivo de molcstiús

aos individuos
rlu/arl/dos.
Em Scssâo de ] 9 do. me9;proximo p(mrrd(),
Ao Official da 1.. Classe da Hepnrtiç.io
de Con tabilidadc

abarxo

do 1\li.

[ 4 ]
; nisterio ~a Guerra,
HenriÇlup. Jeronimo deCarvalho
Prostes ,!('s ..
senta dias para banhos do Estoril,
e mais tractamento
de que
carece.
Ao Official da Q •• Classe da dita Repartição,
Joaquim José da Cos"
ta, quarenta dias para se tractar.,
'
A~) Escri pturario addido da e K li neta Repartição
das Obras Milita ..
res , com exercicio no Min isterio da Guerra , João Antonio do
Sousa J unior, quarenta
di as para uso das agoas das Caldas da
Rainha na sua origem.
A..o Commissario de Mostras,
Antonio Alves Moreira, qunrenta dias
para uso dos banhos das Caldos da Rainha na sua origem.
Ao Õffícial da Q.a Classe da Secretária
da Inspecção Grml do Arsenal do Exercito,
José Francisco
Leitào de'Magalhães,
quarenta
dias para se tractar ,

-.!t:"h~.--

Licenças ,.egi.tadas concedidas aos OJjiaiae. ahai:rQ indicado •.
Ao Tenente do Regimento dcCavllllaria
N," 1, David Antonio Ce.;
z ar da Silva Froes, vi n te dias; a contar de 12 do corrente.
,
Ao Tenente Graduado
do mesmo Regimento,
Joaquim José Madel«
ra, trinta dias.
.
Ao CirllrgirtO de Brigada Gr aduado do Hegimento de CavalIarin N" Q,
. Lnncciros da RAINHA,
.Jono Henriques Morley, 'trinta dias.
•
~o Alferes ~Io mesmo Regimento,
D. Francisco de Almeida, quarenta e Cinco dias.
Ao Tenente do Uegimen to de Cuvallaria
N. o f>, Joaquim Epifanlo
da Silveira, sessenta dins,
,
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Cavallaria
N. 07, José Xavier de Mornes Pinto,
tr int a dias.
~
Ao Cirurgião M<>r Graduado do Regimento
de Infanteria N," 3, Manoel Joaquim Teixeira,
trinta dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Infantcria
N: 8, Frarrcis-,
co de Araujo Vasconcellos Alvim, .trinta dias.
Ao Major Graduado
do Regimenlo
de .lnfanteria
N." IS, Rafael
Antonio Mendes de Mora('s Va lle , trinta dias.
'
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infunteria N. 017, Ignacio
José Corrêa,
protogação
por mais 11m mez.
Ao Major n.eformado addido no 2." Batalhão
de Veteranos"
Joaquim José Ribeiro, um !Oe7.; a contar de 16 do corrente,
Ao Capitão Reformado addido n o dito Batalhão,
Lourenço Cacta110 de Mirnndo
Mexia Gaivão Cayolla , quarenta dias.
Ao Alferes Ajudante da Fortaleza
do llheo, Th01l1az José X~vjer,
trinLa dias.
.

o

Chefe.

.

..lf.a.or
-.intel'mo~ do ..Estado
"

do E~ercíto

=

N• Jf:2 •
Cl

Quartel

General na Rua de Santo AmlJ1"m.w, t'm 17 ele Setembro
de 135\2.

ORDEM DO EXE CITO.
Rua
Chefe

Ex." o Marechtll
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

SA.LDANHA,

Por Decreto de g do corrente rne$.
3.· Batalhão
de f7eleranos.
na conformidadp.
do Alvará de 16 de Dezembro
nddido
ao referido Batalhão,
o Tenente Qllartt'1

Reformado
ficando
Cavnllaria,
Decreto
de

Manoel
Agostinho,
por II)!' a prove'itnr
de Outubro
do anno proximo
passado.

23

em

Com mandante

o seguinte:

.

de 1790 ,
Mestre de
o disposto
no

-.>.-~.~
AVISO.

Tendo-se
resolvido
que doro cm diante requisiçâo
alguma
feita
po~ outro l\1ini.lerio
seja cumprida,
sem que rio ac:o da enLrclrll. d.os
afllgos preceda
o respctivo pagarnen to, em attençao
a CJue o Minlsteria da Guerra
igualmente
se obri~a a satisfazer
de prompto
os objectos que precisar
para serviço do Exercito;
e convindo
nesta conformidade
regular desde já o modo porque deve ser feito o serviço dos
transportes
de mar, por ser isto o que mais freqllentemente
se necessita haver do M inislerio
da Marinha:
Determina
SUA l\1AGESTA.
DE A RA INHA,
que as respectivas
Author idndes Militares
56 satisfaçarn
as requisições
daquelles
transportes
para Officiaes,
praças.
de pret , e quuesquer
forças,
Oll individ uos em Comrnissâo
deste Mi.
nisterio que tiverem direito reconhecido
ao mesmo,
nilO se reputando
como tal, tanto a respeito
dos Otiiciaes,
como das praças de pret ,
quando
por con veniencin
propria
tiverelll pnsso gcm de um para outro
Corpo;
devendo
nnquo lle cazo,
as respectivas
Allthoriduc!p5
.Militares na conformidade
do artigo
;l: do Decrrlo
de CJ.7 di' Julho
de
1835, publicado
naOrJCIIl
do EXE'rcilo N.o;39 dOIDPsmo n n n ,dai'
conhecimento
pela Repartição
Militar
deste i\Jillisterio,
n:lo só dos
i.n~ividuos
a qllPm se concede
tra'nsporle,
mas tum bem a data da
g~la,
nome .da E.mbarcaçfio,
e a respeito
dos VOIIlCl,t'S,
reme tler coplll da propna
gura. Determina
outro sim a l\lesma l\UgllSld
St'nhora
que V. Ex," fique prevenido
de que na dnta de hoje se officia ao MInisterio
da Marin.ha
pura que os Commandantes
do. Nnvios de Guerra só recebam
fi seu bordo
os Ofticiaes,
praçu,
(~e pret,
011 qIlU(!Squer forças 011 in.dividuos
q~e l'm COlIlmissão
do Ministerio
da Guerra. forem em s.~rvlço, ou volumes
pertencentes
ao Exercito;
não Sf'lldo destes
ultimas considerados
como Ines,
Oi qlle
forl'1lI reputados
encommendas
feitas
por contll dos Corpos,
e sem q\ie lhes srjam

*'

em Lishoa , pelo Majnr servindo de Quartel
Mestre
nesta Secretaria
de Estudo,
.J va quim An to nlo Marques , lima guia
ou guias virificadus pelo Coronel.
Barão de W';!!dNhold,
Chefe
d~
Uf'pnrtiç;l.o
:\;lil;lnr,
ou quem suas ve7.E'S fIzer; e nos mais pontos do
Reino: e Hhns ~djacentcs,
pl!i~s AlllhoriJades
Milit~res Superiores,
esppclhCUlldo.sp.
n as mesmas
gUH\S ~,;. nomes
dos. individuos que vão
com passa gcrn • t~ a rcspeuo
dos M ilitares , o Corpo a q ue pertence.
r('ID,
C!IIll d('sig'naçi'\.o da di'li.gencia do Serviço,
ou causa porque
têum dirruo
a trnnsporte
; e o peso, dimensões
e numero
dos vnlurues que se reccberr-m , servindo estas guias,
.depois
de satisfeito
o
transporte
, para documontar
as coutas que pnnl o competente
pagaR.elllo
rlirigirem
a este ,M inister io , e sem as tjuae!> guias lIâo pr)_
ded .. ter lognr semelhante
pagamento
por se não r.-purar legal a coucessâo d\~.tell trnusportes
, quun do se não lenham
prehcn chido estas
formalidadps,
salvo casos ililprevistos.
Ordenando
finalmente
t\ Mes.
IDa Aug'l>ta Senhora
que neste sentido
sejam
expedidas
as couvenientes Ordens,
exigindo-se
por essa occnsiâo
das respectivas
Ati.
thoridades
!t1:ilitares a competente
responsabilidade,
quando se dê 1\
circunstancia
de cou ce dcre m illegalmente transportes para individuos
ou vuluoles
por nilO est arem nos CDZOS acima
indicados.
Deos
Guarde a V. Ex," PilÇO· ele Mafra,
em 6 de Setembro de 18f>2.
J)1:tqtte de Saldanha.
Sr. Comrnandanle
em Chefe do Ex.ercito.

apresentados,

.1'

=

=

'-----.~.--

=

-

.....

PORTARIA.

Manda A nA lN H A declarar
pela Secretaria
de Estado dos Ne·
gocios da Guerra,
que em gf'.flll as rações de forragens
em espécie
só serão fornecidas
aos Offlciacs Militnres ni'wllrregirnentlldos,
e Em.
pregados civis do EXPrcito que tiverem direito á'luelle vencimento,
fiqlle provarem
ter efl'ectivamente
cavalln!
de pessoa,
e nos qlle nào
estiverem nest(~ caso serão abonadas
na 1.~ e ;3," Divi5ões Militare~
pelo preço de 150 réís desi~nado na Tabella de 12 de Agosto ulti.
mo _ na 4.: e 6." Di\'isõeô Mililares
poderilo
tanto uns como outros
interessados optar em recebe-las
em ('specie pelo COllselho Administrativo
do Corpo mais proximo,
01l pelo
preço da referida
Tabl~lla,
"isto SN idenllco
áqllelle
porqlle as rações de forragens
se acham
ar·
r('matados
naqllellas
DivlSõ('s - na 7.ae8.· Divisões Militares
igualmente poderão opiar em RS rec,·ber em (·sp!'cie ou a dinh,·iro,
com
tanto que lhe srjam salisfl~ilas p(:lo preço de
réis porqlle foram
nrrf'moladas
nas sobreditas
D(vi~õt's, o que lambem se praticará
na
á." DivistlO Militar em Chaves, e mais pontos aque sr refere ores·
pl'Cl.ivo contracto
de arrernoti\çõ",
sendo pagas a dinheiro a lLO réis;
e finalmente
na ~.a DivistlO M.lílar e nos pontos da 5.:\ DivlRào Mi.
litar,
aonoe
não foi nrrelllatauo
o forllecimento,
.er~lO pagas l\ di-

ao

nheiro aos omciacs

Militares,

e Empregados

civís que nào tiverem

[ 3 ]
ca.vallo, pelo preço de 150

réis da 'I'abolla , se 'E'~tf' por' v{'~t"rn ft>r.
áquelle
por'lue
sahiremaos Conselhos
Administrativos
dos
, por quanto
sendo superior. serão pagas
pelo que r,:s.larpm
aos mesmos Conselhos , e neste ultimo caso lambem
se faculta aos
iII teressados
a opção
de as receberem
a d in heiro , 011 em espl'~i( -,

inferior
Corpos

Pllço

de Mafra,

cm 8 de Setern bro de

danha,

185!2.

-.~.-

Duque de Sa] ..

estabell'cer-se
um systema
pelo qual se façam
effectivas as disposições ex.aradas ,nos artign~ ~4., se , e 96 do H('g~IIame nto para a organlsaça?
da Fazenda
Militar,
a fim de que na~
continue
a pesar sobre o Lhesouro despesas
de co nr-er tos , que ateaqui se lêem mandado
fazer nos Edificios
que servem de quartcis
mi •.
Iitares , e cujas ruinas e deteriorações
só por co n t a dos culpados
de-·
veriam
ser reparadas;
determina
Sua Ex,"
o Marechal
Duque
de '
Sendo

Saldanha

1..

necessário

,

° sl'guinte:

Os Srs. Commandantes
de Divisões Militares.,
mandarâo
im- ..
mediatamente
formar um Auto do estado em que se acha eada um "dos
Ediflcins que IIOS seus respectivos districtos I servem de quarteia
nnlitares (relacionando-se
todos os objectos <]111' lhes prrtf'nçarn)
por·.
uma Comrnissâo composta do respectivo Official Cazerneiro
, (JI~ 11m.
Official do Corpo cuja força OCCUpll
o Edlflcio,
e por um 3.°
eial nomeado pelo Sr. Commandanle
da Dlvisào , que, sendo pos.
sivel, será sempre o Engenbciro
a quem. pertença a direcção das obraa,
do mesmo
Edificio,
2. o Se o Edifício
não estiver occupado
por fôrça militar,
claro
esui que não existe para formar a respecuva Comrnissâo
02.°
cial , de qll.t! trata o §. antecedente
, e nesse caso será em seu 10gar,_
nomeado
pelo Sr. Commaudante
da.Divisâo
, um outro Official.
3.°
Quando algum Ediflcio, tiver de ser C1ccupado por força mi ..
lilnr,
o rt~spectivo Cazernêiro solicitará,
St> fôr
preciso, da A~llOri.
dade cotupetente
a nomNlç1io de mais dois Officiaes,
pnra comsigo
formarem
a Commissr\o
de que se trata no ~. l.u, e serem pre,enles.·
nô aeto da entrega do E'di[](;io, e formaçtLO do respr.ctivo
anto.
4.°
Qllando
qualquer
for.ç-a tiver de desocupar
fllgllm quartel,
o
Commandante
dessa tôrçn Ilomer.rú 11m dos sells Officiaes,
que por
('lIe fnrá l'lIlrl'ga
do Ediflcio ao Otfwial Cllzt'rneiro,
em presença do
3.° Official de que se trata no §. 1.0, Invrolldo-se
nessa occa~illll o
competente
auto do estado {'m flue o Ediflcto
fi ('011.
ó.· Sf'mpt.e que se conciliam
61~lImas obras mundadns
fazer em'
qualquer
Ediflcio
que sirva de quartel
militar,
será,
com a necessa.
Tia antecedellcia,
perlido »E'Io Omeial Engenheiro
que us Jiri~io,
ao
Sr. Commandante
da Oivi:;lLO, e ao .da,força
que occupa o Edifleio
quando 5e dér este caso, a nomeação dos outro .. dois Ofliciacs l,ara

om.

om..

[4 ]
com-lro formarem a competente Commissão,
que fará logo o respectivo ~lIto do estado em que o Ediücio fiCOII.
6·
Os refendes nulos, serrLO logo remettidos
competentemente
no Commnndo
em Chefe,
para serem comparados com os ultimo!!
que alli houverem relativos ao mesmo Ediftcio, conhecer-se se houveram ruinas , extravios,
011 deteriorações
, e finalmente
para ficar
e ste á rosponsubilid ade do ultimo individuo que o recebe II.
7.• Finalmente
os mesmos autos devem ser feitos com tal clnraza , que lima vêz comparados com os antecedentes,
estes se possam
0

inutihsar,

-*~j(,-

Licenças arbitradas por motuio de moléstia aos Ofjiciaes abaixo declarados, e Confirmadas por .'')'1Ia Ex," (J lJilarcchoé Duque de Saldanha.
Em. Sessáo de Qó do meio proaiimo passado.
Ao Tenente Graduado
do Rcg-imento de Infanteria
N.· 9, Jeronimo Ozorio de Castro Cabral e Albuquerque,
trintn dias para fazer uso de ba n hos do mar.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento
de Infant er ia N.· II,
Jc!sé de .Figlleilêdo Fruxâo , qnarenta dias para faxer uso das agons
sulfurosas internamente
e externamente
em Manteigas,
e tructamento conveniente.
Ao Capitâo do Regimento de Lnfanterla N.· 1~, Jôaquirn Pedro da
Cunha,
trinta dias para Iaxcr uso das agoas sulfurosas em .Mantcigas.
.
Ao Capitão Quartel Mestre do mesmo Regimento,
Antonio Cez a.•
rio da Cunha,
quarenta dias para uso dos banhos do mar e tra,ctamento con veuicnte,
Ao Ca pitâo Graduado
Aj1ldante do dito Regimento,
Antonio Cardozo Oliva, quarenta dias para uso dos banhos do mar, c tractamento conveniente.
Ao 'I't\llel'lte Graduado
do referido Regimenio,
Alexandre Pereira
Oliva,
vinte dias para traclntllp.nto.
Ao Tenente Graduado
do sohrcdilo Regimf'nto,
Antonio Joaquim
Corrêa Monçào,
trinta dias para fazer uso dos banhos do mar..

---*~.---

Licenças registadas concedidas aDI O.fjiciaes abaÍóro iudir.odn, •
.Ao Capitão Graduado do Regimento deCavallaria
N:6,
Francisco
Antonio Machado,
dois mezes.
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· 3, Antonio
Moreira Basto J un ior , tres mezes.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infanteria
N.· 8, Antonio
Iguacio Gusmâo , quinze dias ; a começar em 22 do corrente.

o

Chefeinlermo

do E.tad() Maior do Exercito

=

Quartel General na Rua de

Sa1l10

AlllbrM.to

I

em. QQ cl~' Setembro

de 185~.

ORDEl'd DO EXERCITO.

Rua

Cnere

o

Ex."
Marecbal
DUQU}~ DF.
do Exercito,
manda
publicar

Commandante

SALDANHA,

em

o seguinte:

DECRETO.
Attcndendo
ás circunstancias
que concorrem
no Alferes do Exercito, Antonio
de Gouvêa , que lend·') sido promovido
para servir na.
Provincia
de Moçambiqne
foi pelo Mel! Real Decreto
de vinte e nove de Agosto do anno proxim o fmdo , passado
ao Exercito
de Portugal,
com a Clausula
de servir riaquel la Província
o tempo marcado na Lei, e que se achava
o mesmo
Official no cazo de ter sido
co n tern pludn com o dito Posto
de Alferes nas promoções
feitas postcr iorrnente
a vinte e nove de Abril do suprn dito a n no ; Hei por bemDeterminar
que para os devidos effeitos lhe s-ja eleminada
a referida Clausula.
O Presidente
do Consf'lho
de Ministros,
Ministro
e Se.
cretario
de Estado
interino
dos Negocios
da Guerra,
assim o tenha
entendido,
e faça executar.
Paço das Necessrdades
, pm dezesete de
Agosto de mil oitocentos
cincoe nta e dois. = H.AIN HA. = Du-

que de Saldanha.

-

Decreto
Rcg1mmio

PI)?'

~~.-------

...

de fi do corrente

me!.

de Cacallaria N.· 8.
de Capitão
de 1.a Classe,

Para gozar das vantagens
por lhe apto ..
"citar o disposto
no Decreto de 4, de Janeiro
de 1837,
o Major
Graduado,
Manoel
Luiz Fr-rrâo ,
CopililO Graduado,
o Capilão
Graduado
de Cavallaria
em disponi ..
bilidade , Frnncisco
.Jmé Freire de Miranda
Peg-o.

BataJIIJo

de Coradoffs

N.· 1.

Tenente
Quar'el
Mestre,
o 'l'ene;.;'te
Quartpl
Me~tre
. e 111 disponibilidade,
Hobl'TlO Joaquim
Salerna.

RegImento

de lnfante1'ia

Para ler os h?nras
e soldo de Cnpitào
nos de Serviço no posto de Tenente,
I)inlo Cardoso.

3.· Batalháo

de Infanteria

N." 9.

, por ter completadç
dez ano C-lllartel Mcstte , Antonio

de Feteranns,

Reformado
ficando

na ,conformidade
do Alvarú de ,16 de Dez('mbr<;> de 1790,
nrldido a este Bntnlhão
o COI)lt(\O do H('O'imento
de lnf,antena,'N. • 14, ..Jnão do Carmo ', pelo ler rcquerido e , e haver sido
Julgado Incapaz de Serviço activo per uma Junta Milit,)f de Saude,

*'

Castello dil S .. T'oâo Baplista na Ilha Terceira,
Reformado
na conformidade
da Le i vige nte , fica n do addido
a esta
Praça , o Sr. Marechal-de
Campo,
Joaquim
Zeferino
de Sequei.
ra , pelo ter pedido e ha ....er sido julgado
incapaz
de Serviço acti vo
por uma Junta Militar de Snude ,

-*~~*---

Tendo
SUA MAGESTADE
A HA[NBA ,.resolvido
assistir nos
Officios , e Orações
Iunebres , que no dia 24. do corrente
mez pelas
11 horas da mun hã,
se hão-de
rezar lia 1grpja de S. Vicen LI' de
Fôra, por Alma de SUA Mt\GESTADE
IMPERIAL,
O SE •
.NHCR PUQUE DE BRAGANÇA,
de Sillldo5U e gloriosissimu
memoria:
Sua Ex." o .lvhrechal
Duque
de Saldanha,
assim o faz
aabcr a todos os Srs. Offrciaes Generae»
residentes
nesta Corte,
c
.CoU1mandantes
dos Corpos da guarniçtlO
da Capital,
palll f)lIe j unJamente
com os seus Ofâciaes
concorram
110 referido
Templo
lt hora
jndjCllda.
"

Sua

Ex." o

-*~tçc!*-

~arechal
Duque
de Saldanha
:
Considerando
de cOllvcnil'lIcia
reg-\Jlarisar em todo o Exercito o
modo como deve m usar ns barbas,
nâo s.ó as. praças de pret das di.
versas Armns , ruas lambem
os Srs, Generaes
e Offrcines de todas as
:graduaçõ.es.,
tanto llrl'egioientados
c0100
cm qualquer
situação
em
que se achem :
Considerando
que desta regularisação
resulta,
1)rlO s6 muito
melhor apparencia
militar,
mas maior fncilidade
na limpeza
indispensavel , que nas prpças de prct é sempre mais difticil :
Considerand0'1l\w
110 Exercito
Portug uez houve s('mp~e,
na rneIhor época
da sua orgnnisação,
rigorosa
un iform idude
d e barbns;
e que actualmente
é ella seO'uida em todos 05 Exercitos
permanentes
da Europa;
e que só por tol~rancifl ou eXlraordinarias
considerações,
poderia deixar de vigorar ontre nós; determina
o seguinte:
Todos os Srs. Officiaes
Genemes
poderào
US(lr de bigóde,
pêra,
e suíças direitas até ú all.ura ·do higóde.
,t
Todos' os Offlciaes,
Sargentos,
Cab0.s,
e Soldados
dos Corpos de
Engenheiros,
Arl1lheria,
e Infanleria
IIsarão sómente
de bigóde.
Os Omciaes e praças de pret dos Corpos de Cavallaria,
e CaçaoDres; QS Olliciaes montados
dos Corpos de I nfanteria;
as Cornf;)anhias de flanco dos me5rn09 Corpos;
os OfücillCS,
do Corpo do Es~
todo Maior:
no Commanrlo
em Chefe
do EXNcilo;
nos Estados
Maiores
dos SfS. GeJll!l'aes;
e o Regimento
de Granadeiros
da RAI~NH,
IJsar~o çil! hig6r1e e pera;
nrw devendo
esta exceàer
a extremidade do queixo em qllanto
ao comprimento,
nem te. mais de meia.
polegada de lar~ura.
.
Sómente
os Portll.mach,ados
deverão us,,\' de barbas crescidas.

[3 ]
Por esta occasiâo recommenda
Sua Ex ,", pela ultlrna vêz , o que
se acha determinado
relativamente
ao cabello;
e {'spera que o exern.pIo no cumprimento
das Ordens
~eja da~o,
como convém,
por to.
dos os Srs. Commandantes
e mais Officlaes.

-*~.-

Devendo
ser novamente
exarnillados
para Major ,na
conformidade. das Instrucções
inserias
na Ordem
do Exercito
N: 7 de 4. de
Junho
de 1851, os candidntos
a este Posto,
que no dito anilo ficaoram reprovados
011 desistiram
do examu , e bem assim aquelles-que
I
I
'
sendo mais antigos
não foram e n tao c iam ar os para esse írm , por se
acharem
em disponibilidade
c hoje estão
em situações
que lhes dào
direito a accésso:
determina
Sua Ex: ()Marechal
Duque
de Saldanha que sejam mandados
apresentar
ao Presidente
da Cornmissâo
de
exames para Major,
que ora se nomeia,
os Majores
Graduados
de
Infanteria
abaixo mencionados,
na inlelligencia
de qne aquelles
que
não comparecerem
ncsta Capital,
para o indicado
fim, até ao dia
:31 de Outubro
proxirno futuro , os <l"e se ncltá~E'm no Continente
do
Reino,
c até 3i de Dezembro,
lalllbem
proxllllo
futuro,
os que se
'acham
nas Ilhas
Adjacentes,
salvo?
ca zo d~ nüo o poderem
faze r '
por motivo de molcstia , se entendera
flue desistem
do exame determinado,
ficando
por couse q uen ciu co n sider udos os primeiros
como
inhabeis
para accésso , conforme
o disposto
na segunda
parte do artigo 7.· das sobreditas
J nstrucções , c os segundos sem direito are-,
.clarnaçâo
de preterição
que possam
vir a soffrer , se alguns mais mo.dernos , competentemente
aprovados,
forem promovidos
a Maiores
cffecti vos.
•
Os Majores
Graduados,
do Batalhão
de Caçndores N:l,
João P"ossidonio COI rêa de Freitas ; do Batalhão
de Caçadores
N.· Çl, Fortunato
de Paiva
Gomcs
n,amalho,
Fraucisco
de Paula
Pereira
d'Eça,
e Antonio
Joaquim
Pirneutel Jorge j do Batalhão
de Caçadores
N.· 3, servindo de l\1fljnr no Batalhão
Nacional
de Caçadores
de Agueda,
Antonio
Soares Ribeiro
de Menézt's;
do Batalhão de Csçadores
N.· 4, José Luiz Zj('gnheim,
c Joaquim
Lo-,
pes Soeiro de Amorirn ; do Batalhâo de Oaçadores N:5,
Antonio
Joaquim
Teixeira,
c Simão Antonio
de Albuquerque
e Castro;
do
Regimento
de Infanteria
N: f:l, .Jóão Carlos de Arhués Moreirn ; ,
do Regimento
de Infantaria
N: h, João Galvno; rio Re"imento
de Infanteria
N.o 7, Agostinho
Manoel
Leóle;
elo nel!irn~nto
de
1 nfanteria
N.· 9, Rodrigo de Freitas e Melln, a Jolio Gomes Ramalho;
do Regimento
de lnfanteria
N: 10, Llliz Antonio Ozorio: do Regimento
de Infanteria
N: J~, Antonio Bernardino
Nogueira;
do Regimento
de InfantNia
N.· 13, .JoséHi!wiro de Mesquita;
do Regimento
de lnfantcria
N: 14, Luiz de Matl0s SOfiro; do llegimento
de Infanteria
N" 17, José de Pina Cabril!,
,

N

[4 ]
que sê acha servindo no Batalhão Nocional de Cat;adores de' Tavira, e Balthazar
Moreira de Brito; José de Parnda e Silva, Leute da Academia Polytcchnica
do Porto; Heitor Pinto da Fonsêca ,
Commandnnte
dos Guardas Barreiras n? Porto;
e Joaquim Ao,·
tonio da Costa Freire,
que se acha servindo no Batalhão Nacion al de Caçadores
de Sa ntureur.

_

..
~~*-

Sua Ex." o Marechal
OIl(I'Ie de Saldanha,
determina,
que a
Comrnissào que tem de examinar os l\1njores Graduados,
acima declarados,
para a effectividnde do posto Je Major, seja composta,
do
Sr. Brig-adeiro Graduado
do Heglmento de Infanteua
N" 16, J05é
Maria 'I'aborda , como Presidente;
do 'Sr. Coronel Graduado
do Batulhâo de Caçadores N," r), José Maria deMagalhàes;
do Tenente
Coronel Graduado
do Regimento de Lnfauter ia N. o 10, Francisco
oe Paula de Mendonça;
e nos Majores, do Dataíhão de Caçadores
N° ~, Francisco de Mello Bn-yuer ; e do Regimenlo de Infanteria
N. n 9, Custodio José da S:! va ; como vogaes.

--""~*--

Constando a Sua Ex." o Mnrechul Duque de Saldanha,
que por
muitas vezes lêem sido demoradas
as execuções das Sentenças finaes
proferida,
pelo Supremo Conselho de Justiça Militar,
por isso que
tem acontecido mudarem de residon cia individuas durante o seu julgamento,
e as decisões finnes s:lQ sempre derigidas
como se acha determinado para a Divisão 011 Corpo aonde tem origem o prccésso ,
vendo quanto isto se torna prejudicial ao Serviço; determina que os
81'S. Commandantes
das Divisões Militor('s,
quando os sentenciados
se nrw acharem na DivisilO do seu Cornmando,
enviem logo as copias das sentenças ex aradas nos procéssos que receberem para o Sr.
Commnnda nte da Divisão aonde elles se acharem para a sua execução poder ter logar immediatamente,
e evitar-se os inconvenientes
até ao presente occorridos,

---*~~*---

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar,
etc. Que
confu mam por seus fundamentos
a Sentença proferida em Conselho
de Guerra I~egimental,
contra o réo Filippe Nery de Faria, Capitão do Batalhão de Caçadores N:4,
com declaração porém de que
a pena seja a de dois annos de rigorosa prisâ» no Forte da Graça;
atteudendo
para isso ás circunstancias
altenuuntes,
e ú disposição do
Decreto de 13 de Novembro de ]790. Lbhoa,
em Sossâo do 1.. de
Junho de' 18i)Q.
Barão de Pernes, = Almeida.
Almeida.
A117cs. = Traoassos, = VasconccUos. = Fui presente 1 Siloa , Promotor.

=

=

=

O Chefe intermo do Estado MaJor do Exercito

=

N.O 54.
Quarl~l General na Rua de Santo Ambro:.w , em ~7 de Setembro
de 13[}Q.

ORDEl\i DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Marechal
DUQUE DE S.u.DA.'IIA,
Commandante
em
do Exercito,
manda publicar o seguinte i
DECRETO.
Attendendo
ao que cxpôz o Marechal de Campo Grndnado,
Jooé
Feliciano
da Silva Costa:
Hei por bem excuerá-Io
de Membro da
Com missão encarregada
de Me propor um trabalho completo sobre '1\
parte pessoal e disciplinar do Magisterio das Escolas, Polltechnica,
do Exercito.
e do Ccllegio Militar ~ para que havia sido nomeado pelo
Meu Real Decreto de dezoito de Agosto proximo passado,
e outro
!11m: Hei por bem Determinar
que o Brigadeiro Graduado,
Cypr ia «
no José Soares, o vá substituir na referida Com missão. O Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino
dos N cgocios da Guerra,
o tenha nssim enteudido,
e faça executar.
Paço de l\Jafra, em sete de Setembro de mil oitocentos cincoenta e
dois.
!tAINHA.
Duque de Saldanha.
Chefe

=

=

-----.~.'-----

de 2 do corrente 'I1ltll.
Batal!uío Nacional de Caçadores de Bra(J'onça.
Por

Decreto

Capitâo da 1." Companhia , o Teneuts , Paulo Ca~dido Ferreira de
Sousa e Castro.
Cap!t~o da 2.· Companhia,
o Tenente,
Antonio José Ribeiro Junior,
Cap~tao Quartel Mestre , o Tenente Quartel Mestre,
José Antonio
Pimentel,
'I'enentes , 08 Alfere~, Antonio Joaquim Pereira Trnncoso , José de
Moraes,
Avelino Hypolito Pinto, e José Antonio Machado.
Alferes, o Sargento Ajudante,
.José Candido Vercueiro : o SoldAdo,
J~ão A ntonio Moura Vergueiro; e os ProprieLarfus, Francisco Ferreira , c José Ago,tlOho da Fonseca.
Demiuido do Serviço, o Tenente
Francisco Antonio de Cnrvalho,
pelo haver requerido ellezcndo 'motivos attendiveis,
e conhecerse pelas inf?rrnaçõea do r~spcctivo General,
não fazer falta alguma ao Serviço.
Ball1lhâo Nacional de Caçadores de LaeosCapitão da 5." Companhia
o Tenente
Francisco José Xavier de
Lima e Brito.
'
,
Por Decreto de H do dilo me?:.,
Regimento de [nfamlcria N.· 8.
Alferes, o Alferes de Infanteria
em disponibilidade,
Serlorio Leão
Cabreira.

P.:C{!"Íwento dê !;t/'ttiliet'ta
'l'cnente Graduado';
o Tenente Graduado
uibilidnde , AlIgu~lo Butler Elerperk,
.

-

N. o ]1.
de Infanteria'

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

em dispo-

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
determina que os Otliciacs abaixo m-ncionados tenham os destinos que lhes vão designados,
Negimento de Granadeiros
da RA [NElA.
Capitão da Companhia
do Deposito, o Capitão do Regimento de lnfauter ia N.· is , Claudio Caldeira Pedrozo.
Regimento
de Infanterio N: lQ.
·Commandantí'
da.1.&Cornpallhia,
o Major Graduado do Regimento
de Granadeiros
da RAINHA,
Jorge Augusto Altavilla,
contin uando
na Commissâo em que ~e acha.
,
Regimento
de Infanteria
N.· )1,.
Commandante
da l.~ Companhia,
o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N. o 9, Francisco Maria Ribeiro,
pelo requerer.
~•
Companlda de veteranos
dos /l_(;ôres.
I .Addido,
o Capitão Reformado addido ao 1.0 Batalhão de Vetera110S, Vicente
Borges Rebe llo,

--.~*--

Regimento
de Granadeiros
da RAINHA.
Porta Bundeira 1 o PI imeiro Sargento Aspirante a Omcial , José Carlos de Lar a Evernrd , por se achar habilitado conforme o disposto
no~. l O." do Art. 1.. do Cap. 8: do Decreto de 20 de Dezembro de 181.9.

--...--.~II<- ..-

Sua Ex," o Marechal
Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
1.0 Que o Major Gradllado do Corpo do Estado Maior do Exercito, Sub-Chefe de Secção no Ministerio da Guerr a , Antonio Augusto de Almeida PorLll"al Corrêa de Lacerda,
COI1WÇOll
no dia 8
.do corrente,
fi gozúr u ncença
da Junta qlle lhe foi, concedida pl:!!a
Ord· m do Exercito N.· 49 do presente anno,
,2:
(~Ile o Cirurgiâo Mór do Regi mento de [II fan teria N. 09, Pau.
lo Pereira e Horta,
não gozou, por mo ti vo de Serviço, a licença re.gistndq de vinte dias, que se lhe havia concedido
pela Ordem do
Exercito N: 36 deste anilo.

-~~~*'-

Licenças arbitradas por motivo de molestia aos Officlae» abaixo declarados, e Confirmada» p01' Sua E», a O Marec/i(Jl Duque de Saldanha:
Em Seesâo de [) elo rne't. p1'oximo passado.
Ao Capitão do Corpo do Estado Maior do Exerciro , Ricardo CMlos Olauchy , trinta dias pan LISO de agoa das Caldíls da H.aillIHL
Internamente
na sua origem.

( 8 ]
Em Ses3Ío de 19 do dito me!6.
Ao Segundo Tenente do Q: R<>girnento de Artilheria,
Custodio .Ma.
noel Leite
quarenta dias para uso de banhos do mar cm Lagos.
,
Em Sessáo de 26 do dito me9:.
Ao Sr. Coronel do R<>gimcllto de Infnnteria N" lQ, Antonio Maria
da Veiga, quarenta dias para fazer uso dos banhos sulfureos em
S. Pedro cio Sul.
Ao Cirllrgião de Brigada Graduado do dito Regimento,
Manoel de
Almeida Ferreira Maio, trin ta dias para I1S0 dos banhos do mar.
Em Sessão de ~ do corrente mer"
Ao Capitão Gradllu<:i0 do Corpo de Engenberia,
Augusto Jorge. M(?
. feira, quarenta dias para se tractar em ares de campo;
clIJa licença começou a gozar no dia l·b do presente mea,
Ao Capitão do n.eg-imento do Cavallaria N." 3, João Baptista AI.
ves , quarenta dias para uso de banhos do mar.
'Ao Alferes do ltegimenlo de Cavallaria
N: 4, João Eduardo Caso
lellani,
trinta dias para concluir o SCI1 tractamento,
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria N. 07, José Bernardo,
trinta dias para continuar o S('I~ trnctnmcn to ,
Ao Alferes Picador do mesmo l{,pgirnento, João Maria Jorge do Amaral, trinta dias para continuar a tra crnr-se ,
'Ao Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N: Antonio
Schwalback,
quarenta dias para, se tractor em ares de campo, e
fazer uso de banhos do mar.
Ao Tenente Graduado
do mesmo Batnlhâo
, João Augusto Fontes
Pereira de Mello, quarenta dias para se tr act ar em ares de campo,
Ao Alferes do dito Batalhão,
André Barba Castel lo Branco,
trinta
dias para se tractar e fazer uso de banhos do mar.
Ao Major do Regimento de Granndeiros da RAI:-iIlA,
João José Bnrreto da França,
quarenta dias para se tractor em ares de campo,
Ao Tenente Coronel Grad nudo do Regimento dI' Infanteria N:I0,
Francisco de Paula de Mendonça,
quarenta dias para se tractar
cID ares de campo,
e fazer uso de banhos do mar,
Ao Tenente Graduado
do mesmo I{,egimento ~ Joaquim
da Cunha
Pinto,
trinta dias para se trnctar CID ares de campo .
• Ao Tenente Graduado
do 11<'<'lmcnlo do lnfnntcria N." 16, Antonio .lose Pery , trinta dias l~ara uso de banhos do mar.
Ao :,lferc: Graduado
do mesmo Regimento , José Ovidio Liony,
tnnta dias para \ISO de banhos do mUT.
Ao Mujor addido ao L," Batalhão de Veteranos,
Francisco AnlMlio
da Silva, trinta dias para uso- de banhos sulfure ss das Caldas da
Rainha na sua origem.
l!:m ~esslio de 3 do dito me~.
Ao Tenente Reformado addido ao ~: Balallirto de Veteranos)
Carô

,

[ 4 ]
los de A breu

Secce , quarenta

dias

para

uso de banhos

do mar em

8etubal.

Em Sessâo de 4 do dito me!l.
Coronel
do He~im('nto
de CavBllaria N: 4, José de
. Vuscon ce.llos Corrêa , quinze dias para uso de banhos
do mar na
Pedrencilu;
fi contar
de 18 do correnLe.
Ao Major do mesmo Regimento,
A IIgusto SoLéro de Faria,
quinze
dias para uso de banhos do m a r na Pedreneira.
Ao Major Graduado
do dilo Hegimcnlo,
AnlonioJoaqllim
de Av(~Ilar, quarenta 'dias pura lISO de banhos do mar na Pcdr en cirn.
Ao Tenente

Ao Sr. Brigadeiro
José C-iuilllino

Em SC~Sl(1 de 7 do dito )[U'1:..
U raduado , Goverllador
da Praça de A brantes ,
Dias,
tnura dias para uso de banhos
<10 mar na

Pedrcneira.

Rm Sessâo de 8 do dilo me$.
do Hegimento
de Lnfa ntcr iu N: 11, p,'dro Antonio
, trinta dias para uso de banhos do mar em Setubal ,

'Ao Tenente
Cabral

---*~.-

LicetifGS ,.e!!iftadas concedidas aos Ofjicioes abaie« indicodo«.
'.Ao Alferes do Regimento
de Cu\'ullaria
N" 3, Sebastiào Pinto de
Sousa Coutinho,
trinta dias,
(Ao Círurgião'de
Brigada Graduado do Deposito
. Tia, .Antonio José dos Santos,
trinta dias.

Geral

de Cavalla-

Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N," fi, Josd Ma.
ria Lopes Ribeiro,
sessenta dias, .
AoCirurgiüo
.Mór Graduado
do mesmo Batalhão,
João Ribeiro Barreira, oito dias,
11.0 Alferes do Batalhão
de Caçadores N.· 9, Antonio
Infante de
Lacerda,
prorogação por mnis um rne a,
Ao Tenente Graduado
do H.cgirnento de Infanterin
N" 6, Gaspar
Pereira Dias, noventa dias.
Ao Cirurgião Mór do Regirncuto
de InfanLeria
N: 9, Paulo Pereira ~ Horra , oito dias.
Ao Oapellâo
do dito Regimento,
Antonio
Garcia da Costa Tcixei ..
ra , quarenta dias.
Ao TenenLe Coronel Graduado
do Regimento de ln fanteria N. ·14,
Joaquim
Pedro da Cunha,
um mez; a começar no 1.· de Outubro proxirno futuro.
Ao Capitâo
Graduado
do Regimento
de Infanteria
N:
17, Gabriel
Correia
de Brito,
sesssenta
dias,
.Ao Sr Oororrcl Reformado
addido ao 2." Batalhão
de V ctcranos ,

Ao Tenente

Munoel

Henriques

o

Bar boz a

Plue ,

Chefe inlllrmo do Estado

oito

dias,

Mawr do Jj,~ercitQ =;:

N. 55.
O

Quartel General na RutJ de Santo Ambro't.lo,
de 185ÇJ.

tm !!!) de

SelembrfJ

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal DUQUE DE SALDANHA, Com mandante
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

em

DECRETO.
Tendo pelo Meu Real Decreto do primeiro do presente mez , expedido pelo Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar,
Nomeado Governador
da Praça de Cacheo , ao Capitão Graduado do
Regimento de Infanteria numero doze, Ventura José: Hei por bem,
na conformidade
do Decreto de dez de Setembro de mil oitocentoa
quarenta e seis, Promover o dito Official a Capitão effectivo , ficando
pertencendo
ao Exercito de Portugal,
sem prejuizo dos Capitães Graduados mais antigos da sua respectiva Arma. Outro sim Sou Servi.
da Ordenar que esta Minha Soberana Resolução,
fique nulla , e de
nenhum eíl'eito quando este Official por qualquer motivo deixe de:
seguir viagem para o seu destino. ou de servir na mencionada situação o tempo marcado pela Lei. O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocias da Guerra, o tenha assim entendido,
e faça executar, Paço de Mafra, em
onze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e dois.
RAINHA.
Duque de Saldanha.

=

-.~.-

Por Decreto de 6 do corrente
Isetad« Maior General.

=

meti.

Tenente General eíTectivo, para rrecnchi~,nento da vaga deixada pelo
fallecime nto do Sr. Tenente General Conde das Antas, o Sr. Tenente General Graduado,
Barão. de Lordelo.
Marechaes de Campo~ effectivos, para pre~nehimenfo
das vagas dei-,
x adas pela promoçao do Sr. Tenente General Graduado,
Barão
de Lordelo, e pela refórrna do Sr. Marechal de Campo, Joaquim
Zeferino de Sequeira,
os Srs. Marechaes
de Campo Graduados,
Barão de Rezende,
e José Jorge Loureiro.
Brigadeiros effectivos , para preenchimento
das vagas deixadas pelos
dois Srs. Marechaes
de Campo Graduados
acima indicados,
os
:9r8. Brigadeiros Graduados,
Manoel Eleuterio Malheiro,
Commandante
do Regimento
de Infanteria N," 3, e Antonio Pedro
da Costa Noronha,
Commandante
da Escóla Velerinaria.

Por Decreto. de 14 do d,to me%..
Regimento de Canalloria N. o 7.
Commandante
da b.a Companhia,
ria em disponibilidade,
Antonio

o Major Graduado de CavallaManoei da Fonsêca •.

R~gimento de Iufanteria l'v. o 8.
Para. gozar das vantagens
de Capitão de La Classe , por lhe aptovcu ar o Decreto de 4 de Janeiro de 1837, o Major Graduado,
Antonio Velloza Castel!o Branco.
Por Decreto de 17 do dito me'll.
1." Batalhão de Veteranos.
Iteformados
na conformidade do Alvará de 16 d~ Dezembro de 1790
ficando addidos ao referido Batalhão,
o Major de Milicias, An:
. tonio Feliciano do Rego Calisto;
e' o Primeiro Tenente de ArtiIherin , L1Iiz Alexandre l"l!lrtins Pestana,
por lhes aproveitar o
Decreto de ~3 de Outubro do anno pro xirno preterito.
P01' Decreto de 20 do dito met.

,

.Butalhõo de Coçadore» N: 3.

Capitão Graduado,
o Capitão Graduado de Infunterin em disponi, lnlidade , José A lvcs da Encarnacâo,
Castcllo de S. B1·a"/. na 10.& Divisáo Militar.
Exonerado
de Governador,
ficando addido 80 mesmo -Castcll'o, o
.Major, Vasco Ricardo de Sequeira.

-.~.AVISO.

Ministcrio da Guerra, = Repartição
Militar. = 3.a Secçfio, =
0
111. e Ex." Sr. = Convindo fixar a capacidade,
que devem ter 01
caldeiros para o rancho das praças de pret dos Corpos do Exercito,
nào só a tim de se prover á devida regularidade
nesta parte,
mas
PI incipalmente para se poderem apropriar n qualquer numero de pra ..
ças arranchadas;
e se prestarem a fazer melhor comida, como a experiencia
tem mostrado acontecer
nos caldeiros pequenos,
e ainda
evitar-se a despeza de indispensavcis
reconstr ucçôes do fornalhas,
quando
toes artigos não sejam sempre de uma grulldeza deterruiuudn
;
devendo igualmente ntten der-se ao menos consumo de cornhustivel
,
ó qlle depende essencialmente
da rórma da construcçíio das fornalhas
le:;p,'ctivas;
tendo-se ouvido a orinião dos Comrnuudun tes dos Corpos de Caçadores,
e de Infante-ria,
constante da 110t .. inclusa 110 Offitil) do Commando
em Chefe do Exercito,
de J2 de Julho III timo ,
expedido pela 2.& Secção da ,1,: Rppartiçilo;
e tomando-se em eonsideraçâo
a informação
do Inspector
Geral do Arse n al rio Evercito ,
N: 4,Q:1 de 22 deste dito mez; Determina SUA J\I,\OESTAOE
A.
Rt\ I 1'\ lIA , n Quem foram presentes , o referido Ufficio , e informaçüo, o seguinte:
1,' Que os caldeiros,
de q ue se trata,
sémen Lp. ten ham a capacidade precisa para o rancho de 100, e de 50 praças.
~:
Que ns respectivas fornalhas sejam compostas de dois muros
parallelos , couerlos na parte superior COlll uma chapa de fl!TTO, ten-

[ 3 )
. do as devidas abertufOtl para receber os fün dos dos caldeiros,
e fá ..
zendo.se a tiragem em todo o comprimento,
e pela parte oppesta das
fornalhas. O que A Mesma AlIgust:l Senhora Manda eommunlcer a.
V. Ex." para os competentes effeitos , c em satisfação ao euadu Offi»
cio; na in tel lizencia de que nesta data se expede Portaria no BUIOcionado IlIspe~tor Geral, para só fornecer pelo referido A rsen.a) cal.
deiros da predita capacidade
aos Corpos,
que a esse fornecimeuto
Paço di! Mllfra,
..m 9·de
tenham direito. Ocos Guarde a V. Ex.
Setembro do 18f>Cl.
Duque de Saldanha.
Sr. Co mmnndanteem Chefe do Exercito .•
R

=

=

---II~~Io>-.-

Sua Ex ." o Marechal Duque de Sa ld anhn , lembra lIosSrs.Commandantes
d e Di visáo , e mais Authnridnd es a quem competir,
o di,.,·
posto nas Instruccôes sohre o Serviço de Snude do Exercito,
man»
dadas pôr em vig'H pelo Decreto de 16 du Fevereiro de 1837, pu.
blicado na Ordem N" 13 do mesmo a n n o , na parte que respeita á,
localidades
onde os Officiaes, Einpregadus
civis do Exercito,
e pra ..
ças de pret devem ir inalteravelmente
usar das agoas thcrmaes e ba.
nhos do mar.

_,..>:',Ç<*_

Licenças arbitradas por motivo de moléstia aos Officiae« abaixo declarados, c Confirmadas por Sua Ex.· u IJJarechol Duque de SaJdanha •
.Hm Sessão de 2 do corrente mc ••
Ao Capitão do Regimento- de Cavallaria
N.· 6. Manoel José Fer",
nandes , quarenta dias para uso de banhos do mar em Vi.aonn.
A·o Tenente Coronel do Regimento de Cavn lle ria N" 8, Jo&é de Me,
nezes Pilta e Castro,
trinta dias para uso 4IIeag-oas ferreas.
Ao Sr. Cor-mel do Regimento de Infuut eria N," 2, Francisoo CIlr-.
dozo Montenegro,
sessenta dias para se tracrar convenientemente
no campo.
Ao Capuâo
do Regimento
de Tnfanterin
N.· D, JgnaC'io Ferreira,
· Pinto,
vinte dias para se tractar.
Ao Capitão Graduado do Regilllento de Iufauter iu N" 6, Antonio Ma •.
· ria do Couto Zagallo, ci ncoenta lhas pua se con valescer no carn po,
Ao Tenente do mesmo Re~imenl(l.
Ántollio Pinto, vinte dias para .
. banhos do mar em S. João da Foz.
Ao Alferes do referido Re<rilnento, João Si lver io da Sousa Pereira,
I quinze
dias para banhos'" do mar em S. João da Foz.
Ao Alferes do dito Reo-:mento, Rodrigo Antonio Coelho, trinta dins
· para liSO ele hanhos" do mar em S .. 'OilO da Foz.
Ao Alferes ~radllado
do sobredito Regimento,
Pedro Augusto do
· SOllsa, trinta dias para liSO de banhos do mar em 8. Jniio da Foz.
Ao Capitão do Regimento de Ir;fantel'Ía N. o l:l, FTélllcis('o A "tonio
de Carvalho,
quarenta dias para uso de banhos do mar cm Viannn.

(4 ]
Ao Sr. Brigadeiro Graduado de Infanteria cm disponibilidade,
Clui~.
tovão Cardom Barata , sessenta .dias para ares pntrios.
Ao Capitão Graduado
da mesma Arma lambem em disponibilidade,
Guilherme
AuglJst~ -da Silva Macêdo,
quarenta dias para uso de
banhos das Caldas de VizelJa na sua origem.
,
Ao Major Reformado
addido ao 3,° Batalhão de Veteranos,
Olemente José do Carvalhal,
quarenta dias' para uso de banhos do
mar em Vianna,
Ao Alferes addidn ao mesmo Bntalhâo , Francisco José Alves, qua ...
renta dias para uso de banhos das Caldas em Vizclla.

--.~.--

Foram confirmadas por Sua .E'K.a o Marechal Duque de Salda ..
nha , RS licenças que os Srs, Commonúnntes
da l.a, 12.", 3.", 4·"
A
e b. Divisões Militares,
participaram
terem concedido
aos OITIeiaes abaixo mencionados,
na co nfur mid ade do §. 11 da determinaçâo da Ordem do Exercito N:G8 de J4 de Outubro do anuo proximo passado,
Ao Alferes do Regimento
de CavaIlaria N," 3, Sebastião Pinto de
Sousa Coutinho,
quinze dius,
'
Ao Major Graduado
do Regimento de Cuvallaria N," 4, José Rodrigues,
q II lnze dias,
Ao Capitão 'Graduado
do Batalhão de Caçadores N," 3, João Pinto
Chrisostorno , quinze dias.
Ao Cirurgião M9r do Batalhão de Caçadores N.· 7, Joaquim Manoel Rodrigues Vaf lo , quinze dias.
Ao Cirurgião
Ajudante
do dito Bataf hâo , Domingos ;José Bernardino de Almeida, quin ae d ias ,
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadcres N.· 9, Antonio Leite l\IIcm. des , quinze dias.

Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N.u2, Adolfo Manoel .Fer.
reira de Seabra, quinze dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de infantaria
N.· 8, .Jzidoro
Marques da Costa, ,quinze dias,
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
Antonio Ignacio Gusmâo , quinze dias.
Ao Capitão Graduado do Regimento de Inf.nnleria N.· 9, Luia do
Mello Pina , quinze dias.
Ao Tenente Graduado
do mesmo Regimento,
BalLhazar Joaquim
de GOUVêll, pro rogação por mais quinze dias.
.
Ao Alferf's do Regimento de Iofanteria N.oI4, José AntoDlo Gonçalves Pereira,
quinze dias.
Ao Major Graduado
de Infanteria
'em disponibilidade,
José PauIino de Sá Carneiro,
dez dias •

.o

Chefe .inlenno do Edado Ma.or do Eeercito

=

N.O 56.
<Juartei ~ral

na Rua de Santo Ambroxio , em 2 de Outu~ro
de 185!2.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua Ex.- o Marechal
DUQUE ns
Chefe do Exercito,
manda publicar
Por

Decretos

S,UUANII.\,

Commandante

cm

o seguinte:

de 14 do mer. proximo

paseado,

Batalháo
Nacional
de Caçadores de .Lagos.
D ..rnittido do Serviço, conservando
as honras do Posto , o Copil!io,
Francisco JlIdicc Tavares Biqucr,
por haver sido julgado incapaz
de Serviço por lima Junta Militar de Saude,
Por Decretos de 20 do dito me'!..
Regimento de Artilhe,'ia da Carta,
Capitão da 4.· Bateria,
o Primeiro Tenente,
Joaquim Estanislau
de! Oliveira Mahia.
Capitão da 8." Bateria, o Primeiro Tenente,
Joaquim José Marques
de Abreu.
Primeiros Tencntes , os Segnndos Tenentes,
Joaquim José Borda!lo, e José Luiz de Carvalho.
Segundos Tenentes,
os Oabos' de Esquadra
rio Regimento de VoIuntarios do Comrnercio,
Valentim José da Silveira Lopes, e Bernnrdino José Affonso,
Tenente Quartel Mestre,
o Sargento Quartél Mestre,
José Máriá
Pereira Basto s,
1.o Batalhá"
M{lI)tl de Aliradord.,
D'emittido do Serviço,
conservando
as honras do Posto, o Oapltâo
Rg'g-regado,
João Vicente de Oliveira,
por lhe nprovehar
o disposto no Decreto
qlle dissolveu
o Baralhâo
de Empregados
Publicos.
P01' Decretos de gg do dilo tnt'!..
Estado Jllaior General,
Tenente! Genernos Graduados.
os Srs. Marechaes fle Campo , ViSe
conde dOvar , Visconde de Santo Antorno , Barão de Per ncs , e
Visconde de Campanhüa.
Marechaes
de Campo Graduados,
os Sr s. Bri)!'ndf'irf)§, Dcrnardo
José de Abreu,
Adriano Mauricio Guilherme Ferreri , e o Barão
de Nossa Senhora da Luz.
Corpo de Estado Maior do Exercito,
Brigadeiro Grnduad"o, o Sr. Coronel,
Barão de \ViederllOllJ'.
Regimehto de Gl'anadeÍ1'o,~ da n» i»II A.
Brigadeiro Graduado, o Sr. Coronel, D. Antonio José de MeHo.

*

Coos~derado Brigolleiro Graduado
de;'la duta , o Sr. Brigl\driro nomeado Governador
Geral de Angol-a, Visconde do Pmheiro.
Regimento de Caealloría N.· 5.
Cirurgião Ajl!dllnle, o Cirurgião civil legalmente habilitado,
Anto.
nio Cnrvalho
Riheiro Viallna.

Batalhão de Caçadores N.· 9.
Cirurgião Ajudante,
nío Vieira Lopes.

o Cirurgião

civíl lega1JQ(;!llJe habilitado

, Anto.-

-*~tt-·AVISO •.

=

Min isterio da Guerra.
Repartição
Militar. = 1.~ Secção. =:;::
lU." e Ex/ Sr. = SUA _MAGESTADE
A RALNLIA,
Atteudendo
no que lhe representou
o Picador do Regimento
de Ca vallnria N"
'2, Lancciros da RAlNIL\, Pedro Mar ia Salomé Canhâo , no requerimento qlle acompanhava
o Officio expedido peln I," Secção da
l.~ Repartição desse Couunando
em Chefe do ~xerál(},
na data d-e
6 do corrente;
lIa por bem Determinar
que se conte ao requerente
Q tempo
de Serviço desde a sua primeira
praça:
Outro Sim He A
Me5mn Augusta Senhora Sorvida Authorisar
a V. Ex.·, para na
eonforrnidadc
do que se expõem no citado Officio , mandar contar
a todos os iudividuos , que serviram o Governo illegitimo,
nlistados
antes, ou durante
aquella calamitom
época , o tempo de Serviço
.deade a sua primerra praça,
para todos os etTeitos, limo vez que não
commettesscm crimes de deserção, ou outros , a fim de não ficarem
em circunstancias
menos favoraveis do que os Officia.es a qllem foi
concedida igual graçfl; o que de Sua Real Ordem communieo
a
V. Ex," para os devidos effcitos,
Deos Gllarde :l V. Ex," Paço
dns Necessidades,
em 17 de Setembro de 1852. = Duque de Salda..
nha, =:;:: Sr. Connnandante
em Chefe do Exercito.

=

----.~.----

.

Sua Ex." o Marechal DlqU~ de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
.
1.. Que concédêo um mez de licença registada no Sr. Brigadeiro
Graduado,
Governador da Praça de Elvas, José l\1aria Baldy, cuja
licença teve principio em 28 de Agosto ultimo.
2." (~lIe o Tenente Graduado
do Batalhão de Caçn doras N.·a,
Anlcnio Joaquim
da En earnnçiio Junior , começou ngozar
fi licenç.a
registada de cinco JIIezes, que lhe foi conceoida pela Orden:J do Exer.
cito N.· 50 do presente anno,
no dia 21 de Agosto ultirno.
3.· Que fIca s~m cffeito a transferoncia de Companhia,
dada rela
Ordem do-Exercito
N: ·~8do corrente 8n1l0, ao Capitão do Bata.lhão N aClonul de Caçadorl!s de Braganç;l, Agostinho José da l"on.
st:\,u Pinto.

( 3 ]
Re o'2'mento de Infanterirt
N.. 3.
Porta Bandeira , o P~itIleiro Sargeuto Aspirante a Official , .l\fano.cl
Alfonso de Espreg ueira , por se achar habilitado conforme (I dIsposto no §. 10.° d"o Art. 1.. do Cap. 8: do Decreto de 2.0 de Dezembro de 18*9.

_~~lf<-

Licenças arbitradas por motwo de molestia aos OfficiaeB abaixo deelarodos, e Confirmadas paI' Sua Ex." o Marcch«! Duque de Saldanha.
B,n Ses.~áo de 9 do rnez prooiimo passado,
Ao Major Graduado do Batnlhâo de Caçadores N" 8, Antonio Augusto de Macêdo e Couto , trinta dia. para \ISO de banhos do mar
na Pedre neir a.
Ao Major G ruduado do dito Batalhão,
José de Freitas Pinto, trinta
dias para uso de banhos do mar na Pe drenolra,
Ao Major Graduado do mesmo Batalhão,
Allgusto José de Sousa.,
quarenta dias para uso de banhos do mar na Pcdreneirn.
Ao Capitão Graduado
do referido Bat alhâo , João Duarte,
trinta
dias parll uso, de banhos do mar na Pedrenoiru,
Ao Capitã.o Graduado
do sohredito Batalhão,
João Lobo Telxeiza
de Barros , trinta dias para uso de banhos do mar na Pedreneira.
Ao Alferes do citado Batalhão,
David Lopes da Cunha Pessõa ,
trinta dias para UiO de ban hos do mar na Pedreneira.

-.~~".-

.Lieença« arbitrada. poro motivo de molesti.u aos individuos aba,.ro
I
declarados,
Em Seuão, de 2 rio mer. proanm o passado,
Âo Official da 1.& Classe da Reparticão de .liquidaçào do Ministerio
da Guerra,
MeJitão 'fheodoro
Borxado
Nunes , quarenta dias
para banhos do mar •
.Ao Official da dita Classe dn mesma Repartição Graduado em Jns. pector de Reviitas,
João Pedro Nolasco XLI vier de Lemos e Brito. sessenta dias para fazer liSO de banhos sulfurosos artificiaes,
Ão Officla! da
Classe Reformado,
com excrcicio na Commissâo
Liquidatarlo
do extincto Commíssnriado , Jr.~é da Rocha Lima,
, trinta dias para fazer uso dos. banho; do Arsenal da Marinha.
Ao Major Reformado
adJido (lO 1.0 Batalhão
de Veteranos,
com
, cX!'rcicio no l\f'inisterio da GIICrI'a, M.alloel de Almeida Soares,
trinta dia. para hanhos do mar •
.Ao Omeial da Secretaria
da px.tincla Inspecção Geral de Cavalla,ria, com exercicio na dito Mini.terio,
,José I!eli" Venancio Coutinho I quarenta dias para banhos dai Alcaçarias e do mar.
Bm Sl!s.áo de 7 do dilo mCi;•
.Ao Commissario de Mostras, Carlos Maria Bello, seSSE'otndias para
convaJescer,
e fazer uso de banhos do mar em Vianna.
~.&

[4 ]
Em SCS3l0 de 17 do dito mC:5 •
.Ao Ofrlcial de ~.a Classe da Rcpartlçiio
de Contahilidade
do Ministerio da Guerrn,
Jeronimo Freire Gameiro de Castro, sessenta
dias para se tractor em ares de campo.
Ao Ofticial de 2.& Classe da Iteparliçi'io de Liquidação do dito Ministerio , João Baptista da Cnslll, sessenta dias para sc t ructur ,
Ao Omclal de 3.- Classe da H.cpartíção Central do dilo M'liisterio,
Mathem Antoniá de Alureldc , quarenta dias pnm bnnhos dus Oaldas da Rainha na sua origem.
Ao Official de .j••" Clnss
da n'!'pal'li~':1(, de Contnhilidndc
do dito
Mini.sterio, nddido {\ de Liqllidaçcieb, Francisc Jose Gomes, trinta dias para banhos do muro

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

Licença, regi.tada. concedidas a08 Officiae« abaixo iwlir.atln •.
.Ao Capitão do Regimcnlo
de Jnfanteria
N:' 4, Joaquim Jose da
Silva, prorogação por rn .is qninze dins ,
Ao A I feres do H.egimento de [fi fa nteria N.· 17 , Julio Cr-zur j\ uguste
de Menezes,
prorogação por mais oitenta e quatro dias.
~o Tenente de lnfantcria
em disponibilidade,
AffollSO de Castro J
trinta dias.

-.~..--

Foram confirmadas por Sua E~.· o Marechal Duque de Saldanha, as licenças que os Srs, Commandrrntes
da 1.&, ~.~, e 6. Di~iiÕe! l\lilitnres,
participaram
terr-m concedido aos Officiaes abaixe
mencionados,
na conformidade
do §. II da determiuaçào
da Ordem
do Exercito N" 68 de 14 de Outubro do anno proximo passado,
Ao Major Graduado do Regimento de Caullaria
N.o.:t., ~Or\O Coueeiro da Costa. quinze dias.
Ao Tenente do Regimento
de Caval1aria N.· 8, Fernando
Affonso
Teixeira d" Carvalho Sampaio , quinze dias,
Ao Tenente Graduado
Ajudante
do mesmo Regimento,
José Joaquim Henriques l\loreira,
quatro dias.
Ao Tenente Gradlllldo du referido Rcgirnénto,
Ra-fael Pinto MOR.
teiro Dand~irtl, quinze dias.
Ao Alferes dClBatalbão de Caçadores N:2,
Dornin~os Luiz daeunba, oito dIas.
"o Cirurgião. Mó ...do BatalhtlO de Caçadores N. o õ, :Francisco An.
tonio Ferreira,
dez dias.
Ao Ten~nle Graduado
dn flatalh:io
de CAçadores N.· 8. Joaquim
Guilherme de Vasconccl!os Azevêdo (: Silva, qllinze dias.
Ao Capilão Graduado do Regi1l1~nto de Infanlcrtll N.o 9, Ltti-lI de
Mello PiUa, ql~illze dias.
A

O Chefe int,rano

do b'BlarJ,o MatfW

~t

Eze'ltCit<t::=e

...

N•o b-7' •
. Quartel General na Rua de Santo Amln'o'Zio, em 6 de OutuÓ1'~
de 185~.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal DUQUE DE SALDANHA, Commandante
em
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECRETO.
Conformando-Me
com a Proposta do Marechal Duque de Salda.
nha , Commandante
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Determin ar que os Officiaes abaixo mencionados sejam promovidos aos Póstos, e contem as antiguidades,
que lhes vão desig-oauas,
por lhes
competirem em relação aos Officiaes elas mesmas Classes, que foram
promovidos a ig unes Pó. los , ou a r:Juem se concederam ig uaes antiguidades,
achando-se
em Commissões Activas do Serviço nas Provincias Ultrumarinas.
= Com missões activas. = Capitães Graduados contando a antiguidade da graduação desde vinte e nove de Abril
de mil oitocentos cincoenta e 11m, os Tenentes de Infauteria , Xisto
A otonio Barata Feio, Jayme 1\ IIgllsto Scnrnichia , e Bernardo Diogo
.de Brito. - Para contar a antiguidade do'Pcsto que tem desde quinze de Outubro de mil oitocentos quarenta e nove, o Tenente de lnfanteria,
Agostinho Antonio de Magalhães. - Para contar a antiguidade do Posto que tem desde dezessc is dI' Abril de mil oitocentos
cincoenta e um, o Tenente de Infanteria , Sebastião Augusto da Costa Leal. - Tenentes contando a antlguidade deste Posto desde vinte e cinco de Setembro de mil oitocentos e cincoenta , os Tenentes
Gradtludos de Infanteria , Adriano José C,lrVO Sern êdo , c José Joa«
quirn Farto da Costu,
Dispouibilidad».
= Tenente contando a
antiguidade
deste Posto desde vinte e cinco de Setembro de mil oitocentos e cincoenta,
o Tenente Graduado de Infanteria,
José Thomaz Dunr te , qlle se achava servindo em COlllmi~são activa no Ultramar. - Tenente contando fi autiguldade deste Posto desde quinze
de Outubro de mil oitocentos quarenta e nove, o Alfere~ de Infanteria, João Teixeira de Almeida Queiroz,
que se achava servindo
em Cornmissâo activa no Ultramar.
O Pre.idente
do Conselho de
Ministros, Ministro e SeC'retario de Estado interino dos No socios da
Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço d~s Necessidades, €m vinte e nove de Setembro de mil oitocentos cincoenta e
dois.
RAINHA.
Duque de Saldanha.

=

=

'Cenente,

=

--.~.-

Por Decretos de 27 do me" proximo passado.
Corpo de Engenharia.
o Alferes do Regimento de Cavallaria N. °2,
Lanceíros

.,

da R AI'NA,\, , José Mari<l Moreira Freire Corr êa M aOMI de /\ hoilll
por se achar habilitado
na c<.JOformidadc do Art , 36 do Decreto
de 1~ de .1a neiro de l817.

Regil1lJc»to de bifanleria

N.· 2,

Tenente,
o Tenente de Infanteria em disponibilidade,
Antonio Pereira Ferraz Junior,
FOI·te de Nossa Senhora da Graç«,
Major da Praça,
o Tenente Coronel Graduado dCLAtrLilheria em disponibilidade,
Henrique Duarte Chateauneuf,
Disponibilidade.
Ma~l)I', Q 1\1ajor do Batalhão de Caç,adores N" (:)" Luis Antonio Es.
t.c·,vesAlves, por não ser conveniente ao Serviço a sua collocação
nos Corpos do Exercito.
Capitão Graduado,
o Capitão Gnlljllado Ajudante dOI Batalhão de
Caçadores No. 06, A nton io dos Snutos Almeida Tuwares , a fim de
ser convf'nicntemente
empregado,
'Iicnentes Gradllados,
contando
a antiguidade
de 29 de Ahdl rle
1:8;)1, os Alfere s de,lnfanteria,
Frau{)isCo Pinto da Molla,
JOlto
Juaé Lopes, e, Anton'lTl Ribeiro Fernandes"
o

o

'

-*,~,*-

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha ,. determina que os om ..
ciaes abuixo mencionados tenham os destinos q~le lhes vão designados.
1. o Regimento de Artilhm'ia.
Segundo Tenente,
o Se.gundo Tenente do 3.· Regimento da mesma
Arma, Vicente Ferreirn Ramos,
Hegimeuto de CavallMia N:~,
Lancclros. da RA1NlfA.
AlflTlJs,
o Alferes do,H.egimcnto de Cavallaria
N: 5, José de AI ..
Incida Mello e Castro,
Batalh â» de, Caçado1'es N,· 7,
Alft\rcs" o AJferp.s di) BlIalhtw de Caçadores N."!J,;Joaquim
Maria
de Qli veira, pelflotN pNlIdo,
Haiolh ão de Caçadores N, o 9.
pj lferes , o AI feres do Batalh~Lo de Caçadores N" 7, José Maria Ro.
dr igues , pelo ter, pedido.
•
CO/fbpanhia de: Fcteranos. dos A';urfs,
Addidos , os Primeircs
'l:enentes· Refflfm'éld,.:; addidos (1(,) 1.0 Bala.
Ihão de Ve.terano~, l~nacio José- Pinheiro', e José Joaquim Pinheiro; e o Alferes I~eforrnado tarnbe,m,addido
ao referido Bata ..
Ih'ü.o, FTl\Ucisco X.avier Cordeiro.
1. o Hatalháó Movel de Ati"adm'c"
Capitão Graduado,
o CapitilO Graduado do ~ •• Batalhão MoveI de
~\tlradorca, ,Camillo Jt,.é, dns Sn n tos.
Sua

------*~*-----ut! Saldanha,

Ex. ~'t> Mt1rechaJ Duque

determina

qnc,n6 tem ..

( :1 ]
po de ....srviço do Tenente Grarluado
dó RI"g-irtll"llto de Cilvanari~
N: 2, Lanceiros da lt UN"H A. , Fr anc isco de Paula c-Sih'al, s.~ conte
o decorrido de 5 de Agostode 183:J rI!W de Julho de 1834-, qm' servio
no extincto ] .. Batalh' o do Coi'nlóercio,
durante 11 luctn COJltra a
usurpaçào , na conformidade da Carta de Lei de 13 de MafçO'deo 1345.

_*~~fc-

Sua Ex." o Marecluil Duque de Saldanha,
manda declara~ o seguinte:
1." Que a licença registada concedida ao Sr. Brigadeiro
Graduado Gov-ruador
da Pruça de Elvas , José Maria Baldy , teve prineipio em 28 de Julho proxirno passado , (' n âo ..m Q8 de i\gosto ultimo, corno por equivoco se declarou na Ordem do Exercito N: 56
do corrente a n n o ,
Que a licença de quarenta dias nr hitr ada pela Junta Mililar
de Saudc em S~s~ão de CJ de Satcmbro ultimo,
ao Capitão do Reg-imento de Cavnll ar ia N" :l, JO:lO Baptista Alves, publicada na
Ordem do Exercito N: 51, do correllte a n n o é prorogoção da que
estava g-ozalldo.
3,·
Que a licença de noventa dias ar hit rad n pela Junta Militnr
de Saude em Sessâo de 19 de Agosto pr oximo pnssado , ao Capitão
Graduado
ri" Batalh:\o
de Caçadores
N.· 4., A Ugll~!O Cezar Cordeiro, publicuda na Ordem do Exercito N." 51 do presente anno ,
é proro!!ação da qne estava g-ozando.
4:
Que o Capitão Gr aduado do R~gimento de Infantetía
N."
lá,
José Maria Alvares Q'lintino,
só gozou sessenta e dois dias,
dos noventa de lic<>nça rf'gistada que lhe foram concedidos pela Ordem do Exercito N.· 30 do ,presente anno.
_..._~
Licenças QrlJitratlas pnr motsoo de moléstia aos O.lficiaes abaixo decla«
rodos, e. Confirma'las lJOrSua Ex. a O lJlareclwl Duque de Saldanha.
h'm Sessúo de 23 de '/fs!m~o ultimo.
Ao Major oddido ao Castull o de S. Bruz na 10.~ Divisão Militar,
V.ISCO Ricardo
de Sequeirn , 1I0ven!!l dias para continullr fi tra.
etar-se, e l(lmor arrs do Campo.
Em Ses,l{Ío de ~·do me':.,pro:úmo passado.
Ao Tenente Graduado do Re"imentn de Uavallaia N." 8, RaffJel Pin
to Monteiro 13a',deira, ql1~renl8 di:ls para conlinlwr fi tractDr·s~.
Ao Tenente Gra(luaoo do Regimento,de
Infanleria
1 '.0 13, Francisco Antonio da Silva Neves, trinta dias pflra se tractat.
_
Em SessiÍo de 11< do dito me".
Ao Major Graduado
do HeO'imellto de Infanteria
N.- 9, Manoel
Antonio dI:'Oliv('ira Bastos: quarenta dias para m.) de pgnas SIIIfurosas de S. Pedro do SIII, na sua ori~em, e continUaçtlO de lra·
clamentos os quacs principiarão a 20 do dilo mez.

'2:

ç

..--

ft

[4]
Ao Capitão Graduado do Regimento de Infanteria N.o14, Au~mto
Carlos de Oliveira,
trinta dias para uso de banhos sulfurosos de S.
Pedro do Sul, na sua otizetn,
Ao Capitão Graduado do d~o Regimento,
Custodio Alvaro N unes
. da Fonsêca, quarenta dias para uso interno de aguas sulfurosas de
S. Pedro do Sul, na sua orilrem.
Ao Capellão do mesmo Regimento,
João de Almeida Menezes e
Vasconcellos
, trinta dias para se tractar;
contados do 1.0 de Ou. tubro corrente.
Ao Capitão Graduado
de Infnnte ria em disponibilidade,
Manoel
Cabral,
trinta dias para uso de banhos sulfurosos de S. Pedro
do Sul, na sua origt>m .
Em. Se.~.çf:O de 17 do dito mez.
Ao Major Graduado
do Regimellto
de Cavallaria N.· 1, .Manoel
Godinho Travassos
Vo ldez , quarenta
dias para se tr act ar ,
Ao Tenente Graduado do negirnento de Cnvul lnriu N." 2, Lanceiros d a HUNHA., Diogo Pires Monteiro Ban deiru , quarenta dias
para 115!) de banhos do ui ar ,
Ao Capitâo do Re~imenlo de Infantet ia N" 7 , João de A vila, quareuta dias para banhos do mar na Ericeira,

--_.lt~.---

Licenças registoda« concedidas aos Offioioe« abaia:« indicadc«.
,.Ao Alferes do Iteg-imento de Cavnllnria N. o 1, 'Fernando Mnria do
SCt Came llo , trinta

.Ao Alferes
Vellozo,

dias •

do Regimento
dois mezes.

de Infantaria

N:

3,

Antonio

de Sousa

-*~.-

Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal Duque de Saldaa
nha, as licenças que os Srs. Commandnntes
da 4. , eT," Divisões
Militares,
participaram
terem concedido aos Officiaes abaixo mencio ,
nados, na conformidade do §. 11 da determinação da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de Outubro do 1111110 proximo passado •
.Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N: i3, Antonio Xavier deMello Lacerda de Brederode,
quinze dias.
Ao Tenente Qilartel Mestre do Batalhão do Caçadores N." 7, Cypriano Antonio de Carvalho,
q uinzo dias.
Ao Cirurgião Mór Graduado
do Regimento
de Infan teria N." ll,
Augusto Carlos Teixeira de Aragão , dez dias.
Ao Capitão G raduado de Infanteria
em disponibilidade,
Manoel
José Affonso Vianna , seis dias.

o

Chefe inlermo

do Estado MaJor do Exercito

-

N.O 58.
'Qwlrtcl'Gencral

na Rua de Santo Ambl'óxio,

em 9 de Ot,tuõro

de 1802.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Ex." o Marechal
DUQUE DE
Cllcfe do Exercito}
manda publicar

SALDANHA,

Commandente

em

o seguinte:

Por Decretos de~!) de Julho ultimo , expedidos pelo Mrnist'eri()
dos Negocios do Reino, foram nomeados Ca'Vlllleiros da Ordem MiIit ar de S. Bento de Aviz, o Major Gruduado
do Regimento
de
Infanteria
N.· 4, Manoel Antonio Farinha;
e o Üupitào do Hcgi-ruentó de Cavallaria N.· 2, Lanceiros da [{UNHA,
Diogo Carneiro
de A lcaçova SOl13a Chixorro ; devendo os agraciados sollicitar pelo
dilo Ministerio os respectivos diplomas, dentro do prazo legal.
Por Decreto de J4, de Setembro proxirno passado, expedido pelo
MinisLerio dos Negocies do Relun , foram nomeados Cavnlleiros da
Ordem Militar de S. Bento de Aviz., 'o Tenente Coronel Graduado'
ue l nfauterla , Edme Alexandre Futou ; o Major Graduado do Batalhão de Caçadores N: 7, 'I'hiago Ricardo de Soure; e os Capitães, do Regimento deCavallaria
N.· 5, José Thomaa Mendes Durão; do Batalhão de Caçadores N.· 3, A utonio de Magalhiies Fonsêca ; c do Regimento
de Lnfanteria N.· 2, José Antonio Guimarães; devendo os agraciados solicitar cio referido Ministerio os res.pectivos diplomas,
dentro do prazo legal.

---.~.-,-

PORTAH[A.
Devendo começar desde já no Collcgio .Militar (I en-sino das Seien ..
elas N aturaes , de que tracta o Decreto de 11 de Dezem bro ultimo,
aos Alnmnos que no anno lectivo findo , concluíram
05.· a n no do
respectivo Curso, e não podendo por .circunstnncins
imperiosas proceder-se ao provimento definitivo dos Logarcs que se acham vagos naquelle Estabelccimento
; SUA Ml\GESTADE
A UAINHA,
Attendendo que o Capitão do Batalhão de ArLilheria de Maca u , Caetano
noque Alvares, actualmente
com missionado 110 Magisterio da EecoIa do Exercito,
e Bacharel formado em Mathematica
pela U niversidade de Coimbra, e além disto completou o Curso de Engenheria
daquellà Escola, uma e outra couse com muita disrincçâo , pois que
obteve quatorze prémios e um nccessit , reunindo a isto todas as mui.
qualidades' para bem desempenhar
RS funcções
de Lente das referidas Scienclas ; JJa pOI bem Determinar I pela Secretaria de Estado
dos Negocies da Guerra,
que o mencionado Capitão,
passe lHavl-

..

[2 ]
snriumenl.e!, e em Commissâo , a ter exercicio. na Cadeira das Sciencias Naturacs do Real Uollegio Militar,
percebendo
pe lo respectivo
Cofre o ordenado
que a Lei estabelece
para este L()gor.
Paço dus
Necessidades , cm o 1.: de Outubro de 18f>2. = lJu.que de Saldanha.

-*~~

...
--

Sua Ex.- o Marechal Duque de Snldanha , determina que os Offi'~
cises abaixo mencio nados ten ham os destinos que lhes vão designados.
Casiello de S. Joâo Baptista na ilho da Madeira,
Addido,
o Tenente Coronel Reformado addido ao Forte de S. Pedro na. mesma Ilha,
Antonio José do, Guimaràcs,

----~*~~~

Sua Ex." o Marechal
Duque de Saldanha,
manda reprehendor
sevéramente , o estraunar muito, o procedimento
do Capitão Gruduado do Corpo de EngellhC'Tia,
J05(; Maria de Al incourt Braga;
nflO só. por ha xer dn do. porte de docn te , depois de nomeado para
IIl11a Commissão do Serviço,
IItlO apr esentu nrio no acto de ser inspeccionado,
mais do que a rn olestla. g"~ sofire hamuito
tempo,
e
que nunca o. impossibilitou.
de servir ; mas pOFque 110 Ofücio quedirigio no seu Comman daute ,. Ialtou a todas as conveniencins,
e foi
menos r.es.fleitoso do. que devia , ero presença do Regulamento Mi-

Iitar,

'

-.~*---

Sua Ex." o :Marechal Duque de Saldauha , determina quo todos.
0& Mililares de qualquer
graduação,
que t euharn licença para se ma ...
tricular , no preseute anno lectivo e futuros , nas Escolas Polytechni('a e do Exercito , e Univoraidade
de Coimbra,
sp apfl's~ntell1 nos.,
(.luarteis Generaes
das respectivas
Divisões Mili,tarcs,
para ali se
Ilies lançar a nóta de apr ose ntnçâo
nas competentes g'uios; sem o
gl)e ntlQ poderào ~er admillidos
á matricula das dilas Escolas c Uni.
versid!.ldc.

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

Havendo mostrado o Capitão Graduado
dH Infanteria
em disponihilidade,
Anl.onio Correa Telles Palllplona,
perl.~nl'er.lhe os appeIlido, de = Cal'dozo e de Coronel
deterrJlilllt
Sua Ex.~ o More.
dial Duque de Saldanha,
que o dito Copjtào Graduado seja d'ora
em diante nomeado=
AutOJlÍo Corrêa Cardozo Tclles J?amplollu CorOllel.

=

--.~.~

Havendo mostrado o CnplLão Graduado do Regimento de Infan"
tcria N,· 17, Antonio Vieira.
PNlcncer-l.he
o appellido de = BettenCOlll't
determina Sua E.x.a o Marechal Duque de Saldanha,
qlle o dito Capitão Graduado seja d'ora em diante nomeado, Anto ....
Ilio Vieira 13ettencourt.

=

'-_. *~~~___:'

.

Sua Ex." o l\hrecbal
Duque de Saldanha,
manda declarar o seg\tin te:
1.. Que fion sem effeito a licença de trinta dias, concedida pela
Ordem do Exercito N." 50 do corrente anno, no Alferes de Cavailaria em disponibilidade,
Pedro José da Silva Freire.
2 o Que o Oílicial da 3." Classe da Repartição
da Contabilidadedo l\Iiniôterio da Guerra,
Matbeus Antonio dfl Aln;eida,
desistio da.
Jicpnça de Quarenta dias, que para uso dos banhos das Calda. da
Jtninha,
Ih~ foi arbitrada pela Junta Militar de Saúde em Se.suo de11 de Setembro ultimo.

-*~~~..,--

Licenças arbitradas por motivo de molestia aOI Dffioiaesobaieo decla ...·
rados, e Con/i'rrnadas por Sua Ex. a o !J.farechul Duque de Saldanha.
Rm SetJsáo de 17 do me>:.proaimo passado.
.
Âo S ..gundo 'I'en eu te do 3~'R!'girne:llo de Ar+ilherin , Franclsco de
Paula Campos e Oliveira, sesse n ta dias para continuar a tractarse em ares de campo.
Ao Alfere:! do ReA'imento de- Cavall ar in N.· 2, Lanceiros da Ru ..
NJU,
José de Almeida de Mello c Ca stro , trinta dias para uso
de bnn hos do mar.
Ao Alferes l\1'estre de Armas do Deposito Geral de Cavallaria,
José,
l\1aria da S'lva, quarenta dias para co n tin ua r a t ractar-se,
Ao M'ajor do Batalhâo de Caçadores N. o 1, Frnncisco José da Silva, trinta dias para uso de banhos do mar.
Em Sessão de Ql do dito me ....
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.· 4, Christian o Eduardo.
Sahbo,
trinta dias para uso de banhos do mar.
Ao A Iferes do mesmo Batalhüo, Francisco Estado de Mascerenhae ,.
trinta dias para uso de banhos do mar.

..

L.cenças

,

orbitradas

-*~t.ç<,*--

por motivo de molcetias aos indioiduos: abauc«.
declurodos,
"
Em Sessâo de 14 do me» promimo passado.
.
Ao Ar ehivistn da 2." Divisão Militar
Bellto de l\1c1lo da Silva Cabral,
trinta dias para uso de bnuhos sulfurosos de S. Pedro do
Sul, na sua origem.
.
Em SesBtÍo de 21 do dito nu:z.
Ao Secretari.o da ~ .• Divi;ào Militar, José (~lIílltino de Oliveira Trava.sos, trlu ta dias para uso de ha n !los do mar •.
.
l.ice~a. ,.egidada. conr,edidaa aos OfjiciaeR abaixo indicado.. .
Ao Capltoo Graduado do Batalhão
de Caçadores N" 5" GregorIo
de Mag.alhãea CoJJaço, noventa dias.

~.--

:{ 4 ]
Ao Alferes do dito Batalhão,
André Borba Castello Branco,
'tres
mezes .
.Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N.·
Ignacio Ferreira
Pinto, cento e vin te dias.
õ

,

-jl~,*,-

Foram confirmadas por Soa Ex," o Marechal Duqlle de Salda.
nha , as licenças que os Srs, Commandantes
da La, ~.a, e 6,ft Di.
~isõe.s .Militaree , participaram
terem concedido
aos Officiaes ahaixo
mencionados,
na conformidade
do §, 11 da determinação
dá Ordem
do Exercito N,· 68 de! 14 de Outubro-do
anno proximo passado .
.Ao Major Graduado
do Rp.gimento de Cavalluria N~" 4, João Couceiro da Costa, prorogaçào. por quinze dias.
Ao Tenente Graduado do l~egimcnto de Infanteria N," 9, Manoel
. Maria Corrêa, quinze dias.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento
de Infanteria
N,· ll,
-José de Figueiredo Fraaào , quinze dias.'

() Ch4fe inler."o do EstacW MaIOr do Exercito

r .

.=

N.O 59.
Quartel

General na RU4 de Santo .Ambro'Zio, em
de 18')2,

16 de buluóm

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chere

o

Ex,"
Marechal DUQUE DE
do Exercito,
manda publicar

SALDANHA,

o

Commandante

em

St'glllllte:

DECRETO.
ao que Me represe n tou o Coronel Graduado
Refor6
mado , Pedro
Ad aurson , e ao. valiosos Serviços que prestou ern tlilTerentes C0fpOS no Exercito
Portug uez durante
a Guerra
Peninsular,
e no Uorrunnn do do BaLalhiio
de Caçadores
numero seis : Hei por
bem me l lrorur a sua Refórrna
no Posto de Brigadeiro
Heformado,
com (I vencimento
que actualmente
percehc. O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
assim o tenha entclldido,
c faça executar. Paço
das Necessidad(·s,
pm doze de Novembro
de mil oitocentos cincoenta
e um.
ltAL HA,
Duque de Saldanha,
Attendenuo

=

=

-----*~~-----

Sua Ex," o Marpchal Duque de Saldanha , determina que os om.
ciaes abaixo mencionados tenham
os destinos que lhes vào designados •
.Regimento de Caoailaria N" 1.
Capitão
Graduad0,
o Capitão
Graduado
do Regimento
de Cavalla ..
ria N ,. G, João Marcellino
Carneiro.
Regimento de Caoallaria N.· 7.
,
Cirurgião de Brirada Graduado,
o Cirurgiflo de Brigonila Graduado do Regimento de InfanLeria N," 2, Alilonio Uuilhermino Furtado.
Bntalhâo de Cacadorcs N.· 3.
Cirurgião de Bri~ada Graduado,
(~ Cirurgião
de Brigada Graduado do lt'!gimento de Ca ve llaria N ."7, .Joaquim r-. unes de Aguiar,
lJafo!h.!o de COfl1do.es N. u 3,
.Alferf's, o Alferes do Batalhão de Caçadores N." 9, Antonio Ma.

ria de Vasconcef

los.

•

Regimento
de Jllfonferw N.· 2.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór d~ Regimento de Infanteria
N.o9,
Paulo
Pereira e 110rt8.
Regillle"llto de Iufantrria
N." 9.
CirurgirlO Mór, o Cirurgi:lo Mór do Blltalhiin de Caçadores N: 3 ;
Antonio Joaquim Rodrigues
Pere.ra.
CompanhIa de Veteranos (lar Açórr:l.
Addido, o Primeiro Tenf'lltf' Rpr rrnudo addldo ao L o B.ltalhlo de
Veteranos,
Roberto Luiz de Me.quila Pllnellt.d •

•

[~ ]

=

AVISO.

=

MinistC'rio
da Guerra.
Repartição
Militar.
1.& _Secção. =
111. e Ex" Sr.
Convindo
reglllar
11 pscripturação
e abono
dos
vencimentos
das recrutus
de;'linad,ls
ao Deposito
Geral da Cavallar ia , e bem assim das com destino
para os Corpos duo outras Armas
que estão de quartel
em diff-ren te Districto
Admin istr ativn daquelle
em que são recrutadas;
SUA Mr\GE8TADE A RAlNHA lIa por
be rn Deterrruuar
a respeito
das primeiras,
que logo que sejam presentes aos CMpOS a que se manuárâo
ficar addidns , em quanto
niio
são co nduzid as áquel le Doposito , se lhes fflç prestar jnramento
, e
se tóme
nót a d-! usse ntn rnen to dt' praça do Deposito,
00 qual
se enviar
immerliatllmente
a citada
n ót a a Iun de ser averbada
no Livro
Mr-st re , e os iudividuos
a hanados
d os vencimentos
a que tem direito:
os COlllmanduntl:!s
dos referidos
Corpos so cariio da Pag-adoria
Militar,
CNn recibos interinos,
as quan tins necessn rias para p1\o e rancho,
dos quaes r e crbos dur âo cnnhl'cilJlenlo
ao Deposilo;
e a Paga,doria que satisfizer
fi sua
importaucia
os cu viar
á Pngadoriu
da 1."
Dh'isi'to M.lit.1r para serem eneontrad(,s
n os vencimentos
do mesmo
Deposito
: se al;;uma
recruta desertar
qunn do estiver nddida,
no-Corpo eIU que seJl_c:hava nesta situação se procederá
ao Conselho de disciplina , qlle se relllt'llerú
Do Deposito
para os fins convenientes;
se
porém desertar
no trn nsito a reunir ao, Deposito , o Commandantc
da
Conducta
ministrnrú
a respect ivn parte pela qual se fará o Conselho
de disciplina
no Deposito
inquirindo-se
praças dos <llle escoltarem
a
Conducta
, ou recrutas
destn , As recrutas
corn destino
aos Corpos
das outras Armas que estão' dc qu ar te l em diíferonto Districto
Admilli.trativo
scriio abonadas
de 120 réis diarios desde que forem entregues ú Authorid.lJe
Militar,
até ao cm que forem pre;'1:!ntes nos mencionados Corpos',
e no dia iUlOledinto se lhes assentará
praça;
se alguma desl:!rtar iJntcs deste dia se fará a conveniente
participaçuo
no Governador
Civil do Dlstricto
Adlllini,trativo
em que foi recrutada:
o recilJo do abono dos lQO ré!s pur dia &cl'{~exarnt!o no [un da relnção nominal
dos recrntas
a ~lIelll são destribllidos,
ser{~ rubricado
pelo COUllUandante
da Divi"i"lO .!\lilitar,
devendo
desi~nar.sc
na rI.'·
lação os uias a que pertence
o abono:
a Pagadoria
Militar
que sa·
ti.fizer a importancia
do nwiuo,
o enviará
li Ut'lxlftiç;to
da Contabifidatle
do Ministerio
dn Guerra,
para o convenil'lIte
procésso;
e
os Commandunt.cs
Jos Corpo.; eJll que as recrutas
flcaretn
oliótadas,
remettel'ào
relaçito Ilominal
d'ella;
ti L\cpartiçãC' de Liqllidoçuo
a f1m
de se conferir
pf'la relaç;lf) do recibo rfspe.ctivo :em con:>eqllencia
não se comprehenderú
nas IOMtras
o refl"rido suhsidio dos lQO réis
sacado tanto Ila~ Pagadorias
Mililares,
comc, os fornecidos
pelos Go.
verllOS Civi~:
o qlle de Ordem da MesllIa 1\lIgu. ta Senhora
colJlmuniro
a V. Ex.apara
()suc"idos etfeitos. = DeosGuarde
(\ V.Lx.·

=

0

á

á

Pllçn

das Necessidades,
em 1) de Olllnhro
= Sr. Comrnnndante
cm Ühefe

Satâ.oa.«.

Sua Ex." o Marechal
gu;nte:

•

--ió~~.--

Duque

de 18512. = Duque' de
do Exercito.

de Saldanha,

manda

declarar

o se-

1.0 (~Il~ fica sem prfeito a licençn registada de quatro mezes 'con,?e!"'
dida pela Ordem do Exercito
N: 37 do corrente
a n no ao Capitão G,raçluado do Regimento
de In Ia n ter la N. 5, Este vão Berrlardino
da Cesta.
Q," (_~lIe fica sem effeito R licença
regist ada de noventa
dias que
v,;la Ordp!lI do Exercit<) N.: 5J, do co r r e n te ~nno !,oi concedida
aoJl'II~ntc
braduadu
do Reghnento
de l nfa n ter ia N. 6, Gaspar ,Pcreir a Dins.
3.·
Que a licença arbitrada
em S -ssâo cip 14 do mez proximo passado,
ao Arehivi~ta
da 2." Oivibà" MI tar , Bento
de Mello da Silva
Cahral,
e publicada
na Ordem
do Exercito N.·
do corrente
nnno , é aimplesmente
para se tractar , e não para uso de Lanhos sulfurosos em S. Pedro do Sul,
como se di ss E'.

n8

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

Sua Ex." o Marcchal
Duque de Saldanha,
manda
declarar
Aspirante
a Officinl , por se achar cotn pr eh c n d ido nas disposiçôes das.
Leis de 17 de Novembro
de 181,1, e I> de A hr il de 1845,
o Furriel
do Rl'l{imento
de lni'anteria
N.· B,
José Xavier
da Costa Pachc ...
co Sacadur a,

-*~)!?!*-

Licenças arbitradas por mot too de niolest u: aos o.fficiae~ abaixo declarados, e Confirmadas
por "'/Ia Ex, a u Marfc/lUl Duque de Saldanha •.
Ji-'m Sessâo de 2 do me<r. proaiimo pUllwdo.
'
Ao Auditor
da 1." Divislto
Militar,
João Antollio
Pimentel de Ma,
cedo,

trinta

dias

para

uso de banhos

do mnr,

IJ'm Ses ,rio do 1.' do corrente

rnct.

Ao Cirurgião
Mór do Batalhão
de Uüçadorcs
N." 3, Antonio
Jnn. quirn Rodrig-lIes Pereira,
quarenta
dias para continuar
a tractar ...
se, e convalescer
em ares patrios ..
Ao Alfer('s do mesmo
Batalhão,
Sebastião
Boll'lho Pimcntel
Surmt!llto,
quarenta
dias p-ara se tmetar
('111 ares de Campo.
Em Se.~sâo de 2 do d,tn me....
~
Ao Majnr Grnduado
do Hei!imento
d.· Infunlt'ría
N.o 3, l1f>l1r'qll~
José Alves,
trinta dias para uso de banhos do mar CHI \'.a'llll1 do
Castello.
Ao M'ljor C.jrnduado
do dito Re~impntn,
hídnro
.!i!Hll!PS .ln C",.
ta, lrinta dias para uso de banhos dI) Ill'H ,u, \'iaIlIHI dI {',\>I( 'ln •.
Ao Uapltõo(Jradllado
do dítoCoq..lO,
E lu,nd,
Mathu, d.> :\';IJ(' 'h
Cocl.ho,
trinta dias para hanh~)s d" 11'1Ir ('111 "'01, tia rl... ( ,,_,. lo.
Ao AlJercs
do ILcncionado Regilllcoto,
...
\1dllUd
JOiHjU.llJ
':t~ b"u.

'

[

tos , trinta

dias

para

4, ]

uso de banhos

do mar

em Yianna

do Gastello-.

Em. Se,ÇSrlO de fi do dito me'1..
Ao Sr. Brigadeiro
Gradllado
doH.egimento
de Infanteria
N,·S,
Antonio Peito
dI' Carvalho
I vinte
dias para ·uso de banhos
do mar
em Vianna
do Ca stall o ,
Ao Capitãe Graduado
do mosmo Hf'gim!'nto,
JIJ:10 Bprnardo
Mon ..
teiro de Aimaida , trinta
dias para se tractar
convenientemente.

---'.~.--

. Li~ef1,çasregi,tada, concedidos

(fOS

OJJiciacs abaixo indiradn"

Ao Facultativo
Veter inario doUf'<'lmcnto
deCavallaria
N.· 1, Joaquim Gonçalves
Vieira,
vinte (11:15.
Ao Alferes do I{egirnellto
de Cuvn llar in N." 3, Sobastiâc
Pinto de
SOIl,a Coutln ho , priHog-açflO.por
dez dias,
Ao Mdjor Graduado
do Regimento
de Cavallería
N," 4, Joào Couceiro da Costa,
prorog açàn por trinta dias.
Atl Capitào
Graduado
do Regimento
de Cavallaria
N:
Estevâo
da Costa Pnn enta , prorogaçàn
por trinla dias.
Ao Cirurgião
Ajudante
do referido
R('g~menlo,
Antonio
Carvalho
Ribeiro Vianna,
vinte dias.
Ao Alferl's Picador
do mesmo Regimento,
Rcnovato
do Nascimento, dez dias.
Ao Tenente
do Regimento
de Cavallaria
N • S, Fernando
Affonso
Teixeira
de Carvalho
Sampaio,
prorogaçâo
por trinta dias.
Ao Tenente
Graduado
do Batalhão
de .Caçadores N" 6, Jo~LO CartIos Krusó'e Gom-s , quinze dias.
Ao Capitão
do Regimento
de Lufanteria
N." 4, Joaquim
José da
Silva,
prorognçâo
por quinze -dias,
Ao Tenente
Coronel
Graduado
do Regimento
de Lnfantet ia N. °11.,
Joeá Maria Gome~,
trinta
dias,
Ao Oirurziâo Ajudante
do I{t'g'imento
de Infantcria
N: 15, Jon«
.quim Baptista
Ribeiro,
trinta
dias
Ao Alferes de Cavallaria
em disponibilidade,
Luiz Pires Monleiro
Bandeira,
quarenta
dias.
õ

,

__ 10~\?!*--

Foram
confirmadas
pnr Sua Ex.- o Marechal
Duque
de Saldanha,
os licenças
que o Sr. Commandnnle
da L" Drvisão
Militar,
participou
ter concedido
aos Officiaes a baixo mellci"nados,
na '('on"
formidade
do §. 11 da delerOliuoção
da Ol'dt'UJ do Exercito
N.· 68
de 14 de Olllllbro
do anno prnximo
passado .
.Ao TenE'nte Graduado
do I{l'gilllellto
de'Cavllllaria
N: 1, Joaqllim
José Madeira,
prorogaç;lt'l
por oito dias.
Ao Capitão
Graduado
de t"fn' I('ria "01 tli"ponibiliuade,
Alexaudre
.Jusliniano de Sousa Alvim Pereira,
doze dias.

'o

Chefe inlerfno do lútad() MaIOr do Bxercito

=

N.C) 60.
Quartel Genet'iJl na Rua de Santo Ambró~io, em Ql de O~,tub,.o
de 1852.

,

ORDEl\1 DO .EXERCITO.
8ua
Chefe

Ex." o Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

DECLun

SA:LDANH.t,

COIlHllon'dante

em

o seguinte:

O'S,

Tomando
em Consideraçâo
o que Me representou
ol\larechal
de
Cam pó , Florencio
José da Silva,
Promotor
do Supremo
Conselho
de Justiça Militar,
e Julgando
que por utihdude
, e bem do Serviço,
ueve s prove itnr-sa ainda,
cm hnrmoula
com o seu estado dl~teri()fado
de saude , aquelle
serviço Cjue fõr compatível
com a graduação
de
General,
e os direitos <lue bem adquirio
exercendo
por quinze ~n.
'lOS,
com reconhecido
zêlo , intel!igencia
e integridade
{l refendo
Cargo
de Promotor:
Hei por bem Nomeá-Io
Vogal Supple nte do
mesmo Supremo
Conselho
de Justiça
Militar.
O Presidente
do Con •.
~elho de Ministros,
Ministro
e Secretario
de Estado
interino
dos Negocios da Gllf'rra,
o tenha ussiui eutendido
, e faça executar.
Paço
das Necessidades.
em nove de Outubro
de mil oitocentos
cincoenta
e dois. = RAINHA.
= Duque de Saldanha.
Não t('ndo por diffcrentes
causas attendiveis
, muitos do! agradn.
dos COIl\l\f,erces
lucrutivas e honorificas
podido effectuar
o pnga~e~to dos direitos corresponuentes
áque llus M..rcês pela fórma pormrtuda pela Carta de Lei de vinte e oito de Fe vcr eiro , e regulada
pelo
Decreto
de vinte e dois de Marçn
dI:' mil oitocentos
cincoenta
e 11m;
e (~lJcrendo
ainda por mais lima VC4 fucilitar
aos mesmos agraciados'
"'O meio de satisfazer
as quantias
de que são 011 vierem a ser devedores ao .Estado pelos direito.
de que se truct a ; Hei por bem DecretUI' o seguillte:
Artigo
L· IIe prorogado.até
00 fim de DezE'mbro
do corrente'
a.nno o prazo para o pu"arnento
dos direitos das Mercês lucrativas
e
honorificas
nos termos d~ Carta
de Lei de vinte e oito de Fevereiro
'
de mil oitocentos
cillcoenta
e IIIU.
A rt. 2.· Os agraciados
com ostns Mercês,
que dentro
do prazo
marcado
n? artigo a~tecedente
deixarem
de uproveitar-se
do beuefi~IO conce~ldo
pela cltnua
Lei,
~erão judicin l mente executados
pel,a.
100portancla
de seus débitos nos lCrlll('S do Decreto
de vinte e dois
de Março de mil oitocentos
cincoentn
e um.
Art. 3.
Fica revogada
toda a l('ói~lação
e quacsquer
disposições
em contrario.
0

•

Act. 4.'

O Governo

dará conla

ás Cortes

..

Da slIa proxima

reli-

[2 ]
j)i.ü.(}~ da:! prov.iden,cias contidas no presente Decreto,
Os Ministros e Secretarias de Estudo das differentes Repartições.
o tenham assim entendido
e façam executar.
Paço das Necessidades, aos sete. de Outubro de mil oitocentos cincoerua
e dois. =
RAINHA. = D'uqu« de Saldanho,
Rodr'igo da Fonseca il!fagalháes. = Antonio JlIlaria de Fontes Pereira de ll'IeUo.
Anta,.
"..;0 /JJui",io. Jer.vis d& Atottguia.

=

-.~.-.....-

=

Por Decreto de 5 do aorrenie meto.
Uegirncnlo de Caoallaria N;" 7.
Tenente,
o Teaeruc de.Cavallatia
em disponibilidade
, Antonio J.osé
de Carvalho.
Regimento
de Lnfonleria
N. o 4,.
Commandante
da 5.a Companhia,
o Ma.ior Graduado
de Infanteria
em disp,onibilidade,
José PauJino de, Sá Cnrnciro,
.
Por Uecrelo de 6. do dito me,..
1.0 Bat'alháo l1:lo!,'cl de Atiradores.
Dcmiuido
do Serviço,
conservando
a, honras do Posto,
o Ma [or
Grnduado,
Joaquim Pedro da Silva, por lhe aproveitar o dispo'Slo.
nõ Decreto que dissolveu o Batolhão de Empregados
Publicos.
,
Por Decreto de 9, do dito me~.
SllprC1J}O
Conselho de Justiça. Militar.
Promotor,
o Coronel Graduado
de Eugenlieria,
Joaquim José de
. Carvalho,
que se acha exercendo, o cargo de Curador dos réos
menores p(!ra II te o referido StJ premo Conselho de J ustiça Militar.
Regimento
de .41·tilheria da (·Ql'la.,
Coronel,
o Tenente Cororiel , Joaquim Apolinario Moreira de Sá.
Regimento
de Foluntarios Naeionncs do Commercio,
Demittido do Serviço, con;;ervnndo as honras do Posto , o Capitão,
Antonio Lad isláo de Fi zueirôdo , por lhe a pr o veit ar o disposto no
Decreto que dissolveu.o"'Batnlhfto
de Ejnpregaclos Publicos.
1. o Batalháo Movei de At·iradores.
Dr-mittido do Sor viçc , conser vnudo aa honrns do Posto, o Alferes,
José Maria de Figue irê lo, pM lhe aproveitar
o disposto no De, creto que diss.olveu o Batulbào de Empregaçlos Publicos.
Batallulo Nrzciondl de Caflldol'cs de lh·agl1nça.
Capitão da 6..• Comp.anhia, () Proprietario, Carlos Alltonio.do Miranda.
Por Decretos de 1Q elo d,to me7-.
Rerrilllwto
de Inj.'an.lr.l'·ia N.o 17.
Alferes Graduado,
~ontlllldo a antiguidade de 29 de J,lIlho IIltimo,
o Primeiro Sargento i\lumno A.pirante a ntTtclal, João Maria. de
. Vasconcellos e Sú, por estar lias. ciPCltnstancias de lhe aprOVqilar
o disposto no ArL.61 do Decreto de 11 de Dezembro
de l8ál',
que reorganisoll o Cf)lIegio Militar.

( :1 ]
Üisponibilidodc,
Graduado , o Tenente Graduado
do Rrg-imcnto
Infanteria N.· 5, Pedro de Alcantnra 'Carneiro Z:lgnllo,
a fim de ser
con vcnien temen fc Em prt!gndo..
.
Batalhão de Vol1!ntm'ios da (.'01'-111.
Mnjor Graduado,
o CnpilflO, João Augusto Dius de Carvalho;
em
atteuçâo
aos bons Serviços que tem prestado nos Corpos Nacionaes , e haverem obtido esta Graduaçfio
indivíduos mais moder-

oe

Tenente

ROS.

-.~~~*-

Sua Ex ," o Marechal J.)urJlIC de Saldanha,
determina que osOffi.
ciaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vàll designados.
·.Exonerados de Vogues da Comrnissâo
de cx n mes para Majores,
os
Majores"
do Batalhão
de Caçadores N.· 2, Francisco de MeHo
Breynor.; e do Hegimento
de Infunteria
N.· 9, Custodio José da.
Silva,
Vogaes
referida Gornrnis.iro ... os.,1'el1l'l1tI'5 Coroneis,
do BAtalhão
de Cn<;adores N." I, Luiz Mnria de MlI;;r,lhnt's;
e do Regimento
de Granadeiros
da HArNuA,
José Ribeiro dto Almeida; e o Tenente
Coronel Graduado
do Regimento de Infanteria
N." 16, Antonio
das Neves Franco:, Vogal Supplente,
o Tenente Coronel Grn»
duudo do HeglOlento de Lnfanteria N.·· lO, Francisco de Paulà
de M~ndonça.
Batnlh(~Q de' Caçadores N.· 9.
Alferes, o Alferes do Batolltiio de Caçadores N." 7, Joaquim Maria
de Glivelru,
Réfrirnento de Tnfasücria N.· 4·.
Commandante
da 8;& Companhia,
·0 Mnjor Grnduado
do Regimento
de Infanteria
N." 12, Jotze A'lI""sto Alluvílla,
continuando
na
, Commissâo cm que se ach~.
e
.
I Regimento
de l nfonteria
N.· 10.
Alfere.;;, <:,Alft"res do IhtalhiLO de Caçndores N.· 5, Antonio Alexandre Lravassos. de Aruedo , p,ln ler pedido.
, .•
Regil/twtode
Injêtntel'úllV.·
19.
Gaptlao da 1.& Gompanhia,
o Capil,io do Ht'<'imcnto de lnfunleria
N." 4, José Maria de Almeida.
.
"
Companh.ia de Velcrano.t dns Açôl'[s.
Addido, o :Major Reformado addidó ao L" Bll'Lal!Jão de V.eteranosf
Antonio Feliciano do Rêgo Cnlislo.

na

t

a

.

.~.-.

Sua Ex. o Marechal
Duque d(> Saldanha,
delf'rmina- qllP sl'jil
TU·anelado apresentar á Comrnissão de exnrnes pnra Mfijor,
o M!ljM
~rad~ado
do Regimento de InfllllLcl'ia N." 4, .José Palllillo de Sá
Carneiro-)
a flm de sef: subul-cuido 'a exame para aqueJle ·Posto.

[ 4, ]
--4«~C--

Sua

Ex,"

o Marechal

Duque

guinte:
1.0

de Saldauha

.

, manda

declarar

o

I~_

,

.
do Batn!hãó

Que o Capitão
Graduado
de Caçadores
N: [)
Antollio Schwalback
I só gozou
trinta
e quatro
dias dns quarenta
que
'lhe foram arbitrados
pela Junta
J\<Lii:ar de SUllde,
ctn Sessão de g
do mez proxtmo
passado,
puLlrcada
na 'Ordem
do Exerci to ~. ° 54,
do correnLe a n n o,
.
2.
Que o Capitão
Graduado.
Ajudante
doRpgimeoto
de Tnfanteria N." 15, João Manoel
Fernandes.
náo -se utiljso u da l iceuçn rc •.
gistada
do trinta dias,
coucedidu
pela Ordem
do Exerc.to
N.· 4·6 d o
U

corrente

anno,

*>:j~*____,_
,
Licenças arbitradas po~ mot nso de molestia a08 OjjiC'ÍflCS abaixo declarodos, e Confirmadas 1'01' Sua E«, a u lV1ar,'chlll Duque de Saldanha.
l!.'m Sessrio de 7 do corrente rne'l..

Ao

Capitão
do Corpo de Engpnherin,
Antonio Guedes,Vilhegn,
Quinhnnes de Maltos
Cubra! , trinta
dias pala uso de banhos do mar •
.Ao Capitão
do Uorpo do Estado Maior elo Exc rcito , add id o ao Chefe de Estado
.Maior da 3.' Divisâo
l\Uitar,
O. Luiz de Azr-vedo
Sá Coutinho,
trinta dias para bnuhos do mar ém S. Jouo da Foz.
Ao Major Graduado
do L" LtegiUlcnto de' Anilhcria,
Lu.z de 80usa Folque
trinta dia. para 1150 de "hallhos
do m ar ,
Ao .l'enente (haduado
do Batalhllo
dc Uaça doree N.o 1, Thomaz
da CI!lIha Henriques
de Mello Pinto,
vinte dias para sc lraclar.
Ao Alferes Ajudante
do llt'gilll(,l1tO
de ll1fallleria
N.· g, João Fi.
Iippe de Gouvêa,
quare!lta dias para ares rateios.
A>() Alferes do rererido Hegimpnto,
Thomnz
Xavier Garrett,
quaren.
ta dias para se traclar (~rn ares de campo. '
,Ao CapitrlO Gradllado
do HC;ÓOlento
de J nfnntcriu
N .. 10,
Pedro
Alexandrino
Turpia,
v'lnte di::l. f~ala 115(' de banhos das Alcaçarias.
Ão Tent'lIteGradllaclo
do H.e"iOlento de IlIf"nteria
N.·1:3,
José Maria..
Cardozo,
quarenta
din. ,~ala uso dI' banhos
do mar em Vinn"a.
Ao Secretario
cm Cnmmi:;:;:1O IIIL :L' DiVisão Militar,
Antonio
José
.Gonçalves
Moreira,
trillta diús [lara uw de ballhos
dd mar em
S. JOtlO da Foz.

___ *~oIoI--

I..f(JençOB reflidarlas cow;edic1t1s (,oa O.fjiciaeN abaixo indicados.
:Ao Major
Gradll.ado
do B.p'"irnento
de Cavallaria
N: 2, Lanceir,os
da R'AINUA, Antonio
AU'~llsto de Sousa Pimelltel,
noventa
dias.
Ao Major
Graduado
do It~"'imellto
de'Infill1teria
N.· 13,
Rafael
..Autonio Mendes
de Moraes'\r ulle, prorog-açào
por mais trinta dias.

o ,'Chefe inle"JrJQ

do Balado MaHJr do Exercito

N.() 61.
Quartel General na' Rua de Santo Ambt'otio, tom Q5 de Outubro
de ]8fJ9.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Marechal
DUQUE DE SAI,DANHA, Commondante
em
do Exercito,
manda publicar o srguinte:
Por Decreto de 9 do corrente 11Ie'll.
Ballll/uio de Caçadore« 1\'.' '2.
Tenente,
o Alferes do Butalhrlo deCaçndores
N." 3, Car los Henriques da Cosia 1 por se achar comprehendido
nas disposiçôcs
do §.
4·.· do Art. 9.· da Carta de Lei de 93 de Abril de 1131[,.
Por Decreto de 19 do dito lIIf'll.
lJalalhâo de Caçadores .N .• 2.
Coronel,
o Sr. Coronel Graduado
m=smo Batalhão,
Jacintho
José Pinto,
para prehenchimento
da vaga que já existia no quadro dos Coroneis dos Corpos da sua respectiva Arma.
Chefe

no

Blltal!táo de Caçadores N." 5..

.

.

Coronel,
o Sr. Coronel Graduado do mesmo Batalhao,
Jose Mana
de M.ugalhi,es, poro prehenchimnnto
da vaga deixada pelo Sr. Briglldrlro,
.Manoel Elellterio Mlllheiro,
110 quadro
dos Coroneis dOI
Corpos da sua respl'cti\'Q Arma.

Regimento

de Infonteria

N.· 1.

Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado do Rezimento de lnfautoria N.O ~6, Alltollio das Neves Franco,
para prehenchimento da vaga deixada pelo Sr. Cor0nel, J HeiII lho José Pi n lo, no quadro dos Tenentes Coroll is dos Corl'oS da sua respectiva Arma.
Regimento de [nfautcrii
N. u 3.
Tenenle Coronel,
o 'l'ellf'lIle Gorollf'1 Graduado do Batalhão de Caçadores N.· 4, Jaques Fdippe Nogueira Mimozo , para prcheuchimento da vaga que resulta pela promoção do Sr. ('(Irnll~l.Graduado, D. Manoel Jeronimo da Camnra , 110 quadro dos I'encntes Uoroneis dos Corpos da sua rcspect i vn Arma.
Regimento
de Infanteria
N.· õ.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado
do mesmo Regimento.
Thomaz Seixas de Brito,
p;,r" prehenchirnenlo
da Yaga
que resulta da promoção do Sr. Coronel Graduado,
Antonio Pereira de Azevêdo,
no quadro dos Tenentes Ooroneis dos Corpos
da sua respectiva Arma.

Regimento

de Infante-no

N.·

10.

o Sr, Ccronel Graduado
do mesl~o Regimento,
D. M~~
nocl-Jer onim., da Camura,
para prehenchim(,llto
da voga que JR
exrsua no quadro dos Coroneis dos Corpos da sua respectiva Arma •

Coronel,

•

Tenente Coron-el, o Tenente Coronel Graduado
do Regimento de
Lnfanteria N," 11, José Maria Gomes,
para prehenchimcntn
da.
vaga deixada
pelo Sr. Ce.ronel , .José Maria de Magalhães,
no
quadro dos Tenentes Coroneis dos Corpos da sua respectiva Arma.
.
Reg'irncnlo de Infantaria N.· 14.
Cr.ronel , o Sr. Coronel Graduado
do mesmo RC'gimento,
Antonio
Pereira dl~ AZE'vêdo, para prehenchímento
da vaga deixada pelo
Sr. Brigadeiro,
Manoel Alexandre Travassos , no quadro dos Coronois dos Corpos da sua respectiva Arma,
Por Decretos da mc,~ma da/a.
Bal"lfuÍ,o de Caçadores N." 6.
Coronel,
o Sr. Coronel de Infanteria Tenente Rei da Praça de S,
Julião da Barra,
Francisco José Pereira e Horta.
Major, o Major de Infanteria
em disponibilidade
, Manoel Ferreira
de Novaes.
Regimento
de Infnntexia
N;" 3.
Coronel. o Sr. Coronel de lnfanteria
Commauda nte Militar da Ilha
da Madeira,
J()~lO Jnsé
Peroir» e Horta.
Rc{!:il/lcnto de Infanterio
N. o 11.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel de Iufanter ia cm disponibilid ade , Alberto Pimenta de Aglliaf.
Major,
o Major de Infanteria
em disponibilidade,
Polycarpo Xavier de Paiva.
Praça de S. Juliáo da Barra.
Tenente Rei, o Sr. Corono l Gruduado
do l{.C'gimenlo de Infante ..
-ria N o
JOEé Antonio de Sequeira. Disponibilidade.
Coronel Graduado,
o Sr . Coronel Graduado do Batalhão de Caçadores N." 6, Nuno Brandão de Castro, por assim convir ao Serviço.
Por Decreto. dr. 16 do dito me7..
Regimento
de Infanieria
lV.o 7 •
Ajudante , o Alferes, José ;,'.faria Falcão de Carvalho,
Rcoimcnto de Iufonteria N.· II,
Capitão da 6.· Com"'panhin, o Capitão de Infuntcriu
em disponibilidade, Antonio José de Lima.
Por Decretos de 18 do dito rncoz..
Secretarie de Estado dos Ne~ocios da Gllerra.
Sub-Chefe de Secção da Repartiçâo
Militar, o Major Graduado do
H.egimenlo de Cavallaría N.· 1, .Manoel Godinho Travessos Vaide~, co ntiuuanrio a pertencer no mesmo Corpo.
.
Regimento
de II~(antcna N.· õ.
Commnndante
da Companhia
de Deposito,
o Mojor Graduado de.
Lufantena em disponibilidade,
Joaquim Dias da Silva 'I'alaya,
ô

,

[ 3 ]
Sua Ex." o .\1:Hechnl Duque de Saldnnhn , determina
que os Offi,
eiaes abaixo nlt'nciouados
tenham
os destinos 4tH! lhes vão desig-nados.
Regimento
de Cacalloria N: 2, Lan cciros da RAINHA,'
Alferes,
os Alferes,
do Hegimento
de Cu va l lar ia N." 8, D. Poly.
carpo Mathem Xavier da Silva Lobo , pelu IPr pedido; e do De.
posito Geral de CUHdlari.a,
Ignncio de Layola e Castro.
Batalhôo
de Caçadore» N," 1.
Tenente Coronel,
o Tenente
Coronel do Regimento
de Infauieria
N: 3, Agostinho
Luiz Alves.
Capitâo Graduado,
o Ca pitâo (haduado
do BalalhrlO de Caçadores
N: 6, Julio Augusto Correu Henriques.
Tellentes
G rad uados , os Tenentes
G rad nados do dilo Batalhão;
Augusto Francisco Xavier
de Moura,
e Agostinho
Coelho.
Batallcõo de Caçadores N.· 2.
Capitão
da 7." Cornpanlua , o Capitão
do Bat •.JhtlO de Caçe dores
N" 6, Alexandre Cezar Mimoso,
Capitâo Graàuado,
o Capitjio Graduado
do dito Batalhão,
Diogo
, Mendes Coutinho.
Tenentes
Graduados , os Tenentes
Graduados
do referido Batalhão,
João Carlos Kr usse Gomes,
e Antonio Luiz da Cunha.
.
Batalhão de Cafl1dores N. u 3.
Tenentes
Graduados,
os Tenentes
Graulluuoe
do Batalhão de Ca·
çadoresN:6,
José fgnacio Pinto, e Jofio Lomo de Faria Santos.
Batalliâo de Ca;adm'es N. o 5.
Commandunte
da 8: Companhia,
o .Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· G, ~1anoel Antonio
de Oliveira.
Capitão Graduado,
o Capitâo Graduado
do dito Batalhão , Luis AI.
ves Conte.

A'lferes , o Alferes do referido Bntalhâo , Luiz Augusto da Camara.
i
Batalháo de Caçadores N.· 6.
Capitão da 4." Companhia.
o Capitt\o do Batalhão
de Caçadores
N: 9, Antonio Barrozo Basto,
Capitâo da 5,· Cornp ..anhia , o Capilão do Batalbão de Caçndores
2, Diogo J(f;;é Pereira.
Tenentcs , os Tenentes,
do Batnlhào
de Caçadores
N" 3, Antonio
José Antunes;
do Batalh:LO d .. Caçadores
N,· 4" Francisco Jero·
nimo Mende,;;
do l3atalhno
de Caçador es N." 7, Jacinlho Ale-xandre Pereira;
do Batalhão
de Caçadores N.· 8, João Maria de
Magalhães
Coutinho;
f'. do Batnlhão
de Caçadores
N: 9, Joaquim Fermino Borges Bicudo e Ca.tro.
Alferes, os J\il~·rp.s, do Batnlhão dpCa';adolcs
N: 1, Albino Can.
dido de Almeida,
e Françisco Jos~ da Silva Junior; do BatalJlclO
'de Caçadores
N.· ~, Jaime FrederiCO C(,rdeüo,
e D, José Mi.
guel da Silva PessuIlha j do Balnlhão
de Caçadores N •.0 3, Se-

N"
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bastião Botelho de Pimcntel Sarmento ;0'0 Bafalhão -de Caçado.
resN:4,
Francisco Eatac!o dp.Mascarenhas;
do Bata lhiio d'eCaçadores N," 7, João de Mng<llhtlC's e Menezes; e do Batulhâo
de
Caçadores N," 8, David Lopes da Cunha Pessoa, e Miguel Car'los Corrên Paes.
IJataliulo de Caçadores N.· 7.
Alferes,
os Alferes do BalaihilO
dp. Caçadores N. n 6, Jono Justino
de Mattas, e Francisco l\ntonio Pinto da Mntla.
BalaLlu/o de Caçadores N:.8.
TenenLe Coronel , o 'l'enf>nte Coronel do Ba talhâo dr. Caçadores
N." I, Llliz Maria de l\hglllbãrs.
'
.
Tenentes Graduados,
os 'fen"llte.
Graduados
do Batalhâo de Caçadores N." 6, Francisco
Bento Pacheco,
e Miguel Malhciro
Corrêa Brandão.
Haiallião de C('fadore~ N.· 9.
,
Capitão da 5." Companhia,
o Capitão
do .Batulhâo de Caçadores
N: 6, Antonio José Torres.
.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do dito Batalhâo
, Antenio Maria de Brito.
Regimento
de Tnfanteria N/ I.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel ido Regimento
de Infanteria .
N.· 10"José
Maria Gomes.
Regimento
de Infonteria N.o 5.
Tenente Graduado , o TenenLeG raduado do Batalhão de Caçadores N.· 6, João de Sampaio e Costa.
Regimento de lnfantersa N: ,7.
'tenente Coronel,
o TenenLe 'Coronel do Regimento
de Infanteria
N.· 1, Antonio Pedro Brôa Condestavel.
•
Alferes,
os Alferes, do Butalhâo
de Caçadores N.· 9, Antonio
ln. fante de Lacerda,
pelo ler pl-'rlido; c do Batalhão de Caçadores
N.· 6, Domingos Alberto ria Cunho.
Regimento
de Inranteria
JY.o 9.
'Major,
(1 Major
do Batalhão
de Caçadores N.· 5, Francisco Damasio Roussado Gor jão, conl in uando no exercício em f]lIe se acha.
ALferes, o Alferes do H.eO'I!llento de Iufarneria
N." 16, JOflO PereiraPernandes,
pelo t~r requerido.
Regimento de [nfanteria
N. o ] O.
Tenente Coronel t o Tonell!e Cnrnnel do Regimen.to de fnfanLeria
.N" 1, Antonio das Neve, Franco.
Regime/lto de Infanteria N. o ] 6.
Major, o Major do Rc,yimcnlo de Infanteria
N: 9, Custodio Jo.é
da Silva.
' e
Tenente Graduado,
o Tenenle Graduado do Batalhão de Caçadores N" 6, Luiz Pedro de Ornellas.
O -Chefe in!e"l1lo do Eaado Mat()r do Exercito o

o

I

Quartel

General!llJ

Rua de Santo Ambt'01io,

em ~7 de Oul'tl,b,.o

de. 185Q.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Marechal DUQUE DE SALDANIH, Cotllmandante
em
do Exercito,
manda publicar o seguinte:
•
DECRETO.
Tomando
em consideração,
o que Me representou,
o Tenente
Coronel Graduado
de Arlilheria,
em Commissão no Estodo da lndia, JO[IO Ferreira Mendes:
Hei por bem Promove- lo á e[Tecti\·idade daquelle Pôsto , freando pertencendo
ao quadro das Praças d.e
Guerra,
a que compete accésso, O Presideríte do Conselho de l\ft..
nistros , Ministro e Secretario de Estado interino rios Negocios da.
Guerra,
o tenha assim sntondido , e faça executar. Paço das Necessidades, em dezoito de Outubr-o de mil oitocentos cincoenta e dois
UAIN HA.
Duque de Saldanha.
Chefe

=

-,..~.-

=

Por Decreto de 9 di} corrente me!li.
DisponIbilidade.
Alferes,
os Alferes, do Regimento de Cavallaria N: 3, Sebaslit\()
Pinto de Sousa Coutinho,
e do Rezimento
de Cavallaria N.· 4,
João Eduardo Üastelf ani , a fim de"serem COllveni-entel11ente err,pregados.
. •
Inactividade
temperaria,
Capl~ao G[llduado_, o Capitão Gradlwdo
do Regimento
de Infa~.
teria N. 50!, Joâo Carlos de Salles , de castigo, em conseqtlenctl\
da péssima informação,
dada pulo respectivo Commanclante,
a
seu respeito.
Por Decrelo de 18 do dito m('~.
, .•
. •
Di.ponibilidtlde.
.,
Uapitâo , o ~~pltao de Cavallaria
que pertencia a Classe dos (jfficiaes amnistiados,
Conde d' Azenha, por lhe aproveitar o Decreto
de 23 de Outubro do anno proxirno passado.
Lnactioidade
temporária,
Alferes,
Alferes do Rezimento de Ln fnn teriu N.· 3, .José do Des ..
terr~, de castigo pelo ~spaço de seis mcz es , em consequeucla do
seu Irregular comportamento.

°

-.~*-

Por Decretos de ]3 do corrente rnez , expedidos pelo Ministerio
~os Negocios do Reino, foram nomeados Ca va lleiros da Ordp(J) .MiIitar de S. Bento de Aviz
os Capitães,
do Regimento
de Iufanteria N. o 3, José 1\otooio 'de Oliveira Guimarães;
do Balalh~o de

.,

[2 ]
Caçadores N" 6, Antonio José Torres ; c de Infantr riu cm dispcnibilidado , Antonio José de Lima; devendo os :q'raciados sollicitar
pelo dito Ministerio os respectivos diplomas, dentro do prazo legal.

---*>-_)~.---

Sua Ex.' o Marechal J)UC!i1C de Saldanha , determina que os omciaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes VrlO dcsiguadoa,
,
Hcsrimcnto de Cooallaria N." 6.
'
Capit1'to Gr(\dllnd~,'" o CapitlV' Graduado
do Regimt>nto d~ Cavnllaria N: 7, Antonio Munoel Ribeiro de Carvalho,
pelo pedir.
, Bala/fuJo de Caçadores N. o 2.
Oapitâo da 3."Co,rr.panhia,
(I Capitâo
da 7.3, Alexandre Cemr Mi ...
• mo~o.
Capitão da 7,~ Companhia,
o Capitfio do Batalhrlo de Cnçadores
, N. o 6, Diogo José Pereira.
Batalhâo
de Caçadores N. o 6.
Capitão da l.~ Cornpa n hin , o Capitão do Batalhão
de Caçadores
N," 5, Nicolau Augusto,
aonde deve ser considerado desde ~fi
do corren te.
Capitão da 5,' Companhia,
o 'Capitão
do Batalhâo
de'Ca~adores
N.u~,
Antonio José .Martins.

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

A VlSO.
Ministcrio da G\1Nro. = llC'parLiçtlO Mililélr..-.r :;:= 2.' Secçâo,
111,0 e Ex" Sr.
Tendo sido presente A SUA l\1r\G ESTA DE A
IL\ [NUA,
o Officio 'expedido em 26 de J'gosto ultimo , pela L"
Secção da La Repartição
desse Cornmando
em Chefe,
ácer ca das
circunstancias
que devem preferir para a entrada. nas Aernas espe.
ciaes e Corpo do Estado :\Jaior, dos indivíduos competentemente
hábiluados : lIa por bem Det,'rminar
que para o prehen chirne nto dus
vagnturas
nos referidos Corpos,
tenllflm a prefereu ci a os Candidatos
que além dos outros quisi tos da Loi , houverem maior antiguidade
nas
hnbilitnçôes
scientificas
, cnnl!lndo-,e esta do dia ern que tiverem direito a passar-se-lhes
a Car~1I Geral. O que de Ordem da Mesma
~ugllsta
Senhora cornmunico
a V. Ex.'" para os devidos
e{Ttlilos e
fins convenientes.
Deos Guarde fi V. EX,a Puço das Necessidades,
em ]8 de Outubro d~ lGõ2. = Duque de Saldanha.
= Sr. Commandante em Chefe do Exercito ..

=

=

--,-'it~~"'-

Sua Ex.· o Marechal Duque de Snldauha , ordena qlle n Cirurgião de Brigada Graduado
do Regimento de Infanteria
N: 11, Joaquirn Baptista Riheiro,
por se achar in.1possib.ilitndo o Cirurgião de
~rig'ada da 7.'" Divisão Militar, Antollio José de Abreu,
marche a
t:uI.I.! r as inspecções de Sallde c dos ITospitaes da dita Divisão,
cm
~onforruidade com o que determina a Ordem do :E"erçito N~o 13 de

f

3 ]

6 de Março de 1337 = Orgflni~l1çà() das Juntns
e com a gratificação diaria de 800 réis , marcada
cito N.· 3'> do dito anno,

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

= Art. QO.·'~. a.a,
na Ordem

do Exer-

Sua Ex." o Marechal
Duque de Saldanha,
determina que seja
mandado apresentar ti Commissâo de exames pnm Major,
o .Mnjor
Graduado do Regimeoto de InfanLeria N: 1>, Joaquim Dias da Silva Talaya,

-*~~.;?!.--..,Sua Ex." o Marechal Duque de Sald anha , manda declarar o seguinte:
1.· Que as praças de pret dos Corpos do Exercito' que JU completaram o Lempo de Serviço marcado na Lei, a quem se perrnittio
continuar a servir corno substitutos j na conformidade
do determinado
na Ordem do Exercito N," 26 de 21 de Maio de 18;)0, só pódcru
ser aceitos quando as praças que desejarem substituir tenham até IIIll
anilo de praça.
,
<2. o (~lIe Iica sem effoito a licença registada de noventa dias concedida pela Ordem do Exercito N.· 58 do corrente nnno , ao Capitão Graduado do Batalhão
de Caçadores N: 5, Gregorio de Magnlhâes Uo llaço.
3.· Que a licença arbitr adn pela Juntn Militar de Saude em Seisão de 2 de Setembro ultimo, no Terion te Graduado do Regimento
de Çava llaria N: 8, Rafael Pinto MOlIll'iro Baudeira , publicada
na Ordem do Evercito NA· 1>7do presente o n no , é de quinze dias.
e não do quarenta dias, como veio declarado na dila Ordem .
Que fica sem effoito a licença regi.lnda de quinze dias cClncedida pela Ordem do Exercito N. o il9 do corrente anno I ao Tenente Graduudo
do Batalhão
de Caçadores
N: 6, João Carlos
Krussc Gomes.
:;: . Que o Cirurgião de Brigadn grnduadCl da Torre d~ S. Julião
da Barra,
Antonio Jo<é Dias Soares, Cluc pela Ordem do Exercito
N.· 39 do corrente anilo se declarou IPr sido julgndo j'1capaz de
Serviço activo temporariamente,
Foi por Decreto de 23 de Julho do
mesmo a n n o.

. 4:

-*~~

..
-

Eicenrae arbitradas po,. mot uio de molesiia aos Officiae» abaixo declo ..
rodos, e Confirmadas por Sua E«, a O !Jll11'cclwt 'Duque de Saldanha,
Em Sessão de 7 do corrente me'!..
J\o Capellà,o rn Rt'gimf!nto de.Cavnllaria
N." :.I, Caetano Joaquim
de Carvalho Ramos,
trinta dias para uso dê banhos do mur em
Seruhal,
Ao, j\Iaj~r do !legimenlo de Infanteria N: '.t, Joaquim Vieira .Ma.na, trinta dias para uso de banhos di) mar em Setubal,

(4 ]
Ao Tenente Coronel Graduado do Regimento de Infanterla
N.017
Antonio de Mello Sárria , trinta dias para uso de banhos do ma;
em Sctubal.
Ao Capellâo do dito I1el>"irnento, José Pereira, trinta dias para uso
de banhos do mar em~ Setubal.
Em Seseáa de 13 do dilo me'Z..
Ao Capitâo
do Batalhão
de Ca çadores N.· 7, Antonio Pereira de
Azevêdo, sessenta dias para continuar a tractar-se.
Em Sessáo de J.j, do dUo me;;.
Ao Major Graduado
do Regimento de Infallteria
N." l'i, Roque
Rangel de Azeredo, trinta e cinco dias para se tractar.
Ao Tenente Coronel Reformado
uddido
ao 1.0 Batalhão
de Veteranos,
Antonio Maria de Frias, trinta e cinco dias para uso de
banhos do mar cm Aveiro.
fÀéenças registada.

-.~~~,_.--

concedidas ao, Ojficine. ahaixo indicod« •.
Ao Capitão Graduado cio H,egimento deCavallaria
N."6,
Luie José
da Conceição 1 sessen ta dias.
Ao Capitão do Regimento
de Caval1aril\ N o 7, José G uudes de
Carvalho e :l\fenezes, pro rogação por sessen tn dias.
Ao Alferes do Regimento
de I nfnnteria N" 16, João Pereira Per ...
.nandes , prorogação por trinta dias.

--jI<~~"'-

Foram confirmadas por Sua Ex," o Murechlll Duque de Saldaa
nha , 8S licenças que os Srs, Commahdantes
da 1.&, ~.a, 3. , e 6.'"
Divisões Militares,
participaram
lerem concedido nos Officiaes abaixo mencionados , na conformidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de U, de Outubro do anno proximo passado •
.Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N." 4, Antonio Pereira
. de Castro 1 oito dias.
Ao Capitão Graduado do Regimento de 'Cavallatia N" 8, José de
Lima e Silva. dez dias,
Ao Alferes do Batalhâo
de Caçadores N" õ, Antonio Augusto da
Fonsêca Aragão,
quinze dias.
:Ao 'Major Graduado do Rezirnento de Lnfanteriá N," 14, Francisco
Maria Ribeiro,
doze dia;:
~o Cirurgião de Brigada
da 7." Divisão Militar,
Antonio José de
A breu, doze dias.
'

.() .Chefeinler.n;o do Estado ..Valor do Exercito -

,

'

0.
No• 6'"
Quartel

Genct'ol na RIta de Santo Ambro'l.io, tna ~ de Novembro
de 185~.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Marechal DUQUE DE SUOANHA,
Commnndante
em
do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECnETOS.
. Conformando-Me
com a Proposto do Marechal Duque de Saldanha , Com mandante em Chefe do Exercito:
Hei por bem Promover ao
Posto de Capitão Graduado,
contando a antiguidade de vinte e nove
de Abril do anno proximo passado, o Tenente do Rcgi(nellln de lnfanteria numero seis, A uto nio Pinto Roberto Mourão , por lhe aproveitarern as disposições do Decreto de seis de Junho do referido an no ,
cm vista do qual deve o mencionado Officinl ser considerado Tenente
de vinte e seis do Novembro de mil oitocentos e quarenta , e feito sobre esta antiguidade
o desconto de cinco an nos e vinte e quatro dias.
que esteve na situação de I{eformado,
condiçâo
com que lhe .fornm
mandadas a pplicn r as disposiçôes
do citado Decreto.
O Pr~slde~te
do Oonsetho de Ministros,
l\Iinistro e Secretario de E~tado intermo
dos Negocias da GUNra_, o tenha assi m enteudido
, e faça executar.
Paço das Nece ssidades , em vinte de Outubro de mil oitocentos cincoenta e dois = l{AIN H A, = Duque de Saldanha.
Oonformando-Me
com a Proposta do Marechal Duque de Saldanha,
Commandante
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Promover ao Posto de Tenente Graduado
de Infanteria,
contando II.
antiguidade
de vinte e nove de Abril do anno proxirno passado,
o
Alferes de Infantcria
da Guarda ~ll1nicipal do Poria, Manoel A~.
tonio Vianna , por lhe aprovoitercm
as disposições
do Dec~elo de seiS
de, Junho do referido anno, em vista do qual deve o menclOnad~ Offrcial ser considerado Alftrt·s do Exercito de quatorze de Abril lia
mil oitocentos e quarenta,
e feito sobre esta anli:ruidade o dese.onto
d~ sete annos,
tres mezcs , e tros dias, tempo que esteve na snuaçao de Reformado,
e em inacrividade , cond ,tio com que lhe foraul
mandadas applicar as disposições do citado Decreto.
O Preside!lLe
do Conselho de Ministros
Ministro e Secretario de E.tudo Interino
dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executarPaço das Necessidades,
em vinte de Olltubro de mil oitocentos cm"
coenta e dois.
RAINHA.
= Duque de Saldanha.
Chefe

=

---;(.~,*,-

Por

Decrcto de 23 do TIIC9l proaiimo passado,
L o Regimento de Artitht:.,·ia.
,
Alferes Alumnos, os Primeiros Sargentos AspIrantes a Officlacs,

..

Tor ..

cato Eth.LS Gomes da'Costa
, e José Antonie
Malaquias
de Almeida
e Sú, por se acharem
ha hil itados
lia COIl forrnidade
dos A rtil4os,
0
36" do Decreto
de 12 de Janeiro
de 18:17, e Ll ," e 15. do Decreto de 10 de Dezembro
do anno proximo
passado.
Por l Iecretos de 2;) do dito me?:..

Regimento de Cavaltaria N." 2, Lanceiros da RAINIlA.
effectivo , o Alferes Alumno , Antonio
de Saldanha
da Gapor se achar hahilitado
na conformidade
do disposto
no Art.
36: do Decreto
de ]!2 de Janeiro
de 18117, e haver prehenchido
os quisitos do Art, 14.· do Opereta
de 10 de Dezembro
de 18fJl.

Alferes
ma,

Batalháu de Caçadores
Cómmandante
da 3.a Companhia,
em disponib.ilidade,
José Antoru

° Majnl'

N:

1.

Graduado
de Iufantcria
o da Costa
Mendes.
.
Batalhtio
de Caçadores N.· 1:3.
Alferes eO'ectivos,
05 Alferes Alumnos,
Antonio
Pereira
Mousinho
de
Alhuquer(lqe
Co tta Fulcâo , José Xavier
da Silva,
e Luiz José de
Mello,
por se acharem
habilitados
lia coriror,midade
do disposto
no
Art
36:do
Decreto de 12 deJaneiro
de 183'7, ehaverem
prehenchido ai quisi tos do Art. 14: do Decreto de' 10 de Dezembro de lS51.

,

Batalhão

de Coçadore«

N.

6.

o

Commnndante
da L." Companhia,
o Major Graduado
ern disponibilidade,
Manoel
Julio de Carvalho,

Regimento
Capitào
Grndundo,
bilrdade , Francisco

(l

de [nl'anierta

Capitào
de Asaiz

Graduado
Leottc ,

N.

o

de Infanteria

11.

de Infauteria

em dispon i-

Disponibilidade.
Para serem con venicntemente
empregados,
os M njores Graduados,
Maximilianno
Augusto Oubedo , Pedro Francisco
Pcrry da Camnra , Jn cintho
Aucusto
Cnlllncho,
e José Teixeira
Rebello
JIInior ; o Capitão,
J~sé Lino I;erreil'a
do V !l!lt~; o Capitão
Graduado,
Florencio
Vellozu
do Carvalhal
Esuieruldo
de Caste] lo
Branco;
o Capil:1O Quart.d
Me~lre,
Joao José de Freitas ; lodosdo Batalhâo
de Caçadores
N" G; e o Capitão
Graduado
do Re ..
gilllcnto
de Iufantei'ia
N" L7, João José Rodrigues
de Moraes.

lnactim:dadc

tempor01'ia.

Capitão

Graduado,
o Capitão
Graduado
do Batalhão
de Caçadores
, N: 4, .I\Janoet Maria,
de cnsligo pelo- espaço Ue seis mezs, em
eonsequencia
do St'1I irreglllnr, COlllrortnmenlq,
e pouca dcfereneia
para com os seus Sllperior.·s.
Por Oecr'elo de Q8 do dito me!!.

Torre' de S .. Tulião da Barra.
Coronel
effectivo,
continuund()
interi,namente
sç [lC'ha, o Sr. Coronel Graduado,
Tenente
A n !onío de Sec}ueira.

no exerci cio em qlle
Rei desta Praça,
Jo~1$

Relação dos C.mriirlato~ que sir» 'ftfAGES'TAJ)g
A RAIN1l1
Houve por bem Mandar adtnittir no Cotl.;gio .Mdilài", na gu~ll.
dade de Alwnnos Pensionistas do lútado da Classe do Exercito»
pelos motioo« que »âo declarados adiante dos seus rcrpectieos nomes.
Libanio
Alexandrino
de Freitas
Lima,
frlho do fallecido
Copitão
do
.Batalhão
de Caçadores
N." 1, Antonio
de Padua de Freitas
Li ..
ma, por ter a seu favor o §. ~." do Art. lO." do Decreto de 11 de
Dezembro
ultimo,
como orfão de pai,
que soffreu dois graves ferimentos
cm comhate.
'
Antnnio
de Napoles Cardoso dos Santos,
fdho do rallecido Tenente
Ajudante do Regimento
de lnfanteria
N.· 7, l,'rallcisco
Cardozo
dos Santos,
por lhe aproveitar
o disposto
no §. Q." do Art. 10';0
do referido
Decreto,
como orfào de pai,
que prestou
bons Serviços pelos quacs foi condecorado
com a Torre e Espada.
JOilO José Tligllelros
Teixeira
Sampaio,
filho do fa llectdo Major de
Vetera nos , ManoeI Teixeira
de Carvalho
Sampa io , por ler ambas
as preferencias do Art. 11.· do já citado Decreto.
Jayme
Pimentn
Corrêa
da Si! va , filho do fallecido
Segundo Tenente
de Artilheria,
João Pimenta
Corrê» du Silva , por ter a primeira
preferencia
do Art. li.·,
como orfâo de pai.
Alexandre
Simões
de Carvalho
Viva ldo , filho <lo Tenente
Coronel
do '2 ." Regimento
de Artilheria,
Fraucisco
Simões Pereira
de Carvalho,
por ler a segunda
prefereucia
do An, 11.0 do Decreto
aoi'.
ma referido.
-,
'
Custodio
José da Silva,
fdho do Mnj,'r de Tufnnteria
N."9,
domesmo ~ome,
por se achar com prohe ud ido 110 §. ~." do Art. lO." do
refendo
Decreto,
por ter soffrido duis Ierirnentos
em combate.
José de Jesus Coelho,
filho do Major
l~eforrnHd() addido
ao Oastello
de S. Joao Baptista
ela }).a Divisâo Militar,
Migu!'1 Coelho,
por
ter. ~ seu fa vor o §. ~. o do Art. lO.· do sobredito
Dcereto , por ler
soando
grave ferimento
em comhate.
Delfina
José dos Santos Pereira,
ülho do CnpirLlo do I." Blllalhüo
de Vt'ternnos,
Antonio
José dos Santos
Pereira.
por lhe aproveitar o di~posto no §.
do Art. 10.· do cit"do Decreto,
em coo'sequellc.la
de haver soffrido
grave ferimento
em combate,
que o
tornoll IIlCl1paZ de Seniço
activo,
Arnaldo
C;,r,jf'z?
dI' I\raujo
Neves,
fdbl) do Tl'nente
addido 01'\ Gastello de S, J,I01o da Foz do DOllro,
Vicente €ardozo
,uos Neves,
condecornú.,
com o. Torre e E~pada,
p Ir l'star a completPI'
a idade
da ;;;egunda prcferencia
do Art. 1 L· do suprllmencionadf\
Decrt"to ,
e ha.ver o ,pai do Candidato
ficado impIJ.sihilitado
de continuar
a
scrvl~
acttvamente,
em consequcncia
de molestia
adquirida
TIO
Serviço.
llenrique Pinto de Moraes Sarmento,
ülho do Alferes de Cavnllaria
,

(2:

i\ ugusto 'Pinto de Mornes Sarmento,
cin do Art. 11.

0

do supracitado

por ter a segunda
Decreto.

prcferen-

_l!~"'-

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
determina quI' os Officiues abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vào designados.
Exonerado de Vogal da Gommissào de exames para l\1:tjores. o '1\!.
ncnte Coronel do Batalhão
de Caçadores N" 8, Lui s Maria de
Magalhães.
Vogal da referida Com missão , o Tenente Coronel do Regimento de
Infanteria
N." lG, José Marçal de .Oliveila~
Estado Maior do Comiuando em Chefe do Exercito
.A5sistente, o Capitão Graduado do Regimento de Iufanter ia N." 7,
José da Cunha c Andrade.
na vncatura do fallecido Oapilãn Gr ad uado do [tpgirQeuto de G rauadeir os da R AlN1IA , Luiz Beruardo
Pereira de Chahy.
Rerrlmenlo de Cavallaria N:" 1.
Alferes. o A Iferes d7. tt"gimento de Cavallaria N. o ~, Lancairos da
RAINHA,
Luiz QlIillinan.
Regimento
de Cavallm'ia N° 3.
'Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Regimento de Cavallalia N.· 1, João Marcelfin o Carneiro.
Regimento
de, Cavallaria N.· 4.
Tenente Graduado,
o 'I'enen ta Graduado. do Regimento de Uavallaria N" 6 • Francisco Pereira de Càstro , pelo pedir.
Batolh.âo de Cc1çadores N. o 6.
Capitão da 2.· Companhia,
o Oo pitâo do Batalhão
do Caçadores
N." 8, Antonio José de Sousa.
Cap>itãl'l da 3." Companhia,
(J Capitão
da 1.&, Nicolau Angustfl.
.
Capltào da 7.& Compau hia , o Capitâo do Batalhão
de Caçadores
N:~,
.Mano!:'1 Maria de Maglllhãf's.
'
Capitão da 8.· Companhia,
o Capilão do Batalhão
de Caçadores
N: 7, AntonioPereira
de A·zevedo
Batalluio de C(lS:odor~s N. o 8.
Capitão Graduado,
o Capirão G rud'uado do Batalhão de Caçadores
N.· e , Antollio Schwalback
Alferes,
o Alf(~res do BatalhllO de Caçadores
N." g, Antonio Pereira Mouaiuho
de Albuquerq ue Cotta Falcào , pelo pedir.
Batathâo de CaçQdOf"fs N.· 9.
Tenente Graduado,
.0 Tenente
Graduado do Batalhão de Caçadores N. o 8, Miguel .M ai heiro Corrêa Brandão.
'

/

N~o 6.1.-1.
QUflrtel General

na Rua de Santo Ambrosio
de 1852.

,

tm (; de Novemõro

ORDE~i DO EXERCITO.
Sua
Ex.& o 1\Inrechal DUQUE DE SALDANHA,
Commandanle
em
Chefe do Exercito,
manda publicar
o seguinte:
DECHET0.
[ Tendo havido inexaetidâo na pubtieasâo do Decreto de 7 elo me$
- proaimo passado transcripto na Ordem do Exercito N. n 60 de 21
_ do dito me?:., novamente se publíca nesta a,-dem . .)
Nào tendo por di[fercntes causas attendiveis,
muitos d0!ngraciado~ com Merces lucrativas e honorificas podido effectuar o pagamento dos direitos correspondentes
úquallas .MHCês pela fórma permitti.
da pela Carta de Lei de vinte e oit.o de Fevereiro,
e regulada pelo
Decreto de vinte e dois de Março de mil oitocentos cinccenta e um;
e Querendo ainda por mais uma vez facilitar aos mesmos agraciados
o meio de satisfazerem
as quantias de que sâo devedores ao ~~slado
pelos direitos de que se tracta; Hei por bem Decretar o segUInte:
Artigo L" Ue prorog ado até ao fim de Dezembro do co~rente
armo o prazo para o pagamento
dos direitos de Mercês lucrativas e
honorilicas nos termos do Decrelo de cinco de Arrosto de mil oitocentos cineoe nta e dois.
o
Art. 2.0 Os agraciados com estas Mercês,
que dentro do prazo
marcauo no artigo antecedente
deixarem de aproveitar.se
do belleli-cio concedido pela citada Lei, serâo judicialmente
executados pela
importancia
de seus débitos na conformidade
do Decreto de vinte
e dois de Março de mil oitocentos cil1l'oentn e um.
Art. 3.0 Fica revogada toda a legislação e quaesquer disposições
em contrario.
Art. 4.° O Governo dará conta ás Cortes na proxima reunião,
das providencias contidas no presente Dccreto.
Os Ministros e Secretarias de Estado das differentes TIep'art'lções
o tenham assim entendido
e façam executar.
Paço das Necessidades, aos sete de Outubro
de mil oitocentos cincoenta
e dois. =
RAINHA.
Duque de Saldanha.
Rodrigo da Fomé'ca Magalhâes. = .Antonio Maria de Fontes Pereira de ;JleUo. = Anto ..
.<JUo AJui",io Jeroi« de .â tcu I>a-uia.

=

=

-'lt>:~~.PORTAHIA.

Convindo muito evitar que os militares a quem é concedida li·
ce nça para estu~os, quando por seu irregular comportamento
escoiar nada aproveitem
da frequencia dos mesmos, se conservem por
II

[9 ]
111ui to tempo fóríl dos respectivos Corpos : Manda
A RAIX rIA, pela
Secretaria
de Estado
dos NegociOs da Guerra,
Conformando-Se
com
o que propôz o Director
da J~scóla
do Exercito,
Author isar
mesmo Director rara,
ouvindo o Conselho U<l mesma Escó!jl,
e pesadas
todas as inform ações dadas pelos Lentes das diversas Aulas,
e mais
circunstancias
relativas
a cada Alumno , mandar
apresenta.r
ao Comma nd a nte da I ." Divisão Militar,
II fim de lhes
serem passadas
guias
de marcha
para os seus Corpos.
1.. Aquelles Alumnos
que 118
mesma
Aula tiverem
por dois fIlCI:CS seguidos,
ou alternados,
a jn~
fornléoção de nenhuma
e pphcaçâo , nenhum
aproveitamento.
2."
Aquelles
que por dois nu-zcs seguidos,
ou e lternados
tiverem
na mesma Aula,
a informação
de pouca e pphcaçiio
, nenhum
aprove itamento. 3." Aquclles i\lulUlIos que na mesma Aula tiverem por tres
mezes seguidos,
a informação
de pouca applicaçâo
e pOIlCO aproveitamento,
Paço
das Necessidades,
em 26 de Outubro
de 1852.

°

='

Dwque de Saldanha.
Sua Ex." o Marechol
ciaes abaixo mencionados

-----.~*----Duque
tenham

de Saldanha,
os destinos

determina
qno os Offlque lhes vi10 desig-nudos.

Regimento

de Caealloria N.· Q., Lanceiro» da RAIN/IA.
Gruduado , o Tenente Graduado
do Regimento de Oaval-

Tenente

laria N.
pedir.

o

4,

Manoel

da

Silveira

Mendonça

Soares

Serrâo

, pelo

Regillle~llo de Infante ria N. ° 1.
Alferes
N,"

Graduado,

17,

'j'('nente
teria

João

o Alferes
Maria

Graduado,
No" 13,

Graduado
de Vusco ncellos

do Regimento
, e Sá.

Regimento
de Iuf'onteria
o Tenente
Graduado

Sebastiâo

José

N," 3.

do Regimento
'I'ei x cir a de So usa , palo

Rc(~imp,nto de Infantena

de Infanteria
de Tnfanpedir.

N.· 9.

do Regimento
de Infauteriu
N." 16, Joaquim'
'
Regill1ento de [nfanieria No" 16.
Teuente
Graduado,
o Tenente
Graduado
do Regimento
de Infanter ia N." 1), 'Jbsé Infante
de Sequeira
Soares , pelo pedir.
Tenente,
Antonio

o 'I'enellle"
Martins.

--*~"}9(",--

Por Omeio

do Mini.terio da G uerra , com data de \27 de Outubro ultimo , se del.t>r-rnilla que os Officiacs cm Commissâo
nesta Ca-.
pital declarem
IlO Arsenal
do Exercito,
quando
têem fi receber
ali
alguns
objectos
com destino
para os Corpos
do Exercito,
se taes
objectos StW tra nsportudos
NIJ Navios
do Estado,
para nesse cazo se
Jhos passarem guias l'ID duplicado
como convém
{l regularidade
dI)
Serviço e boa fi,calisaçào
da Fazenda,
para o que se acha preveni-

do o lnc.smo Arsenal.

[3 ]

--~~~.--

Re{!imel1lo de Granadcirn,~ da RAINTlA.
Porta Bandeira,
() Primeiro
Sargento Aspirante a üf:lc:al do mesmo
Regimento,
Eduardo dI' C..IUlpOSB:!Itri'to, jlM se achar habilitado conforme o disposto no §. 10. do Art. 1. do Cap, 8. do Decruto de 20 de Dezembro de 13J.9.
0

0

_.~.--

Sua Ex" o Marechal Duque
guinte:
1.. Que o Tenente
Coronel
José Maria da Silva Carvalho,
senta que lhe for arn concedidos

de Saldanha,

manda

0

declarar

o se·

de Engcnheria
em dlsponibilidado
,
só gozou trinta e nov e dias dos 5e54
pela Ordem do Exercito N." 4-4 do

correu te an no.

!2.o Que o 'I'euente
Graduado
Ajudante
do Regimento
de Infllnteria N.· 2, E,lanislau
Xavier de Assurupçiio e Almeida,
exerceu
as fun cçõcs de Ajudante no mesmo Corpo desde [) a 9 de Julho, e
de 17 do mesmo mez a 9 de Agosto,
tudo do corrente
auno,
3.0 C-iue o Tenente (iraduado
do BalalhilO de Caçadores N." 1 ~
Ag<JstilllJo Coelho,
exerceu
as funcçõcs
de Ajudante do Batalhão
de
Caçadores i'J.· 6., desde o I: de Agosto até 28 de Outubro ultimo;
dia em que corneço u a exercer as referidas
fun cções o Alferes do dito,
B:ttalhão N: 6, Can dido Teixeira

-*:t>~*---

Licenças arbitradas por motino de molcst ia aos OfjiC'iaes abaixo decla«
rodos, e Confirmadas por Sua Ex. a O lJiartc!wl Duque de Saldanha.
Em Sessão de 2 t do me" proicimo passado.
Ao Capitão do Regimento. de Cava lla na N: 3, João Baptista Alves. quarenta dias para se tractur.
Ao Major do Regimeuto de Granadeirús
da RAINHA,
Jofio JoséBar.
reto da França,
vinte dia; para con tinunr a tr actur-sc.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Infanteria N.· 16, D. Luia.
de .Mascarenhas,
trinta dias para se tra ctar,

-.~*--

Licenças ,.e!!istada. concedidas aos Ojficiacs obaieo indicados.
Ao Capitão Graduado do H.egimenw de Cava llnria N," I , João Mar»
ce lliuo Carneiro,
trinta
dias.
.
Ao Alfere,.do
dito Hegimi'nto,
Fernando
Maria de Sá Camêlo,
prorozaçao
por Lrinta dias.
Ao Alferl's do Regimento
de CavaHaria N" 3, José Vergolíno ,
trinta dias.
A() Alferes Ajudante
do Batalhão
de Caçadores N," 1, José Marian no de Sousa, sessen la dias.
.
,Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores N. 4, Pedro Lobo PereiTa
Caldas de Barros, trinta dias.
U

[ 4

1

Ao Tenente Graduado
do Uegimento de Inf'anteria N," ~, Antonio
Severo de Carvalho e Sousa, quarenta dias.
o
Ao Capitão do Regimento de Infantcria
N. 4,
Joaquim José da Silva, prvrogação
por trinta dias.
Ao Tenente do Regimento
de lnfanteria
N: 9, Joaquim Anto-nio
Martins,
noventa dias.
Ao Tenente Coron"! ti raduado de Infanteria
cm disponibilidade,
Diogo Bello de Sousa Mnlaquias,
noventa dias.
Ao Capitão Graduado
da mesma Arma em disponibilidade,
João
nortista
N unes , sessenta d ins,
Ao Tenente Graduado
de Cn va llnr ia em (ii"sponibilidade,
Fernando
Pereira Mousinho,
prorognçâo
pnr dois mezes.

--jI<>~~~",--

Foram confirmadas por Sua Ex." o Marechal DU'1ue de Saldaa
"nha , as licenças que os Srs, Commandanles
da 1.&,2:,
3. , 1>.",
6.&, e 7 .. Divisões Militares,
participatam
terem concedido aos Officiaes abaixo mencionados,
na ('onformidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N: G8 de 14 de Outubro do an no prox imo
passado •
.Ao Capitão Graduado do Rpgimento de Cavallaria N." 1, João Mar.
cellmo Cnr neiro , quinze dins.
Ao Major Gr ad oado do Regimento de Cavallaria N." 2, Lanceiros
da RAlNIL\,
Rodrigo F'rancioz i , quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Oavallaria N" 3, Sebastiâo Pinto de
Sousa Coutinho,
quinze dias,
Ao Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria N. o
Pedro Maria de Brito Taborda,
dez dias.
Ao Sr. Brigadeiro
Graduado
do Regimento
de Cavallaria
N," B,
Joaquim Trigueiros Martel, oito dias,
Ao Tenente do mesmo Rec{imt'nto, Fernando Affonso Teixeira de
Carvalho Sampaio, quinze dias.
Ao Alferes do Batalhâo
de Caçadores N: :;, Antonio AU3uôto da
Fonsêca Aragão, prorogaçrlO por quinze dias.
Ao Tenen te Graduado do !\.t.!gimento de Infanteria N" 9, Jeronimo
Osorio de Castro Cabral e Albuquerque,
quinze dias.
Ao Alferes Graduado
do dito Regimento,
Antonio Abranches de
Queiroz, quinze dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Infanteria N: 11 JAnto.
nio Maria da Silva Valen!f', (plinze dias.
Ao Tenente Graduado
do I{egilllento de Infanteria
N. o 1!2) Lourenço José Henriques,
sois dias.
Ao Capitão Graduado de Infanteria
em disponibilidade,
Alexandre
.Justiniano de Sousa Alvim Pereira, quinze dias.
õ

o

,

Chefe inler.no do Estado MaIor do Exercito

;::::=

N." 65.
Qltflrlel

General na Rua

de Santo Ambro'l.io,
de 18á~.

112 cU Novembro

em

ORDEl\I DO EXERCITO.
Sua
Chefe

E'(,· o l\I{arechnl
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

Por

Decretos

SALDANHA,

em

Commandantc

o seguinte:

de 28 do me'!:.prooiimo passado.

1,· Re{iimento

de rtrtitheria,

Alfer('s Alurnno , contando
a antiguidade
de 23 do corrente
mez ,
o Primeiro
Sargento
Graduado
Aspirante
a Official,
José Maria
Ludovicl'
da Gama,
por estar habilitado
na conformidade
do Art.
3G.· do Decreto de 12 de Junciro de ]837, e do Art. 16,0 do Decreto de 10 de Dezembro
de ]851.

Regimento de [nfanteria

N.· 14.

Tenente
Graduado
, o Tenente
Grllduado
bilidude , Joaquim
Pinto da Fonsê(;a,

de Infanteria

em disponi«

Di3ponibilidade.
Brigadeiro
Graduado,
o Sr. Brigadeiro
Graduado
Commandanle
Hegirncnto
tle Cuval lar in N,' I, Vicente
da Conceição
Graça,
fim de ser cmprnzado
convenientemente.

I, o Batalháo

do
a

de f/ete1·anotJ.

Addido , o Major Graduado
do Hegimento
de ln fanteria
N.·
10, .José J'\IJaria da Graça Torres,
pelo haver requerido,
e em
attençâo a contar mais de 37 Ol100S de Serviço,
e ter sido julga ..
do incapaz
do Serviço actj vo por lima Junta
Militar
de Saude.

Major

Por
Capitão

effectivo,
Carlos

D. Pedro

Uecretos de 2 do corrente me'-.
Deposito Gcml de Cavaltm'ia.

° Capitâo
Tenorio

Graduado
.Moscozo.

Instructor

LJatalhân de Caçadores N.

o

de

6.

Commandante
da 6.& Companhia,
o Major Graduado
ria em disponibilidade,
Julio Maria Silvano,

Batalhão
Demitli~o,
F,ranc,~co

dissolvêo

de P'olttularios

Equitação,

de Infante-

da Carla.

const'T.vando
as honras do Pouo , () Capitão Aggregado,
da Sd\'~ Carvalho,
por lIl1' anroveitar
o Decreto
que
o Batall.âo
de Empregados
Publicos.

-----*~.----AVISO.
Des-ejando
SUA MAGESTADE
testemunho
da profunda
magoa
que

A RAINHA
Lhe

CIlUSOU

•

Dar um publico
o fallecunento
do

Duque
de \Vellington,.
Conde de Vimieiro,
Marques
de Torres Vedras,
Duque de Victoria,
.Marechal General
do Exercito
Portuguez:
Houve
por bem Resolver
que o mesmo Exército
por elle tantas
vezes
conduzido
victoria fosse represpntado
nas solernncs Exequias
que
devem
celebrar-se
em Londres
no dia 13 do corrente
mez em honra
'de um dos rnais abali sad os Capitâcs
dos tempos modernos,
e Consideraudo
A .Me.ma Augusta
Senhora
que o Marechal
do Exercito,
Duque
da Terceira,
merecia
ser e.colh:do
para lima Ião honrosa Commissão,
não só pelu sua superior posição entre os militares Portuguezes , mas tambcm
por haver
feito todas
as campanhas
da Guerra
Peninsular
servindo
d e ba ixo das Ordens
do mesmo Marechal
General,
Foi SUA MAGESTADE
Servida
Ordenar
que o mesmo Duque da Terceira
par-tisse para Londres aonde já se acha para assistir
áqnella
solemnidade.
E Querendo
.aind a A Mesma
Augusta
Senhora Dar outras demonstrações
do seu pezar por aquelle infausto
acontecimento,
Ho uv= por bem Mandar
qne o Exercito
tórne luto nos
dias 17,18,
c]9 do corrente
mez , O que deOrdem
de SUA MAGESTADE
tenho
a honra de cornmuniclH
a V. Ex ." Deos Guarde a V. Ex." Paço das Necessidades,
em ]0 de Nevembro
de 18M2.
Duque de Saldanha.
= Sr. Commandunte
em Chefe do Exerú

=

cito.

--~*-

Sua Ex.' o Marechal
ciaes abaixo mencionados

Duque
tenham

Regimento

de Saldanha,
os destinos

de Cacallaria

Coronel,
o Sr. Coronel
do Regirnen
• da RAINIL~, JotLO Grlffts,

Balalháo

om-

determina
que os
que lhes vào designados.

N.

1.

o

tu de Cevnllaria

de Caçadore«

N.·

N"

2,

Lanceiros

8.

Capiltto
Graduado,
o Cnpitào
Graduado
do IJalalhl\O de Caçadores N.· 1 ,'Domin"os
Caudido
da Silva,
pdll ler requerido.
o
ilataJ/1l10
de Caça d ores 1\' .'. 9.
Capitão
da L' Companhia,
o Capitào
do Hcgimento
de Infante.
ria N ." ·17, Henrique
José de Carvalho.

Res-uncnto
Móljor,
o Major
Maria.

do ltcgimclIlo

Regimento
Major,

o Mnjor do Itegirnento
drigues
Alfollso de Campos.

Sua
mandado
Graduado
valho.

I.

de l nfont cria N.d(dttfanteria

N"

Vie:ra

de [nf anlcria JV.· 4.,
dê Infanteria

N.·

_.-.~.---

Ex.'

4, Joaquim

1;

Manoel

Ro-

o Marechal
Duque
de Saldanha,
determina
que seja
apresentar
Comrnissào de exames para Maior,
o Major
do Batalhão
de Caçadores
N" 6, Manoel
Julio de Cará

[ ii ]

Sua Ex," o Marechal

Duque

de Saldanha,

manda

declarar

o

se-

guinte:

LO Que o Sr. Brigadeiro Graduado
do Heg\mt'nto
de Cavallaria N." 4, Chefe do Estado
Maior da T," Divis:1o Mditar,
Cln isto"ao José Franco
Bravo,
só gozou trinta dias,
da licença regi~tadn
que lhe foi concedida
pela Ordem
do Exercito
N. o 50 de 10 de Setemhro
ultimo.
2.· Que o Sr. Coronel do Regimento
Ue Cavallaria
N.· 6, Arrtonio José A utunes Guerreiro,
n áo ~nzou a licença registada de trinta
dias, que lhe foi concedida
pela Ordem
do Exercito
N.o2l do corrente
a n n o,
3.· Que a licença de qunrenta dias arbitrada
pela Junta Militar
de Saud e em Sessâo de 21 de Outubro
ultimo,
puhlicada
na Ordem
do Exercito
N" 61 do corrente
a n n o , ao Capitjio do Hegimento
de
Cava llar ia N: 3, João Baptista
Alves , é para a gozar em Lisboa,
a íim de ser operado.
.
4:
Que o Segundo
Tenente
do Estado
MHior de Artilhcria,
Ignacio
José 13aptistn,
tornou o Comm audo da 2 a- Secção
do Maw
terial da mesura Arma
na 7.& Di visào Militar,
110 dia 28 de Outubro ultimo,
5:
(~IlC
o Segundo
Tenente do 3. Regimento
de Artilheria
~
Francisco
de Paula Campos
e Oliveira,
só gozou quarenta
e seis dias
dos sessenta,
que lhe foram arbitrados
pela Junta
Militar
de Saude·
em Sessào de 17 de Setembro ultimo.
6: Que o Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N.· 4 t'
José Paulino
de Sci Carneiro
, só gozou cinco dias dos trinta da li.
cença registada,
que Ibe foram concedidos
pela Ordem do Exercito
N." 50 do corrente
anrro,
7:
Que fica sem elfeito a licença
registada de trinta dias concedida
pela Ordem do Exercito
N: 59 de 16 de Out o bro ultimo.
ao
Cirurgião
Ajudante
do ltegimento
de Lufa n t cr ia N: 15, Joaquim
Bap'i,ta
Rrbeiro ,
3,~ (~lIe o verdadeiro
nome do Tenente
de Infanterin
, que pela
Ordem
do Ex e rcito N" 7 do corrente
allno,
foi reforn ado e addido
ao
Batalhào
de Veteranos,
é José Maria Pereira
do Carvalhal,
c lião José l\bniz
Pereira
de Carvalho,
como por equivoco se n encinn ou n a rl.t n Ordem.
~.. Que <' Tenente
Graduado
do Batalhào
dI' Caçadores ,T • 8,
José Muria Lopes Riheiro,
só gozoU trinta e cim ') ú,r,s d )5 sessenta
que lhe foram concedidos
pela Ordem
do Exercite N. o 51. do corrente anno.
0

I:

Por Aviso
concedida

_*$lI<do Ministerio da Guerra

prorogaçüo

de

licença

de «2 do
por dois annos,

corrente

TnPZ,

ao Cnplti'lO

foi
Gra.

[ li

1

dnndo de Infnnteria cm dlsponibtlidade
rnarâes , a Iirn de continuar
a tractar
Janeiro.

, Luiz Mflnor.l Teixeira Guidos seus negocios no Rio de

-*~~.-

,L,"cença arbitrada por matino de molestia ao Ofjicial abaixo declarado, e Confirmada por Sua Ex,' (J 1Jlarechul Du'{ue de Saldanha.
Hrn Sessao de 2;~do mc'i. proaiimo passado,
'
.Ao Primeiro 'I'erien te do Q,. Regimento
de Artilheriu
, Francisco de
Paula Botelho , vinte dias par a se convalescer.

1.1~enç(ls registadas

-

.. ~~~--

concedidas 11M q/jicilles abaia:o indicadas.
Ao Capei Ião do Uegimento de lnfllllteria N.· 17, José Pereira, dez
dias.
Ao Major Graduado de Infantoria cm disponibilidade,
Joâo Pinto
de Sousa l\'Iontenegro,
tres mezes •.

--jl~*-Foram confirmadas por SlIa Ex ," o Marechal DIl'llle de Saldanha, as licenças que os Srs, Comma ndnn tes da 1.-, 2.~, e 3," Di.
visões Militares,
participaram
terem concedido aos Ol1iciaes n haixo
mencionados,
na conformidade
do §, ] I da determin açâo da Ordem
do Exercito N,· 68 de J4 de Outubro do a n no fJroximo passado.
Ao Major Gr ad uado do Corpo do Estudo Maior do Exercilo, Suh.
Chefe de Secção da llep'lrliçilo
Mdilar do Ministerio da G uerra ,
Antonio
Augnstn de Alm~ida Corrêa de Lacerda,
quinze dias;
com principio em 9 do corrente.
Ao Alferes do Balalhão de Caçadores N.o 7, João Justino de Mattos, quinze dias.
Ao Major do Regimento de Infunteria N," 4, Joaquim Vieira Maria, dez dias; a contar de 7 do corrente.
Ao Major Graduado do Regimento de Infanteria
N" 9, Bernardo
Antonio de Figueiredo,
oito dias.
Ao Tenente Graduado
do mesmo Corpo,
Benedicto Candido
de
Sousa Araujo, quinze dias.
1\0 Capitão do Regimento de lnfanteria N" 11, AntonÍD José de
.Lima , dez dias.
,0

Chefe intermo do Estado ~iWmor do Eaxrcito

=

N.O 66.
QWlrtel General na Rua de Sant» Ambror.io, em 19 de Noeembr»
de 18õ2.

'ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Marechal
DUQUE DE SALDANHA,
Commandantc
em
Chefe do Exercito,
manda publicar o spgllinle:
Por Decreto de 9 do corrente me$.
Batainâo
de Caçadores N.· 3.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado de InfanJeria em disponíbrlidade , Alberto Antonio de SOll53 P.nheiro.
Regimento de Infonteria
N.· 2.
Commandante
da 3.· Cnmpunhia , o \1ajor Graduado
de Infanteria
em disponibilidarle,
João Pinto da C():,Ia.
Regimento
de Infante 'ia N. o
Commandante
da 6.- CrnJpanhia,
o .i\1ajf r Graduado de Infanteria
em disponibilidade,
.Touquim Mendes Neutcl,
Re{!.unento de lnfanteria N" 13.
Capitão Graduado,
o Capitão Grnduado de Iufanterla em disponibilidade,
Severino José Judice Samora.
Por l Iecret os de 10 do dito me,:;.
Reformado na conformidade
da Lei, por lhe serem applicades as beneíicas disposições do Decreto de 23 de Outubro do anno proximo passado, o Cirurgião Mór do extincto Regimento de Infante.
ria N.· 2~, Gaspnr Cardo1.O Mala.
Regimento
de Tufunteria N.· 10.
Alferes, o Alf('res de lnfanteria em disponibilidade,
Carlos Augusto
Pereira de Moracs.
JJalatlttÍo Nacional de Ca,çadores de Tavira.
1\1ujores G rad ua dos, os Ca piràes , J osé QUill uno de Oli veira Tra»
vassos , e PtlUlo da Costa Guimnráes.
ô,

-"'~jI-POUTAHIAS.
SUA MAGESTADR
A BAINHA,
Attendondo , no que lhe represe ntou o Capitão
Bati,lllão de ArtilllNia de Macáo,
Caetano
.MulIo(,1 B'('Qllf' Alvares,
actualrnente c< mmissionado
no .Magistcrio
da Escó!1l do Exercito.
1Jil por l)t'nJ d ispensnr o mencionado Ca ..
pitào de pr(,visor;aJlll'lIte IPT e xercicio na Cadeira das Sciencias Na.
turues do !te fi I Collprrio l\.Jilllar, purn que foi Ilcrneado por Porta.
ria do 1.·Ue Outul,r{'l°p,o\imo
pas~ud(]. Paço das Necessidade:., (~1l1
]~ ue 1\ov('ruoro de 1852. = Duque de Saldanha.

uo

Devendo

comesae

desde já no Hedl Collcgio Militar

•

o ensino dali

[Q ]
Sciencias
N aluraes,
de que tracta o Decreto
de 11 de Deze m bro ultimo,
aos c\ lumnos que no anno lectivo findo,
concluiram
o quinto'
do n-s pectivo Curso;
e lião podendo
por circul1stnnci:1s
irnper iosas
proceder-se
ao provimento
detinitivo
dos LUg'nres que se acham
va·
gos n aque lle Estabelecimento:
SUA MAG E~TADE A ILHNHA,
Atten dendo a que o 'I'cneutc
Graduado
de Infuntcria
cm disponihiIidade , Joaqulm Rodrigues
Glled,~.s,
reune todas as qualidades
IIC·
cessarias
para por Commissào
bem desempeuh
ar o serviço do MaO'is.
terio daquel!e
ensino , lIa por bem Determinar,
pela SecretariaOde
Est.ado dos Negucios da Guerra,
que o m~nci()nado
Tenente
Graduado,
passe provisoriamente,
e em Cornmissâo
a ter exercício
na
Cadeira
das Sciencias
Natur aes do H.eal Collegio
Militar,
per ce herrdo pelo respectivo
Cofre o ordenado
que a Lei estn bulece pl;fU osra
Cadeira.
Paço das Necessidades,
em 13 de Noveuihro di! 18b2.

=

Duque

de Saldanha.

[ Tendo haeido Ílu.'faclidâo na Portaria datada de Q6 de Otlful)ro
ultimo,
iranscripta
na Urdem do Fmercilo N. 64, de 6 do corrente, novamente se 7ntútíca nesta 01 demc ]
Convindo
muito evitar que os militares
a quem é concedida
li.
Q

ceriça
para estudos,
quando
por seu irregular
comportamento
escolar nada aproveitem
da fr equencia
dos mesmos,
se conservem
por
muito tempo fórn dos respcctivos
Corpos : Manda
A RAINHA,
pela
Secretaria
de Estado dos Negocios
da Guerra,
Conformando-Se
com
o qlle propôz o Director
da Escóla
do Exercito,
A ut horisar o mesmo Director
para,
ouvindo
o Conselho
da mesura Escóla , e pesadas
todas as informações
dadas pelos Lentes
das diversas
Aulas,
e mais
circunstancias
r\.lnlivas a cada Alumno,
mandar
apresentar
ao Com.
mandante
da L" Divisão Militar,
ti fim de lhes
serem passadns
guias
de marcha para os seus Corpos.
1.. Aquelles .\1111111105 que na
mesma
Aula tiverem por dois mezes seguidos,
ou 1~ltcr~ados,
a iu-"
formaçiio
de nenhuma
applicaçáo
, nenhum
aproveitamento.
!2.
Aqu- lles que por dois mczcs sC'guidos,
ou alternados
tiverem
na mcsma Aula,
a inforrnnçâo
dl' pOllca apphcaçào
, nenhum
a pr oveitutncuto. _
3.° Aqllclle.s AluUlnns q .. e lia mc.ma
Aula IIverem por lr('s
mCZt~S
scgnid()st
ou alternados,
a infoTlIIaçiio
de pouca applieação
e pouco aproveilam(>lllo.
Paço
das Ne('es~id.ldes,
elll ~6 de Outubro de 18ó2. = 1)uqtLe de Saldanha.
0

Sua Ex.- o MArechal
ciaes abaixo menciollados

-.~~""Duque
tenham

de SalJanha,
os dt'slinos

om.

determina
que os
que lhes Vt\O designadoi.

3.· Regzmenlo de A1'lilheri~).
St'gundo Trnente,
o Segundo Tellent~ do 2: Regimento
de Artil
lhel'ía , i\~~noel Vicen le SiUlões ,la Nazarelh,
pelo ter pedido.

•

[' 3 ].
Báltlllu10 de C(l~~adorcs N.o 5.
Cllpilão Gradua-lo , o Capitâo Graduado do llatalhão de Caçadores
N. o 9, Aulon;o Maria d~ Brito.
Halalluio de C'~iatlores N.· 9.
~Ireres.
o Alferes do Bata+hào de C;rç-ndores N: 3, Benigno do
Amara'l , pelo ter pedido.
Re[!illlellto de Granadeirns da RAINHA.
Ce pitâo Gradil do, o Cnpitiío Gruduado
do Ht~gilllento
de Infanteria N.o 15, D. Francisco de Sa lazur Mosco1.O,
pelo ler pedido.
Regimento de [nfonlerta .N. o 6.
CapililO Grndllndo,
o Capitão Gruduado do Reg';mento de Lnfouteria N.· 12, José Maria de Sousa Plrnentel.
Re~imento de JllftJlllena
N.· ]6.
Commandante
da :La Companhia,
o Móljor Graduado do R('gimento
de I nfauu r ia N: 7, José ~'lari<l du Silva Freire,
continuando
00
exercicio em que se acha,
Batalhão Naciona! de Seluba] doe Defensores da Carta e Rninlta.
rara f.XNCPr as CU!lcções de Major,
o ~élpllão do Batalhão
de Caçadores N." [), Josef JOllqill1l1 de Almeida.

___
.~lI-

Regimento de Infillllc,·it. N.· 4.
Porta
Bandeira , o Primeiro Sargl"llto Aspirante a Official do mesmo
Regimento,
João Joaquim Durão H.apozo, por se achar habilitado conforme () disposto no §. lO." do Art, 1.~ do Cap, 8. do Decreto de 20 de Dezembro de 181.9.
Rer:,unento de Lnfoute ...ia N.· 11.
Porta Bnndelr a , o Primeiro 8nr~:ent() Aspirllllte
a Omeial do Regimento J,: Lnfan teriu N." 10, Fraucisco
Montpz Chn mpa limaud ,
)101' se achar
habilitado COII(NIlIP o disposto no §. l O." do Art, 1.0
do Cap. 8." do Decreto de 20 de Deacmbr c de 1819.
Q

..

------ ~~------

Por Aviso do l\IinisteriodaGuerra
de 13 do eorrente , sepE'fmittequI' o nUlllero d(~ 10 C..HtllXOS embalad():i por praça para exercj,.jlls
d'uho qu'! ('slfllH·lcce o artig-o :l. o da Ordem do Dia de 11 de De ..
zpmhro de 18 t<~, seja f'levado até g.1, caltuxos
por praça,
em cada
allno, e nos termos expeciflcados na citada Ordem do Dia; a fim do
SI' poderem
hHbd'lar os Soldados a faler boas pontarias e a serem
por essa lJlaneira bons atiradores.

-.~.-

Slla Ex.& ol\1arechal
Duque Ue Saldanha, manda declarar
o seguinte:
1.0 Que o Capitão Graduado
do Re~im('nto de Infantl'ria N.17, Gaurip) Corréa de Brito. só gOZ<lU 4"l1renta dias dI' licellça (6gistada, dos sessenta que lhe foram conct:dldolõ peJa Ordem do .Exer.cilo N.o 5:1. do prescnlu anuo.

[4

1

!." Que o Alrerf's Ajudante
do Bátalhào
dd Caçadores N." t,
José Mariano de Sousa , só gozou Ires dias de licença registada, dos
lessenta que lhe foram concedidos pela Ordem do .Exercito -.1.'1 ." 64
do eor re nLe auno ,
Sua Ex," o Marechal

- ..~ ..-

Duque de ~élldanha,
manda
declarar
Asa OHi('illes,
por se acharem
comprehendi~os
nas disposiçôes
das Lois de 17 de Novembro
de 1811, e [) de Abril de 18,l[) , o Segundo Sargento do Regim,,'nlo
ele lnfanteria
N.· 1., AUg'IlSlo Carlos Celestino
S<1,HeS; e r) S ldado do Batalhão
de Caçadores N" 9 ,
Augusto
Alves Pinto Yillar.
pirautes

-----*~~*-----

Licenras arbitrada.~ por motsoo d: molestias aos Officiae» abaixo declarados , e COllfirlllarlll.~por Sua E», a U Marechol Duque de Saldanha.
Um Scssâo de (27 .lo melt proxinio T)IIssadll.
Ao Alferes do Batalhào
de Caçadores 1';:2, Auton io Gomes Relego
Arouca I trinta dia. para ('( IItlllllaçâo
dos banhos do mar, Que pur
incornmodos
de sa ud e lIá 1 tem tomado
na devida quautid.ulc.
Em Sess TOde 4. do c(,'I'renie fIIC'!>.
Ao Tenente
Graduado
do I{,g'mcnto
d,!Cavaliariu
N:~,
Lancoiros
da H.AINllA,
.Manoel da ~ Ivc iru .Mendollça Soares Senão,
trinta
dias

para

continuar

a t.ra cta r-se ,
B,f'g-lmelllo d .. Cavallaria
N: 3, J;)110 Mard.as para continuar a tractar-se , e resta-

Ao Capitão Graduado
do
cellino Carneiro,
vinte
belecer-se.
Ao Tenente do Resimento
-Lima Carmona,
trinta
de cam

po.

de Cavallaria N: 7, 'Leonel Joaquim de
dias para couuuuar
a trnctar-se em ares
.

Graduado
do Ilegimento
de Lnfanreria N.· 10, José
l!:duardo
da Cosr a Moura,
sessenta dias pllru !'i" t ra cta r ,
Ao Üapitâo do Regimento
dI! hfallteria
N,"13,
Manoel
Gonçalves
.Pinto Junior,
trinta dias p.sr a S(~tr a ctnr e co n va lescer em ares patrios,
Ao Tenente do lTIe,mo H.~~{irnell'o, l-<:uzebio Luiz Ferreira, trinta
dias para se traclar,
e re;;lal.)t'lect>r mudnndo
de ares.
Em Ses.~"o fie 11 do dtto me'!>.
Ao Alferes do RI'~imtJnto
d,~ IllfanlNia
N" 2, }<'ranci!'co de Paula
.13ralldeiro de 1<'i_;lIcirêd,j, qllart'nla dias para Stl tlilctnr.

Ao Capitão

L.~enças re!li.tados

------~~~~~------

co!&ccdid.t1$1/( ~ Officiucs ahaixo iudir:ado ••
Ao Major Graduado
do R 'Jlluelito
de Cavúllaria
~: 2, Lanceiro,
da RUNHA ,Rodrigo
FrdHciozi,
proTogaçúo
por lIillta dias.
Ao M'ljor Graduado
do Re"iml'lIto <'I" Cavallaria ['.~ :.i., João Au_gusto de AI(HICOurl
JJraga, triuta dias.

o

Chefe inl(;,·.no do b'st<Jdo MQwr

do Exercito

N.O 67.
Qua,-Lel General na Rua de Santo A mbro'!.io, em 24 de NOi)tmoro
de 185~.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

Ex,"
do

o

l\Iarecbnl
DUQUE DE SAI.D,INITA,
Exercito,
manda
publicar
o sf'gu'inle:

Commandante

em

Por Decretos de 13 dr} corrente mez •.
Bafallulo de Caçadores N.· 6.
A Ifetes Ajuda n te. o !~
Iferes ~ Candido
Tf'ixl~ira.
Regimento de Granadeiros da RA lN H .d.
Tenente
Graduado , o Tenente
Gradllado
de Lnfan toria cm dispônibrlidade , Francisco
A uzusto da Cosia e Sousa.
2. o Batulluio de f7elermws.
Reformado
na eon formidade
do 1\ h-ará de 16 de Dczern bro de ] 790,
ficando
addido
a este Bàtalhiio,
ria, Francisco
Gonçalo
Pereira
do Decreto de s:!3 de Outubro

o Segundo
Tenente
de Eng.~lJhe"
Roliru.
por lhe nproveitar
o §. 3.·
do ar no proxirn., passado.

1. o IJatnlh.áo JJ!/ol..d de .dtiradores,
da 7.· Compallhia, o 'I'encnte , j\ ugusto de Faria.
~. o LJatal/ulo Movcl
de A siradcre«,
Alferes, o Furr isl do Hf'gilJlt'lllo de Volulllarios do Cornmereio ~
l"lanoel Antonio da Cun ha ,
Por [Lccret os de 15 do dito m{'!;.
lJatatldio de Uaçadores N.· 6.
Alferes, o Alferes de Infanteria em disponibilidude
, Manoel I{odri ..
gues de Oliveira.
Drsnonibiiidode,
Major Graduado,
o Major GiuduaJo
do Reg;mento
de Lnfo nteria
N.o4, Jm,é Paulillo
de Sú Carueiro , a fim do ssr convenientemenCapitão

te empregado.

1.o Batalhâ., lIfovcl de At-:radores.
pelo ter requerido , o ']'''''"(,1110, Carlos AIIg'lIsto Poppe.,
Batatlulo
i 'acional de Caçadores c/c Sontarcm;
Demittido,
conservando as honras d~ respectivr,
Posto,
o Cnp~t.iio,
Bernardino
l\ntonio
da Silva, por lhe aproveitar
o disposto no Decreto que dissolvêo o BatolhllO
de Elllrrt>~hdo~
P,.blicoô.
Por D~C1'etos de 16 do dtfo m('~,
Heg1'rncnto de Co!;ol!at'iu 1.V n 6.
Tenente
Graduodo,
o 'rellente
Gradcado
de CU\bllaria em di"poni.
bilidade.
João José Barreira.
. •
Batalhão
Nacional de C('çad01'cs de Bragança.
a
Capltao da b. Companhia,
o Tenente,
José Antonio das Neves.
Demittido

I<

Capitão Agg~cgado, o QariLão,
José Bcrnardi.no n ibeiro,
Tenentes,
os Alferes, Franc·sco Maria Marques Felgueiras,
e Francisco Eng-enio da Silva Barros.
AlfcHcs,
o S,Hgento Qllarlel Mestre,
Mnno~l Antonio Adão ô. e o
Primelro S.argento 1 Fr aucisco Manoul Trilviade.
Por Decretos de gO dr>dito mez:
Botalluio
de Voluntario»
da Carta.
Demittido
por assim COI/vir ao Ser v.ço , o Coronel Graduado,
José
Maria da Silva.
Command ante , o Conselheiro,
Manuel Maria Coutinho de Albergaria Freir e , que foi CcH0Uel do Batalhão Nacional de Caçadores
da RAII'IlA
na Villa de Estremoz

---'lt~*-

Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
determina
ciaes abaixo mencionados lenham os dcst inos qlle lhes vão
Regimellto de ClIvaltwia N. o ô.
'I'ou ente Grad'lIado,
o Teuente GradllflOa do n(~gimenlo
ria N" 1, José Iznacio Hourigul's Teixeira Mourào,
dido.
Re[!'Ímcnlo

de Fnfonieria

que os Offtdesignados.
de Cavallnpelo ter pe-

JV. o 4.

da (j,~mpunhia
de Deposito,
o Major Graduado
H0gi:llen~o de Lnfa uter ia N," 1), Manoel Feliciano Dias.

CümmuflJ,H1Lc

do

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

Sua Ex." () J'Vlarec!Jnl Duque de Saldanha , determina que os Srs,
Commandnnre,
Gerues de Engenheria
e Artilheria , e Commanduntes das Divisões Militare.s, rcmettn m . a este Q.uGrtel General,
até
no dia gO de l\g-osto de cada an n o , clasaiflcndos por Corpos, e acompanhados de urna reluçào , conforme o seguinte modelo, os requer.rne ntos de t odos (\S rnil.tar cs que pertl'llllam frequentar,
110 prox iIpo alp10 lectivo e futuros, as Escólas Polyteclmica
de Lisboa c do
Excreit:),
Uni ver sid ade de Coirnhra
e Academia de) Por lo : except.uandc-se
os d aquel las Aulas q!le outiveram anleriormcnle,licellça,
t~ ]l..las Cerlidõ(!s.
de 1I1:.ltriclllu de que lrflcta a Ordem do Exercito
N ," 38 de lIH;l, Irro~tr"rem ter úlo (lJ.lprov.ados nas,Cadeiras
qllc
comprelwndao\
Q aflllo que frequenturum,
do Curso a, quê se destiIlIl!Pl;.
quaqdo nrlOl lt'n)luUl de pa;Silr a outra E~.cóla, QU munar de
(~u. ~o:. fazendo.se sauçr 1\0' H~feridos militares que não se dará segUiUlt'111 o ~í.ssllas per~t'ncões,
se os req nerill1cll tos forem en viaçios, a
e~le Com mando em. Qhefe,. dCPQi. da sobredit.8 época.

-*~*---.

Sua Ex..a o Marechal Duq1le de Saldanha,
manda t\eclarar o seguinte:
1." Que o Capitão do Regimento de Infanlcria N.· 5, Jgnacio
Ft:ucira. Pin~o, co~cçou agoz;lr alicen!;a rçgistaç\a de c~nt,oe .villt"~

dias que lhe foi concedida
pcl., Ordem, (lo Exercito
N.· 58 do pre.
sente anno , no dia 20 de O'ILubro·llltimo.
2." Q.ue o Tenente
GrudllaJ~~ .do, Reglmen.to
de Infanteria
N.·
16, José Infante de Sequeira
Soares, só gozou trinta e um dias- doa
sessenta
que lhe falam concedidos
pela Or detn do Exercito
N. o .!6
do corrente
a u no ,
_
3,·
(~IJC o. Alferes
do.Regim.ento
de Infan.tetia
N," 17, Julio Ca_.
zar Augusto
de M. nezes, só gozou trinta
e oito dias dos oitenta
a
quatro que lhe foram conce(.hdos
pela Ordem
do Exercito
No" 5ã do

corrente

a n no,

-.~.-

Licenfa arbitrada por motino de molesiia ao Ofjicial obaimo declarado, e Confirmado por Sua E», a. u JJlm'ec!rCJZ Duque de Saldanha.
/!,':mSeesáo de 4 do corrente melo.

Ao

Cirurgião
Mór do HegimenLo
de fu.funteria
N."9,
quim H(,dri.gues
Pereira,
trinta dias paca continuar
c cou valescer,

Antonio. Joaa tractar-se

-*~h.r:o.:",--

j,

Ltcençfl rCl!illada concedida ao Ojjicifll abaixo ind'cadn •
.6.0 Alferes do Bat.alhão de Caçadores N.· 7.,. João J.uslino de .Mat ....
tos, dois meZl~S.·

o

Chefe. inter.no do Jútado Mmor, do b'~,,.cit()
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Quartel General na Rua de Santo Ambror.io, em o 1.. de Dá.cmbr~
.

de 1852.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex.- b Marechal DUQUE DE SALD,~NlIA, Commandantó
,Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
Por Decreto

de 4 do me'! proximo

em

passado.

Regz'mento de TToluntarios Nacionae« da Commercio,
D'emittido,
por não convir ao Serviço,
o Uapitâo , Tbornaz Maria
Bissone Sobrinho.
Por Dt'C1'Cto de 19.do dilo me,.,
SUA MAGESTADE
A HAINHA,
Houve por bem Gr adnnr no
Posto immedialo contando
a antiguidade
de 29 de i\ br.l de 1851;
os Segundos Tenentes de ArLilheria abaixo mencionados,
em atten s
ÇllO a que esta Classe foi a unica dos Officiacs das differentcs
Armas
do Exercito que nrto foi contemplada
na promoção daqnella data,
e dever-lhe
ser applicavel o Decreto de 3 L de .Maio do dito anno,
Estado J.ltlaiot de Artilh.eria.
Os Segundos Tenentes,
João José Soares,
Ignacio José Baptista,
João Thomaz da Costa, José Maria da Ponte e Horta, Joaquim
Antonio Baqueie,
.João Antonio Pereira,
José Lazaro Moreira,
Anto-nio da Fonséca , Antonio Hibeiro da Fonsêca , e Francisco
José da Silveira.
1.o Regimento
de Artillle7'ia.
Os Segundos Teuentes , Joaquim Bento da Cunha, Manoel da Roza , Antonio Joaquim de Sousa Mariarcs,
José Joaquim Roxado ,
JOM Corrêa de Mesquita, e Antonio Marinho.
Q. Regimento de A?,tz'lhcrta.
O Segundo Tenente I\judilnte,
José Maria Pereira de Alhiada , e
os Segundos Tenente",
José Fernandes Viegas da Gama Nobre,
Custodio Manoel Leite, ViceJlte José de Moraes, Fermino Antonio Pereira Leite, Joaquim de Carvalho , e José ,Maria do Arco.
a. o R« eimerüo de Artilheria.
Os Segundos Tenentes,
AOntonio Maria 'rorrães,
José Maria Téi.
xeira Braga, João Pestana dos Santos, e Manocl Vicente Simões
da Nazareth.
Praça de Peniche.
O Segundo Tenente Ajudante,
Francisco Gonçalves de Sousa.
Praça de Abrantes.
O Segundo Tenente Ajnd1tnte, Jgrracio G uerreiro Mes{re~
U

..

'II
,

. Praça de Folença,
Ajud aute , Florindo José da Guerra.
Escola Pol,lliechnica.
Tenente,
Lente Substituto,
José Maria, da

O St~bundo Tenente
O Segundo
Horta.

J'onte

e

,

Disponzbilidade.
I',
Jayme Florindo Pereira,
Antonio Claudio
Gomes,
e José j\ uselmo Gromicho Couc-iro.
Por Decreto da. mesma data,
, .Regimento de Caoalluri« .N o 4.
Tenente Graduarlo , () Tenoute Graduado
de Cavallaria em dispon ibilulade
José Vicente Tahorda.
Por Decreta de 23 do dito me$.
Batatliâo
de C'o,ço'durfs N.· I.
Capitão Graduado,
o Cupitâo Gradurulo de Infunleria em disponi-

Oa St\g'llndos Tenentes,

ç

bilidade,

MunDel

Joaquim

Mlls<:arenhll".

.

por l Iccret o de Q,i, do dilo mez;
SUA MAGESTADE
A tUdp;U.-\,
J]"\lve por bem Prornovêr
çs Olliciaes abaixo me n cion a dos , para preheucherern
as vagatura ..
CJIIC existiam
I1IJ5 Corpos
de Artilhcr ia,
.
Estado Maior de Arlitlwria.
Primeiros
TC>!H'lItes effectivos , os Primeims
Tenentes
Graduados,
JOlW Jo,é Soares, I ~Ilncio José Baptista,
.JoflO 'I'hornnz da Co~-,
ta , José ,Maria d~l Pnute
c Horta,
e Joac.juim Antonio Baquele.
1.· Rep,imento de rlrtiihcria,
Primeiro l\:nclllc,
o Sq~!lIJd.o 'I'eucnte , 'I'neodoro José da Silva
Freire.
~. o Ucaimento
de .rl rtillicri. •
.{>rimciros Tenentes
effectivos , o Primeiro 'I'encnte Graduado,
José
remandc:>
Vie"as da Gama
Nobre;
() Primeiro Tenente
Graduado do E,tado ~Iai()r
d e Ar tilher ie , ,Joúo Antonio
Pereira,
e o
Seg uudo Tenente "Antonio
José Camillo,
.
3.· .Reg1.1nento de A rtilheria,
Plimeirm Tenentes ~ os St~galldos 'I'euer.tes , Aleixo José Pereira,
e José Ve nan c io da Cost a , c 0.5 ~~egl1ndoi! Tenentes
do 1.0 Uegi1uento
tte l\r~ilhl'ria,
VicelJle Ferreira
Ramos,
Domingos da
.Apresenlaç[lo Freire,
e José Mtllloel
de Araujo Corrêa de .MoJaes.
Praça de Peniche,
Primeiro
Tenente effel'livo,
Ajudante,
o Primeiro Tenente Graduado Ajudante,
Francisco Gonç(llvcii de Sousa.
Escola Pol!Jteclmica.
Primt'iro Tenen te effpctivo,
o Primeiro Tenente Graduado J Len~e
Substiluto,
José ..\'laria da Ponle e .Hqrta.

( 3 ]

Tenente

Por Decreto da mesma data,
1.0 Batalluio de VctclaItOf;".
addido , o Tenente deste Corpo, Simão

-.~~*Marechal
Duque de Salduuha

de Sousa Serpa.

, determina que 05
Sua Ex." o
abaixo menciouados tenham os destinos que lhes vào designados.
Reoouento de Caealloria
N.· H.
Cirlll"tfião de Brigad~ Graduado,
o C1rllrg-illO de Brigadn G~adllndo
do ltq;ímento de Lufa n tcr iu N.· 19, .Manocl de Almeida Ferreira
Maio.
Bata1:!u;o de Caçadore« IV.· 6.
,
Tenente Orarlllaoo,
o Tenente Graduado do Uegimento de lnfan':
teria N.· 13, Frnnci-,co
Antonio
ela Silva Neves, pelo pedir.
Aift'l'r5,
() A!f,!rc~ do Batalbão
de Caçadores N: 8, Manocl Augusto Curdozo da S lva , 1->,,10 pedir.
]I,.laüulo de C(/f;ildofcs JV.o 8.
AtfNes, cs Alferes , do Batal ,~1O d'~Caç<Jd()res N." 5, André Barba
Caste.Io Bra nco , e do Butalhuo de Caçadores
N.· C,. D. José
l\liguel Ju Silva Pessn n ha , pelo !J;1Ver(·1l1 pedido •.
Batolháo de Caçadores N. 9.
Chur~i;lo Mór, (, Cir'lfg-iào Mór do liegimento de Cavnlluria N.o3,.
Joaquim de Almeida Simão.
Re«illlento
de Iufnntcria
N. c 7.
Commandante
da 3.a Companhia,
o Major Graduado do Regimenlo de ln fa nter ia N. 4, J01gC A U;llsto AI ta villa, contín uando no
exercício em que se acha.
Regimento
de [nfanl cria N: 12.
Cirur!{iãn de Brigada Graduado,
o CirurgirlO de Brigada Graduadodo Butalhão de Caçadores
N." 9, .JoitO Jnsé de Lima e Costa.
Regimento
de Infanteria
N.
3.
j\Jf,·((·s, o Alferes do .l3alalh~lo de Caçadores N." 6, Sebastião Botelho Pimento! Sarmento,
pelo pe dir ,
,

omcía~

U

U

U

]

, '---~~;';<"'-,-Relorâo de dois Caruiidatu« que .\U /1 MAGEST

AD 8 ARAI.
NH A Houve por bem Jltlan,Lar admitttr n(l CoLtc;gio Mililar,
na
quaiidade de Alnrnnos Pensitmsst a» do H~tQdo da Closse do Eaxr»
cito, pelos motivos que 1iáo dedaFàdos ad~allü; o:osseus respectivos
nomes.
José F.lcc;ano
GOllvêa Cllbral.
fllh,., do Major da 3," Secção do
Exercito,
Alllo'lio d~ GOll\êa Cabral,
por ter a seu !n\'or o dispi sto no Art. 11.- do D.;crelo de 11 de Dezembro de ]851, corno
orfuo dp. pai e mãi.
AULollio ,Maria lli.vur de Sousa, filho do-Capitão doBaLalhüo de Ca.

[4 ]
çado res N" 6, A ntonio José de Sousa, por 'ter a 2," prereren-cia
do A rt. II.· do Decreto de 11 de Dezem bro ultimo.

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

Sua Ex. ... o Marechal Duque de Saldanha,
determina que os Com.
mandantes dos Corpos de Veteranos,
e Governadores
das Praças,
remetiam ao Com mando em Chefe do Exercito,
todos 05 semestres,
relações de antiguidades
dos Officiaes effectivos, reformados,
e addi ..
dos aos mesmos Corpos 011 Praças, conforme o modelo N,· 2 do Decreto de 14 deSetembro
de 18-1.6, publicado na Ordem do Exercito
N: f>O de b de Outubro do dito anno,
-*,~,~-

Por Aviso do Ministerio da Guerra de 18 de Novernbm próximo
passado , foram concedidos cento e cincoenta dias de licença rt'gistada, para ir a Paiz E8lrullgeiro,
ao Alferes do'Regimento
dê Gra.
vadeiros da RAINHA.,
D. José da Camara Leme.

-

..
~*---

Sua Ex." o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o seguinte:
. 1.0 Que o AlfcrE"s Graduado
do Regimento deInfanleriaN,.12,
tuiz Augusto de Castro Domingues,
começou a gozar cm 13 de S~tembro ultimo,
a licença de quarenta dias para uso de bn n.hos do
mar, que como .Primeiro Surgento Aspirante a 'Ofticial lhe tinha si.
do arbitrada pela Junta Militar de Sande 'em Sessão de 25 de Agosto
proximo passado.

~

-*~~.-

Li-ce'l1fO arbitrada por motivo de molestia ao Offtcial abaixo declara»
do, e Confirmada por ~1.ti!J Ex. a o Marechal Duque de Sald.anha.
I!.'m SeBsáo de 15 do me" protcimo passado.
Ao. Tenente do Regimento de Cavallaria N." 8, Fernando
Alfonso
Teixeira de Carvalho Sampaio,
trinta dias para continuar
a traetar-se.

-.~.---

Licença relfidada concedida ao Officio l abaiea indicaao.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores
Ma&c&cenbas, trinta dias.

:.{) ,CMiC

N.· 6,

Francisco

inlermo, d" Eúada MaIOr do Eeercito

Estacio

=

de

~11,.tel

General

na Rua

de Santo Ambro'f..to,
de 18f>2.

()RDEl\'1 DO
"

.111\

Ex.-

(1

MMl'chnl

C!.cfe do Exercito,

DUQUR

uiuude

em G de

EXERCITO.
Commandanle

DR SALDANH,\,

publicur

Dt7.ertwl'o.

o scguínte

em

r

DECRETO.
"nmando em Cnns:derac;ão
(1 qll~
Mp. representou
o Tenente
de
1 nfallleria,
Sebustià«
AIIg'\lsto
da Costa Leu 1 , qUI! actuulmente
se
acha s.·rvlllrlo
ern Co nnurs-ao
no E.lado
da Ln-lia , e a vantagem
que IHO\ Irá ao Sprvlçn J., SIIII pnrnanellria
no mesmn E,ladn,
pelo
htfll q'le alli se tem co ud ux.d o t Hl'i por b.m Pr, IJI<l\'ê·lo no Posto
fie Capitão,
c -n rin nn ndo a pertencer
ao Exercito dI' P"r1I1;!al, se m
prejlllso d.,. OfTIc,ue. 1J',lj .. Hllti~ns da sua respectiva
(,In~se e Arma l
e na coufor mi iadl' do l Jecr c to de dez de Setembro
ele mil oitocento quarenta
e ~I·i.,ficando
esta Minha Soberana
Resolução
nulla
e dc· III'IIIrUIU
effr-.to , quando
o agraciado
deixe por qualquer
moti.
vo dI' servir no supro dito E,la,i .. o t ernpo qlw a Lei determino.
O
Pre.idcut
.. do Couse lho fie Ministros,
Ministro c Secretario
de Estudo iuter no dos ,'egocir,s
dn Guerra , o tenha assim entendido,
e
fuça e xr-c uta r, PIlÇll da. Nf'l'essid,ldt's,
em trinta
dI' Novembro
de
rrul oitocentos
cincoeru a e dois. = H.AINfL\.
= Duque de Sal.
danha,
Por Decreto

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

:~Odo 1I1e'L proximo pas.ado.
de Jwgen/wria.
do I{I g lI1ellto de CHvllllnria N.·}, Silverio
de

Cmpo

Tenente.
o Alf!'res
gll.to Perelrll da S 'va,
do Art. ;W: do Decreto

Ali"

por se lI('har hnbdllado
na conformidade
de JQ d,: JlIneiro
de 1837.

Ncgimc11/o

Je ]Il{anlcria

N.· b.
Infantt'ria
cm dispo.
da Costa Noronha.
/lraç(J dIZ Scn'(J do Pilar.
l\bjor,
Govl'rnadnr,
o '~lajor Grdrlu,ldo
do Rpgimento
de lnfan.
teria N.· G, JntlO Gahão,
prln hU\'er rN]llerido, c 1'01 attpnçlto
a ter [pilO as Campunhas
de 1826 a I8Cl8, e a de 183~ 11 1831" a
fa~or da Legitimidade,
ter os i ,tido á her(li('a def('zo da Ilha T..r.
Cf'I.ra, Ilaver emigrado
pelo Gnlliza,
dpseJl"Jalc~do ,,/IS pr:li~ dI}
MlJldello,
(! O ter
sido feriJo l!Ifl\'POIclIle
na acção de 29 de Se ..
Tenente
C1radllndo,
o TI'nellll' Grar!uodu
nibilidade,
!<'rallcisco
Llldovillo
ITnlllf'm

lembro de 183..>., lias

lillhas

do Porte.

de

•

Tenente,
to

o Tenente

ue

de 801151.1,

q ueucia

Illflclim:dade
do Batalhão
castigo

p ...l;l

do seu irregular

CC,IJI

tempnrr1"7·a.
de Caçauort'.
N.· 9, M Ilnof'l Pinespaço

de

belS

mezes , em COUse.

pO' t un ..n t o ,

--~;'~tk-

POlU',\I{ 1:\.

=

=

Ministerio
da G uerrn.
Hepnrti(;fto
Militar.
= 3.· ~f'eQão.
:Em uddjta rns nt., á Portaria
deste Millislerio
Oe 2:) de Sdelllhro ui.
timo, e como resol uçâo ria ex pn~i~ào . do B· iga deirn G ra d lIado Di.
r r ctor fio Real Collo>gio Militar,
de ]9 uo cor re n te m.'t:
M.ilJdil A
]L\!:\HA
pela Secretaria
de Estado nos N,)\,ocips da Guerra,
declarar
ao mesmo Brigadeiro
Director.
para "CII con hecime nto , (! devidos offeu os , qne os bo nets IHtra o pequeno
uniforme
d(l~ Omeiac's
du E~tl!do Maior do referido
Culleuio , dI' <lllt' tro('ta o Art.
1· do
ph.llo dos resper-t ivos IIl1ife,rm('s,
Pllblicado
IIn Ordem
dó Exerci!"
I'i: ••
407 de 30 de Ago,!o
do pr esente 011110, dt'l'ern - er 1:<11110 os do~ Officiaes de Illfal\ter:u
do Exercito,
c .. m as letrns e corôn dos ar-tuues
que assim ficam sub-t ituid os. P"ço das Necossidades
, em <t7 de No-

vembro

de 18f>2.

Duque

de Sutr!tMdw.

--AVISO.
...~')~ ..-= H('parti<;:to Mditnr.

==

= H." Sf'c<,'ão.
aCl'rtar J..Iin.tlvllll"·lIte
II~ l()lItn~ dos
Corpos
dt' prilu,·ira
Linha t' dI' Vd.'rnltos,
Iwm corlio dHS Prar,'ns
de Guerra,
c,om cs do ,\r.enal
do Exercito,
e serem dt'pois li e,le
enviuda,
lIS SJtl'ftll,O"S,
que occorr,'relll
, a f!ln de que () n''',lIJo
Arsrn,,1 tf'uba I mpre em dia, a carg-a dnqut'I't's
Corpos,
e Praças,
e
possa competentemente
informar,
eflUI plt'no
cOllh,'cimento,
sobre
o direito uo, te,pectivos
fornecillJelltos,
e nào sl·odo slIfficiclj[t·S pura
ter l'm dia a referidu
carga,
lIS rt·lações,
qlle
se dào, dos artig-os If'"lidos por d 'se;tores,
011 prnços
com IJilssag,'III, poi~ que II falem var~ar lIIuitas outras eatl~a~ I dt' que o J\r~t'nal não h'm c(lllh~'cimt'llto,
cum., deVI! ter, 111",1110 para que SI' "ilO
o cnzo de lião cOllt'torrrcm
as earga~,
o que IIt'UI Si Olprl' deixa de ucont~c('r,
com d ...trilllf'lIto
ti.. SHviç " c da rl~caljinçüo:
Houve por belll ~U A M
EST t\ J) E
A H.Al\IIA,
a QUdl1 flli prl>sl'ntH a rl'presl'lllflc,:llO,
sclbrc.o
assume
pto, do I n,p"ctnr
Geral do predito A r.~llal do Ex.orcilo em seu 011'1.
cio ['.' Gtit de ~Hdnéorrelltemez;
D,tcrlllinar'oeeguillle:
1/ (~lIe
o .. COllà .. lIl<ls AdulIllÍ"trntivos
de t"di'S o~ Corpos do HXtlrcito,
e de
Vt'lerü!los,
e 8~.i()) (Js da~ Praças .. ln quI' 06 hOIlVf'f, OU os ·Gover.
núdore!i dos pnnlo~ f .rtiflcados,
,,!TI qllê lião havendo
tUI'S C'ln~lh(ls,
f'X. Ia lJIatprial
de glil'rta,
t' mai~ effeitos,
remetiam
&0 Arsenal
do
lhl'rclln,
até n dia ~O de Janeiro
pr()xtlUo futuro,
tlm mappa
de
lodoll 0$ urtigos de arlll!1UlclI.to, equi pameüto,
a u.Leuliihol J w~lerLul
l\'1'ni,tcrio

J II.·

dn Guerra.

e E1t." Sr.

=

Convindo

de

An

1

[ :l ]

morra

de guerra,
e mais objectos
a Sf'U r-argo , Sf"1' di, o
rc.ferido· no
d'a iiI d .. Dt'll'mbrn
do corrllntc n nn o, 2. QIJf', J. poi., se envie
SlIccf'.5i\·amente
ao mesmo .-\rsen«l , r,I~" dia lá d .. uu-z .f';.\"lIinl'·,
IIIIIa õefliçlll) mensal , ref~'riJa ao fim (I.> IItl'Z Hnlt·n·dl·IlIf>!
co'Jle,.do.
lnd!l. as a lteruçôcs
para mais e rara menos,
qlH' (('cnHf'r"m
"0 mez
élqlHl clln se rcfer ir , com excllls:\o poréru dm.llrti!{os
fornecidos
pelo
Ar scnul , 011 m-Ile cntrf!g'lIes,
plHqlW disso 1('111 n mesmo lodo o C,Jnhooimento.
O que ,\ Mesmu
:\lI~lIsta S,·t;)IOfa
Manda
Ccmmunicur a V. Ex.-, corno C,HllmnHdallte
. m Cht'f~ do E"erc;(n,
fJllrll os
dC\'idos cffeit(ls;
na illtelllg-enclfl
de que 1I(',1a dat a se da ('llldlt'cirr.enLo da presente
J),'tcrlllinllçlw
ao Iusprctor
Gt'rnl do Arsenal
do
Exercito. Deos -Guarde a T •• Ex.", Paço d as Nec-s-idad-s , ern 291
de Novembro
de IW>'2.
DWlllc de Saldanha.
Sr. Comuran-,
d an te cm Chefe do Exare.to,
0

Sua

Ex."

(l

=
=
-"~~,,..--MarechAl
Duque dr- Saldauh a , determina

O!TJelaes

abaixo

Alferl's,

o A~ft'r('s 00 f{"gIUle II to ueCavallaria
pel,) pedir.

Regimento
J"Jó,'s,

B<Jta

'lllío

us dest iuo s que

1\':

de Cacoll-iria

de

rrlf0.[orf,ç

Rcgime/ltt)

de Iilfall/cria

José

daS:lv.

6.

N.· 9.

o Alferes
d .. BillalhtlO
de C;.çauoH·s
gll~Lu da Fon"êl!R Aragiío,
pdo ped r.

Jicgimca/o
ria N.v

1,

o C,lpjl~l')
GII.ddlJl()

Alfer('s,

C .. p;lão

que osvào desi-

b.

N.o

N.·

lhes

Oràdil<ldo
do Hf'glft1ento
de Infan ...
do, Santos
PllICfllel,
pelo pedir.
Rep,imenlo de liljt)JJf.;rw
N. o 13.
o Tenrlllr
d,) HI'~iUlenlo
de (ir8!1ildeiros
da RAINHA, An ...
Jo~é Je Sú Tenrein,
pelo pt-dir .•

Cllpit:lO Gradnad(),
teria N.· 1~, Ju,é
Tf'llente,
tQnio

tellham

nh'lIciollauo';'

I.},C

/nfún/(.I·in

Graduado,
o Cftptl:1O Gradllnuo
17, AlIlonio
Maria Campillo.

N.·

õ,

Au •.
\.

N: 16.
do Hf'gimento

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

Antonio

de Infante ...

•

[ Tendo hav;,:lo f.11l ~ngmUJ 110 eOll/po. içl/o /.V'fl0{rraphica, da dispa.
i!) inseria '/UJ Ordem do Kcrn:tlo N: 67 de ~4 de l\o'vemúro
.ulli,"o. lWlJudklL/e
Re p,d)/i.:(t nesta Ordcm.]
Sua Ex." (I .\1 arechal
DIIC]IlP. dt~ Ral.Jallha.
dl'I"rmina
qll~ os Srs.
Con.munnafltp"
Gera!'. de EII"euh"riH
e Arltlhf>flll,
(' ('clllmalld"nt, s das Divi,ões
Militares,
re~n 'liam
a t·.tp (~ )art!'1 Gt'Ill'f.JI, ulé
80dla 20 de Agnsto decadll ann",
rJa,.ifJtarl""porCoI'p(h,
('acom-

,ir

panhados
dll IIU1a rela<;f\o,
cOflfurm(' o ~(':rllipll' modelo,
(•• 1t'C]l1pr mefllo~:de
todos (\s mil;lares
lfllC
Twrl"nd 1111 fJ't'ql:f'lllllr,
110
pr( ximo aUllo lt!clivo c fuluro. J as ll.CÓ:ilii PoJyleclHHca
ue L,,,bu<I e do

."

[4 J
Exorcito

, UnivNsid,i'tie de Coimhrn,
P. }\cnd(,m;a
do T'Mlo: excc-.
os d aq ur-l le.s m.l tares qu- o ht rver .•1ll an!Ni",.rn":II('
!icell•
Cl'rt.idót>·s de matricula
de qOle tru ct a ii Ordl'ltl doExor«
tfl
N." ilS de 181,:1, mostr arurn ter sido O'prH\IVHdt~S
nas Cadeira~
'lua
comprehendnnJ
o anilo que frequentaram,
d o C\lr,n a <]lIt' ~(' de,;ti.·
n am ; qua o do não te nb nm de pai!liIH a o ul r n E~cóla,
0\1 m'IlLlr
de
Cllr~o:
fazendo-se
saber
ao, rr-fer idos mditarcs
qll'> nfto s,> ti trá seglJilll~lIto
ás SlIUS per tençôes , se os reque riruv n tos fo.rcm eu viadus a
este Commando
em Chefe,
tI"poi,
dA. so bredira <'!loca.
pt uaudo-se
c: <1 , e- p-Ias

--.~.h~.--

de Snl d.ruhn , mnndn .(lecl"rar
As ..
eom ureh en d ido n as (J:"p'hi(J;. s clus
L ...i~ dt' 17 de Noveru bro J(~ [31·1, c [) de Ahril de 181;1, o·A',spe.
çnda uobatalhrlO
de CaçadoresN:1"
.1()aqllllIl,J".é
COl!l!O d e Car-,
valho,
Sua
rifnnte

Ex:.& o Mareehal
Dllque
a Orneil}l,
por -se achar

,

--*~*---

LicenfM arbiirado« por mot uro de molestir.e ON Oili tOCI! abaio:» ,Icel!rados , e COIl!irmarlos (JOI' .';I/rt Ex. a () jjJcJt'( c1iul Duque de :SaLdanha .•
1~'1II SCSi.tio de 18 do me7.7woxi?JIo
p(lsmdo,
.Ao, Capõlno
G raduudo
df) Ht'g'imPlIl.n de Ca\'allaria
N. o 5,
dl1 Cnsta Pimenta,
trinta dias pnru Sp lrllctar,
Ao j\J',jor (jr<tdllado
do lt:.!gimento
de rllf'allleria
N·o 16,
d~ l\la.carelllJa.,
trinta dias para contilluar
a tractar·s·.·.

-----.~)~.----aos q(ficines

E.,t"vüq
D.

L~iz

.

Licenços reJ!illladlls cmlcedirlas

abaixo
indicndflll.
Ao Tellente
n rarlll:ldll lL>.lt('gill,<~lIto de Cavallaria
1\.0 i:> , Joaquim'
Proc0pio
Call1tii,),
pror1l:_:,aç<lo por dois 'Ilezes.
Ao Te n ..n te G rati dado do l{egi lIlen to de r II fa n Icr,ia N.· 9, Jcron i.
·mo Otnrin de ·C'htr0 C thrul e A Ibuq uerqlle, Ires (I)e·zes.
Ao CapitfloGradllAdll
do l~t"gilllenlo de -Iufanleria N:14,
Manoel

Pedro

Roza,

se.sellta dias.
--*~Ç(

-

pnr Sua Ex
o Marecl~al
Duqlle
de Saldanha, as licenças que os Srs. Commandnntcs
ria 3,", e 6." Divisões
Militares,
particiJ.>ararn
ler,:m concedido
aos Omciaes abnixo me ..'cionaclos ,na conformidade
do 9. .II da determinllção
da Ordem dG
Exercit.o N," 68 de J4 de O\ltlloro do nnno proximo passado.
Ao Alfen's Ajudante
do Ltegimento de Illfanteriu
N." 2, João Fi.
Foram

confirmarias

lippe de GOllvêa,
quinze dias.
Ao Capil:1O Cl-raduado
do Rt"gimento
gos Lopes XiSlo,
quinze dias.

de lnfanleria

N.· ]2,

Domin-

>O Chef-e inle.r..no do E'dado Mawr do b'xcrcito
,

.

N.~- 70.
Qwwtel

General

na Rua. de Santo Arnb,.ozio,

em U, de DC'I{embro.

de .18i)~.

()RDEM DO EXERCITO •.
Rua, Ex.- n Marenhnl

DUQU"E

Ghefe do Exercuo , mondo

DE

pllhP(':IH

o segninte

-*~-

-

Commandante

SAJ.DANH.A,

em

r

Sua Ex." o .l\llHPchal 1)11'1;1<' ele Saldanha,
determina que 011
Officillell abaixoint!llclolJudos
lenham os destinos que lhes vão desi ..
g.nadol.
BfJ.lalhâô -de Caçadore« N. o 5.
Alfere;,
o Alfe"l'es do Batalhão de Oaçudores
N." 7., João Justine
de MOlHos, pelo ped.r,
Regimento de Infanterio
N. o 4.
Caritão da 5" Companhia,
o Cn pitáo do Regimento de Iufenteria
N. o 1 ~ José Pestana 'de Azevedo, pelo pedir.
Regilllento de [nfantcrui N. o 1'7.
Capitõo Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento
de Infan ..
teria N.· 13, Manoel Jeremias Seromenho •

.

-~.-

Sua Ex.· o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o liegoinle:
.
.'
1.. Que o Capitão Graduado do Re_!!impnto de Cfl valla ria N.06,
fazl'nd() };t'r\ iço lia Escola Vett'rina'riu,
Luiz Jóse da Conceiçâo , só
g'JlOU vinte e cinc 1 dias,
da licença r"gi~tada que lhe foi concedida
pela Ordem do Exercito N: 62 'do corr e n te au no,
2:
Que o Capitão Graduado
do BlltallitlO de Cf!'t;adores N: 4,
AU;justo Ct'7.ar Cord 'iro, só :!0Z011 sl't"[jla f' oito dlélb de Jirpnça da
J ". Ia q III:' lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N.· 51 do cor.
r e» te ao no.

3:
(~ue é .To~é Maria Pereira de Almada,
o verdadeiro nome
do Sprrllllrlo '!'PIIPllle Ajudante (h '2.0 Rl'gimento de Artilh"ria,
que
reJa Ordem do Exercito N. o 68 do corren te anno -' foi promovido
R Prillll:"
'l'enl'nte Graduado.
4.
Ilf' oAlf"re,
do Batalh5.n deCaçndoresN:
8, Andrp Bnrl;>a
Castpllo Branco.
só gozou vinte e um dias, do licença f('glotada que
lhe foi concedida pela Ordl'm do Exercito N. o 58 do corrente allno.
U

_.~~.--

,
Regimento cU Infante ..ia N. o 15.
fortn [3andelrns,
os Primeiroi Sargento!
Aspiralltes a Otncil1f's do
,~e,mo C~rpo, Joaquim Guilherme
Leolte Corte Henl, e Fr~l1CISCO Maria da Cruz e Costa,
por se acharem habilitados con(er-

.

\,

f, ~ ].

-.~.-

me. o disposto no §. lO,· do Art, 1.0 do Cep,
~O de Dezembro de 1819.
•

8. q do Decreto

d~

Sua Ex," o,Marechal
D,uqlle de. Saldanba , m,anda,dcc1arar
As ...
pirantes a Olflciaes,
por se acharem comprehendidos
nas disposições
das Leis de 17 de Novembro de 184.1, e b de Abril de 1845, o Pri.
melro Sargento do 3. o Re~imêlÍto
de Artilheria,
Francisco Simões
Pereira de Carvalho;
e o Furriel do 1.. Regimento da mesma Arma
Francisco
Maria da Gama Lobo Sepulveda.
'

-*~*-

'Licenças arbitradas por moteoo de molestia« aos Offioiae, abaixo declarados, e Confirma-laf por Sua E»..a o/J1m-echal Duque de Saldanha.
•
• /i.',n Se8S(~o de 22 do me15 proximir paeeado,
ko Capitão Graduado
do Regimeuto
de Infanteria
N" 11, Fran ...
cisco de Assi« Leotte , trinta dias p::tra se acabar devtrnctur
, e convalescer ; devendo ser gosada 'onde se acha actualrnen te,
Em Seesâo de 25 do dito rne'li.
Ao Capitão do Reg,imento de ln fanteria N. 07, Cezario José CothlZ,
doia mezes ; devendo ser- gozada aonde reside actualmente.

,.

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

C.icenças regidadas- concedidas aos Ojjic;ues obaieo ..indicadm.
Ao Sr. Cqronel. tio 2.° Regimento
de Artilheria,
J,oão Manoel de
Siiusa, trin ta dias.
A,o,Tenente' Ajudante do Regimento de Infanteria N'"l[),
Francisco
, Pereira da Luz , ti inta dias.
•
Ao Capitão Graduado
de Infanteria
em dieponibihdade , João Baptista Nunes, dois mezes.
'

-.~-,

Foram confirmadas por Sua 'Ex." o Mareohal Duque de Saldanha, as licenças que os Srs, Commandantes
da 1.., ~.•, e 7.& Divisões
Militares I participaram'
terem concedido aos Omciaes abaixo mencionados,I na ('onformidarle do §. 11 da_ determinação
da Ordem do
Exercito N" 68 de 14 de' Oll~ubro do anno proximo 'passado.
Ao Ci'rurgiã
Ajudante. do Regimento
de CavaUaria N.· 1 I João
Bapt'sta H.IlHo. cinço dias.
A9 C.apil_ão Graduado do Batalhão de Caçadores N" õ Antonio
, Maria de Brito; quinze didS.
Ao Tt'nenle Graduado
00 R~gimento
de Granadeiros
da RAINHA,
Sebastião .José Leal Pinto, df'z dias.
Ao Tenpnle Graduado
dn mesmo Regimento,
:Francisco Augusto
da Co~ta e S"U5R, quinze dias.
Ali Major Graduadll do neg!nlento de Infanteria No" 14, Luiz de
.MdtlOS Soeiro, quinze dias.

o

Chefe inte"'J&odo .B.tado Maior do b'x,,.cito

=-

QUMlel

General na Rua de Santo Ambrozio,
de 181)~.

em Ql de De'i:em01'O

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe

Ex," o Marcchnl
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

o seguinte

em

Com mandante

SALDANHA,

:

Por Decreto de 9 d" corrente rr:e:;.
Hata-hâo de Caçadores N.· 3.
da 8,& Companhia,
o Mlljor GraulJudn

Commnndante
ria em dispo nibilidade

, Antonio

Bataihâo

Dcos

o Major
Graduado
Pitla Negrão.

de [nf'asiteria

Regime'l1to

,

Eslado

o Alferes,
Ajudante,

de Infanteria

G~adllado
Pimenta.
Fellx José

de
de

N.· 7.

Antouio
Joaquim
de Almeida.
Herculano
Augusto
de Barros

e Vas ..

Por f)ecrd(l de J õ do dilo me'!..
.Maior do Commnndn cm Chefe do Exercito.

Adjunto
Chefe de Secção,
() Uapilào
Gllldulldo
geuheria
, Frederico
Augusto
de Novaes Corte

,

de Infante-

N.· 3.

Comrnnndant«
da U~OIpllnhia
do Oppo!ilo,
o Mlljor
Lnta n u-r ia em disporub
Iidade , Alexandre
da Gama
All"ert's,
o A lferes de lufanteria
ern dispouibilidade ,
Sousa e ~alltos,
Alferp$ Ajudante,
,Alferes,
o Alferes
concellos.

de InfanteLote lho,

de CO,çadores 1V,. 9.

Commandante
da 7,~ Companhia,
teria em disponibilidade,
João

Reeimento

do Menino

He!{illlcnto

Commandante
ria 1»
em disponibilidade,

de En-

de Cat'ollaria N," 1.

Cornpanhia
F'ru ncisco

Regimento

do Corpo
Real.

, I) Major G raduado
Maria MOllte,ro.

de CavnU(uia

de Cêivallaria

N.· 3.

Commandanle
da 4,- Cr.mpanhia , o Major Grnduudo
cm disponibilidudj- , Henrique
de Almeida
Gi,à~ •

de Cavallaria

.lJatClthâo de Caçadores N,· 2.
Dernittido

do Serviço,
o Alferes Gradllado,
Luiz Aug nsto Xavier
Pahueir im , por haver optado
pelo togar
de Amanuell~e
da 1.&,
Ulas.!! do Ministerio
das Obras
Puhlicns , Cornmercio
, e l udustrra , para que foi nomeado
por D(>creto de 3 de NoveUlbro
ullimo.

,•
CIl~ltao

Regimento de 11~ranleria N.· 6.
da CompanhIa

dbpomblhdade,

dO,Of'poslto,
o Capitão
Francisco José de Abreu •

•

.
de Infanlerla

em

ni~pnnibilbdad-e.
MajM Graàuado,
o Major Gradundo
do n!'gimenfo de Cavn1Taria
N" 2, Lnncf'iros da RA INBA,
Hodrigo Frllnciozi,
a fim de ser
con venien lt:'l1Jl'll!e em'prt'ga.Jo.
Regimul-tfl -de Artilhe'1'ia da Cart«,
De mittido do Serviço , conser vn n do as hourns do P0Slo, o Primeiro
Teneuâe , Luiz Alfr-edo ,Mendes., pelo aer requerido.
,

Reformados
na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro dI' 1790,
por lhes aproveitar
o .disp(l~tt) no Decreto -de fll:l di' Outubro do
anno proximo passado, o Major de l nfa n terin , .José retiro dI' Vascouce llos , ficau-Io ..addido á Companhia
de Vderanos
d05 Açôres ;
e o AlfPTCS dI' IlIfill~INia, Joaquim José da Co~ta, ficando addido
ao 1." Batalhão
de V etera nos.
For Oec.'ct.o de 16 do dito m('~.
3.' Datllllt(lo de J7,deranos.
Addido ao referidn Batalhâo , o C ru.rg-ião Mór, Gaspar Cnrdozo
,J\1aia, .que foi 'reformado por Decreto d.· 10 de Novembro
ulti.
mo , 1i1·.gUlldo o disposto 110 Df'l'rdo d~ Q3 de Outubro de 131)1.
,

~...:.--

Por Decretos
de 2 do corrente ruez , expedidos relo Minlstaio dos
Negocins
do Heino,
foram IlJ)m-eadlls Cuvalleir os da Ordem Militar

de :S. Bellto de Avil,
o Sr, 'Tenente Orneral Graduado,
B;uào de
Perne~; o ,Major do Heg.imen lo de J n fllII teria N.· 9, com e.xercicio
de Ajudante
de Ordens do CoroOlandanl(l
em Cher .. do ExerCIto,
},'rallcisco
Dornazio
RClU6iiUdo OorjiLO; os Major!", Gradllados,
Theo.
doro do No~cillle"to.
do }V Hegimento
de Artilheria;
e Joaquim
Igtaocio Mouzinho
da Silv·'iro Gouvêa.
de illfanteria (~m di.polllbdida :e; e o Capitão,
Manoel J",é Borges da Cunha e SOlh:!, tam.
bt'1ll de I"fantt'ria
em dj~pololibilidadf'"
devend" os agrnciad'ls s..lli.
("irar peLu dito J\iUllislerio, (l.S rcspeelivos diplomas,
dentro do prazo
legal.

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

Sua Ex ..• o Ma.rechal Duqlle de Saldanha,
Officiaei abaixo 1ae1lciouado.8
tenllalD QS destinos

determina
qlle os
lhes vào delij.

que

gnados.
Rel?ir1JCJtln de CavaUaricJ N. o 1.
Commnn:dante
da 4," COlllpanhia,
o Major Gmdllado
dI' Regimellto de Ca\'allatia No" 3. D. Mannel d.t> SOll~.a Couti.clho,
C(lll.
tinuando

na Commjlili~1O t'1fI Que ~4l acha.

de Cavalll;na N: 2, Lanceiros da RA1NH.4.
da .ti." OnmpanLia,.
o Major Graduado
destp Regi.
U1e.Jlto, Antonio
Lui,il Champalima.ud,
conülUwndo na Comnlili.
6ão em q ue se acha.
Regimento

CC1DHOOndélllte

~

( 3

1

'B"to[fn1o de CtlçadlTts 1\7.°7.
Ollp.tão. dn G:Companhia,
o Gupit:lO do Batalhão
dê Caçadores
N.· ti, Antonio Pereira de .t\zt>vedo.
Reo'imellto de liifante1'ia N. o l.
Capitão da 4.- C(lmi~allhia, o Ca pitâo da Compa.nhia do Deposito,
Joaquim José Monteiro de Almeida.
Regiment,o de /ufauteritJ
1.0;
k!fHCS, o AI.feru do HegllIlcllto
de Infanteria
N. lf>, José Notonio da Silva,
Regimento
de Tufanleria: N. o 16.
Alferes, .0. Alferes do Regimento
de Iufaute ria N.· 7, Herculúnç

1\:'0

Al1g'U:ilo

_.~"'-

de Barros

r1HLa. B,ande.ira,
Corpo,
Carlos

e Vusco ncellos.

Re{;il/Lt/nto de l nfautcrio N.· 3•.
D Prillleiro
Snrgt'nto Aspir-ante a Oméial
Augusto

da ]<'~)n.(>ca,

8C

achar

'do

habiluado

mesmo
con-

§. l O." do AfI .. L" do Cap. 8,"do Decreto de

forme' o disposto

no

20 de Dezembro

de 181,9.'
.;.__.~

Sl,l8 Ex, - o Márechat

por

..-

O uq ue de ~.dJall

ha , manda

declarar

o se-

guinte:
1.. Que o Capitão

Gradnad« do U'pgiwcnto
de Infunteria No" 6,
l\laria de Sousa Prmontel , só gozoll sesse nt a e cinco dias,
dos
1I0V("nta de licença rl'gis:ada
qlle lhe foram co nce didcs pela OrdclI\
do Exercito
~ ." 44 do corrente
OUIlO.
~,.
Que o T,'I1I'1I1e Gr adu ...do do Batalhào de Caçadores N.· 3,
Antonio Moreira ll'(lstn Junior + só .. gnl.Oll sessenta e sele dias.
dos
IWVN:ta da licença r.'gislada
que lhe furam concedidos
pela Ordem
do Exercito
N." f>Q d., presente anilo •.
3." Que o Alferes Ajudante
do ttegimentn de Inlllntl'ria
N.· 7,
Jn.é Mana
Falcà"
de Car,valhlJ,
ox or ce as fUIlCÇÔCb de Ajudante
no
d.to Corpo,
desde 26 de,Agnsto
ultimo.
José

---.~ ..._____._

ror

ACCNdam
do Suprt'lfln Con&nlho OIJJu~t:ça Militar de ~3 de
N<l~emhr() proximo
]ias.ado,
foi julgada
expiflda
a culpa com o tempo \111. tem ."fl'rido d~ pri.ào, do t\ If('res do Hf'gimento de I"fantcJj"
~."
17. FNIIlIlldo de l\IIIIl'i<b L(Jllrt~iro Va,cüllcellos,
accusado
Fel,) criule de desordem e ferimento.
.

--*~~-

Licenças arhitradas p01' mofwo dc fl!f>lestias aos Ofjir·iacs abaixo dec/n.
rddos, e Confi'rmudug por Sua Rx. a II lHl1rechal Duque de Saldnn/w:"
Em Sessão de ~ do ccrr.;nle lnt;~
.Ali Sr. Brigadt'iro
Graduado,
COrlJlllalld.tnle
do Depo>ilo Gernl de
Cavilllaria,
D. Antolllo José de 1\ld10, noventa dias para Cúhvalesccr

em ares

de calUpo.

[4 ]
Ao Major Gradll!lcln
00 Regimento
de Infantpria
-de Miljor
110 Hegimento
de i\.ttilllt'ria
da Carta,
Altavilla,
sessenta
dias para con vn lesccr ,
Hm Sesuu. de ti do dilo meto
Ao Capitão
Graduado
do Iteg"menlo
de Cavallalia
José Freire de Miranda
Pêgo,
tlinta
dias par;)
Em. Se~s,;o de: 9 do dito me:
,Ao Capitão
do 3." Regimento
de l\rti!h'~ria,
.Jmé
vcira , sessenta
dias para continuar
a trnct ar-se

Licença ,.egi.~tada
Ao Capitão
da Costa

Graduado
Pimenta,

N.· 7,
Jorge

sprvinrJo
Auguóto

N.· 8, Franciseo
se tr<oetar.
.J0aqllim
de Olíc convalescer.

-'*>-,~~a ao OJjicid oliain:« indicado,
conce.Íid

do Regimcnto
vinte dias.

de Cavallaria

N." 5,

Estevão

"

--jO~Q<*--Foi Confirmada

por Sua Ex." o Marechal
DUlJue de Saldanha
~
a licença
rf'gislada
que o Sr. Comm a n da n t e l\lilitur da IIII(~ da :\1a.
deira , participou
ter con cedirlo AO Otlicial
abaixo filcilciol!ado,
na
conformidade
do Art.
d a s Iustrurcões
inse rt as na Ordem
do
Exercito
N.· U de 6 de Março de 18:,7.
.Ao Major'Graduado
do Ihgimcnto
de lnfantel'ia
N.· [), l\1ar.od
Feleciano
Dias,
um rn ez ,

!2:

--.~~""-

confirmadas
por Sua Ex.a o Mar~chal
D~!'Jlle de Saldanha , as licenças que os Srs, Cornma n dn n tns ria l.", 2.a, 4.,a, e 7,"
Divisões
Militures,
participaram
,ter!'lU conr-edutnuos
Omciaes
fi hai.
xo meucionados
, na ('nnfllflllidade
do §. 11 da determiuaçào
da Q _
dem do Exercito N" 68 dCl 14 de Outubr» do 811110 pro x irno passado.
Ao :MajM Graduado
do f{(!girnento de Cnvallurin N.·~,
Lnncciros
da lt.uNH.\, Rodrigo
Fr,lllciozi,
oit.o dias,
Ao Aff"res do Regimento
de Cavallaria
~ .. fi, Ladisláo-Antonio
de
SÚ ,.prorogaçao
por quinze dias.
Ao Tenente
do Regimento
de Cavallaria
N.· 8, Fernando
Affonso
Teixeira
de Curvalho
~'hmpaio.,
quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N.· 4,
Pedro Loho Pereira
Caldas
de Barros,
proro~ação por qllinze dias.
Ao Tenente do B .. talhão de Caçadores
N" 7, Manoel
José Perei ...
Foram

~a, quinze

dias.

Ao A Iferes do dilo G.'llalhào.
JOfl9uim Lopes Guimarães,
quinze dias.
Ao Alferes do llegimento
de Infallteria
N:9,
Alexandre
de Seix8S
Guedes
e Castro,
quinzp. dias.
Ao Alferes do Regimenta
de lnfanleria
N." 17, Antonio Germano
de Sousa .Sam paio,
lresdias.

o

Chefe int,r.mo do EsJado MaIor do

Eorcrcito =

Chuwlel

Geucrol. na Rua de Santo Ambro'!..ao", em: 29 de DCf.cmbro
de 18Õ2.

ORDEM DO EXERCITO.

Rna

o

Marechal
DUQuE DE SALDAlIHA,
Rx.a,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
Por

Decretos

Commandante-

em'

de 21 do corretite 11Ie"•.

1.a Divisâo Militar.
CtJmmR~daflle da referida Divisào , o Sr , Tenente General,
&'ndeda Ponte de-Senta M,nia.
Supremo Conselho' de Justira jl1ilitar.
'\Trogal etTecti\·o, o Sr. Tenente Grneral , Conde de Bomfim,
1.· Batalhão. Movei de Atiradorea.
Aggn'gados,
os Capitâes do Batalhão de Volunter ios da Carta , Ale .. '
xandre Caiado de Gurnboa Loureiro, e José Joaquim da Silva.
~,. Batalhão Movcl de A:irad(J'I'c,.
Aggrr.gado8,
o Major Graduado,
Jooé VI rissirno da Cruz Leitâo ;
o Capitâe , José Vieira Cahlas de Lemos Junior;
e o Tenente,
'
Joào José da Silva Pereira,
todos do Batalhão de Volunturios da
Carla.
Batalhão de Foluntorios
da Carta,
Oommandnnte
da J.. Companhia,
o Mujor GraulIudo aggregado,.
M fi noel Pàtricio A lvares,
Comrnandante
da 2.· Cornpanhla,
o Major Graduado
aggrcgado,
JO[\() A1lgusto Dias de Carvalho.
Capilão da 6. a Companhia,
o Capitâo Ilggreg'ado, Conde de Sul- d auha,

Alferes,

Theotcnio

-.>é(;'(.-

Augusto

Alvares.

POllTAH1A .

=

. Minísterio da Guerra.
ltepllrliçito Militar. = a.a Secção. =
Em additamento
ii Portnria de,lf' Ministerio de 4..de Agosto do RII~
110 proximo
passado:
Munda-A HAINl1A pela SccreLuria de Esta ..
do dos Negocios da Guerra,
que a despezu com o envernisnmeflto
das fedl8riu
do armame1Tto dá'l -diversos Corpos do Exercito,
tanto
nas espingardas de silex , como nas de pcrcussào ultimamellte'adoptadas, seja feita pela massa dOI 3 rei. dia rios , da fórma determinada
na. cilada Portmia, Paço das Neccs~ldudC$, cm 16 de Dczc'OIbro de
1302. = Duque de Saldanha.-

,

[ !i!

J

-.~~*-

Sua E'(.· o Marechal
Duque de SlIldanua,
determina
que osOffi-.:ines ao"ixo mcnciouados
lenham os destinos que lhes vão designados.
Bala'h'fo de roçadores N." 3.
Alf"f'rl's, o Alferes do Hegimento de Iufanteria N."~,
Manoel Fer-.
reira de Carvalho , pelo l'f'quNer.
lJ,llatluío de Caçadores N. o 6.
Tenente
Graduado,
o Tenf'lIte Graduado
do Batalhão de Caçador=s N: R, Jnuquim
Guilherme
de Vasconcellos
de Azevedo e
Silva, pelo pedir.
Butatháo de V"lnntarins da Carta,
Capitâo da 4.& Companhia,
o Capitão da 6.", Henrique José Monteiro de Mendonça.

---.~..-

Sua Ex," o Marechal Duque de Saldanha,
manda declarar o se-guinte:
1.·
Que o Tenente
Coronel Grnduado rie Infanteria em disponibilidade,
Diogo Bello de Sousa Malaqnias.,
só gozou trinta dias de
licença regi-rada dos noventa dias que lhe foram concedidos pela
Ordem do Exercito N," f,4 do prese nt» a n no ,
g.o Que oAlft'res elo,Batalhào de Caçadores N,· 5, João Justino
de Matl('~,
só g-nZO)1 vinte e quatro (iJls t!(.licen,n
rt-gi tada de> dOIS
tnezes que lhe foram con cedid os pela Orôl'1IJ do Exercito N" 67 do
corrente anno,

-*>~.-

Licença arbitrada por motrco de niolestu, ao 0ffi' lal abaixo declarado, e Confirmada por SI/a Ex. a u /J1.llrcch,,1 Duque de Saldanha.
Em Sessio de 16 do corrente mC$.
Ao Tenente Graduado do Rl'gilllellto d» Infanteria N." 10, Eduardo Augusto da Roza Coelho,
tr in t a dias para se tractar,

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

t..cenças registada« concedidas (lOS (),/jici"cs abaiea indicados.
Ao Capitão Graduado do Rel(imcnto dll Cavc llariu N." 3, João Marcdhno Carneiro,
quinze dias.
Ao Major Graduado
do H.egimenfo de CavaHaria N: 7, Antonio
de Sousa Sampaio,
trinta dias.
Ao Alfercs do BatalhiLo de Caçadores N. o 4, Pedro Lobo Pereira
Caldas de Barros, sessenta dias.
Ao Major Graduado
do Regimento de Infanteria
N.· 4, Manoe)
Feliciano Dias, trinta dias.

o

Chefe intermo do Estodo MaIOr do Beercito

=

·

t...

DISPOSIÇOES
DE

EXECUÇÃO
DENS

DO

PERMANENTE,

EXERCITO,

DESDE

PUBLICADAS
N." 1 A

se ,

NAS OR.
DE 185g.

N." 1 de 2 de Janeiro. = Determinando
que os Governadores,
de todos os Presidios e 'Praças de Guerra,
remettam ao Arsenal do
Exercito no fim de cada semestre,
lima uóta dos descontos feitos aos
presidiados por artigos extraviados á Fazenda.
.
Que as honras e prerogativas concedidas nos Officiaes, que foram
dos Corpos Nacionaes,
não podem aproveitar senão aos que houverem tirado as respectivas Paten tes pelo Ministerio da G uerra,

---.~.--=

N.· 4 de 14 de Janeiro,

Publica o Decreto de reorganisaçâo
do Collegio Militar,
e Arsenal do Exercito.
Manda aplicar ao Director da Escola do Exercito,
as disposições dos artigos 18. e 19.· do Decreto de 11 de Janeiro de 1837 ~
relativas ao da Escola Polytechnica.
Publica differentes disposições
para os Alumnos militares que frequentarem
as referidas Escolas.
Que os Empregados
dos Repartições
de Liquidação,
e de Contabilidade do Ministerio da Guerra.
com graduações militares, quando reformados por incapacidade
fislca , sejam addidos aos Corpos de
Veteranos,
para receberem o respectivo soldo a par dos Officiaes dos
ditos Corpos.
Manda contar para os effeitos de recompensa e refórma, todo o
tempo de Serviço aos Officiaes existentes no Exercito,
que serviram
o Governo iIIegitimo.
Que as disposições do Decreto de ~3 de Outubro de 1851, não
derrogam o beneficio concedido pela Lei de 21 de Agosto de 1848,
008 Empregados
do extincto Commissariado.
0

-.~.-

8 de ~I de Janeiro. = Ordena que as Commiisões Admlnistrativas dos Hospitaes militares permanentes
de Lisboa e Porto ,
tirem das respectivas Pagadorias,
com recibos interinos,
a impor ..
laneia do vencimento de todas as praças,
tractadas
em cada quin&ena nos referido. Hospitaes.
.

N:

.,

[2 ]
,

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

JV.· 1~ .d~ ~ de Pevrrciro: = Manda

trajar sempre á mililat
todos os OfllCIUCSe praças de pret ~ so-b as Ordens do Com mandante
em Chefe do Exercito;
peru.ittindo
o uso de vestuario á paisana
quando estiverem com licença .registada ou da Junta , quando (orem
a algum passeio" dever'tirnento
campestre,
ou bailes de- subsoripçâo,
Que todo o Serviço das guarnições
seja feito em ordem de marcha, havendo em 'cada semana um exercício nesta rne!lm~ 'ordem
e mensalmente
um passeio militar, O~ Corpos serão exercitados
n~
modo de a bivacar j os Officines P. mais praças no Serviço dos póstos, e guardas avançadas,
da rectaguarda
e flanqueadores:
as zuarniçõcs das Praças no Serviço de guerra, O" Officiaes dos Corp~s de
Cavallaria,
1.. Regimento _de A rtilheria , lerão -érn cada 'semana
instrucção particular a cavallo , de jogo de armas brancal! e tiro d'~
pistola,
a pé e a cavallo,

-*~

..........
----

N: 14 de 9 de Fe'l)ereÍ1'o, = Que se não empreguem em Commissões (órà dos Corpos,
os Officiaes,
que estando habilitados com
o curso de alguma das Armas scientiflcas, tenham de fazer, segundo a Lei, dois annos. de Serviço na fileira.

----~~..-

= Authorisa os Commiasnrios de
môstras 11 liquidar os vencimentos contidos nas mesmas,
excluindo
'tôdds os que', segundo as Ordens , nÜIl julgarem Icgaes: os quaes du'\>idâhdo ria verdadeira applicnção
da Lei, não deixarão de progredir e ultimar 'a liquidaçâo , decedindo-se , sobre o ponto duvidoso,
~a favor da Fazenda;
prevenindo o respectivo Commandante
do Corpu, do fundamento qlle teve para não levar em conta fi quantia eliminada:
c os vencimentos anteriormente
duvidados,
serâo abonedoe
nas môstras futuras,
depojs de se julgar -que o devem ser,
N.e 16 de 17 de Fecerei:»,

N...·i'9 de

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

,

6 de Março. = Que os Empregados da extincte Inspecção Fiscal do' Exercito',
ReparÜçilo de Contabilidade,
e -de Liquidação do Ministerio
da Guerra,
usem dos 'uniformes desjgn6t1os
pelos artigos 15." e 196.0 do Regula-rnen to de 13 de Setembro de
1814"e Porlal'ia"de
17 de Março de 18-J.f>.
I
Que os Alumnos
Militares da Escola do Exercito ou PoJytecnnica , quando por ulgum motivo dcsistào-d1l·$t18 frequenciu,
o participem ao respectivo Director,
,
Que todos os individuos do Exereito,
e1'It~ndão as Ordellls uMcamente no sentido litteral i e q'lIe no' caso ,de duvÍ'da'o' representeín
}Jelns vias ~ompeten'tés,
erniltindo
por e-ssa ooolnii.o a tua opiniiD
clara e explicitamente.
Que se deve[u eutender bailes de subscripção,
os que á porta ti~

...

DISPOSIÇOES
DE EXECUÇÃO PERMANENTE,
D ENS DO .EXERCITO,
DESDE

PUBLICADAS
NAS ORe
N.· 27 A 41, DE 13.52.

N.· 27 de 23 de Abril. = M-anda applicar
los e muares para os Corpos de Artilheria,
todo
massas subsidiarias destes Corpos, o producto da
de cavallos incapazes de Serviço, e de quaesquer

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

iI compra de cavale qualquer saldo das
venda de estrumes,
outras economias.

N.· 28 do 1.· de Maio.
Que 1I0S itenerarios passados a quaesquer tropas ou praça a isoladas , se procure dar a maior regularidade
possível á grandeza das marchas;
andando
as tropas quatro legou
cada dia, c tendo um de dcsca nço depois de cada tres de marcha.

N.

-----~~~,,~----=

1 de 23 de Maio.
H.ecommendando
que os Facultativos
Militares,
nas papeletas de cabeceira do~ doentes tractados nos Hospitaes .Militares,
descrevam
corn clareza e exactidão os symptomas
das diversas molestias;
de (órrna
que se possa conhecer hem a H••
zão das dietas e tractamentos
prescriptos , e expressem fiel e circuns ...
tanciadamente
o rigor cliuico e a ver d adc da observação,
o.

-----.~.----=

N.· 8!2 de á de Junho.
Que as praças dos Corpos N acionaos ,
que passarem a T." hn ha , se con te o tem po de Serviço desde o dia .
cm que se alistaram naque llss .Corpos , pnra todos eífeitos , excepto
pnra o período que devem servir 1I0S de linha,
como se para estes
fossem recrutados.
Que as A uthoridades Militares respecti vas declarem ex pressamente 1J0s assentamentos,
o dia c hora da apresentação
dos desertores.
Que tanto as Commis&ões cspeciaes,
como os Conselhos Administrativos, que forem encarregados
da compra de bestas muares, e
cavallos para os Corpos de Artilheria e Cavallaria,
remett arn directamenle ao Commandante
da Escola Vcterinaria,
copias a uthen ti ,
cas das relações originaes de lodos os cavallos e muares, que por tal
modo comprarem , comprehendendo-se
quaesquer condições plira este
acto convencionadas;
cuja remessa será feita, pela. Commissões logo que finde o Serviço para que foram .nomeadas,
e pelos Consdhos
110 fim de cada semestre.

---.~.=

N.· 34 de ~1 de J'I1-nfw.

Que nenhum individuo será despachado Alferes AJumno sem que instrúa o seu requerimento
com a
Cart~ Gela! do ".es.eec;tivo Curso da Escola Polytechllica;
Alfere,

....

r

g 1
effectlvo , ou Tenente em virtude do Decreto de 1'3 de Janeiro de
1837, sem instruir a pertenção com a Carta Geral do respectivo Curso da Escola do Exercito,
a qual igualmente será exigida aos que
pertenderem
entrar em qualquer das Armas especiaes.; e aos que
tendo o Curso de rn.fant~.r_i~, ou Cavallaria
requerem as vantagens
desta hnbilitação.
Que os individuos presos por desertores,
e como taes reconhecidos pelos respectivos Corpos, .sejam abonado! dos seus. vencimentos
desde a data da prisão; e aquelles que achando-se
presos por qual'quer motivo se declarem depois desertores,
sejam abonados desde o
dia em que como taes forem entrt'gues nos respectivos Corpos.

•

---j!>:~*---

=

N." 36.de 5d~ Julho.
(~lIe as mostras sejam acornpa nhnda
de uma nóta em q'.J(} por Cornpanhias se mencionem as quan tins aba-

tidas nas mesmas mostras , com declaração

ê

explicita de qlle procedem.

------*~~*------

'

.N. o 4.1 de [) de .Agosto. = (~uc as. praças de pret, passadas de
uns para outros Corpos,
se considetem
pertencentes
aos. Corpos,
para onde são tr ansferidns , desde o dia em que se averbarem as pa saagens nos Livros dos Corpos d~onde sairem. As p.assagens serão
realisadas e averbadas no primeiro do rneascguin te áquel!e o que se
referir a data da Ordem;
011, se esta Ordem
levar a clausula - imo
mediatamente
--: no dia seguinte
áquelle em qúe a mesma se rece-:
bcr j conferindo-se,
no mesmo dia, ás praças guia de marcha;
e
enviando-se no correio immediato a este dia as competentes .guias d~
passagem pnra os Corpos aonde vão continuar o Serviço.
Se as praças, por motivo legal, não estiverem presentes nos Corpos, nào deixarão por isso de se verificarem
as passagens; . declarando-se 110 Offlcio de remessa das respectivas guias. a situação em
que se acham as pra!,.\8s, a quem,
logo que r('gr~ssem, conferirão
guia de marcha,
em que se 50llicilará ,das A~uthortdadel,
q~e logo
que as praças,
por qualquer occorrencre , nao possam continuar a
marcha, 011 hajam de a demorar,
o communiquem
aos Corpos para.
onde murcham.
Se qualquer praça se nào apresentar no Corpo para onde é transferida no dia indie'auo ~ o Commandante
de Companhia o participará no dia seguinte:
e completados os trinta dias de ausencia , sem
motivo juatificado , juntar-se-ha
áquella parte a copia do itenerario,
proceder-se.ha
a Conselho de disciplina;
e provada a falta de.apresentaçâo , se lançará
no Livro Mestre desertor por se nao ter
apresentado
no dia ••••••
do mez ••••••
do anno •••• ~. como
lhe era determinado,
como se provou em Conselho de disciplina porém, se depois de lançada a deserção, constar officialrnente t que.
por motivo justificado , ella se não apresentou no dia em que o devia.
fazer, communicar-se-ha
esta eventualidade
ao Com mando em Che~
te do E~ercito~
--_ ...•,,- -- -

r3]
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verem bilhetes de venda,
ou fOfem dados em beneficio
ou estabelecimentos,
pOI certo preço cada entrada.

de pessoa.

N. o 22 de 26 de Março.
pliações

N: eo

Publíc~ diversas alterações e a~.
ao plano de uniformt's,
transcnpto
na Ordem do Exercite
de 2 de Outubro de 1848·

-*~

..
-

N •• 23 de 29 de Março. = Que os Alumnos

Militares das di.
'Vcrslls Escolas justifiquem impreterivelmente
até ao fim de cada mea ,
as faltas que durante elle houverem corometlido,
sendo reputadas
inju~tiflcavejs todas aquellas de que até áquelle periodo,
não aprelentarem ao respectivo Director documento justificativo.
Que o modo de subscriptar
os Officios conforme a Ordem do
Exercito N.· 37 do J •• de Agosto ultimo, só deve ter lugar entre as
.Authoridades

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

Militares •.

= Que a todas as praças de pret comprellendidas na Concessão de Evora.Monte,
ás qlle na Ilha da Madeira se liubmetterão
ao Governo Leóilimo ero 1834, e ás apresionadas durante a lucta contra a usurpação;
se conte para os affeitoede refórma e passagem para Veteranos,
todo o tempo de Serviço
desde a sua primeira praça:
e bem assim que ás praças de pret nas
preditas circunstancias,
que foram escusas, 011 não admittidas no
Serviço, mas que voluutarirnente
dentro do praso de um anno contado de 27 de Maio de 1834 volt arâo ao Serviço,
e nelle telD continuado sem interrupção,
se lhes conte para os mesmos efft'itos o
tempo que serviram anteriormente
ao dia 25 de Abril de 1828.
Que as requisições de todos os lIospitaes,
tanto de roupas, como
objectos de Cirurgia,
utensilios, e mobilia, sejam remettidas ao Ministerio da Guerra no principio de cada semestre.
N •• 24 de 2 de Abril.

_.~,,-

= Determinando que os Cnpitães e Má.jores Graduados daquellas Armas,
que tem sido e de futuro forem
promovidos ao posto de Major effcctivo , para servirem em Commis«
são em algumas das Provincias do
ltrnrnar , na conformi ade do
Decreto de 10 d~ Setembro de 18i6, ~Ó possam ser collocados nos
Corpos do Exercito,
depois de rt'gr<,s·arern da citada Cnmmissão , se
Ílzerem exame segundo a8 mencionadas instrucções
e forem approN •• 25 de 7 de Abril.

"adol.
Que todos os Srs. Officines Generaes , manclem á Secretaria do
Com mando em Chefe do Excrcito , II 111 a d"l'lnra('ilO de suas resideneias ; repetindo esta declaração quando mudaretu de local ou casa.

-

..

"~

DISPOSIÇOES
DE EXECUÇÃO
PERMANE~TE,
PUBLICADAS
NAS ORe
DENS DO EXEHCITO,
DESDE N.o'43 A 72, DE iaee.
N.O 43 de 13 de Agosto. = Manda que os Conselhos Administrll~ivo.s dos Corpos e Estabeleclmentos
militares,
no, fO,rnt'címento
de
]anlüclQs
e mais artigos
de vestuarro
a que tem direito
as l>raças,
prefiram
quanto
possivel,
o p:lOno de linho e outros productos
nacionaes,
nós manufacturados
no estrangeiro.
Que não tem valor,
nem poderão
tomar-se
em consideração
os
recibos
dos Officines
e Empregados
CivÍs do Exercito,
('01 quanto
não estiverem
sellados e rubricados pelos respectivos
Chefes ou Commandantes.

-.~~*- da despeza

N;" 44 de 17 de AO'usto. =

(,.lue 85 contas
f,·ita com
as obras de fortiflcaçào~
de qllartei~,
e mais edifícios a cargo do Mi.
nisterio
da Guerra,
sejam confeccionadas
logo depois da conclusâo
das obras,
e remeLLidas á Sacretar ia de Guerra,
acompanhada
do!
documentos
comprovativos,
no prazo de trinta dias contados
daque lle IHn que tiverem terminado
as obras,
Que as quantias
recebidas
das Pagadorias
Militares,
para compra dos lonifIcios lia conformidade
do A viso do M inisterio da G uerra ~e J3 de Outubro
de 18ól, sf'jnm considerados
como parte
da
mela massa destinada
á compra de taes artigos;
e abrtndo-se
a final
no .Arsena!
carga aos Corpos dos lanifícios
que compraram,
os quaes
serao considerados
como por clle fornecidos.

N.· ,~7 de
)lara
luar;

ao

-.~~.-=

de Agosto.

Puhlicando
o Plano
oa Ofliciaes
do Estado
Maior,
e Alumnos
do Hcnl
e o H.egulamellto
para o Serviço dos Facultativos

!V.° 48

--'~~"'= Que os Commandan

de 3 de Setembro,

enviem men~almente
ao Commandn
em Chefe
Iaçâo no.minal
das praças
que estiverem
nos
declaraçâo
da data, em que tiveram
buixa,

N.·

61

Serventes
,Veterünoi.

N.·

62

de uniformes
Colh'gio
Mi.
Velerinarios.

tes dos Corpos
do Exercito
, lima rcHcspitaes
civís , com
.

-.~~.=

de 13 de Setembro,
de Cazerneiros

de

17

Determinando
que os logares
exercidos
por praças
dos Corpos

-.~eejam

de Setembro.

=

...

Que

os transportes

de mar

de
de

só se-

t

Q

1"

ja m- fornecidos
805 Offloiaes
, praças
de pret , e, quuesquor
rÓr~as
que a elles tenham
direito reconhf'cldo;
uào se reputando
corno tai
as peuagcns,
que os individuo",
por con-ve n ieuc ia propr ia , tiverem
de um para outro Corpo.
As A IIt,horidad(·s
Militart's
respectivaa.d
arâo conhecimento
pela' Repartição
M.lítar
do Minislerio
da GuÉ'rm
dos iudividuos
a quem
se concede
tf1lnspor(~,
data da guia,
qua li ..
,dade
de delig,cnciq"
o u causa porque
tem direito
a trunsporto
, nome da embarcação
; e a respeito
dos volurnes , retnetterão
copia da
propria
guia,
que designará
o seu numero,
pezo,
e dimensões.

_.~~.-

= D-f'terminflndo
que os Srs. Officiael
Geueracs
possam usar de bi~6de,
pêra,
e suíças direitas
até a altura
do bigóde:
os Officiaes , Sargentos,
Cabos , e Soldados
dos Corpos
de Engenheiros,
Art ilhér in , e Infanteria
usr-m sómente
de bigóde e
os Officiaes
e praças de. pr et dos Corpos
de Ca va llar ia , e Caçadorcs ; os Offlciaes
montados
dos Corpos
de I nfa n ter ia ; as Cornpanhies
de flanco
dos ruesmos
Cc.r pos : os Otficiaes
d o Corpo
de Estado
M/lior;
no Comrnando
ctn Chefe do EXl'fcito;
nos Estados
Maiore!;
dos Sr5. GcnPfaes;
e o H.(>gimento de Gro n ade iros da H.UNHA,
usarZLO de bigóde c pêra, que lião deve exceder tl extremidade
do queixo
em quantc
ao cumprimento,
nem Ler mais, de meia pollegada
de
largura.
N.

o

53 de 2Q de Setembro,

-----*~~~----

.N'" 55 de g9 de Setembro.

=

°

(~lie o, caldeiros
para
rancho
das praças do s Corpos do Exercito,
sórnente
lenham
a capacidade
precisa
para o rancho
de
e de [) praças;
q ue as respectivas
fornalhas
sejam compostas
de dois muros pnral lelos , coberto
na parte superior
com uma chapa
de ferro,
e t(\lIdo as devidas
aberturtr:>
para receber
os fundos dos l~aldciros.

too,

______
.~r~.
______

= M'anda~ldo abonar,
por interino,
de pão e rancho
as recrutas
com de.tino
para (. DejJosilo
Geral de
Cavallaria,
Ingo que sejam presentes
nos Corpos II que se mandaram
addir;
aonde prestarão juramento,
e se lomaní nÓla do assentamento de praça do D'l'J>osito,
ao que se enviarú esta nóta para ser averbada
110 Livro
Mestre:
se alO'uOla recruta
d!'sel'tar
quando
estivér
nd d !da, no Corpo em que se "..
achava
nesta slluuçao
se pwce d era' ao
ConsP.1ho de di.ciplina,
que se rcrnelle,rá
no Deposito;
e se desertRr
no transito a reunir ao Deposito,
neste õe forlJlará o Conselho,
preCedendo
parte do Commandante
da conducta.
As recrutas com des1ino aos Corpos
das outras Armas serãCl abonadas,
a 120 réis dlarios
desde que fort'nl entregues
ás A uthoridades
Militares,
até ao em que
forem pre.entes
nos menciollados
Corpos,
auentando·se.lhe
l>raça
110 dia immcdialo.
N." 59 de 16 ele Oulubm.

[ 3]
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N:" 6~ de f21 de Outubro.
= Ordenando
que para a entrada
nas Armas especiaes e Corpo do Estado Maior. tenham prefcreucia
os Calldldatos,
yue além dos out ros quesitos da Lei, houverem maior
antiguidade
nas habilitações
scientifices , contando-se
esta do dia
em que tiverem direito a passar-se lhes a Carta Geral.
-1I~")ÇIl.-·N.· 64 de 6 de Nooembro,
Authorisando
o Director da Esc6Ja
do Exercito para mandar apresentar
ao Commandante
da 1.& Divisão Militar os Alunlllos; que na mesma Aula tiverem por dois mezes seO'lIidos, nu alternados,
a lnformaçâo
de nenhuma e pplicação ,
nen UU~II aproveita rnen to;
CJ ue por dois mezes seguidos,
ou alternados, tiverem na mesma Aula, a informação
de pouca applioaçâo
,
nenhum aproveitamento;
que na. mesma Aula tiverem por tres mezes
seguidcs , a informação de pOllca uppl.caçâo e pouco aproveitamento.

=

-.~.-

N. o 66 de 19 de Nanembro,
= Permittindo
que o numero de
car tuxos embalados
para exercício dulvo , seja elevado até 24 por:
praçA, em cada anno,

--~*-

N." 67 de 2·:1, de Nove'nbro. = Que as AutlJOridades Militares
respectivas rernr-ttum até o dia ~O de Agosto de cada anno , acompanhados de uma relação conforme o modelo junto a esta Ordem,
os requerimentos
de todos os militares,
que pertendam frequentar
os estudos.

-.~.-

N." 72 de 29 de Deiembro, = Que a despesa com o envernisamento das fecharius do armamento
dos diversos Corpos do Exercito,
svja feito pela massa dos tres reis diarios.

