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DECRETO.
Conformando-Mo
com a Proposts , que á Minha Real Presença,
fez subir o Director do Archivo Militar; Hei por bem, em Nome de
EL.REI,
na conformidade
do Decreto de vint.e e oito de Dezembro
de mil oitocentos quarenta e nove, e do respectivo Regulamento
de
nove de Outubro' de mil oitocentos e cincor nta , Nomear Chefe dil
3." Secção do referido Archivo, ao Major do Corpo de Engenharia,
Antonio de Azevedo e Cunha. O Presidente do Conselho de Mini ...
tros , Ministro e Secretario de Estado interino dos Negodos da G uerra , o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades I em vinte e seis de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e tres.
-- REI, Regente. = Duque de Saldanha.

_*~fIo---.
Por Decreto de ~7 do me~ proximo passado.
1.0 Batalhâo Movel de Atiradores.
Capitão da ~." Companhia,
o Capitão Graduado,
Camillo José dos
Santos.
'Capitão da
Companhia,
o Tenente,
Francisco da Silveira Bettencourt,

8'-

...

_.~.---

PORTARIAS.
Ministerio
da Guerra. = H.cpartição Militar.
Gl." Secção. =
~
~ o Alferes do Regimento de Infa nter ia N.· 17, Carlos Frede-.
nco Pinheiro Lacerda,
Alumno da Escola Polytechnica,
faltado sem
causa justificada , ao exame da 7.&Cadeira,
unicn em que houve A u·
Ia daqueJlas em que se matriculou no anno lectivo proximo passado;
Manda Sua Magestade EL-REI, Regente em Nome do HEI, pela Secretaria de Estado dos N egocios da Guerra,
que em con forrnidade do .disposto no Artigo ~,o do Decreto de 10 de Dezembro de 1851,
lhe seJa descontado
no seu tempo de Serviço, aqueJle que decorrêo
desde li) de Outubro do anno findo até 19 de Julho ultimo, por ser

=

(

este o tern pn de.ignl\do
no snprncitndo
Artigo.
des, em ~,j, de Dezembro
de ] 853. = Duqu!

Paço

das Necessida-

de Saldanha.

=

=

=

da Gu-rra,
Repartíçâo
MIlitnr.
2." Secção.
Et.REI,
Regente
em Nome do ltEJ, Conformando-se com a Proposta
que á Sua Real Presença
f(·z subir o Conselho
'da E~eoln Polytechnica,
lia por, bem Nomear
Lente 8ubslitulo
da
sexta Cadeira
da mesma Escola,
a Joaquim
Antonio
da Silva;
ficando corntudo
a propriedade
deste Logar dependente
de nova Consul ,
ta lia conformidade
do que' dispõe
o Artigo 82,0 do Decreto
de 11
de Janeiw
de l8:37. Paço
das Neccssidades
, elJl. 20 de Dezembro
de 1853. =:;:: Duque de Saldanha,
Ministerip

Sua Magestude

--lf~ç,;<*nado

Sua Ex," o Ma'fechal,
tenha
o destino
que

determina
que o Ollicia!
lho vai designado.

RefJil/lcnlo

de l nfantcria

Alferes,
o Alferes do !{egirnento
Augusto
de Menezes.

N.·

de Infauteria

abaixo

11.
N.· 17, Julio

mencio-

Cezur

-.,~*_____:
'relido
mostrado
a cxperiencia
os in con ve nientes que resultâo nos
interessados
de não terem imrncdiato
seguimento
os requerimentos
de
licenças
rt'~i"tadas,
e convindo
obviar a toes inconvenientes,
determina Sua Ex. a O Mnrech&l,
que os requerimentos
dos Officiaes e praças de pret do Exercito,
que pertendão
licenças
registadas
das que
não estão nas attribuicôcs
dos Srs, Commnnclnotes
das Divisões
Militares,
tenham
logo o> devido andamento;
ficando
para este effeito,
~ómente,
alterada
a disposiçâo 6.· da Ordem
do Exercito
N: 68 de
H de Outubro
de 13;)1.

~.-

- ..

Sua Ex," o Marechal,
manda
recommendar
aos Srs, Comrnnn,
dnntes dos Corpos
que tenham
em vista as Instrucções
que fazem
parte do Decreto
de 27 de Novemhro
de 1811, hem como as da Portu ria de 16 de Julho
de 18 t5, onde no Artigo 6,· se acha muito recotnrnenda
do que todos. os Documentos
com relação
{IS verbas
lançadas nos competentes
Livros,
sejam apresen tadas ao Fiscal 2 a quem
se acha imposto o rigoroso déver de os exigir.

Sua

1.0

_a~._

Ex," o Marechal,
manda
declarar
o seguinte:
os Offrciacs já reformados
que não tenLam ainda

QU<I

reque-

[ 3 ]
rido a qualificaçâo
das suas reformas, o devem fazer ·eom os Doeu";
mentos precisos, dentro do prazo de tres mezes , contados desde a
data desta publicação;
na int~lligencia
de que não o fazendo, nenhum vencimento mais lhe sera abonado,
logo que finde semelhante prazo.
2. o Que o Capitão
addido ao Chefe do Estado Maior da 3.& e
4." Divisões Militares, D. Luiz de AzeYedo Sá Coutinho, exercêo as.
funcções de Chefe de Estado Maior das mesmas Divisões, desde o 1.lt
de Junho ultimo.
3.· Que fica sem eífeito a passagem ordenada
pela Ordem do
Exercito N" 61 do ann o proximo passado, ao Capitão do Regimento de Cavallaria N. 07, Januario Teixeira Duarte,
para o Regimen_
to N. o 8 da mesma Arma.

-*~~ ..
--

Regimento
de Infanteria N.· 1!2.
Porta Bandeira,
o Primeiro Sargento Aspirante
a Official, Victo ..
rino A ugusto Rodovalho
, por se achar habilitado conforme lo dis.
posto no §"lO."
do Artigo 1 .. do Capitulo 8" do Decreto de !'.'.O~
de
Dezem bro de 1849.

-""~*-

L.cenças regidada. concedida. aos OJficiaes abaixo indicado,.
Ao Major Graduado do Regimento de CavaIlaria N: f>, Francisco
José de Oliveira Sá Chaves. vinte dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.·6, Albino Candido de Almeida, sessenta dias, a contar de 21 do mez proximo passado.
Ao Tenente Graduado
de Infanteria
em disponibilidade,
Antonio
Ribeiro Fcruandes , prorogação por- sessenta dias.

-*~.--

Foram confirmadas pqr Sua Ex," o Marechal,
as licenças que os
Srs. Co m m an duutoa da La, e 7.~ Divisões Militares,
participaram
terem concedido aos Offrciaes abaixo mencionados,
na conformi da,
de do ~. II da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de J4 de
Outubro de 1851.
Ao Alferes do Regimento
de CavalJaria
N" 3, Antonio Xavier de
Me110 Lacerda de Brederode , oito dias.
Ao Tenente do Bat af l.âo de Caçadores N.· 2, João Justino 'I'eixelra, oito dias, fi contar de 2 do corrente mez ,
/
Ao Capellâo do Regimento
de Infanteria
N" 11, Antonio Atl>,~no
Lopes, quinze dias.
I

O Chefe interino do Eetado Maior do E:eercito
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Quartel

General

de Santo rlmbrosao , em lQ de Janeiro
de 181)t.

t>-a Rua

ORDEM

S"a

o

Marechal
DUQUE DE SALDANHA,
Commandante
em
Exer cito , manda
pu hl ica r o seg uinte r
DECHETO.
..
Artendendo
ás circu nsí a ncias que concorrem
em José Pnl11ino de
Si! Carneiro,
Major Gradllado
de I u fa n t erin do Exercito;
Hei I'or
hern , e m Nome de EL.HEI,
Fazer-lhe
Mercê,
na conformidade
do
Artigo segundo
do Hegtllaml'nto
filie faz parte
do Decreto
de vinte
c oito de DezelJJbro de mil oitocentos
triruu e seis, de o Nomear
!fiscal e Comm:Jlldante
da Cc mpanhia
de! Guardas
BarreilUs
da Cidade do Porlo,
e Villa Nova do Guyu , clljo Emprego
se acha vago
por obito de Heitor
Pinto da Fnn,êcn,
e com o qual haverá
o ve n(~:mento constante
da 'I'a hclla qUé' acornpanllll
o citado Decreto.
O
.l\Ilnistro e Secretario
de Estado dos l\egoeios da Fazenda,
assim o
tenha "ntendido
e faça exccutnr,
Paço das Nccessidados
, em treze de
Dezembro
dt! mil oitocentos
cincocnta
e tres.
BEl,
Regente,
Chefe

Ex.-

DO EXERCITO.

do

Antonio .llfaria de Foiücs

Pereira de llJetlo.

=

Por

Capitão
bilidade

l Iecreio« de 93 de De"-crnóro ultimo,
Regilfll.;utlJ de CavillltlTia N: 7.
Graduado,
o Capitão Graduado
de Cavallaria

=

, Jof\o

Jll~é

da

Fo.i-êcn

Jllactividade

em dispo ni-

Seabra.

temp()Taria.

Heintegrado
no Posto de Tenente
de Ua va l ler in , João de Brilo Pe •.
feira Pinto Guedes
Pacheco,
por lhe aproveitarem
as dispOS1ÇÕf'S
da Carla de Lei de 19 de Agosto uhirno , e as do Decreto
de 23
de On; II [,1'0 de ] 861;
ficando
cOIl,;idel ado n nq uclla
situaçâo
até
que haja caLifi!l'nl.o
para poder ser reformado.
Q.o

Batallulo

AJovel de AtimdoTcs.

Major
Graduado,
COIU a antiguidade
de 11 de Outubro
ultimo,
o
Capitão,
J, lio Carlos Pinto Santa Auna ; em auençâo
fi hnver
servido
sempre
com zê lo p drodicação,
tanto
na primeira
Linha
desde 16 de Agosto
de 1833,
até ao fim da Campanha
contra
a
usurpação,
como em differontes
Corpos N acionaes.

Por Decretos
Para

de 27 do dito me".

ao Exercito
, na conformdad
e da Carta
de Lei d~.Ql
de Junho ultimo,
para a Classe dos Ot1iriacs de Infal1t('ria
em disponibilid.adt'.
no Posto
d,e Tenente,
com a antiguidade
de 6 de
.l\laio dI:' 18J6, que lhe pertence
pela applicaçiLO
do Decreto
de
6 de Junho de 1851, relativo ús Guardas J\lullicipae~
de Lisboa e
passar

o Cal}itão Reformado desta ultima Guarda , Antonio Carde Mello; descontando-se
naquelle
Posto para o accesso futuro, Õ annos e 1 dia que esteve reformado,
de ~O de Junho de
1843, a ~l de Junho proxirno passado.
Inactividade
temporária,
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel de lnfnnteria,
Martinho de
Magalhàes Peixoto;
'I'euente , o Tenente de r nfanteria,
José A I.
berto do Canto e Castro; e Alferes, o Alferes de Infanteria,
Duar ,
te Figueiró Trindade;
p')r lhes aproveitarem
as disposições da Carta de Lei de 19. de Agosto ultímo , e as do Decreto de 23 de Outubro de 1851, ficando considerados naquelJa situação até que haja cabimento para poderem ser reformados.
3. o Batalhâo Movel de Atiradores
Voltmlarios
da Carta.
Demittido do Serviço, o Tenente,
Manoel
Pedro Lobo, Il fim de
ir servil" na Provincia de Moçambique o Emprego para que foi no.
meado, pelo Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar,
Por Decreto de [) do corrente mez.
3.° Hatal4Jo Movel de Atil'GdoreB Folurüariosda
Carta.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Civil, legalmenLe habilitado,
Joaquim Fernandes Esteves Roaa,
Porto,

neiro

-.~--...

Por Aviso do Ministcrio da Guerra de 4, do corrente,
se deter.
mina que tenham exerci cio de Membros da Com missão permanente
da Arma de Engenharia,
segundo O' ~. 16: ArtigO' unico do Decreto de 20 de Dezembro de I!H9, O'S Brigadeiros Graduados
do Cor.
po de Engenharia,
Cypriano José Soares, e Gregorio Antonio Pe.
reira de Sousa, e o Major do mesmo Corpo, Antonio de Azevedo c
Cunha; ficando exonerados daquelle exercieio , o Tenenta Corone! ,
Antonio de Sousa e Menezes,
c o Capitão, Rufino Antonio de Mo.
raes , ambos do dito Corpo.

-~ .._-

Licença, ,.egidada. cancedida. aos Officiaes abaizo indêc4dn ••
Ao Capitão Graduado
do Corpo de Engenharia,
N uno A ugusto de
Brito Taborda,
sessenta dias.
.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Cavallaria
N. 02, Lanceiros,
da RAINHA, José Lourenço Franco de Mattos,
seis mezes.
Ao Alfereã do Regimento ríe Cavallaria
N.o6, José Vergolino, ses.
senta dias.
Ao Major .do Re,gimen.to de Infantcria N. 06, José Joaquim Estev,s ,,/'
Mosquelra, trmta dias.
/' ./
/.

;l'S1A

O CIJeje interino do Ellado MfIÍOr elo E16ercilo
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QuiJrtel General pa !lua de Sanio Ambror.ao, em 14 tk Janeiro
de 18M,.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex.· o. Marechal
DUQUE
DE
Chefe do Exercito,
manda publicar

Por Decretos -de

s.-

3

SALDANHA,

Commandante

em

o seguinte t

do corrente mez.

Dioisâo Militar.

Chefe de Estado
dispanibilidade,

Maior, o Sr. Coronel Graduado
de Infantaria em
Jose Joaquim da Silva Pereira •
.,
Bataj/üJo de Caçadores N.· 2.
Alferes effectivo, o. Alf('res Alumno , José Honorato
de Cámpo. e
Silva; por. se achar habilitado
com o Curso de Engenharia,
ua
conformidade do Artigo 36.· do Decreto de 1~ de Janeiro de 18:37.
Batalhâo de Caçadores N. o 9.
Capitão Graduado,
o Cilpitão Graduado de Infanter'. em djaponi.
bilidade,
Antonio. dos Santos Almeida Tavares •.

-.~.-

.
'

• Soa. Ell.· e Marechal,
determina que o Official IlbaiM mencio-.
nada tenha o destino qlJe !lle vai designado.
.
BalaJl.óo '" Cafod01't!1l N." 9.
Alferes, o Alferes do Batalhão de Caçadare.
No· 71 Joaqui .... Lopes Guimarães ..

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official
P(H
se acbur. cQ.l1'll'lJ"eltendid"l n as d~!l.po8'içõl'i do J\rtfgo 5: dá "'arta de
Lei de 17 de Novembro ele 18,:tl. o Seglludo Sargento do Regímen.
to de InfanLeria N.· 7, Miguel Maria Hermenegildo
da Veiga.

---.~.-

Sua Ex."

o Marechal,

manda

declarar

o seguinte:

Que a segunda das disposições
insertas na Ordem do -Exerci •.
to N.· 60 de 24 dp. Dezetnbro de 1853, sobre o Deposito Geral de
Cavalluria,
é
Os Ofjiciaes d~ que for. menção o Artigo 3.·, etc. =
e não o Attiga 2:, coma par equivoco se escrevêo •

=

•

-.~*,,--..,.
Licença arbitrada por motieo de molcstia ao indioidu» ab'l'xo decla;
rado , c confirmada por Sua Ex.· o Marechal J.)t/;gue de Saldanha.
Em Sessáo do õ do corrente me!;.
Ao Major de Infanteria em Commissâo
tiça Militar,
João Pitta de Castro,

no Supremo Conselho de Jussessenta dias para se tractar.

-.~.-

Licença regista~a concedida ao individuo abaixo mencionado.
Ao Capitão Graduado do Regimento
rico Alexandre Lobo, trinta dias.

de Infanteria

N," J 1, Frede_

--.~.--

Foram contirmadas por Sua Ex." o Marechal,
as licenças que os
Srs. CommandanLes
da 1.., e 2. a Divisões Militares,
participaram
terem concedido aos Officiaes abaixo mencionados,
na couformlda,
dp. do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Oul.lJbro de rsst.
Ao Tenente do Hegirnento de Cavallaria N.o4, Herculano José Pe.
reira , oito dias,
Ao Cirur~ião Mór do BaUdhão de Caçadores N."7, Antonio de Me.
'neses Sousa e Albuquerque , quinze dins;
Ao Capitão Graduado' do) Hef!imento de Infantnia
N.o 9, Antonio /
Guedes da COSt.8 Azerctlo Pinto,
quinze dias.
/

Ó Chefe interino do Ditado Maior elo 6~ercilo

=-

/

/f,y~J

/.
?'.~.,
/t
v

, • I

N.t> 4.
QUl.lrlel Genero;

J)Q

de Sant() .Ambrosao , em 19 cU Janeiro
de 18;)1.

Rua

DO EXERCiTO.

ORDEM
Sua
Chefe

Ex." o Marechal
DUQUE
DE S ...LDAl'Il1 ,\,
do Exercito,
manda publicar o seg tlinte:

Commandante

em

DECRETO.
"

Tendo pelo Meu Real Decreto de vinte e oito de Outubro ultimo expedido pelo Ministerio dos Negocias da Marinha c Ultramar,
Nomenclo para ir servir em Cornmissâo na Província
de Moçambi ..
que, n Major Graduado
do Regimento
de J nfanteria número dez,
José Pacifico: lIei por bem Promover
o dito Offlcta l , ao Posto de
Major eífectivo , ficando pertencendo
ao Exercito de Portugal,
sem
prf'jlliso dos Májores Graduados
mais antigos da sua respectiva Ar.
ma. Outro sim, Sou Servida Ordenar,
que esta .Minha Soberana
ResolllçflO, fique nulla e de nenhum effeito , quando o agmciado
deixe por qualquer motivo de seguir viagem para o seu destino, ou
de ~~rvlr na mencionada Provincia,
o tNnpo marcado
pela Lei. O
Premlcl} te do Conselho de 1\1 inistros , Min istro e Secretario de Esta.
do interino dos Negocies da Guerra,
o tenha assim entendido,
e fa.
ça executar, Paço das Necessidades,
cm dois de Novembro de mil
oitocentos cincoenta e lres. = RAINHA.
Duque de Saldanha.

=

Par

Alferes,

Gouvêa,

de

:> do corrente me'X..

Regimento de Tnfanicria
N.· 8.
o Alferes de Infanteria
em dispouibilidade
Par

,

Decreto

Decreto

, Antonio

ode

de 10 do dito me'il.

Regimento
de Granadeiro« da RAIN FI.A.
Tenente efTectivo, o Tenente Gradllado,
Julio A IIguslo Leiria; .por
se achar habilitado com o Curso de Engr-nharia , na conformidade do Artigo 36" do Decreto de ] Q de J anciro de 1837.
r'
Regimenta
de lufem/cria
N.· 1.
,,
1 enente,
o Alferes, João Joaquim de .Ma tios; por se achar ha hilitado com o Curso de Engenharia,
na \XJnformidade do Artigo 36.·
do Decreto de 12 de Janeiro de 1837.
'

..

+

1'",,. Decreto Ik

11 do dito mez, contando Q antiguidade de 29
de Abril de 1851.
1.. -Regimento de Artilherio.
.
Majores Gradl1adol,
06 Capkâes
, Augusto Cesue Nunes, e Cyriaco
Lopes Moreira Freixo.
..

Çl •.u Regimento

de A,·tilherza.

G ruduado , o Cnpitíio , Lourenço A ntonio Penêdo,
3.· RcgiJlu:nto de .Arti/.huio.
,
Mnjor Graduado,
o Capuâo , JOtlO de Sá Pereira Sampaio Ozorio
e Brito.
Regimcnto de Cacallaria
N.· 1.
~ Cu l'it~\6 Grad uado , o Tenenre , Da. vid Alllonio Ceaar da Sil va Fróes.
Regimento
de CavaUa,.ia N.· 4•
• oCapit!' 4) GradiUtdo,
('l Tenente,
Joié Maria Pinto,
Rt!gílfll"nlc, de ('avaliaria
N: f>.
" Capitão Gtaàua.d<t,
o 'I'eneute , Joaq'lim EpirallÍ() da Sil • .iro.
DI.pnnibil.idctdc.
Capit!lo GradUQ40,
o Tenente,
J()w.! à.. SOll6. Carneiro Baraeho,
Major

Por Decreto. da f'ne.mll dai«,
hl.llclitntlod.e teftlpfWQ1"ia.
Cap'ltão Quart~1 M#.8tre, o Capità4') Quar1el Metlre do Regimento
de Cuüllorta N.e 6, Joio B~ptjlta da SItU. a fUla de e6perar na.
<ll,dla situaçuo que haja cabimento para poder ser reformado,
1.9 BalaJháo de VdtratUN.
Reformado fie eonformidade
dn Alvará de 16 de Dezembro de 1790.
ficundo addido ao referido Batalhão,
o Capitão de Infanteria em
disponibilidade,
Mano('( Joté80r~et;
pelo assim haver requerido, e ter sido julgado incapaz de serviço activo pela Junta ~Uitar de Saude,
1.. Balalluío Movcl de .dtiradores,
A Iferes , o Soldado ao Es~ uadrâo .de Cavallaria
de V olun ta rios da
Carta e R41fH14, Atllnllio do VJ1Ue~
2.· lJatalh(ío AJovel de Ati,·adtJrcl.
Ma.ior Graduado,
o Capitão,
Duarte Jo6é VellllHa; em nltenção
aOi seus hons Serv i~~osprcstauos
em differentes Corpos N acionaes ,
desde quinze de 17evNl!Íro de 1823.
Sua EK.- o Marechal,
dete~
que olOfficiae.
abais.o me~cio.
nados tenham Oi destirwl que lIH" vão d4!lÍgnado ••
UIst"lIup' de C~I«iQr(, N.- 5.
#f.enen(e, o l'ellettte do Batalhão de Ca.çadore. N." 1 t 10M da

Silva.

[ 3]
Regimento
de lnjanleria
N.· 4.•
Tenente,
o Tenente do Regimento de Infanteria N:l,
de Maltos.

-.~.---

Licenfas

arbitradas por motivos
clarados, e confirmada.

João Joaquim

de moleüia (IO' Ojjiciaes abai.r:o ele.
por Sua .Ex.'" o Marechal.

Em Sessáo de 24 de De'4emoro ultimo.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores
N.· 6, João Antonio Leão,
quarenta dias para continuar a tructar-se.
Em Se.sOO do Õ. do corrente me,.
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N. o 7, Candido Hygino de
Moraes Sarmen to., trinta dias para con ti II uar a tractar-se,
Ao Alferes Graduado do Batalhão de Caçadores N.· õ, João Candido Cordeiro,
quarenta dias para convalescer.
Ao Arclllvista da 3.· Divisão Militar,
Augusto Ernesto Carneiro,
q uaronta dias para se tractar.

Lice"fa.

regidada.

conce.didtll ao •..Officiae •. abaixo

indioado ••

Ao Major Graduado do Rezimente de CavalJaria N." 3, João Cou •
. de"
cerro
a osta , tres mezes.
Ao Capellào do H.t'gimento de lnfanteria
N" II" Antonio Albino
Lopes, pro rogação por quinze dias.

Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal,
a8 licenças.que
os
Sra, Commandantt's
da 1.&" e 7.& Diviliôes Militares,
participaram
terem concedido aos Olliciaes a baixo mencionados,
na conformidade do §. 11 da determinação
clã Ordem do Exercito N" 68 de 14 de
Olltubro de 1851.
Ao Mnjor Graduado do Regimento de CavalIaria N. o 3, João Couceiro da Costa, quinze dias.
.l~
Ao Alferl's do nlPSlhO Regirm·nto,
A'nlonio Xavier de Mello
cerda Brederode,
prorogaçâo por sele dias.
/

0',.

r'~

O CMje i,derine. do Elladl) Jl,l.aior do Exercito

= f..,/.'
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ClWJrtel General

".tI

Rua

de Santo AmbrOfuo,
de 18f>4.

em ~.:t tk Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex," o Marechal

DUQUE l)R SALDANHA, Commandante
em
do Exercito.
manda publicar o seguinte:
Por Decreto de 20 de Dezembro ultimo.
•
Rcaimento de lnjonleri.a N.· 5.
Brigadeiro Graduado,
o Sr. Brigadeiro
Graduado
de Infanteria,
Commandanto
da Sub-Divisão Mililar de Ponta Delgada,
1\Ia.
theus Maria Padrão.
Di~ponibilidade.
Para ser empregado conve nieutemente , o Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento de Infanteria
N.· 5, Francisco de Paula Caceres.

Chefe

.

-.~*POU.TALHA.

=

=

Ministerio da Guerra. = Repartição
Militar.
2.· Secção.
Suá Mage.tade
EL.REI,
Regente,
em Nome do HEI,
A qu~m
foi presente o Requerimeríto
em que o Bacharel formado em Direito,
Ouvidor junto do Conselho de Estado , JOllO Pereira Guerra,
pede
ser nomeado Ahditor addido á 1.a Divisão.M ilitar , sem vcncimento ,
em quanto lhe não couber entrar como effectivo no exercicio das
funcções do r..ferido Logar : Manda pela Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra. Co nformando-se com a opinião exarada no Of.
ficio do Commando
em Ohefe do Exercito de 7 do corrente mel'!.
que o referido Bacharel seja nomeado Auditor addido á 1.& Dívisâo
Militar, sem vencimento , como solicitou; devendo porém intender.
se que semelhante concessâo nào lhe dá direito nlgu:n para o futuro
á collocaçâo na effer uvidade do referido Legar. Paço das Necessidades, em 13 de Janeiro de 1851.. Duque de Saldanha.

-.~.--

Súa Ex." o .Marechal,
deterOllna
que o Official abaixo mencionado tenha o de~lino que lhe vai designado,
Ca~lcll() de S. Joaô lJaJJti.ta da Ilha Terceira.
Governador interino,
o Sr. Briuadeiro Graduado
de Iufauteria
éJ1l
di~ponibdidude,
Fruucisco de" pUll1a Caceres,

--.'~~~""--

.

).'elldo moslrad) a E'xp,.rierl(:i'õ', que apezar das disposi~õelÍ ~o Ar.
tlg('i"~O do Ht>gulülllt'nto Ot'r 11 do Serviço de Saude do Exercito
de
~ ete'J»'~zetnhr() de J 85Q. da. Ordens ant er iorcs , e das recommeudaç~es qll<; a este rl'speito se tem feito cm Ordem do Exercito, a ~dmis.
iao dOIl ~~lIl~.
no:> Corpos, particularmen te a dos voluntanos,
se
~~.wft'

'jv

•

[ !2 ]
não effectua com o rigor preciso em Serviço de tanta itnp'ortancia,
a
ponto de no Batalhão de Caçadores N. 06, o Cirurgião Ajudante
do
mesmo, Matheus Frlippe Corrêa , pôr ultimamente
em dúvida a recepção de dois recrutas,
que depois se reconhecru estarem nas circunstancias de servir; e de no Regimen to de I IIIan teria N, 01, o Ci.
rurgião Mór Grad uudo , Joaquim Antonio Rozado , admittir um VOe
Juntario sem as condições physicas para a vida Militar,
declarando
que o recruta não tinha nenhuma das molestias da Tabdla,
quando
a robustez,
a idade, e o completo desenvolvimento
physico nào são
cond içôes menos attendi veis; ma nda Sua Ex, a O Marechal
recom s
mandar pela ultima velO cumprimento
das Ordens em vig-or; sendo
os inspecções feitas, e as competentes
declaruçôss
assignudas
pelos
dois Facultativos do Corpo sempre que ahi os houver ; e para canção do
(]tIl! se acha disposto,
nenhum vencimento .de recruta será verificado
pelos Cornmissarios
de mostras senão na pr(~sença da respectiva He~_
Iaçâo de q ue trata o §,. 1. o do Artigo çzO do citado H.egulamen lo,
onde se acha declarado
pelos Facultativos,
que o recruta reune a'
smuie e robustez necessarias para o Serviço ~MiLitar.

Sua Ex," o Marechal,

---.~.-

Duque- de Saldanha,
manda declarar As.
pirante a Official , por se uchar comprehendido
nas disposições das Leis
de 17 de Novembro de 181<1, e 5 de Abril de 18-J.5, o 2,· Sargent.o
do Regimento de Lnfanteria
N,· 6, Joaquim Jose Corrêa de Lacerda.

---*~tI<-

Licença registada concedida ao individuo abaixo mencionado,
Ao Major Graduado do Regimento de Cavallaria N.·6, Guilherme
Francisco de Almeida e Silva, u inta dias.

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

Foram confirmadns por Sua Ex," o Marechal,
88 licenças
que 05
Srs.Commandantes
da l .", 2,-, e,j,,-DivisõesMilitares,
participaram
terem concedido aos Officiacs abaixo mencionados,
na conformidade do §, 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Outubro de 1851.
Ao Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores N.· 6, A ugusto Ce.
zar Cordeiro,
quinze dias,
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.o 8, Antonio
Joaquim da Encarnação
Junior,
quinze dias •
.Ao Alferes do Regimento de lllfauteria N.· 3, Antonio de Sousa
Velozo, quinze dias,
Ao Capitão Graduado do Rf'gimento de Infanteria N" 9, Antonio
GlledfOS da Costa Azeredo Pinto, prorogacâo por quinze d)as~
Ao ~\~nenle \jra~lIado d? Regi~ento de Iufanteria N •.•.14J,JO
uim /.
PlIlto da Fonsêca , qUInze dias.
.
~:~.

() Chefe interino do Eltado Maior elo E~ercilo

.

//

;../'. .
.

41j

"
~,.

QWlrlel

General

.,.a Rua

em Q8 de Janeiro

de Santo Amóror.w)
de 18M,.

OROEIVI DO EXERC TO.
Elt.· o

Sua

Marechal
DUQl1R DE
do Exercilo,
manda
pllblicar

Chefe

em

Commandante

SU.DANHA,

n sf'guinle:

DECRETO.
T<'mando
em Couside rnçâo o qll Me r~pTesrnlnram
o Ajudante
do extiucto
Regimento
de :\ld.l'Ías
de Ponta Dclg-aJa,
Jncintho
RI'helio Borgos , c o i\ I f..rcs de 111 f,UI ter ia do U ltramu r, E~tcvào
Cez ar
Corrêa
de Laccr,ja
; e Artcndendo
U LJue pelas
suas circumstan
cias
co m pr ovud as se acham
cornpreher-didos
na dispos içíio da Carta
de
Lei de dczeno ve d(~ .\gosto
do an no prc xirno findo:
l l ei por bem,
em Nom« dI! EL.REJ.
Reformar
ambos os mencinnados
OfTIriaes,
na conformidade
da referida
disposiçào
, e beneficio
do Decreto
de
vinte c Ires de Outubro
de mil oitocentos
cin coent a c 11m; ficando
o primeiro
addido
á Cornpanlri a Provisoria ele V ctcrauos dos Açorf's,
e o segundo
addido
ao Primeiro Batalhüo
de Veteranos.
O Presidente
do Conselho de Minislros,
A'l'nistro
e Sl'crdor'o de Eslado interino
dos Nt·gocins da Guerra,
o lenha as-irn entendido
, e faça executar.
Paço das Necessidades,
em dezoito de Janeiro
de mil oitocentos
cincocnta
e quatro.
= REI,
ltegent('.
= l.Iuque de Saldanha.
-1I-;"'~~Jt--P<Jr Decreto de 18 do correrüe mc::" contando a antiguidade

de Q9 de Aúril de 13;)1.
Estado ~l1aior de rlrt dticrio;
I

Major

Graduado,

o Capitü.o,

Joào

1.. Rc ei.nc»to
n

. .Major Graduado,
o Capitão,
r Capitão
Grad ...adc,
o Primeiro

o Primeiro

rn Homem

TelIes.

~

.losé i\.l,Hi'l da Cunha.
Tenente,
Jr-sé Anselmo

Q: Regimenta
CapitilO Graduado,

P"le

c rlriilheria,
de Oliveira.

de A rtilhcna.
Tenente,

Francisco

de Paula

Bo-

telho.

3:

Rc!,'im~nl()

de Al'tilhcricJ.

Majores
Graduados,
osC~pit;'te.,
Antonio
Maria Camolino,
noel ClaudiO
de FlguclreJ
Coutinho
e Vasconcellos.

lCo.n/a
Capitã'1

Cabral

Graduado,

o Prilll!lrO

e

Ma-

do E;~~acito.
'j'cnenlc

de Artilheria,

José

.Maria

Calheiros.
D spronilJitidadc.

Graduado,
.Mdlo.

l\L.jor

o Capitão

de Artilheria,

Francisco

Brandüo.

de

l ~]
Por Decreto de 120 do dito mc~.
Inactividade
temperaria,
Cirurgião Mór, o Cirllrgitto Mór em disponibilidade , José da Silva
.Machado;
por ter sidn julgado incapaz de Serviço activo por uma
Junta Militar de Saude.

-.~.-

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionados lenham 05 destinos que lhes vão designados.
Batalhão de Caçadores N.· 2.
Capitão Gradaodo , o Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores
N.· 6, Augusto Cezar Cordeiro.
Bataihâo de Cafadares N.· 6.
Ce pitâo Graduadu,
o Capitão Graduado do DatulhrLO de Caçadores
N.· 2, Manoel Vieira.

-*~~~-

Sua Ex," o Marechal , manda declarar o st'gllinte:
Que no mel. de Julho do anno proxirno passado foi regulada
no Posto de Tenente,
com quinze mil réis de Soldo rnensal , a n-fórma dada pela Ordem do Exercito N.oU de 1352, 80 Alferes de ln ..,
fanteria , João Munoel da Rocha.

Licença registada

-*~*-

concedida ao individuo abaixo mencionado.
Ao 'I'enente do Regimento
de lnfanteria
N." 11, Eugenio de Se.
queira,
trinta dias,

-.~~.-

Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal,
aa licenças que os
Srs. Commandantos
da 1.a, 2", e 6.a Divisões Militares,
participaram
lerem concedido aos Officiacs abaixo mencionados,
na eonformidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
OllLII bro de 1851.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N.· 6, Augusto
Cezer Cordeiro,
quinze dias.
Ao Cirurgião Mór do Batalhão de Caçadores N"7,
Antonio de Menezes Sousa e Albuquerque,
prorogação por quinze dias,
Ao Capitão do Batulhâo de Caçadores
N: 8,' José Maria da Graça Soares e Sousa, quinze dias.
Ao A lferes do Regimento de Infanterio N.· 1~, Antonio Carlos Sare
dinha, quinze dias.
Erraias da Ordem N·.
de Q4 do corrente,
Paginas g,
linha 13, onde se l~,
c para canção, = leia-se
= e para cauçdo,
Na mesma pagina,
linha 17, onde se M = onde se acha ,/t!-cc~ra.
do = leia-se = onde se ache declarado.
~í

=

-*~.-=
õ

,

O Chefe interino do Edado 11-'1aior do Exercito =#.' ~.

11,,1

,,"
1/
IL .

I

N.O 7.
Qu.llrtel General ~a Rua de Santo Ambrouo , cm 31 ck J.aneiro
de: 18f>4.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQuJ:
DR
Cbefe do Exercito,
manda publicar

Commandante

SALDANHA,
('I

seguinte

em

t

DECRETO.
Attendendo
ao que Me representou o Alferes do Exercito de Por.
tugal, servindo em Oormuis ..ão na Provincia de Angola,
Luiz Car1011 Lufort , a que já ali servio por mais de cinco a nnos , ao parecer
da Junta Militar de Saude que o inspeccionou,
e ás mais informaçõe~ havidas a seu respeito: Hei por bem O terminar,
em Nome de
E L-REI,
qlle ao mencionado
Alferes sf'ja dado por terminado o
tr-rnpo que na referida Província
deveria servir, ficando pertencendo
á Classe dos Offrciaes em dispnnihihdade
em quanto lião fôr con venienternente
empregado.
O Presidente do Ccnselho de Ministros,
M'nistro e Secretario de Estado interino dos Negocias da Guerra, o
tenha assim enrendido
, e faça executar.
Paço das Necessidades , eOI
vinle e um de Janeiro de mil oitocentos cinooenta e quatro.
REI,
Ilegent •• = Duque de Saldanha.

=

-

..
~~*-

Por Decreto de 21 do corrente me~. contando a ar.tiguidodd
de 29 de Abril de 18f>1.
Regimettlo
de Ca~Uaria N.· 4.•
r

Major Graduado

, o Capitâo , D. J(,sé .Maria de Mendonça.
RelTimtnlo de C'aooll,lria N.· Ó.
. Major Graduado,
o nCapitão,
J<tlO Ant. nio Lopes,
Rcg;mento
de Cavnllaria N.· 6 •
• .MAjor G rad lindo, o Capitão,
J oã() A ntonio da Costa.
Regimento
de Caf:allaria N.· 7.
,Majores Graduados,
os Capitães, José Bernardo,
e Carlos Joaquim
Teixeira,

DIsponibilidade.
Majores Graduados,
os Capitães de Cavallaria,
Joaquim José Urbano de Curvulho , e Vicente {<'prreira Simões.
Por Decretos de Q1 do dilo mctl.
1.· flall,lhón de Veteranos,
Rernrmnclo na conformidade
cio AlvarÍl de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Batnlhâo , o ('llpíttlO ele Oavs llaria em
inllclividade ternpornria , J, ãrl G "V~lO d'Origni;
pelo ter T querldo, p nproveuar-Ih« as dispnsiçôe s da Carta de Lei de 19 de Agosto uh,uw-, e as do Decr lo de 23 de Outubro de 1851.

,.

[ !2 ] :

.
. Regimento de Ai'l1:lhc1'ia da rarla.
Demittido do Serviço, conserv,lIldo as honra. do Posto, o Primeiro Te.
nente , Joaquim José B )rd"lIo ; pejo haver requerido,
e ter cornplctado o tempo de Serviço marca lo pela Lei para os Corpos N acionaes •.
,
Por Uecretos de 2·1, do dito m('~.
_ B'ltal/do Nacional de ('c1çrtdores de Lagos.
Coronel,
o Proprietario , Joa'lll;m Bernardo da Fonsêca,
Demittidos,
conservan do as ho nr o s dos Póstos,
o Coronel, Custo •.
dio Pires Monl{·iro Bandeira;
o Capitào , .losé Florencio de Sousa
. -Atbaide Castello Bran c r ; e () Alferes, Antonio da Silva Sobreiro,

-'*~~.--

"

Sua Ex." o Marechal,
dater mma que o Official abaixo mencio- .
nado tenha o destino que lhe vai designado.
Boialhâo de Feteronos,
A-ddido, o Alferes addido ao 1.0 Batalhão de Veteranos,
José João,
, dos Santos, pelo pedir.

S:

_.>th~*~

Por Decretos do Ministerio
dos Negocioe do lleino de 2~ de De.
zernbro do an no proximo findo, foram uomeados Ca val leir os da Oro
dem Militar de São Bento de Aviz, os Majores, de IlIfanleria,
Com.
mandante
do Corpo Telel!;rafico, Carlos Maximiliano
de Sousa , e
em disponibilidade,
Adolfo Mas Saint Maurice ; os Majores Gradua-,
dos , do Estado Maior de Artilheria,
José Ribeiro Torres; do 1.. Regimento da mesma Arma, Cyriaco Lopes Moreira l?reixo; do Regimento de Cavallaria N:8,
Jonquim José da Silva Castello Branco; do llegimento de Granadeiros
da HAINIlA,
José Freire de An_
drade; e do Regimento
de Infanl('ria
N." 1, Antonio Cordeiro de
Matlos; e os Capitães.
do Batalhão
de Caçadores N: 5, Domingos José de Almeida
Barhozn ; do Batalhão
de Caçadores
N. o 6,.
Antonio José de Snusa ; e de Cavullaria em di'sponib,lidade,
Conde
de Azenha j devendo os a.rraciados sollicitar daquel le l\linisterio deutro do p~azo legal, os c('~mpetentes diplomas.
f

_.~iI<-

Lt~nças ,.egistadas concedidos aos Ojfieiae« abaixo indicado••
Ao Capitão do B~lalh;o de Caçadores N. 08, José Maria da Grasa
Soares c Sousa, qualro mezes.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N.· 1, José Maria de Vasconcellos c S.í, dez dias.
Ao Capitão Graduhdo do Re;;imento delnfanlerin
N.o4, José Ma.
ria Thiago de Soota Clara, trinta dia8.
~/
.Ao Tenente do Hegirnclllo de lnfanterin
N.· 9; Joaquim An~/o"
;L\1arlins, quarenta dias.
//

:í

O Cliefe interino do Ellado lJ.faior do Exercito ..:.'

yv

.

•

~~

N.O 8.

-t-

Quartel Genernl na Rua de Santo Ambro",io, cm 7 de Feoereiro
de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal DUQUE DE SA.LDA.NHA,
Commundante
cm
Chefe do Exercito,
tendo tido a honra de servir sob as Ordens do
Sua Ex,"'Q .Marechal Gt'nerill,
Marques de Campo
Maior (l.ord
Beresford),
cuja perda o Exercito hoje deplora,
é o primei~o a reconhecer os Serviços prestados ao Paiz por aquclle heuerner ito General , e com muita especialidade durante a G uerr a da indcpendencia , conhecida
l)(\r Campanha
Peninsular;
e por isso cumpre um
dever que lhe é bem gruto mandando publicar
na pesente
Ordem
o testemunho de aprêço e considcrnçào que a Carnara dos Senhores
Deputados tributa á memoria d'este Gencral , cOlhignando na Acta
da Ses~ão de 17 de Janei o ultimo , o sentimento
COID que
soube a
noticia da morte do t[1.0 distincto M,litar.
Proposta

approvada pel(l Camara dos Senhores Deputados,
S ..ssáo de 17 de Janeiro d~ 18M·.

em

Proponho que se declare na Acta que a Carnara dos Df'plltados
ouvio com sentimento a noticia do falecimento do Marechal General, ~arqlJez
de Campo Maior , Ie mb ada dos eminentes Sei viços
q'le este itlustr o General fez ao nosso raiz,
na qualidade de Comn.nndante cm Chef'1' do seu Exercito , sc.br e tudo na Guerra da sua
iudt'pendencia,
= O Deputado, AUgllti(O Xuvier Palmeirim , D. Antonio Jo_é de l\1ello, Frederico Leão Cabr clr a , Antoruo José Antunes Guerreiro,
José Ribeiro de Almeida,
Darão de Castro Daire,
José de Pina Freire da Fonsêca , Antonio Laduláo da Costa CamaT.:t ~, Julio Maximo de Oliveira Pimentcl , José Xavier de Moraes
Pinto, Joaquim Narciso da Silva Pereira,
Está conforme.
Secretaria da Camara dali Senhores Deputados, em 18 de Janeiro de 18;):!,.
Possidõnio A. P. Picaluga.

=

=

-*~*Por Decreto de 28 do me'l:.proximo

pastado;
Di.~pnlli')ilid(lde,
Para ser co nve nientamente erro Jlre~ad(),
o A Iferes do Regimento
11&•.Xl:teda N: 1, José Maria de Vrscor.re!los e Sú.

de

Inllctwidade tcmporaria.
Tenentp., o Ti'"nenle do Regimento de Covalluria N ,. 81 FermllHlo
~[fonso T ..i:f'lra de Carvalho Samp;üo;
por ha\'er siuo julgado
lIIcat'azce
Sllr.viço tcm!XJrariamente.

•

-*~.h-=<"'--proximo
find o ,

Por
nisterio

Decreto
de ~G (le Janeiro
dos Negccios
do Hcino,

expedido
pelo Mi.
fr;i nomeado
Cavalleíro
da Ordem
Militar de São Bento de Aviz, O' Major Graduado do Corpo do Es.
tudo !\-faiar do Exercito , José Guedes de Castro e Carvalho;
deven.
do sollicitar
daquellc Mmisteri»
o respectivo
diploma dentro do pra.
ZQ legal.
.

--'i!-~«'__"""

Sua Ex.· o Marechal,
determinr
que o Official abaixo mencio ..
nado tenha o destino que lhe vai designado.
Torre de S. Vicente de Belém;
Addido , o Major addiclo ao Uastello de S, Braz na 10. Drvi~ão Mi.
Iiiar , D.uarte
Leào Cabreira,
&

-*~~*-

Sua Ex." o 1\tfnrechal,
manda declarar
o seguinte:
1.0 Que Guilherme Francisco
de AllIJeida
II Silva,
a quem na
Ordem do Exercito N. ° f> do corrente
armo. foram concedidos
triuta,
dias de licença
registnda , é Major effectivo , e não Graduado,
corno na mesma Ordem se dizia.
2. ° Que Eugenio
de Sequeira,
a quem pela Ordem do Exercito
N ." 6 do presente a n n o , foram concedidos Ires mezes cle licença r eglstada,
é Tenente Graduado,
e não Tenente,
como naquella
01'.
dern

so indicava.
---lI~iI<_

Licenças ,.egistadas
Ao Capitão Graduado

concedidas aos Officioc» abaixo indicadoll.
do Re_g'imento de Infantcria
N." 9, Antonio
Guedes da Costn Azeredo
I'iuto , proroguçâo
por trinta dias,
.
Ao Alferes do Regimento de lnfanteria N." 12, Luiz Jose .i\faHa.
no, trinta dias.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N.· 17, .Mano~l Thoruaz Gomes de. Almeida,
sessenta dias.
Foram

confirmadas

--*~*---

por Sua Ex," o Marechal,
as licenças que os
Srs. Com mandantes
da La, e G. a Divisões Militares,
partici] aram
terem concedido
a03 Ot1iciaes a baixo mCllcinl)ados,
na conformida
,
de do §. II da determinaçtio
da Ordem do Exercito
N.· 68 de J.1. de
Outubro de 1851.
. ,
Ao Sr. Brizadelro Graduado do Regimento de Infanteria
N." 11,
4~.J,~
José de Figueiredo
Frazâo , quinze dias, a contar
de 2;'Yd
rnea /~~
proximo
passado.
",/
/"
Ao .Alferes d_oRe~!mento
de Infonteria
N.Ote, Antoni9'~AC
",,f
dmba, qUinze dias; contados de 6 do corrente mez.{'
'I
,<!

.r.'
0l.%rl

//.>//)..

O Chefe inlerino do lútado

.Maior do E~e,.ci

•
•.~

Q1vJrtel General na Rua de Santo Ambro"_io, em 11 de Fevereiro
de 185"1.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua

Ex." o Marechal DUQUE DE SALDANIJA,
Chefe do Excruuo , manda publicar o seguinte:

Com mandnnn,

em

DECRETOS.
Hei por bem.
Consulta

em Nome de EL-HEI,

Conformando-Me

com a

Po lyn-chmca
, Pi ovêr na effe cuvidnde de Lente
dai! Cadeiras dI' :\1athclJlatica da mesma Escola , na corr-

da

Escola

Substituto
formidad e do Artigo oitenta e dois do Decreto dI" onze de .Janpiro
de mil oitocentos trinta e Sf't." o Capitão de Artilhor ia , Francisco
da Ponte e Horta,
que por Portaria de doze de Junr-iro de mil oi.
toceutos cincoeuts e dois, havia sid.) norr.eu do Le o te Subsututo das
mencionadas Cadeiras. O Presidente
do Conselho de Ministros, Mi.
nistro e Secretario de Estado interrno dos Negoclos da Guerra,
o te.
Ilha assim entendido
, e faça executar.
Paço das Nccessidndes , em
.inte e oito de Janeiro de rm l oitocentos cincoenta
e quatro. = UEI ,
Regeute.
Duque de Saldanha.
"

=

Hei por bcm , em Nome de EL-llEI,
Conformando-Me
com a
da E~cl;la Polytechmeu , Provér na effecrividade
de Lente
Substtnto das Cadeiras de Mall.elll.llic\ d a mesma Escola. na conformidade do Arti!:"o oitenta e dois do Dp('reto de onze de Janeiro de
mil oitocentos trinta e sete, o Primeiro Tenente de Ar rilher ia , José
Maria da Ponte e Horta, que por Portnr ia de doze de Janeiro de
mil oitoce tos cincocn ta e dois havia sido nomeado Lente Substituto
da.; mencionadas CadeIras. O Presidt'nte do Conselbo de Ministros,
M ni tro e Secretario de Estado interluo dos Nt'gocios da Guerra,
o
t c n ha assim entendido,
e faça r-xecutur , Paço das Neceseidades , em
vinte e o.to de Janeiro de mil oitoceutos cincoenta e quarro.ee
REI,
Regultc. = Duque de Saldanha.
Consulta

-.>5~*-

Sua E".' o Marechal, determina que os Officiaes abaixo mencionados tenham os Oe-tillO" que IIH'S vão designados.
RI/folheio de Caçaúores N.· 3.
Commnnunntr.
dn 4· a C. mpan l.ia , O .\leiM Graduodo do BntalbilO
de (]"çadores N." 7. Tlliago Ricardo de Some; pelo pudir,
.
Regimento
de lnJill/tcrÍll
1\'.0 3.
Cap' tão Graduad'l,
o Capituo Graduado
do Regimento
de Infan.
leriu N .. H·, Manod PeJro Roza.

•

-*>-~*---

Ex," o Marechal,
deterrrnna
o seguin te ;
1.
Que o Sr. Brig adeiro , Comruand ant .. da Escola Veterinar ia ,
Antonio Pedro da Costa Noronha;
os Hls.·Bri~adeiros
Graduados
,
Cornrnandante
do Df'posilo
Geral
de Cava l luria , D. Antonio José
de Mt~lIo, e de Cava lla ria em di"ponibilidadt',
Vicente da Co nceiçiio Graça;
e 05 Srs., Coroneis Graduados,
do ltt'gimento
de CavalSua
0

lariaN:2,
e servindo

Lanceiros daRAINHA,
na Escola Veterinur:a,

LU'I'!: da Silva _M,dJonado
Antonio l\l.nia Henriques

dEçu ,
de Sou-

sa: formem a Cornrnissào
para o exame dos Majores
Gr aduados
:de
Cavallar ia que VtlO ser examinados
pura a eff\ldividaJt'
do dito Posto, na confMmidude
do ordenado
na Ordem
do Exercito
N. o 7 de"
4 de Junho de 18;)1; devendo
o primeiro
dos Srs. Offrciae s acima
nomeados servir de Presid.ente,
9:
(-lue sejam
malldad()~ apresentar
ao Pn-sidente da refeiida
Cornmlssâo
, 03 Mnjores
Grndu a dos , do HI';;:imelllo
de Cllvallaria.
N. 04, Guilherme
Xa vier de V asconce llcs Corrêa;
do R 'g'lTIento de
Cavallnria
N.· 6, Francisco
Mar iu Vieira d.i Vonsêca;
do Hegirnento de Ce val laria N." 7, .J, sé de Oli"f'irn;
e Lnstructor
do Deposito
Geral de Cavallaria,
Barlholomeu
Pt'ssnnha
de Mondonca
Furtado; ficando
slljeitos ao expresso na Ordem do Exercito
N. o 6 L de
18;)1, os que se nâo a prese n t aretn para aquel!e rim até aodia BL do
Março pro xirno futuro,
salvo o cazo de o nâo poderem
fazer por motivo de molcstin,
'

.

-.'lt_"t(;i(.'---

Licença arbitrada por motico de molcstia ao indil:id?lO aba.xo declarodo , e cn'ljir'"ad,J por Sua Bx.· o lJlarcclll.d.
_L'rn Se.~Náo de <27 do me!. proxtlno
p'lss.do.
Ao Capil.~IO Graduado
do Regimento
de lllfouteria
N: 7, José Ma.
ria Bareot, trinta dias pala se tractar.
.
_"~I~!«-

Li~enças registadas concedirirls aos Oj(iciaes abaixo indicado •.
o
Ao Tenente
Graduado
do Balalhilo
de Caçadores
N. 8, Anlonio
Joaquim
da .encarnação
Junior,
I)fOrl'g~ção
por quarenta
dihs.
Ao Alferes d,") 'Regimento
de lnfanteria
N" 1, :Franci.co de Paula
Xavier,
tdnta diu5.
Ao Tenente
Grudll'ldo
do Hegimcnto
de Infanteria
N" 9, Guilherme de l\1nrac5 A lião,
oi to dias.
Ao Moiar, Governador
do Forle de Buarcos e Figueira,
de Magalhàes
Coutinho,
trinla d!;ls.
' /
Ao <?i~urgiàl) Mór de 13riipda Gradllado"
e Director.,d~
!1~pij.Pl'1
.Militar permanente
do Porto,
José Maria Nunes dós ~l~Ai~
dias
.-'
>'1
/

1\ll\n0;l1

. O Chif_ i.f<rino do Ed.do Maio, do

.

B'~eA /' "")
_~.,..t"

,e:!

Y/

N. 10•
1l

Quartel Generfll1ta Rua de Santo Ambrozio , em 16 de Fevereiro
de 18[)·t.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Chefe

Ex.- o Marechnl
DUQUE
DE
do Exercito,
manda
publicar

"SA.L1)Á10TA,

ComD1ondante

cm

o seguinte:

AccordamosdoSlIpremoCohselhodeJustiça
Militaretc.
Que tendo o Accordnm
fol.6f> v.oexpreSsámel1te
desi rn ado ~s turmos , e ~ormalidades
, que deviâo observar-se
no jlllgumefllo
do procésso,
InS·
taurado
contra o Réo José de Figueiredo
do 'I'oja] Pereira,
Tenente Coronel
de ArLilheria
em dlspon ibif idade , deter minando
que para esse effeito fosse novamente
convocado
o mesmo Conselho
de Guerra; este cm lugar de cumprir
fielmente
como devia as datorminaçôes
do dito Accordum
procurou
illudir
aSila exe cuçâo , e com este fim
nâo duvidou
admittir
na organização
do procésso
um formulario
novo, e contrario
ao que se acha estabelecido
nas Leis , particularmente no Alvará de 4 de Setembro
de 176f>, e ao que na pratica
se
tem adoptado,
omittiudo
ti inquirição
do! testemunhas
da accusaçào,
e os interrogatorios
ao Réo , que conforme
n expr<,ssa disposição dos Artigos 4." e 5.° do citado AlVitrá devem considerar-se
actos
substanciaes , e que não mereceram
co nsidernçâo
alguma
!lOS Vogues
do Conselho
de Guerra,
(J~ quaes
ap('hai
reunidos
passarão
irnrned iatameute
por Seu mero nrbirno a tomar uma deliberação,
que rcduzirào
a escripto com o nome de Sentença,
sem que nesta o Réo
fosse, como devia ser expressamente
condemnado,
ou absolvido
nos
terrnos , e pela tórma indicadu no Artigo 6: do sobredito
Alvará;
occupando-se
apenas em o longo arrazoado,
que decorre
desde foi.
71 n n pe.rtclldi~a
demonstração
de que o facto arguido
não sendo
furto , nuo podia ler n qualificação
de outro crime,
e por este modo ~e patentêa
evidentemente,
que o dito Conselho
de Guerra
que·
rendo fazer prevalecer
a opinião
particular
do Auditor,
sustcn tad a
por este com teimosa obstinação,
e pcr in aciu nos seus Officios fo},
4'2, 46, c l , não duvidou
desuuender
, e debllrezar
as Ordens
Su"
periores com grave ofJ"ellsa do respeito devido ás decisões deste Tri?unal,
e nào menos falta de cOllsideraçl'l<l pela AllthoTi~Clde do cazo
J~~.;nd(l: Sendo este procedimento
ainda maiij repreenslvcl
~}ela fll'
tllldade
dos argumentos,
e razões,
com que os Vogncs do Conselho
procurã(l
fundamentar
fi sua
decisâo,
lião hesilanuo
em affirmar.
" que o Foro Militar
é incompetente
para conh\!cer da re.ponsahilidnde "lO qlle p0"sarn ter incorrido
os Héos Militnrrs
nelle processados" doutrina esta, que admittida
na generalidade,
em que é coní

ô

...

cebida,
dava em rosultado
o al,sllrdo
de que os Tr ibun aes Mil~!a.
rer nào poriiáo co rn po hr IH dilo, i{pos á inJ"mnislI(;àn
dos e xtr avios ,
e pn-juisos , qUi' liouves-em
ca us.ido , contra
() qll(> he expresso
no
Arllg,<) 28 dos de Guerr a , sendo !I,'ee,sano cornerter nos 'l'nbun,ws
CIvis o co nhenimcui«
e li'1 lidação
UI:~,HS e x t r a vros , e que vinhão a
ser uullas as in n umer a veis S -n te uças profer idas ern Conselhos
dI' Guerra, que julgando
em s in t 1.10 co n t rar io t-m coudornnnd
.. os l{ti)5 a
que pagu(!m, e in.Ie m.n isem por, uma 'junta
dos seus v('"ciRh'ntOi! o
damno , e prejuiso cansado pelo extrn vii , 011 subtracção de obj-cros ,
e diuhciros perteuce ntes ii Fazenda
.\1 fitar. Mandão por ta n t o que
os Autos se remetrâo
ao Comma n d ante da Divisão
,\lilitar
H"IH:cti.
va , pnea que faça convocar
novamente
o mesuro Consl'llw
de Gopr'.
):0, a fim de que este dando prompta
e xe cuçào ao Af'CMUam foi. 65
v.·, e seguindo
todos os lermos e formalidade.
nelle indicados,
julgue a final e definitivam
e nta condemnando
011 absolvendo
o l{t<o como fôr de justiçn , e em vista das provas que constnrom
do processoo Lisboa,
em SCSSilO de 4 de Fevereiro
de lP,;) t. = Bar âo de Pern es, = Silva. = Travassos.
= Visconde dn Grnnja, = Carvalho.
Barl\O de Reboredo.
= Fui presente, Carvalho,
Promotor.

=

P9T

Decretos

Bataihtio

de 4 do corrente
de Caçadores

N.·

meoz.
9.

r Para

gozar das vantagens
de Capitão
Oe 1.& Classe,
duado,
José Joaquim
Dias;
por lhe aproveitarem
do Decreto
de 4 de Janeiro
de 18:17.

Regimento

o Major Graas disposições

de Artilhc7"ia da Carta.

, conservando
as honras
do Poslo,
o Tenente Quartel
"'lestre,
José Maria
Pereira Bastos;
pelo ter wq'lerido,
e hnver
completado
o tempo de Serviço que a Lei marca para os Batalhões

Demiuidn

Nacionnes.
:3.· Balalháo

li/ovei

de AtiradoTe:r,

V()lu'Iltarios

da Carta.

Aggregado,
o Cupiti\o
Graduado,
José Murin
Lobo.
Tenentes,
ns Alferes,
Thentonio
Augusto
Alvure5,
Antonio
Ezeq1liel de Figudl'edo,
José Carlos de Aguiar
Vianna,
o Victorillo
Joaquim
de SÚ Snldanha.
Alferes,
o Primeiro Sargellto,
Francisco
Ferreira
Borges,
e o AmaIluense
da Secretaria
de Estado
dos Negocios
Estrangeiros,
D'
Guilherme
Hotlrigues
FUf'lItes.

Capitão

P07" Decrelos de 7 do dito mel.
Regimento
de lnfantet"ia N" 10.
da 1.& Companhia,
o Capitão
dc Illfanteria

servindo

em

[ 3 ]
Comrnissâo

na Guard-a

Municipal

de Lisboa,

Antonio

Maria

da

AsslllTlpção.

Inl'cfividade
t emporaria,
Reintegrado
no Posto dtO i\lrt'rc; 1'[('. dor de Cavallar ia , Jo~~ TIo.
drigllt·s; por Ih« ap ro ve.tnrern
as dispoaicôes
da Carta de Lp} de
19 de Ag-o:\to uh imo , e d(l Dccrct» de ~:3 de Outubro
de 181>1;
frcandr, considerudo naquellu ~It()nçào até haver cabimento para
poder ser I e formado.
2, o Batallião de Veteranos.
, Reformado
na corifor mid adu do Alvarú de 16 de Doz-mlim de 179()',
ficando addldo ao r"t'Nido l3atalhào, o Major de Enzenharia
em
i uuetivld ade tf'mporaria,
.José Pedro de Barros Lahorào; por ter
Sil~() julóodo
incapaz de Serviço activo por lima Junta Militar de
Snud e,

1.o Hatolliâ o Movel

de A tiradores,

, o Capitão
Agg-regado,
Pedro Alexandrino
Coelho ; por
ter sido ligado incapaz de todo o Serviço por uma J unta Militar

Dernittido

.i

de Sa udc,

-*>::h~*-

Ex ," o Marechal,
dctermina lJue os Officiaes abaixo meneionados lenham os destinos que lhes vão desig-nados.
BatllUllio de Caço-iores N.· 7.
Capitão da 3." Companhia,
o Capitão
do Batalhão
de Uaçadoses
S1IO

N." 6,

João

Aruonio

.
Addido,
Per eira

o CRpil50

Leào,

Forte de Almada.
Addjdo á Praça de Cascaea , Lgnacio de Sousa

VaLdez.

,',

...
:th~*--

Postos e vencimentos

rnensaes com que ficâo os Officiaes abaixo
no mez de Janeiro
ultimo, foram reguladas
as refór mns que lhes havilí.o sido conferidas.
tnen cion ndos , a gOlcrn,

com 753000 reis, o Sr. Brigadeiro Graduado,
Alltonio
Felreira '(te Ar~!.\'üo, reformado
pela Ordem do
hxereilolJ,"5
de 31 de Maio de Iüô l ; Coronel corn45$000
reis,
o '~'el~l'lIle Coronel
de Cuvallarin
, Antonio
Joaquim
éjucdes
de

Marechal

de Campo

"!anod

Ol,vel~!l e Silv a ; Capitão com 20$000 reis, o Tenente de lufanterin , J.oão Antonio ele Frgueirêdn
; Ajudante
de Milícias CllUl
]!)$OOO reiS, o Ajudante de Cavallaria do Commercio,
Francis.
co Bernardo de AIllIcida e Castro Noronha;
Tenente
com l5~10()O
reis, o Alferes de lnfanteria,
José J\lonleiro
Ribeiro
de Canoa.
lho,; Alferps com 12$000 reis, o Alrerps de Infnlllpría,
.JoEé AI).
tOlllo Chnmpalilllaud;
reformaJos pl!la Ordem do Ex.ercito N. 07
de 19 Janeiro de 18{)~,

r 4· ]
.........__.~*----

,

Havendo mostrado o Alferes -Ajudante do Batalhão de Caçado.
res N.· 8, José Mariano de Sousa , l)'!rtencer.lhe o nppelido de =
Mello = determina Sua Ex." o Marechal,
que dtora em diante o
referido Officlal seja nomeado
José Mariano de Sousa e Mcllo,

=

-""~.-

Licenças arbitradas por mofwo$ de molestia aos Dfficiaee abaixo de.
clarodos , e confirmadas por Sua ,E,x.a o Marecfml.
Em Seu-áo de 3 do corrente meIO.
Ao Major Graduado
do l.°Regimento
de Artilheria j Luiz d,eSousa
Fo lque , quarenta dia. para se tr actar,
Bm Sessâo de 4 do dilo meto
Ao Capitão do 8.· Regimento
de Artilhcria,
José Joaquim de Oliveira, noventa dias para continuar
o seu trnctamento , e restabelecer-se,

-

..>t_,~.-

Foram confirmadas por Sun Ex," o Mar!'chal,
81 licenças
que 05
8r8. Commandantcs
da 1.a, 4. a, e i>. a Divisões Militares,
participaram
terem concedido nos Officiaes abaixo mencionados,
na co nforrnidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
OUlubro de 1851.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N ,. 6, João Antonio Leão,
quin ee dias.
Ao Alferes do mesmo Batalhâo , Albino 'Candldo de ;\Imeida,
prorogação por dez dias.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N."7 , JOilO Filippe de Gouvêa , dez dias.
Ao Alferes do n"'gimento de Lufa n teria N: 8, Francisco de Paula
Brandeiro
de Figueiredo , dllz dias.
~

/"/
O Chef« inl .. ino do IModo

Maior do EZ""'r.~

r

,1. ]

-*~.____.
Jtaven10 mostrado o Alferes Ajudante do BHtalhlw de Caçadores N," 8, José Mariano de Sollsa, I)'!rtcncer.lhe o appelido de -=
Mello
determina Sua Ex." o Marechal,
qllc d'ora em diante o
referido Offrcial seja nomendo = José Mariano de Sousa e 1\1c1l0.

=

_.>::~.-

Licenças

arbitradas por motIVos de uwlestáfl aoi Offtciat!s abaixo declarados, e conft1'madas por SlW E», & o ~larecllUl_
Em Seuâo de 3 do corrente me!:..
Ao Major Graduado
do 1.0 Regimento de Arrilheric s Luiz de Sousa
Folque,
quarenta dia. para se tractar.
Brn Sessâo de 4 do dilo mel.
Ao Capitão do 3,· Regimento
de Ar ulheria , José Jonqu:m de Oli.
veira, noventa dias para continuar
o seu tractamcnto,
e resta-

-*~.-

belccer.se.

Foram confIrmadas por S'HI Ex,a o Marl'chal,
81 licenças
que 05
Srs. Com mandantes da La, 4.,", e 1): Divisões Militares,
participaram
terem concedido aos Officiacs a ba ixo mencionados,
na co n i'nrmidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Outubro de 185l.
Ao Capitão do Batalhão

de Caçadores

N.· 6, JOllO Antonio Leão,

quinze dias,
Ao Alferes do mesmo Batalh:lO,
Albino ·Cnndido de ~lmeida,
prorogaçilO por dez dias.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N:7 , João Filippe de Gouvêa, dez dias.
Ao Alferes do n..gimento de Infanleria
.Brandeiro de Fi,;ueiredo,
dwz dias,

o

N: fi, Francisco

Chefe interino do lidado Maior do

de Paula

N. 11 •
O

QUf.lrlel Gencrallla

Rtta do; Sento Amúro",io,

em ~5 de Fevereiro

de 18~t.

o OE
Q un T'''
\..
~~x.

o

ar cchal

Chefe do Exercito,

DO E.L:ERCITO.
Duaus

DE

jiuulicar

IIU.H!O

C omman dante

SALDANHA,

cm

o seguinte .

pottTAU IA.

=

=

l\liniS'lt>rio da GIINro.
Rt'I);Hliç~l() Central.
= L" Sccçâo,
E~n confoi midude com as di fJCl"içõ'·;; do Decreto de vi nto e sete
d. I t'zl'mbro
de mil (lit( contos IJlHHI'Pta e novo , Sua l\Ingesll,ue
L L- H, E L, H.cgente e m N rue do H E
M'lIldn, p la Secretaria
de
Bolo lo dos l' t'g'ocios dr. G Ilt cm, pr .mover [lOS doi, legares
vagos de
Aspu an tes da lteparti,ão
de L''llllddÇà(l do l\lillistcrio da Guelra, o
Aspirante
o ddid .. Ú IlII' ma Hl'pllrtiç[lO,
Antonio Caet auo SOOll'S da
1<' .nsêca , cm substiruiçào
do Iallecido
Ant o n io Migllt>l da Silva; e o
AIIlUIlIII'I1SP.
lambem addido , J(dé
.)''''<j'lilll
de Vusconccllos
, ern
substiruiçào
de Fernando
1,'re.1f'rico Bnrtholc.n.eu
, que foi deminido
por ter sido nomeado para o Ollieio de 'lol.elliào Publico de Notas
est a C.dnoe de Li.b1U. Paço d as N ecess.dudes , em 11 de Fevereiro de 1854.
Duque de Saldanlui,

r,

=

Por Accordam

---..~~ ..-

do Supr enro Con sclho de Justiçn 1\lilitnr de QS de
Janeiro
ultimo,
fll~ conf r mada
II \'ntcllçn
de 1." Lustancia que co nd,1ll1l011
em nove mnzr-s de prisâo
ll'UIllU
Prllça
dI' Guerra,
o AI.
feres do llltall.ll()
de Cnçadores N." !), Jo~é Maria Ferreira de Sá,
pelo crime de ferimento em um seu Camarada.

Ex,-

-~~~-

o Mtuechal,
Du!l'lP de Saldanha,
manda declarar As.
fi O !ir aI,
jJllr SI' <tCh<lf cOlOprehfudido
nus disposiçõe~
das
L·.i, de 17 de ri) elilbr() de 181;} , c Ó de Abril dI' 18..J.ó. o An:'l'e.

Sua
p:rante

ç'lJa
naJu•

uo

Batalhão

de Caça

l,res ~ .. 5,

Antunio

_.t."~*_

Puuentel

Muluo.

arlJifrndas por '/1L(.fl"os' de lI1(lleslia aos Offlciaes abaixo de.
durados,
e confirma '"s fior '')'lIa Ex. & o !JlartcllUl.
J~/YI, Sessáo dr; 1] do corr~nle mc'l'..
Ao Aud;\or da 4.· Divi~~lo M;lt 'r, Antonio Bnrbozll de Sousa F U·
ria,
tiÍllt" dias para coavah'scer.
l~'m St'S~ífl c 1:; do dito mez.
Ao Aic\.i\'ista da 3." Divisão 1\; li~ar, A ,,,,,,slo Ern('slo Carneiro,
trinla dias pUla cOlltiuuar
(l lrucLar-se
11~ seu Quartel •

Licenças

•

[ 2 ].

Em Sessáo de 16 do dilo nu'!..
Ao Aspirante

da Repartição de Con tabilidade
ra, João José Pereira da Fonsêcu Banhos,
timar o seu tractamento , e convalescer.

do Ministerio da GOl'r ..
sessenta dias para ul-

--"'~f<-

Li~nças ,.egistada. concedidas aos Ofjiciae. ahaixo indicado.,
.Ao Major GraduAdo- do Batalhão de Caçadores N.· 6·, Antonio Soa ..
res Wheiro de .Merrezc~, trinta dias.
Ao Capitão dr) referido Batalhâo , João Ao tonio Leão, prorogaçâo
por noventa dias,
Ao Capitão do niesmn Batalhâo , Antonio José do Sousa , trinta dias.
Aõ Capitão Graduado
do sobredito Corpo, José {bldino
dos Santos Plaquet,
trinta dias.

-.~.

Foram confirmados por Sua Ex," o Marechal,
as lieenças que os
Srs. Com mandantes
da 1.", e 4.", Di,isões MiLtures,
participurum
terem concedido aos Officiaes abaixo meucionndos , na corrformida.
de do
11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Outubro de 185'1.
Ao Tenente QuartE'1 .Mestre do Batalhão de Caçadores N. o 1, Roberto Joaquim Salcma,
quinze dias.
Ao Cirurgião Ajudante
do Batalhão
de Ca-çadores N.· 7, Antonio
Vieira Lopes, quinze dias.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N.· 1, Francisco Alberto
da Costa Rubim , oito dias.
Ao Tenente Graduado
do Hegimento
de Infanteria
N.· 3, Salva.
dor Joaquim Barata Feio, quinze dias.
~
Ao Tenente
do H.HgimenLo de Infanteria
N.· 11, Josquim N' olau
AgoRa, quinze dias.
.r:

-

9.

- 1

O

C"'le ;nl.. ;••

do

E.,.do Moia, do D.....

ti /'!f
~.~ ...;"

..~.....~.

CJUJrtel- General

na

Rua

de Santo Ambrot.io,
de 18b-.L.

em 4 de jJJarfo

ORDEM DO E.XERC!TO.
Rua

Ex." o Marechal DUQuE DÉ SALDANHA,
Chefe do Exercito , manda publicar o seguinte:

Com mandante

em

DECRETOS.
Conrormãndo-Me
com a Proposta do Marechal , OIlCJIIC d'e 5,11danhu , Commandante
em Chefe do Exercito;
Ilei por bem Dei-rminar em Nome de EL.HEL,
que o A.f,'I(·s do Batalhão de Cuçadores número seis , Malloel H.odrigues de Oliveira,
tenha passagelll
em Segundo Teneute
para o primeiro Regimento de Ar tilheria , na
conformidade do Decreto de vinte e quatro de Agosto de mil 0110·
centos quarenta e seis, com o condiç:\o de nào prejudicar
os Alum ,
nos já designados para a Arma de Art lhcria , e de completar oté ao
fim do anno de mil oitocentos ciucoenrn
c ~ele, o resto do Curso ql1e
lhe falta desta Arma; regresSilndo novamente á Infanteria,
segundo
o citado Decreto,
se não tiver satisfeito a esta condição.
O Presidente do Conscibo de Ministros , .Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Gllf'rra,
o tenha assim entendido,
e faça
executar.
Paço dos Necessidades,
cm dezoito de Fevereiro de mil
oit. centos cincceuta
e quatro .• =:;: REI, Regente.
Duque de Sal.

=

danha,

Conformando-Me
com a Proposta do MnrccllOl, Duque de Salda.
nha , Commandante
em Chefe do Exercito;
Hei por bem Determlnar em Nome de EL-H.El,
que os CapittleS, do Regimento de ln.
fanrerra número ,eis, João da Cu Ilha Pinto, e de Infanteria COI Disponibilidade,
Bernardo Taveira Cardozo, contem a antiguidade desu. Posto de ciuco de Fevereiro de mil oitocentos quarenta c cinco,
por haverem sido prejudicados
por Tenentes,
que estando nas mosmas circunstancias,
foram promovidos áquelle Posto com a referida
antiguidade em mil oitocentos quarent a e seis. O Presidente do Cnnselho de .à111\1~tros, Ministro e Sccret!lfio de Estado interino dos Negocios da 9u.rra,
o tenha assim entendido,
e faça executar:
Paço
tias Necessidades , em dezoito de Fevereiro de mil oitocentoe emcoenta e quatro.
HEI, Regente. = Duque de Saklanha'

=

•

M

Capitâo

-.~.-

Por Decretos de 18 do corrente mC9l •
Dlsponibitidade.
Graduado , o Capitão Graduado
de Cavallaria

•

em Inacti-

vidnde temporaria ,. Estevão
pregado convenientemente.

a fim. de ser esr-

da Costa Pimenta;

Castello de S. PiHppe em Setubnl,
Governador,
o Major Reformado addido ao mCSQ10 Castallo , Fran-.
cisco Manoel Franco.
,
Forte de S. Pedro de Paço d' ArcoI.
A.ddido, o Tenente do 1." Batalhão de Veler:anos, Antonio de Ma-.
galhães.
Por Decreto de Q2 do dito 1ne'Z.
Inactividade temperaria,
A)feres" o Alferes de Infanteria
do U ltramar , Joaquim Leite; por
lhe aproveitarem
as disposições da Carta de Lei de .19 de i\gosto,
ultimo, e do Decreto de 23 de Outubro de 1851; fIcando naL!uel.
la situação até que haja cabimento para poder ser reformado.

--.~*~

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Ofticiaes abaixo mencío..
nados lenham os destinos que lhes vão designo dos,
Batalhâo de Caçadores N,' l.
Qapitão da 6/ Companhia,
o Capitão do Batalhâo
de Caçadores,
N: 4" Antonio Joaquim Simões.
Regllllento de Infonteria N." 13.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento de Infanteria N. e 9, João Moreira Pinto.
Regimento de Infonteria N. o 14.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento de Infanteria N." 9, Manoel Bernardo Carnêllo,

.

Regimento

de .lnjanteria

Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
teria N. o 7, Antonio José Oaoric,

N.· 17.
do Regimento

de I nfan ,

-.~4-

Foi confirmada
por Sua Ex," o Marechal,
a licença que o
Sr. Commandante
da 6.& D ViS30 Militar,
participou ter concedido
ao Omcial a baixo mencionado , na con formidade do §. 11 da Determinação da Ordem do Exercito
68 de 14 de Out.ub~ ~ 1851 •
Ao ,Alfel'es do Regimento de Infan'eria
N.v 12, Anton,i,(f... C,C.~~os
dmha.' pcorogação por quinze dias.
,., //"';'~,/
/

N"

l:)~y

,,,,,./'
r, ,11'·"
,

'"

,"

O Chefe in/erino do Edado Maior do'EIf,.~

, '

17
.Y

I

~/;
.

~;;,,?

/

';/
'

"";'
/J

"

Quartel General na Rua de Santo

.Ambrotio,

em 9 de J.llar!.·o

de 18f>-1,.

ORDEl\1 DO

uxsncrro.

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

~lIa

Comrnandnntd

em

Por Decreto de 16 de Fevereiro 1111 mo, expedido pejo Mini,te_
rio dos Nezocios do Reino, roi nomendo Cavalleiro da Ordem J\Iiii.
tal' de S. Bento de Aviz , o Capitão do Corpo de En gen ha ria , (la.
briel Antonio Martins;
devendo o agraciado so llicit ar por uquel le
.Miuisterio dentro do praso legal o competente Diploma.
_>JIo~jj.

__

Sua Ex." o Marechal, determina que 05 Officiaes abaixo meneionados tenham os desti.ros que lhes V:lO designados.
Batalh âo de Caçadores N.· 4.
Alferes Graduado , o Alferes Graduado
do Batalhão de Caçadores
N. o 2, Joao Carlos Bon de SOIl,a.
Regimento
de Infanterio
N. o ] 2.
C0mmandante
da 2." Companhia"
u MRjor Graduado
da do Depósito , FiaOci~c() dos Santos Eloy de Seixas.
HegimclJto de [nfant cria N.· 17.
Commft·t1dant~ da Q.- Companhia,
o Major Graduado
da do De.
pósuo , Balthllzar Mort"ira de Brito.
Capuâo Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento de Infan.
teria N: 4, Ser vulo Malia Alves.

-------~~~---....
manda recommendar

SIJIl Ex." o .Marechal,

a ohservancia
do
no Aviso do Minrsterio
da Guerra de 9 de Março de
1:);)2, publicado na Ordsm do dia N," 175, de 10 deMaio domesmo anuo,

{l1"'1l'rminado

-.~*-

Sua Ex," o Marl'chal,
manda declarar o seguinte:
1.0 Que o Cnpitâo do R"gímento de Infanteria N.· 10, An~()l1io
M<lria d' Assum pçâo , foi cff..ctivo na Guarda Municipal de Llób(la
até ao diu 28 de Fevereiro ultimo.
2. o Que a licença registada concedida,
peja Ordem do Exercito N.·6 do corr e nts anno , aoTenente
Graduado
do Regimento de
Lnfuntei
ia N.· 11, Eugenio de Sequeira,
foi de trinta dias como se
desig oava nesta Ordem,
e n ào de tres rnez es como por equivoco se
mencionou na Ordem do Exercito N.· ri do mesmo UlUlO •

•

[! ]

-.>.:.,~*-

Licença» arbitradas por motivos de molestia aos Officiacs abaixo de.
cla,.ados, e eonfirmodas por Sua Ex." o Marechal.
Em SelSão do 2 (lo co,.reonte mas.
Ao Cirurgião de Divisão na 3." Divisâo Militar,
Francisco Damazo
da Costa, noventa dias para continuar
a tractar-se , e convalescer em area de campo.
Ao Official da 1." Classe da Repartição
de Liquidaçâo do Ministerio da Guerra,
Francisco de Paula Lima, quarenta dias para se
tractar.

-*~*-

Licença. ,.e/(idada. concedida. aos O.fliciaes ahaixo indêcadn,
Ao Alferes do Regimento deCavallaria
N.o6, José VcrJolino, prorogação por trinta dias.
Ao Cirurgião Ajudante do mesmo Regimento,
Antonio José de Sousa, trin ta dias.
Ao Capellão da Fortaleza
da Insua , Antonio José Lourenço,
noventa dias.

-.~.---

Foram confirmadas por Sua Ex." o Marechal,
as licenças que o
Sr. Commandante
da 1." Divisão Militar,
participou ter concedido
aos Officiaes abaixo mencionados,
na conformidade do ~. 11 da De.
terminação da Ordem do Exercito N. o 68 de 14 de Outubro de 18.>1.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão de Caçadores
b, Antonio
Schwalback , quinze dias.
Ao Tenente Graduado do Batalhão de Catadores N.· 8, Filipp~ (;dr-

N"

rêa do Mosquilo Pimentel , do", dias,
O

I
)<0' ê;vt

CMf•.. I"';•• do E,'ado Moior do EZ'~rt?

~;

A

N•o· 14~
QUlJrt~1 General

na Rua de Santo

Arnbr()"io,
de 18;)1..

em 14 de ftlarfo

T

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Marechal
DUQUE DE SALDANHA, Coaimnndunte
cm
Chefe do Exercito,
manda publjcar o seguinte:
DECRE'lO
•
. Hei por bem Determinar
cm Nome de EL.REI,
q ne contem a
ao tiguidade de Primeiros 'I'enen tes , de vin te e seis de 1\ ovem bro de
mil oitocentos e quarenta,
por ter esta já sido oo nfer ida nalguns
Primeiros Tenentes mais modernos no Posto de Segulldo Tenente,
05 Caphâes
do Estado Maior -de Artllheria , José Aflgusto Terra, e
do terceiro R!'gimento de AI tilheria, Francisco de Paula Pinheiro,
e José Domingues de Oliveira; e os C pitâes G raduados , do Estado
Maior de Artilheria,
João Evangelista Gomes, e do terceiro Itegi •
. mento da mencionada
Arma,
Manoel Joaquim de Sousa Fe rreir a ,
e José Joaquim da Costa. O Presider.te do Conselho de Mini.lros,
'Ministro e Secretario de Estado interino dos Negccios da Guerra,
o
terrha assim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades,
em
'o primeiro de Março de mil oitocentos cincoenta e quatro. = REI,
RegeDte. = Duque de Saldanha.
Por Decreto de 4 do corrente meao.
(Para passar á Classe dos Officiaes em Commissões 8cti~a9, a fim de
ir servir na Guardn Municipal de Lisboa, o Capitão de Infante.
na em disponibilidade,
Joaquim Pedro Henriques Barbou.
Para passar ao Exercito , na conforrr,idade
da Carla de Lei de 21
de Junho proximo preterito,
em Capitâo Graduado
com a anti ,
guidade de Q~ de Abril de lSf>l, que lhe pertence pela applicaçâo do Decreto de 6 de Junho deste ultimo anno , relatlvo ás
Guardas
Municipaes
de Lisboa e Porlo,
o Tenente Reformado
da Guarda Municipal de Lisboa, José Gonçalves Neto, descontando-se para o accéssso futuro no resto de Tenente,
'seis annos,
oito mezcs, e treze dias ~ que esteve reformado,
de 8 de Outubro de
1816 a 21 de Junho ultimo; ficando considerado na Clnsse dos Offrciaes de Infanteria
em inactividade ternporaria , até que haja cabimento para poder .ser reformado.
,
Para passa.rem ú Dlsponibilidade
:
'
O Capitão Graduado de Cavnllaria,
Antonio de Abreu rt!relrh;
o
Tenente Graduado da mesma Afilia, João Filippe de Oarvalho ; e
o Alferes de Infanteria,
Manoel Joaquim de Paula e Srl\'a ;qt1e
se acbavâo em jnaetividade
temperaria
de castigo.
1.. Batalhâo de Feteranos,
Reform&ào na conformidade do Alvaní de 16 de Dezembro de 1790,

[ 2 ]
ficando addido ao referido Batalhâo , o Capitão de Infanteria
em
inactividade temporaria,
Antonio Joaquun Ribeiro; pelo tl'r requerido, e aproveitar-lhe
as disposições da Carta de Lei de 19 de
Agosto ultimo, e o Decrelo de 2:3 de Outubro de 1851.
3, o Batalhão de Feteraruu,
Reformado na confortnidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando uddido ao referido Batalhão,
o A lfercs de ln fanteria em
disponibilidade,
José Antonio Telles Jordão;
por haver sido julgado incapaa de Serviço activo por uma Junta Militar de Saude,

-.~.-

Postos e vencimentos mensnes com que flCão (JS Officiaes abnixo
mencionados,
a quem, no mez de Fevereiro ultimo, foram r('guladas
as refórmas que lhes haviâo sido conferidas.
Tenente General com 120$000 reis , o Sr. Brigadeiro Graduado,
Fernando da Costa Leal, reformado pela Ordem do Exercito N"
5 de 31 de Maio de 18~1, e melhorada a reforma pela Ordem do
Exercito N: 32 de 23 de Julho dito: Marpchal de Campo com
75$000 reis, o Sr. Brigadeiro Graduado,
Frlippe Conêa de Mesquita, reformado pela Ordem do Exercito N" 'lCJ de 1853; Brigadeiro com 60,$'000 reis, o Sr. Coronel de Ar tllheria , Antonio
Caetano de Sousa, reformado pela Ordem do Exercito N. o 6 de
3 de Junho de 1851; Major com 38$000 reis, o Capitão rle ln.
fanteria,
ManoeI José Borges,
reformado pela Ordem do Exercito N: 4 do presente anno; Tenentes
com l<i!$OOO reis, os AI.
feres de Infanteria,
José Francisco
Lobo, e Jacintho
Augusto
Ferreira Lima, reformados,
o primeiro pela Ordem do Exercito
N:17 de 185~, e o segundo pela N," 24 dito; Alferes com ]2$000
reis, 08 Alferes, do Ultramar
addido á extinct a 3," Secção do
Exercito,
Francisco de Paula de Carvalho,
e de Infantcr ia , Luiz
Augusto Mav, reformados,
o primeiro pela Ordem do Exercito
N.· 58 de 1850, e o segundo pe la N.· 7 de 1852. ~

-~~~.---

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneio.
nados lenham os destinos que lhes vâo designados.
Bataihâo de Caçadores N.· 8.
Tenente,
o Tenente do Batalhão de Caçadores N: 6, João Maria
de Magalhães Coutinho;
pelo ter requerido.

Regimento de Infanteria
Alferes, o Alferes do Hegitnento
de Gouvêa.

N.

o

de Infanteria

14.
N." 7, João Filippe

/J
//

Torre de Outâo.

/"7

Governador,
o Sr. Coronel Reformado
Governador
do I:ofte/~ovo
//
de S. Pedro na Ilha da Madeira,
Caetano José Peixoto ;/
/' ..í'/

O Chol' .»1.";.0 do EoIado Mo ior do

J{"!'7:

d."./"/
/

Quartel Gen.eral na Rua de Santo Ambror.io, em 18 de Mafro
de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua

Ex." o Marechal
DUQ~E DE SALDAr.HA,
Commandante
em
do Exercito,
manda
publicar
o seguinte:
.
DECRETO.
Sendo de urgcncia
dar o maior desen vol vimento possi vel á fuhriccção da po l vor a por con t a do Estado,
a fim de que este se ache habilitado,
não só II suprir o Ext>rcilo,
e a .Marinha
ele Guerra.
e a
conservar
as reservas mdispensnvei.
; mas a abastecer
as nossas Possessões ultramarinas,
e o s.,11 commcrcio
de 11m gent'ro tâo procura.
do e valioso n aquel las localidades,
a que concorre
hoje em a huudancia
a polvora
estrangeiru
r e devt·ndo.se,
a par de tudo isto , dar
toda a attençâo
ao consumo
do Heino , for ne cen do a lodos os seus
districtos
polvora
de boa e differente
qualidade,
estabelecendo-lhe
prl'ços accommodados
aos diversos liSOS: e convindo
t ambem
, não
só provêr ao progressivo
aperfeiçoamento
da mesma polvora;
mas ao
melhor
expediente
de obter com regularirlade,
e economia
a sua venda no maior
número
de povoações,
de que resultará
consideravel
augmento
na receito pública,
e, pelo concurso
de tudo com as Leis
em vigor, o acabamento
da fabricação
clandestina,
e o escandaloso
contrabando
appa recido
em algumas
localidades:
Bei por bem em
Nome de EL.H.EI,
Nomear
uma commissâo
composta
do Brigadeiro Graduado
do Exercito,
Deputado
ás Côrtes
da Nação,
Augusto Xavier
Palmeirim;
e do Mnjor Graduado,
Julio Maximo
de
Oliveira
Punentel
, tambem
Depurado
ás Oôrtes ; do Coronel
do primeiro Reg.mento
de Artilheria,
José Marcellino
da Costa Monteiro; do Major
de Artilheria,
Jo,é Victorino
Damazio;
e do Major
, Graduado
da mesma
Arma,
João Manoel
Cordeiro,
de que será
Presidente
o primeiro
nomeado,
a fim de que,
daudo
prompto
comêço aos seus trabalhos.
Me consulte
todas 88 medidas
que julgue
Indispensavers
80 conseguimento
d08 fins acima
indicados,
fi não
menos ao melhoramento,
e nmpl;ação
da actual
fabrica
da polvora ,
e das suas depe ndencias , 011 no estab- laeimento
de elg'llma,
ou d e
todas e ll as em Jogares d ffl'rcAlIlps dos que oceupâo
actualmente,
se
assim fôr convenit!ntfl.
A Con.ulta
da Com missão deve ser acompa.
nhada
d,l!1 informações,
e dos examl'S sobre que orgllnimT
o seu parec!'r,
e do orçamento
da n>'speza extrnordinnria,
011 ue uOlação
ordinaria
que tem de ser allthorisada.
O Presidente
do Conselho
de
l\1inistroll,
Ministro
e Secretario
de Estado
interino
dos
'01. a
Guerra, o tenha as&im entendido,
e faça executar.
Paço
Chefe

•

L~ ]
sidades , cm oito de Março de mil oitocentos
Regente, = Duque de Saldanha.

cincoenta

e quatro.

::;::

UEI,

-

..
~*-

Sua Ex," o Marechal,
determina que 08 Ofâciaes, abaixo meneionados tenham os destinos que lhes vâo designados.
Exonerado do exercicio de Ajudante de Ordens do Sr. Commandan ...
te da G.a Divisão Militar,
o Capitão Graduado do Regimeuto de
Cavallaria N.· 8, Jose de Lima e Silva.
Regimento
de Infanteria
N." 7.
Capitão da 8 • Companhia,
o Capitão do Bstnlhâo
de Caçadores
N." G, A ntonio José de Sousa.
Castcllo de S. Bras na ] O.· Divi$áo .Milila1·.
Addido , o Major addido ao CastelJo de S. Sebnstiào na mesma Dia
visão, José Maria Guedes.

-.~.--

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar o seguinte r
I." Que fica sem effeito a I.c ..)lJça registada de vinte dias, que foi concedida pela Ordem do Exercito N"9 de 11 de FeveH~iro ult irno , ao
Cirurgião de Brizada Graduado,
e Director d o Hospital Militar per.
manente do Por~,
José Maria Nunes dos Reis.
Que é Julio Antonio TelLes Jordão, e nrlO José Antonio TeJ.
Ies Jordão,
o verdadeiro nome do Alferes de Infanteria
em disponibiliciade, que foi reformado pela Ordem do Exercito N.· H do corrente anno,

2:

-.~.-

SUEIEx," o Marechal,
Duque de Saldanha,
manda dcc larar A. pi.
rnnte a Omcial, por se achar comprehendido
nas disposiçóe das Leis
de]7 de Novembro de lfitl, e 5 dI>Abril d • 18H>, o Cabo de Esquadru
do Regimento de Ln fa nter!a N" !il, Carlos Ozorio Pereira Negrâo,

--.~""-

LtcetlfOs ,.el!i.tada8 concedidas aos O fftciaes aóaixo indicado •.
Ao Tenente Coronel do H.t'gimento de Uavllllaria N."
Pedro 1\fa.
ria de Brito Tnbo-d a , lrillta dias.
Ao Capit:lO Graduado do Itt"gimento de Cavnllarln N" 8, Ajudante J .. Ordens do Sr. Cllnmandunte
d a 6.a I ivi.rlO l\J.Jih\r, José
d:! Lima e Silva, novenlo dia,
a ('(lnldr de 1'> do cortOllt .
Ao AlfNc. do H."gimento de It.fu!ltcriu ~ .. 1, l·'rulictsco de l'Hulll
X'lviN,
guarenta dias.
.
Ao Tl'lIellte Graduado do R"gimE'nto dr Infantel'ia N." 5, José ln.
f,.nte Oe Sllq1wirn Sllares, n',pnta
dhlS.
Ao :\tnjllr do Il.'g'mento
de [nfHntNio
T· G, José Joaquim Este_
ve•• \los 'h'ira, prorogação por Iri ltu Jias.
ô

,

Q·UlJrtel General na Rua de Santo .rt mbrozio , em 23 de MarfiJ
de 1851,

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe

Ex," o

Marechal
DUQUE
DE SALDANHA,
do ExercIto,
manda
publicar
o Sl!o'l;inte:

Commandante

Cm

DECRETOS.
Conformando.Me
COOO a Propostn
do Mcrcchal
, Duque
de Sal.
danha , Cornrnandante
em Chefe
do Exercito;
llei
por bem,
em
Nome de EL-H.EI,
Determinar
que os Offlciaes ,. e mais praças do
Batalhão
Nacional
de Caçadores
de Bragança,
cuja organização
foi
npprovada
pela Portaria
de nove de Ahril de mil oitocentos
quaren.
la e sete, publicada
na Ordem
do Exercito
número
vinte e quatro
do mesmo armo,
usem dora em diante
IlOS seus uniformes
de gola.
encarnada,
e canhão
preto,
em legar de gola,
e canhâo
carmezim
que actualmente
têem;
ficando nesta parle nltcrado
o respectivo
Plano de uuifcrrues.
O Presidente
do Conselho
de Ministros,
Ministro
e Secretario
de Estado
interino
dos Negocios
da Guerra,
o tenha assim enll"Jllido,
,o faça executar,
Paço das Necessidades,
em oito de
Março
de mil oitocentos
cincoenta
e quatro.
HEI,
Regente.

Duque

de Saldanha,

=

=

Havendo sido pelo Decreto
de dczesete
de Maio de mil oitocentos quarenta
e sete,
expedido
pelo Mínísterio
dos ~~gocios
da Marinha e Ultramar,
promovido
ao Posto de Segundo
Tenente
da Fôrça
dp Primeira
Linha da Provincta
de S. Thomé
e Príncipe,
o Sargento >
1\1allocl
Candido
Boleto,
e ALtendendo
a qlle o referido
Segundo
Tenente
já ser vio no Exercito
o tempo
a fjue como Voluntario
era
obrigado aos Serviços que na mesma Provinda
prestou , e ás inforJllações a qll~ se procedêo
a seu respeito;
Hei por bem,
em Norr.e
de EL-I:{EI, Determinar
que fique pert('ncolldo
ao Exercito
de Por.
tugnl , contando
a antiguidade
desde
a dat a do presente
Decreto,
('onlinlHllldo
a servir mais seis nn nos n aqucll a Provincia,
Outro sitn
Sou Servido
Ordenar
que esta l\Iinha
Soberana
Hcsolução
fique nulla e de nenhum
effeito,
quando
o ag-raciado
por qualquer
motivo
deixe de cumprir
a mencionada
condiçno.
O Presidente
do Consellw de l\llnisIros,
Ministro
e Secretario
de Estado
interino
d s Negocios da Guerra , o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das
Neccssidad-s
, em quatorze
de Março de mil oitocentos
cincoenta
e
quatro.
!::; REI,
Regent('.
;_ Duque de Saldanha •

•

-t-

l ~]
Tendo
pejo Meu Real Deereto de nove do corrente
mez , expe.
dido pelo Ministt'rio dos Ne~o<..i()s da Muriuha e Ultramar,
Nomeado o Tellente Graduado do Bat,dhão de Caçadores
número um, 'I'homaz da Cunha Henriques de Mello Pinto,
pura ir servir no Districto de Lourenço Marques na Provincia de Mcçambiquc,
nas Commissõps que lhe forem designadas
pelo Gnvnnador
daquelle
Disuieto j Hei por bcrn , em Nome de EL-REI,
Prom0ver o referido Tcnente Graduado
ao Posto de Tenente
efTectivo,
frcandn pf'rlcncendo ao Exercito de Portugal,
sem prejuiso dosOfticiaes mais nntigos
da sua respectiva Classe e Arma.
Outro sim Sou Servido Ordenar
que esta Minha Soberaua Resolução fique nulla e de nenhum effeito, quando o agraciado deixe por qualquer motivo de seguir viagem
para o seu destino,
ou de servir na mencionada
Provillcia
o tempo
marcado pelo Decreto de dez de Setembro
de mil oitocentos quare'nta e seis, O Presidente do Conbelho de Ministros,
Ministro e Secrelario de Estado interino dos Negocios da G uerra , o tenha assim elltendido" e faça executur. Paço das Neeessidudes , em quinze de Alarço de mil oitocentos
ciucoenta e quatro.
REI, Regente,
Üu,que de Saldanha.

=

=

Por Decretos de

!}

do cprrcnle

mez.

Dispon~·bilidade.
Tenente,
o Tenente de Cavallaria em inactividade temporada,
José
Antonio de Lima Carmona j a fim de ser empregado COIIVClliel\temente.
3.· Batalliâo de Feteranos,
Reformado na conformidadt'
do Alvará
de 16 de Deaombro de 1790,
ticando addido ao referido Batalhâo , o Tent'llte de Infauteria em
in~ctividade temporaria,
José G uedes Qllillholles;
por lhe aproveitarem a. disposições da Carta de Lei de 19 de Agosto ultimo,
e as do Decreto de ~3 de Outuhro de 1851.
"
~.• Batalhão 111ooei de A:Í1'adorcl.
Alferes, o Sargento,
José Manoel Sarmento.
Por Decreto

de 15 do dito me~.

.
Balalltâo de Caçadores N.· 4.
Tenente Graduado,
o Tenente
Graduado de Infanteria em disponibilidade,
Antonio
Ribeiro Fernandes.
Balalluio de Caçadores N.· 7.
Alferes, o A lferes de Iufanteria
em disponibilidade,
ManoeI Maria

de Pcnuga].

[ a- ]
N. o 1r.
em disponibilidade,

Regimento de Infonteria
Alferes t o Alferes de Infanteria
res Moreira.

Jerooymo

Pi-

--",,~Ç<*Sua Ex .... o Marechal,
determina que os Ofliciaes abaixo
nados tenham os destinos que lhes vão designados •
Estado Maior de ArtWte1·ia.
Primeiro Tenente,
o Primeiro Tenente
do '3: Regimento
lheria , Aleixo J,'sé Pereir a,
J. o Re!!.imentn de Artilltc,.itJ.
Capitão Grnduado , o Capitào Graduado do Estado Maior
Iher ia t Thiago Augusto Vellozo e Horta; coutinuan do na
sâo em que se acha.
Aceordam

--.~.-

mencio-

de Arti.
de ArtiComrnis-

os do Supremo Conselho de Justiça Militar, etc. Que
confirmào
, pM falta de próva legal de criminalidade,
B SeI1tt'llça,
qlle em primeira lnstancia
abso l vêo o Tenente do Hegilllento de Cdvullaria
N," 5, Francisco
de Moura Portugal,
sobre a imputação
de falta de disciplina arguida; e mandão que seja solto. Lisboa, cm
Sessão de 18 de Março de 1854. = Bomfim,
Visconde de Estremoz = Barão de Pernes.
Silva. = Vasconcellos.
= Fui presen te, Carvalho,
Promotor.
.

=

=

-.~.-

'.

Sua Ex. a O Marechal,
matina declarar o seguinte:
Que o Cn pltào Graduado
de Lnfanteria em disponibilidade,
Luiz M.anne! Teixeira Guimarães,
a quem pela Ordem do Exercito
~.
ti 6b'-de
185~, foi concedida prorogaçãode
licença registada por
dois annos, para tractar negocias no Imperio do Brasil, desistio de
gozar oito meses e quatorze dias, resto da referida licença.

Licenfa. arbitradas
clarados,

-.~.--

por motIVos de moléstia ao. Officiaes abaixo dee confirmadas por Sua Etc;" o Marecnal.

Em Ses.áo de 30 de Setembro do anno proximo passado.
Ao Major Graduado do Reg-imento de Infanlcria N.· 5. MJlilào Pamplona Corte Real, noventa dias, para gozar em ares putrios , a começar do dia do seu emb-irque.
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
Bernardo Celestino da
Costa Pimente!,
noventa dias, para ser operado nesta Capite] ; a
começar do dia do seu embarque.
Em Sessâo de 29 de De'l.e1llbro ultimo.
Ao Capitão Graduado
do Il.egimento de I nfu nteria N" 5, Estevâo
Bernardino
da Costa, sessenta dias, para tomar ares p atrios ; a
começar do dia do seu emb.Hq 110.

[ 4 ]
Em Sessâo do 12 do corrente mel.
Ão Tenente do Regimento
de Infan-leriu N.· 7, Antonio
Joaquim
de Oliveira,
sessenta dias para se truct ar ,
En« Seuâo de 15 do dito me't.
Ao Archivisla
da 3.& Divisão Militar,
AlJglJ~o Ernesto Carneiro,
se.scuta dias para continuar a tractnr-se em ares de campo.

-,~,~*-

Por Aviso do Minislerio
da Guerra
de 11 do corrente,
foram con ..
cedidos sessenta dias de licença regi"lada para vir a esta Capital,
ao Tenente
de Cavallaria., Juy me Larcher, que se acha ostudun ,
do em Pariz ; devendo a referida licença começar a coutar-se desde 7 de Abril proximo futuro.

---IO~~~_

Lfunças registadas concedidas aos qfJiciacs nbai:r.o indicado»,
Ao 1\1njor Graduado do Batalhão de Caçadores
N. 06, Antonio Soa.
rcs Ribeiro de Menezes, prorogação
por vinte dias.
Ao Major do Regimento
de Infuuteria N.· 2, Antonio de Amorim
e Silva , trinta dias.

-.~~
..-

Foram confirmadas por Sua Ex," o l\Iarecl:al,
as licenças qire 05
Srs, CommanuRntt's
da 2.&, e 10.3, Divisões Militares,
participaram
terem concedido a03 Officiaes a baixo mellcionados,
na ('011 rOI mida ,
de do §. II da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Outubro de 185l.
Ao Capitão Graduado do Rt'gilllento de Infallteria
N. o 10, Antonio
Botelho Pimentel,
quinze dias.
Ao Capitão Grndllado do ltt';{illlento
ôe Illfanterin
N" 1.~r~anoeV
Bernardo Camêllo de Arouju,
quiu ae dias.
/,",/

.;"';

/;Z~

o

I;'~

r~ ~

,,1

Chefe interino do Estado iUaior do Eoxer . ,o {7/.. ~rv'

J/;1'

.,
i

N. 17•
O

Quartel General na Rua de Santo Ambro'1.io, etU 30 de

Ma,.S'O

de 18ó4.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

Ex." o Maredlsl
DUQUE
DE SAJ.DANHA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandante

+
eRl

D EC H E'l'O~.
Conformando-.l\Iie
com a opiniâo do Oommandante
em Cb~fe do
Exercito , sobre proposta do Governador
da Praça de S. J uliâo da
Barra:
Hei por bem em Nome de EL.REI,
Determinar
que 11 Bateria de Santo Antonio dn mesma Praça,
seja d'ora em diante denominada = Bateria de DONA MARlA
SBGUNDA = em commemo!'
raçâo do infausto acontecimento
do dia quinzo da Novemhro do anno proximo pussado , e que Da mesma Bateria se co lloque uma lápi.
da com a inscripçâo
vinte e dOIS de Setembro d« mil oitocentos trm.
ta e trcs em memoria deste dia e~perallços(l para a consolidação
dai
Libei dades Patrias. O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretarro de Estado interino dos N egocios da Guerra,
o ten ha
assim ent- ndido , e faça executar. Paço das Necessidades,
em deseseis
de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e quatro.
REJ , Regente.
_ Duque de Saldanha,

=

Havendo
por Deeret'> de dea--nove de Julho de mil .oitocentos
cincoenta c trcs , ex pe d i do pe!') Ministerio dos Negocios da Marinha
e Ultramar sido promovido ao Po to de Capitão para o Batalhão de
IlIfanteria de Liuha de Loanda , o Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçadores
número cinco, Luiz Alves Conte:
Hei por bem 11m
Nome de BL-HEI,
Determinar
que este Capitão fique pertencendo
ao Exer cito de Portugal,
sem prejuiso cios Offieines mais antigos da
eua Classe e Arma; e outro sim SOIl Servi rio Ordenar que esta Mi,.
nha Resolução,
fique nulta c de nenhum effeito , quando o agraciadq
por qualquer motivo deixe de ali servir o tempo marcado pelo Decreto de U{'Z de Setembro de mil oitocentos quarenta e seis. () Presidente do Cun.elho de l\1iniSlros, Ministro e Secretario de Estado
interino dos Negocies da Guerra,
o tenha assim entendido , e faça
executar, Paço das Necessidades , em dezoito de Março de mil oitocentos cincoeata
e quatro.
REI,
Regent(>.
Duque de Sal'.
danha,

=

=

A ttendendo ao que Me representou o G narda Mario ha da Arma~os-é Maria Dias Grande,
e ás boas informações havidas a seu
respeito: Hei por bem em Nome de EL-REI , .Oonceder que o .re-

d~,

•

L 2 ]
ferido Guarda
Marinha,
tenha passagem
pata
o Exercito
no PQsto de Segllndo Tenente
de Ar tilherie ; devendo
concluir
o Curso desta Arma. O Pre~idente
do Conselho
dl"~linlstros,
Minislro
e Secrctario de Estado interino
dos Nf'gocios da Gupr'a,
o tenha ossim entendido, e faça executar. Paço das Necessidades , cm dezoito de :\larço de mil oitocentos
cincoeuta
e quatro.
HEI,
Hegeotc.
Du-

=

=

que de SLtltianha.
At tcnd endo ao que Me represento»
o Capitão
Graduado cio Cor'po deEng-enlwria,
Miguel
Hcnrlques
, f' ao quea
este respeito Consultou n Supremo
Conselho
de Justiça Militar:
Bpi por bem Determinar em Nome de EL.IlEI,
flue conte II antiguidade
do Posto de
Tenente dI' Ires de Setemhro
de mil oit »ccutos quarenta
e um. O Presidente do Conselho
de J\fini~tros,
Ministro
(' Secretario
de Estado
interino
dos Neaocios
da Gil' rr a , o tonha assun e nten d ido , e fHça
executar,
Paço das Necessidades
, em dezoito dl> Março de mil oitoI:!Cnt09 eincoenta
e quatro. = U ET , BI·gente. = Duque de Saldanha.
Conformando-Me
com fi Propo sta do J\lnrer.hal,
Duque de Sal.
danha,
Cornmandnnte
em Chefe do Exerciro
: l l ei por be m em Nome de EL.ltEL,
Determinar
que ao Major
do Estado
Maior
do
Exercito,
Governador
de Gr.luugo
A lto , na Provincia
de Angola,
Antonio
Maria
Pereiru
da Cosia,
seja dispensado
o rosto do tempo
que lhe falta para completar
os nove AIlIlOS, que er a obrigado
a servir na referida
Provincia,
em conformidade
do Decreto
de vinte e
cinco de Maio de mil oitocentos
quarenta
e sete,
que o promovê,o
a
este Posto;
devendo
frear sem prf'jlliso da antigoidade
dos Om,c~acs
da 'sua respectiva
Arma,
que a tiuhào maior no Posto de CAplt:!?;
em atl<,nção a não J>nder
mais tempo cc nt in uar na dita Commlssão, sem eminente
risco d- sua vida;
nos S"r\'içlls
que t('m prestado
naquella
partI' dos Dominios
de Portugal;
e a que se não tivesse sido
promovido
fi Mujor
prlra ir servir
na mellclOllada
Commiósrlo.
lhe
perlencia a Gradlloçtto
dC:ite Posto,
com a ullliguidadc
de villte e
llove de Abril de mil oitocentos cin(;oenla e um, por haver ~iJo pre.
terido
para a elfecti,idade
do mesmo.
O Presidellle
do Const'lho
de
.1\:Iini~tros, Mini tro e Secrf'tario de Estado illterlno
dOi Nt'gocios
da
Guerra,
o lenha assim ent(lIldido,
c faça E'XN'lltIH. PtlÇO Jas Necessidades,
f'1n vinle
e 11m de Março
de mil oitocentos
cincQenla e
quatro.
REI, Hegent".
Duque de Saldanha.

ror

=

=

-*~'h-~*--

POI' f)rcI'clo d.e 2 J do corrente me~.
1.. Batllllu10 de Veteranos.
Reformado! na conformidade
do Alvan~ de 16 de Dezembro de 1790,
fIcando addido no referido Balalhão,
o Major Graduado,
João

[ 3 ]
da Veiifll Leite; e o Cnpitêo , Bento Teixeira Vahia,
ambos de
Cavall;ria
em inactividade
temporaria j e o Tenente de Infanteria também
nesta situaçâo , João Leite Pereira de Mello Alvim;
por lhes Aproveitarem
as disposições da Carla de Lei de 19 de
AO'osto ultimo, e o D. crcto d~ 23 de Outubro de 1851.
'"
Forte Novo de S. Pedro na Ilha dlJ M(Jd(ira.
Governador,
o Tenente
Coron«] uddi do ao Castello de S. JütlO
Baptista na mesma Ilha, Joaquim Antonio de Carvalho.

---.~""---

Sua Ex ." o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionados tenham os destinos que lhes vào designados.
2.& Divls/w .Militar.
Exonerado
de Ajudante de Ordens do _'r. Comrnan danto da referi.
da Divisão. o Tone. te Graduado
do Heglmellto de Illfalltl'ria N,"
1-1., J.o.é Profirio Rebêllo,
Ajudl'nte de Ordens do sobredito Sr. Cornmandante
, o Alferes do
Batalhão de Caçadores N.· 8, José Tiberio Rcbocbo : ficando pertencendo ao mesmo Corpo.
Exonerado
de Governador' Militar da Ilha do Faial.
o Sr. Coronel
Graduado
do Corpo do Estado Maior do Exercito,
Carlos Bcneveu uro Cazimiro;
continuando
interinamente
no Governo do Caso
lello de S. Jorge.
Regimento de Caeallaria N: 7.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Ca val lariu N.· 2, Lanceiros
da H AINllA , Caetano Teixeira de Azevêdo.
Hatolhâo de Caçadores N.· 3.
Commnndantc da 6,· Companhia,
o Major Grndundo do Batalhão
de Caçadores N" 6, Antonio Soares Rrheiro de Menezes.

Batalluio de Coçadore« N.· 5.
Capitão

Graduado,
o Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores
N.· 6, José Galdino dos Santos Plaquet,
Bala/Mo
de Cafadores N. o 6.
Commandante
do 7.~ Companhia , o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadorce N.· 3, Francisco de Salles Machado;
continuando'
no exercício em que se acha.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores
N. o 5. Luiz Arcen io Marq ues Corréa Caldeira i eon tin uando na
Commissão em que se acha.
Tenente,
Nicoláo

Reglm.ento de Tnf'anteria N.· 15.
do Regimento
de Jnfanteria
N.' 11, Joaquim

o Tenente
Agoaa.

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

Sua Ex: o Marechal,
Duque de Saldanha,
manda declarar Aspirantes a OLliciaes, por se acharem comprehendidoa
nas disposições

r4]
das Leis de 17 de Novembro de 18:H, e 5 de Abril de '1845, o Prlmeiro Sargento do L" Regimento de ArtillJf~ria, Antonio Henriques
Perdigilo;
c o Cabo de Esquadra
do Regimento de Infanteria
N" 9,
.Jorge Pereira Gouvêa.

~.--

..

_.__
Licenças arbitradas por mol1VOS de molestia ao. Officiaes abaixo dedurados,
e confirmadas por Sua Ex." o Marechal.
Em Sessão do 16 do corrente me,.
Ao MAjor Graduado
do 1.. Regimento -de Artilheria,
Luiz de Sousa
Folque , sessenta dias para se tractar.
Ao Aspirante da Contadoria do Arsenal do Exercito,
Joaquim José
da Encarnação
Delgado,
quarenta dias para se tractar,

--.~.-

Licença. "c~istadas concedida. ao. Officiaes abaixo indicado ••
Ao Primeiro Tenente Graduado do 3.' Rt'gimellto
de Artilheria,
José Maria Teixeira Braga,
trinta dias.
Ao Major Graduado
do Regimento de Cavallaria
N.· 3, João Couceiro da Costa, prorogação
por dois meses.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Lnfanter ie N.- 11, Joaquim
Antonio de Carvalho e Vasconceltos , trinta dias.

-.~~.-

Foram confirmadas por Sua Ex ," o Marechal , as licenças que 05
Srs.Commanuantesda
1.",2.·, e7.", Divi.ões li1itares, participaram
terem 'Concedido aos Omciaí~s a huixo mencionados,
na conformidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Outubro de 1851.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N.· 7, Antonio J06é de
Sousa, prorognção oor quinze dias.
Ao Capitão Graduado' do Batalhão de Caçadores N," 1), José Gal.
dino dos Santos Plaquet,
prorogaçâo
por quinze dias.
Ao Capitã.o Grad,uado do Regimcn:o de l~fanteria
~.o
14.' Manoel
Bernn.r~o ~amcllo de Araujo,
prorogaça,o pOT. qllrn~c dias, /.
/
Ao C?pltao Graduado. do Regimellto de Iulnnteria
N. 17; -!.Aqulm--1
AleiXO Paea, dez dias,
.
.: /.r /.

Z/
v./t.J:~
/'

O Chefe inlerino do B.ladu Maior do E~cr·cit

Li"

A

No 18•
Q'U4f"tel General na Rua de Santo Ambrosio , em 8
de 1854.

d.t Abril

-t-

ORDEl\i DO EXERl1t±().
Rlla
E,.," o Marechal
DUQu~ DE SlLDAN1U·,
Cl.efe do Exereno , manda publicar o seguinte:

Commnndaote

em

nEcltETO,
Conformando- ..'le com a Proposta dó ~hrecl,al,
Commundnn+e
ern Chefe do Lhercilo; l1d por bern , em Nome de EL.l Et , PromOV0r ao Posto de Coronel
do Betalhão
acionnl de COr';\dôres de
l.ngos, JOilO Bernardo dos Santos; ficandu sem effeit« o ~crelo
de
vinte e quatro de Juueiro do presente anno, que Nomeou paru aquel)p Posto o Propriclario,
Joaquim Bernardo
da Fousêca , O Prl·~i.
dente do Consl·lho dé Ministros,
M 'nibtro c Secretsrío de Estado
interino dos Negocies da Guerra,
o lenha assim entendldo , e faça .
e xecutur, Puço das Necessidades I em vinte e nove dlO Março de mil
otocentos
cincoenta e quatro,
REI, Regente. = Duqu<J de Sal.,
danha,

=

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

Por Decreto de 30 do mé~ rt'Oximi>' 1'tumclv.
Regllllento de Inf'anteria N:" 14.•
.Cirurgião de Brigada fi rnduado , o Cirurgião
de Brigada
do, em disponiblhdade
, J\Janoel Joaquim Moreira.

Gradua-

Por Decretos de 16 do corrente mez, expedidos pelo Ministerio
dos" e; ocios 00 HC:llO, f, ram nomeados Cavalleiros da Ordem ~li.
Iitar J" S. B'lIto de Aviz , o ~bJl)rt:'s Grnd uados , do Corpo deR".
f'l·nh<lria, Joào l\1nn pJ d' Arai; e do l{t>gimcnto de Granad ires da
) Al
<'IA,
ll"1I10 J ~ .Marque. Pereira;
de; endo os agraciados suUi.
citar dentro do prazv Jco&l os rc&pectivos diplomas.

Sun Ex.· o \farechal,

dl·terOlina
que o Offi.cie{ aba~o
meneio_
Ih.. vai de ·"nado.
Rc~ilflcn () de h~rJrút.1 ia N.· 8,
Alfer,>s, ('I Alfnfos J,) J l'"imento de lnfullteria N" 3, Antonio JOié
'fcjx..~:lJa ::; u.a, pckl' têl leqllcl'i •
do tellba

o de~li

II

(llIP

•

( ~,]

--'*~~.-

Sua Ex.& o Marechal,
manda declarar o seguinte:
1.- Que o Major do Regimento
de Infanteria
N"~,
Antonio
Amorim e Silva, desistio da licença registada
de trinta dias, que
lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N. ~ 16 de ~3 de Março
ultimo.
Q,.
Que o Capitâo do Batalhão
de Caçadores N.· 7, João An.
tonio Leào, só gozou vinte e quatro dias, dos novenla de hr-ença
registada,
que lhe foram concedidos pela Ordem do ExercIto N.011
do presen te an no.
'
3.· Que a passagem determinada
pela Ordem do Exercito N," 17
do presente a nno , para o Regimento
de Cavullarla 1\ ." 7, do Te.
nente do Regimento
de Cavallaria
N.· 2, Lanceiros da B.AINIH,
Caetano Teixeira de Azevêdo,
foi por elle o haver ped.do ,
0
4.
Que pertence ao 2." Regimento de Artilheria , e não ao 1..,
como por engano foi declarado na Ordem do Exercito N ."17 do.c orTente an ao , o Primeiro Sargento Aspirante a Official , Antonio Hen-.
Tiques Perdigão.

-*~.-

Licença arbitrada por motino de moleetia ao individuo abauco declarudo , e confirmada por Sua Ex;" o JJ1m'ee}wt.
Em Sessão de 16 do mes proxzmo passado.
Ao Major Graduado do Regimento de Infanteria
N" 11, Duarte
Joyce, quarenta dias para se tractar.

-·00 ..
-

Licença registada concedida ao individuo aba'xo mencionadf!,:
Âo Major do Regimento
de lnfantcria
N" 6, José Joaquim Esteves Mosqueira,
prorogação
por trinta dias.

-.~~.-

Foram confirmadas por Sua .Ex." o Marechal,
as licenças que 05
Srs.Commandantesda
1.",2.', e7,·,Divisoes.i\1ililares,
participaram
terem concedido aos Officiaes abaixo mencir-nados
, na conformidade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N, - 68 de 14 de
Outubro de 1851.
.Ao Tenenta Graduado do Balalhão de Caçadores N.·~,
João Nepornuceno ll.ebocho J dez rlias.
Ao Tenente Graduado
do RE'trimcnto dE' Infanteria
N.· 14,
Profuio Rl'bêllo,
doze d'as."
."..
Ao Capitão naoo .•do do nt'gim(~nlo de Infanteria
N: 17,
odri.
go Maria da l\Lda Lcrmonl,
quinze dias.
0/~.A..

JOSé/

O CIU!feinterino do E~tCJd{),.1Juior elo E~erctío

~ii'

N.O 19.
QUlJrlel General na ,Ruá de Santo Ambrosio , di/, 15 dé Abtil
de 1851<.

ORDtf:M:

no

EXERC'ITO~;

Sua
E"." o l\:po'fcchnl' DUQul'!' ns S'ALDANHA,
Chefe do Ex~r6to',
~anda publicar o séguinfe:
CARTA

Commandante

erd

DE LEr.

DOM FERNANDO,
REI Regente dos Reinos de Portugal,
AI.
garves, etc., em Nome de Er..REr. l"á'7-ên10S saber a todos os Suh-:
ditos dé Sua Magéstade,
qué as Côrtes Geráes Decretaram ,
Nós
Queremos a Lei seguin te:
Artig9 1.. E' o Governo authorisadn
a reintegrur
no Posto de
AlíNes 40 Exercito,
para o' fim unico de ser adrnittido no Hospital
de ln validos Militares,
o Coronel que foi das cxtiuctas Milicia6 de
VIIII' Real, .José Justino Vaz Ozorio,
Art. 2 .• Fica revogada a Legislação cm contrario.
MandAmos,
portanto,
ti todas as Authoridndés , a quem' o conhecimento c execuçãb da referida Lei 'pertencei', q\l~ 11cumpram e fa!;arJI~~lIlijpdr e guardar,
tão inteiramente
coma nella se contém. O
,Pl"\Isir;l.ente do Conselho de- M"lllistros, MinHtro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
a faça' imprimir,
publicar e
correr. Dada no Paço das Necessidades,
aos vinte e tres de Março
de mil oitocentos cincoeuta e quatro; = REI Regente,
com rubrica e guarda. - Duque de SatrJ:anhd.

e

0

~.---

- ..

Tendo o Commahdante
de' um dos Corpos do 'Exercito manda ..
do proceder a demolições e outros trabalhos no respectivo Quartel t
de qlle resultou ser alterada uma parte da distribuição do mesmo Quar.
te l , num ponto importante;
e considerando
Sua Ex.& o Marechal,
que não p6de estar lib a+bitrio , nem dos Srs, Commandantes
dos Cor}><'sdo Exercito,
nem d05 Commandantes de Engenheiros nas Divisões
Mtlitares,
o modo de proceder a respeito das obras nos Quarteis dos
mesmos Corpos, quer ellas sejam ou nâo de conscquencia , quer se
pl)SSa ou não seguir dellas risco para a estabelidade
de alguma par.
te dos respectivos edificios , quer sejam ou nâo feitas á custa dos Srs.
Commandantes
dos Corpos; e atLendendo o mesmo Ex.· Sr. a que
cm a!s\lmpto tão importante,
como é a co'nstrucção e conservação
dos edifteios, de que se trata,
nào prevaleça qualquer deliberação

•

+

a~ plano dal't obras , que fôr devidamente
approvado , e mandado
, alé para se evitar IIIIl possível confliclo entre o Commandante do Corpo, e o OffIcial Engenheiro encarregado da execuçâo r
determina qu~ a nenhuma obra se proceda nos Quarteis Militares,
que não seja primeiramente
examinada
pelo Commando Geral de
Engenheiros,
e approvada e mandada executar pelo Commando em
Cllefe do Exercito;
eumpriudo a sua execução 110 competente Offieial Engenheiro,
tudo na conformidade
das disposições em vigor. e
ficando os Srs. Com mandantes dos Corpos strictamente responseveis
por qualquer alteração,
que, por sua parte, se faça lias obras feitas, ou
mandadas devidameute
fazer, nos Quarteis dos seus respectivos Corpos"
executar

_.~*---

Constando
a Sua Ex ," o Marechal,
que alguns Srs. Comman ...
(Jandes dos Corpos continuão conferindo
graduações
nos postos de
OBi.ciae. Inferioresa indivíduos a quem a Lei o não perrnitte - e que
Ievâo este abuso a ponto de graduarem
Primeiros Sargentos em Sargentos Ajudantes e Porta Bandeiras ; quando,
a respeito destes uI.
timos favorecidos mesmo pela Lei -.- só Sua Ex." corno Commandanle em Chefe do Exercito o póde fazer : Ordena que sejam nnnu!ladas todas as graduações iIIega.es que existâo nos differenles Corpos
do Exercito -.... e estranha milito que taes factos tenham logar, em
contra vençâo de Ordens tan tas vezes rep;tidas e recommcnda~a.s ::~ chama a auençâo dos Srs, Gencraes Comtnandantes
de Dlvlsoel
Militares sobre este objecto.

-.lt.,,~.-

Sua Ex.a o Marechal,
determina que o Oflieia! abaixo mencionado tenha o destino que lhe vai df's;~nfldn.
Hatalluu» de Caçadores N.· 4.
Capitão da 4.& Companhia,
o Capitão do Batalhão de Caçadores
N,' o 6, João Pedro de Mendonça;
ficando exonerado
do exerci.
CIO em que se acha.

-..~~.-

Postos e vencimentos men.aes com que ficâo os Officiaes abaixo
mencionados,
a quem,
110 rnez de Março
ultimo,
foram reguladas
as refórmas que lhes haviiio sido conferidas.
Major com 3S,~OOO reis, o Capitão de Cavallaria,
João. GalvrlO Ori«
gni, refortnado pela Ordem do Exercito
7 do corrente an no ;
Capitão eom 20$000 reis, ()-Tenente
de Cavallaria,
José A ntol1io de Mello, reformado pela Ordem do Exercito N ,·46 de 185:1;
Alferes com 1:2,g'000 reia, o Alferes de Infanteria
do Ultramar,
l~slcv:1O Cc~ar Corrêa de Lacerda,
reformado pela Ordem do Exer.
cito N: G do plebcnLe anno; Quartel Mestre com 18,$000 reis, ti

N"

[8]
Tenente Quartel Mestre de Artilhería , Joaquim Anacleto
reformado pela Ordem do Exercito N.· 17 de 18b2.•

Picat ,

..-

-",~

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official, por
se achar comprehendido
nas disposições do Artigo b," da Carla de
I.ei de 17 de Novembro de IS-H, o Soldado do Batalhão de Caça.
dores N:· 2, Agostinho Pacheco Leite de Bettencourt,

---*~.-

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o seguinte:
- Que foi por Decretos de 16 de Março ultimo, expedidos pelo Mi,.
nisterio dos Negocias do Reino, que forem Nomeados Cavallelfos da
Ordem MilÍlnr de S. Bento de Aviz, os Majores Graduados,
do Cor.
po de Engenharia,
João Manoel d' Arai; e do Regimento de Graueiros daRAlNHA, Bento José .Marques Pereira,
e não por Decretos
de 16 do corrente mez , como por engano foi publicado
na Ordem
do Exercito N.· 18 do corrente an no ,

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

Sua Ex.· () Mare~hal,
Duque de Saldanha',
manda declarar na
conformidade
do Artigo b," do Decreto de 29 de Dezembro de 1849 t
'1"O
,'ll'l

00
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no Hcspil.ul de Lnvahdos Militares em Ruua , devem rcmetler pelas
vias competentes,
os seus requerimentos
á Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra,
até li) de Maio proximo futuro;
ficando ex.
cluídos do concurso n que o dito Artigo manda proceder, os individuos que requererem depois da mesma data,

--.~.--

Licença. arbitrada, por motseos de molestia ao! Ofjiciae. abaàzo de;
clarados ; e confirmada. por Sua Ea :" o Mal-ec/tal.
Em ~e/ls&o do 4 do cor re nd e rnc...
Ao Cirurgião Ajudante
do Q.' Regimento
de Artilheria,
Euzebio
Vnlcriano
de Maltos, quarenta dias para tractamento em ares de
campo.
Em Sessâo de 6 do dito mel.
Ao Major de Infonteria,
empregado
no Supremo Conselho de Jus.
tiça Militar,
João Piua de Castro, sessenta dias para continuar
a tr actar-se,

-.~>It_

l..tcenças ,.e§ridada. concedida« aos OJficilles abaixo indicado,.
Ao Alferes do Regimento de Ca vallari .. N."5, José Vil~clino, pro ..
rogaçào por trinta dias.
Ao Capitão Graduado de Cavallaria , ser vindo de ',j1Idallte do Cor.
po de Artilheiros
Auxiliares na Ilha da NIadeird,
.!o~é Betlen.
CourL Abreu, sessenta dias; .1 contar de 25 d<l Março ultimo.

--.~b.·,.
[ 4 ]

.__.,.
Foram confi.rRTadlls p<lr 9'.1<\1 Ex ," o Marechal,
as licenças que os
Srs, Commandantes
da ~ .., 3,.', e
Di .. isões Militares, eSr, Comtnan dan te Militar ÀR IlIh.a da bladeira,
IIlW'li«liparam
terem concedido aos Ofâciaos abaixo Ill'endona.d09, na conformidade
tW §. 11 da
detenuiua§ÕG cila OFdem do Exercito N." 68. doe 14 de Outubro de
1851.
Ao Alferes do Rcgirncnt-o- de hMnteria N. °.t4, Antonio Augusto do
Amaral Candoeo , oito dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadore1! N" 3, Thomnz Antonio Cardozo de Novaes e S,i, quinze dias.
Ao Tenente Graduado
do Batalhão d~ Caçadores N: 9', Miguel
Malheiro Corrêa Bmn dfio , quinze dias.
Ao Capitão Graduado do Re!l::mento de Infanteria N" 13" Elorencio V elloza do Carvalhal Esmeralda de Castello Branco,
seis .dia:s,

",y'"

O eh". i.fO""'o do BoI.oo Moi or do E_Ilo

",..//
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Quartel

Géne1'fllna

Rua de Santo Ambro$io,
de 18á4.

em 22 de Abril

ORDEM' DO EXERCITO.

Rua
Chefe

o

Ex.""
Marechal DUQUE DE SALDAN.HA,
do Exercito,
manda publicar o seguinte:
Por

Decreto

de 3

Oommandante

do corrente me');.

1.· Batal/uio Movel de A:iradorci.
Tenente,
o Tl'llente ag grezado , Joã.o José da Silva Peacira,
2. o Batalhâc
Nacional de Caçadnrea. do Posto,
Tenente Coronel,
o Proprietario , Manoel Ciarnouse Browne,
Por' Decretos de á do dito meti.
1.· Regimento de Artilheri.l.
Alferes Alumno , o Primeiro Sargento Aspirante a Offrcial , Berna.
bé Antonio Ferreira;
por se achar habilitado n a eon for m id a de dos
ArLigos 3ê. o do Decreto de lQ de Janeiro de 1837, e, 11.· e lá do
Decreto de 10 de Dezembro de 1851.
,sub-Oiv.isâo Milita,. da Horta.
Com mandante , o Brigadeiro Graduado de Infanteria emdisponibílidade , João da Costa Xavier.
]"actividClde tempororia.
Major Graduado,
Q MajQr Graduado
do Regimento
de Infanteria
N" 17, Jr-ào Theodoro da Fonsêca : por haver sido jujgado in.
capaz de Serviço activo temporariamente,
pela Junta, Militar da
Saude.
1;0 Ba,talháo de Veterano ••
Reformados na conformidade do Alvará. de 16 de Dezembro de 17.90,
ficando addidos ao referido Batalhão,
os Tenentes de Infanteria
em inactividade temporaria , Damazo da Costa Dias, e. Hrnnci~co
Antonio do Fonsêco;
por lhes aproveitarem
as disposições da Cílrta de Lei de 19. de Agosto ultimo, e do Decreto de !i!3 de Outubro

de 18õ1.

-.~.-

Sua ijx." o Marechal,
determme que o Omciala.baixo
meneio.
nado lenha o destino que lhe vai designado,
Rcg';ml'nto de Cavallari~ N.· 6.
Capitão Gr aduado , o Capitâo Graduado do Regimente de Cu valia.
ria N: 8, José de Lima e Silva.

--.~.-

DeVlH1do a mudança,
ou augmenLo
ta com todas as formalidades
legues

I

de nome ou appe llido ser feio
para que po&sa coueiderar-se

•

verdadeira nas diversas relações civis é militares;
e não podendo as
Certidões de filiação reputar-se documentos sufficientes para aquelte
fim; Sua Ex," o Marechal,
manda declarar,
que para authorisar
cm Ordem do Exercito qualquer alteração nos nomes ou appelhdos
dos Militares, que o solicitarem,
é necessario , que instruâo os seus
requerimentos com uma justificação
dada na conformidade
da Lei
perante a competente Authoridade civfl,
Licenfos

--.~.--

arbitradas por motivos de molestia aos Offtciaes abaieo declarados, e confirmadas por Sua Ee; a O ~tJareenal.
Em Sessão de 24 do mes proanmo passado.
Ao Major Reformado addido ao 2.· Batalhão
de Veteranos,
Manoel de Abreu Madeira,
sessenta dias para se tractar;
podendo
vir a Lisuoa para ser operado.
Em Sessão do 5 do corrente me".
Âo Major Graduado
do Regimento de Infanteria
N" 7, Cezario
José Cortez , sessenta dias para se tractar.
Em Sessâo de 6 do dito mel.
Ao Capitão Graduado do Regimento de Cavallaria N.· 6, Francisco Antonio Machado,
sessenta dias para mudança de ares.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N." 6, Manoel de Sousa Pires, trinta dias para convalescer.

-.~*--

Licenças re <T;dada. concedidas aos O'ffioioe« abaixo indicado ••
Ao Capitão G~adllndo do Regimento
de Infanteria
N." 2, Domingos Lopes Xiôto, noventa dias.
Ao Capitão Graduado do Hegimento de J nfan teria N.·10, João Miguel Luciano de Miranda,
noventa dias.
Ao Alferes do Regimento de lnf .mteri» N.·17,
Manoel Thomaz Gomes de Almeida,
prorogaçâo por sessenta dias.

-_*~~.rt.-

Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal,
as licenças que os
Sre, Commandantes
da Q.", e 7.· Divisões Militares,
participaram
terem concedido aos OlfIciacs abaixo mencionados,
na conformidade do §. ] 1 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Outubro de 1851.
.Ao Tenente Graduado
do RpO';mento de Infanteria
N. o J.1', José
Profirio Rebcllo , qninze d·a~.
/
17:,/Ioa
Ao Capitão' Graduado
do Helrimento de Infanleria:4.N•o
. quim Aleixo Paes, oito dia~.
:/_.,

O C~,

i.t,rino do E.tado Maior do E.,~i

~

N.U 21.
QWJrtel General na Rua de Santo Ambro'J.io, em CJ7 tU .Abril
de 18[)·1,.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Ex." o Marechal
DUQUE
D~ SU,DANHA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o 5t'guinte:

CAR1'A

Commondante

em

DE LEr.

DO:\I FERNANDO,
REI fieh"ente dos Reinos df' Portojrnl , At.
gnrves , etc; , em Nome de EL·Hln. Fuzemcs Sl1 l.or a todos os SlIh"
ditos de Sua Magestadc,
que as Côrtcs Gerae~ Decretarum
, c Nó.
Queremos a Lei seguinte:
Arligo 1. A força do Exercito
no an ro de mil oitocentos cincocnta e quatro a mil oitocentos cincoenta e cinco, constará de vinle e quatro mil praças de pret Ué todus 83 Armas.
Art. Q. o Da força estabelecida
no A ri igo an recadente
serão li.
cenciadas seis mil praças de pret , se as url{l'lIcias do Serviço público não exigirem que este númcro seja menos.
Ar}. 3.· Fica revogada a Legislaçâo em contrario •
.Mandâmo~, portnnto,
atodn~ us Authoridades , a quem
conhecimeuto
e e.xeCllçiio da referida
LC'i pertencer,
qu" a cumpram e façam cumprir e guardar,
tão inteiramente
como nella se contém. O
Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro
c Secretario
d~ Eslado interino dos Ncgocios da Guerra,
a faça imprimir,
publicar e
correr.
Dada no Paço das Neccssidades , nos quinze de Abril de mil
oilocentoscincoenta
equatro.=
HEI, Regente, com rubrica e guarda,
Duque de Saldanha.
0

õ

=

-.~.--DECRETOS.

Hei por bem em Nome de EL-REI,
na conformidade
do di!_
posto na Carta de Lei de vinte e tres do mez proxirno pllssadCl, rc.intf'grar no Posto de Alferes do Excrcuo , II José J uatino V az Ozono,
Coronel que foi das extinctas Milícias de Villn Real; c Determinar
outro sim que seja adminido como invn lido no Hospital de Invnlidos
Militarei cm Runa. O Presidente do Conselho de Miuistros , Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o lenha
assim entendido , e faça executar.
Paço das Necessidades , em onze
de Abril de mil oitocentos eincoenta
e quatro.
HEI,
Regente,

= Duque

=

de Saldanha.

•

+

Attendendo
ao que MI' representou o Major de .Artil1wria, José
Victorino Damaaio r Hei por bem em Nome de EL-REI,
exonerar
o dilo Major da Cornmissào para q ue foi nomeado por Decreto do
oito de .Março proximo passado,
puhlicado
ua Ordem do Exercito
número quinze do corrente anno : e Nomear para o lognr que assim
fica vago na mesma Commissâo , o Tenente Coronel do Estado Maior
d aquella Arma, empregado no Arsenal do Exercito,
Joaquim Thomaz da C031a. O Plcsidcnle
do Conselho de Ministros,
Ministro e
Secretario de Estudo interino dos Negoc:os da Guerra,
o tenha as.
'sim entr-ndldo , e faça executar, Paço das Necessidades.
cm dezenoVe de A br il de m.l oitocentos ciucoenta 'C quatro, = REI,
Rcgelltç -.

= Duque

de Saldanha.
PORTARIA.

=

=

=

Ministcrio da Guerra.
HepartiçfHl Militar.
'l.a RCCÇ;lO.
Sua Mage;,tade EL-REI,
Re~,)nle em Nome do REI,
Approvando a Consulta,
com data de 7 do cor.ente mez , em que o Conselho dnRscola
Polytecbu ica , propond,) a Izidoro Emilio Bnptista ,
para Lente Proprietario
da Cadeira de Montllnistica
e Docimnaia ,
creada pelo Decrcto , com força de Lei, de 31 de Dezunbr(\ de laõ2,
}lor haver sido unanimemente
approvado
nos exames de con cur so ,
<I que se mandou proceder,
propõe tambern , em vistn uos docunicn~()S produzidos
e conhecimentos
práticos qne mostrou, soja dispensa1)0 de ir novamente cursar fórll do Reino, as J\ ulas em que se professarn doutrinas que fazem o objecto especial da referida Cadeira t
devendo abrir esta já no sQguinte anno lectivo: Ha l!0r bem. ~Ollf:?rn.)~ndo~Se. com estas propos tas , N~III('~r o mencionado
h.l~oro
J~rnlho Baptista , Lente da suur adita Cadoirn j sendo pelos motivos
l~xpendído5, di spensado de
fóro do Reino estudnr aquellas disciplmas; fwando com tudo a propriedade
deste Logar dependente de
110va Consulta,
na conformirlade
do que dispõe o Artigo 8Gl, do De~reto de 11 de Janeiro de 1837. l'aço da~ Necessidades,
em 19 de
Abril de lr};)t. = Duque d~ Saldanha.

i:

-.~.-

. Accordilm os do Supremo Conselho de Justiça Militar, elc. Qlte
r,onfirluilO,
pür seus fundamentoi,
a Sentença,
que cm primeira
lnstanda ab;o:vê.} 05 Accllsados, Francisco de Sousa Pinto, Major
11:cformado, e João Ozorio de Castro S01l5a Falcão,
Alferp.s do H.ehlmento de Infanti!lia N: 10, tanto da culpa, que se lhe imputa

[:') ]
.'de cllmp1'icidade

na fuga da prisão, praticado por Chrietiano Augusto da Fonsêca,
como sobre as imputações de falta de disciplina,
sobre as qllnes não apresentâo os Autos próva legal. Mandão por tanto, que aque lla Sentença se execute; e que sejâo soltos os sohredilos Accusados. Lisboa, em Sessão de 5 ri!! Ahril de 1854.
Bomfim,
Visconde de Estremoz.
SIlva.
Alves.
VasconcclJos.
lf ui presente, Carvalho,
Pro notar.

=

=

=

=

=

-

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar,
ele. Que
confir mâo a Sentença
de primeira Instancia
que ahsolvêo o Ré!',
Jnyrne Frederico Cordeiro,
A Iferes do Batalhão de Caçadores N. 06,
do crime que lhe foi imputado,
c jlllgão improcedente
a nccusaçâoc
:Mundão por tanto que A dita Sentença se execute como nella se determina, Lisboa, em Sessâo de f> de Abril de 1854.
Bomfim.
Visconde de Estremoz. = Silva.
V. da Granja. = Alves,
llui presente, Carvalho" promotor.
'

=

-*,~

=

=

=

.. ---

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionados lenham os destinos que lhes vào designados.
Regimento
de Cavalla,.;'a N: 2, Lanceiros da R.4JNHA.
Ajudal1~e, o Tenente Graduado Ajudante do Deposito Geral de Cavall arja , José Pedro de Saldanha.
Regimento
de Caoallaria N. - 7.
Alferes Gradllado,
o Alferes Graduado do Rt'l!:imento deCavallaria
N.· 2" Lanceiros da RA INI-lA., Luiz Diogo Leite,
,
Batothâo de Caçad07:eB N.- 4.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Regimento de Infante •.
. ria 1 ." 1:>, 'I'homaz Bernardino
de Mello.
3.· Batalbâo de Veteranos,
Addido,
o Capitâo Reformado
nddid« ao 1.. Batalhão de Votera1I0S,
Gabriel Antonio Franco de Castro ; pelo requerer.

-.~..-.

Sua Ex." o Marechal,
1:
(~lle
Costa Dias,
de o 1.0 de
~.. que
o verdadeiro

m~oda declarar

o seguin le ;

o Alferes do Regimento de Infanteria N.o~, Antonio do
exerceu as funcções de Ajudante do mesmo Corpo des ,
Novembro ultimo olé 16 do corrente n:cz.
é Damazo Osorio Dias, e não Damaz o da Costa Dias,
nome do Tenente de Infunteria
em inactividade
tem.

[ 4, ]
pararia,
que foi reformado
Sente anno ,

Sua
se achcr
bro de
gimcmo

Licenças

pela Ordem

do Exercito

N.· 20 do pre-

Ex" o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official, por
comprehendido
nas disposições das. Leis de 17 de Nevem181,1, e I) de Abri1 de 18-1-5, oCabo.deÊsquadra
do l.·Rede Arfilher ia , Paulo Antonio Ghira.

arbitradas por motIVos de molestia (J(J! Offidacs abaixo -declarados ; e confirmadas por Sua Ex." o ~larcclHJ.l.

Em Sessâ« de G do corrente rIfe,..
Ao .Major do Batalhão de Caçadores N.· 1, Frallcj~co José da Sil.
va , quarenta dias para se tractor convenientemente,
Em. Sesssio de 7 do dito IIlCZ,.
Ao Major Graduado
de Infa nteria , Grlvernfldor interino do Forte
de S. Filippe na Ilha da l\-hdeira,
Fclicia no da Fonsôca Custro
c Solla , trinta dias para fazer 1150 de banhos das Caldas da Rainha ,
por mais uma vez.

Licenfas

registada.

concedida.

aos OJficiaes

abaixo

in(licado ••

Ao Sr. Cornnel Graduado
do H~Cl'jmento do Cnvallaria N." Q, La nceiros da R.UNIU, Lniz Mald~nado
d·.Eça, noventa dias.
AI) Capitão Graduado do mesmo Rcgímeuto , DIOgo ltoberto lIi!;gs,
quinze dias.
Ao Major do Regimento do Cavallaria N. 06, Guilherme Francisco
de Almeida e Silva. prorogaçâo
por trinla dias.
Ao AI~eres do Regimento de II~far.lt~rja N.- 1, Fraucisco !ile Paula
Xavier,
prorogaçâo
por trinta dias.
I
"
Ao Alferes do Regimento de lnfantt:ria N.·lI, Jeronimo Pires Mo/'?
reiru , quarenta dias.
'

I

I~~"///
,#

O Clu:fe interino do Eflado

"

~lfoior do E.:erci~.

J

".'

/:r~;"I',1/1/1 A

Quartel General na Rua de Santo .âmbrosio , em o 1.· de Maio
de 18i'>1.

ORDEIVl DO EXERCITO.

Sua
Chefe

o

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

Commandante

cm

DECRETOS.
Tomando em devida, consideração
os motivos allegados pelo Brigadeiro,
Fortunato
José Barreiros,
Governador
Geral da Proviucia de Cabo Verde, que o impedem pelo seu máo estado Ue saude ,
de continuar no Governo da dila Provincia além dos tres annos declarados no Decreto de dezesete de JUllho de mil oitocentos cincoenta e um: Hei pOI' bem em Nome de EL-nEf, dar por terminada
aquella Commissâo , e exonerá-lo de Governador
Geral da Proviucia de Cabo Verde no dia vinte e tres de Agosto do corrente anno ,
em que find
o tempo mencionado
no suprndito
Decreto;
cujas
funcções exerceu com muita honra, zêlo , e intelllgencia.
O Visconde de A thoguia , Par do Reino,
Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios Estrangeiros , e dos da Marinha e Ultramar,
o tenha.
assim entendido,
e faça executar.
Paço, em seis de Abril de mil
oitocentos cincoenta
e quatro. = ItEI, Regente,
rúconde
de

=

Athoguia.

Conformando-Me
com a Proposta do Marechal,
Commnndnnle
em Chefe do Exercito;
Hei por bem, em Nome de EL.REI,
Determinar que aos Capitães Graduados
da Infanteria
em disponibilidade, Francisco Pinto da Motla, e João José Lopes, se desconte
paro o accésso futuro no Posto de Tenente sómente cinco annos, seis
mezes , e dezenove dias, qlJe é o período que estiverâo reformados
desde vinte e oito de :l\farço de mil oitocentos quarenta e quatro. a.
trinta de Julho de mil oitocentos quarenta e seis, e de vinte de Junho de mil oitocentos quarenta e oito, a oito de Setembro de mil
oitocentos cincoenta e 11m, e não sele annos , cinco mezes I e onze
dias como foi determinado
pelo Real Decreto de vinte e sete de Setembro proxirno passado, que lhes applicou as disposições da Carla.
de Lei de vinte e um de Junho tambem proximo findo, O Presidan ,
t~ do ConseJbo de .Ministro8, Ministro e Secretario de Estado interrno dos Negocias da Guerra, o tenho. assim entendido,
e faça exec.utar. Paço das Necessidades,
em quinze de 1\ bril de mil oitoccn lOJ
CI coenta
e quatro, = REI, Regente. = Duque de Saldanha •

•

-.~.L S]

Por Decretos

de 12 do ~e

me'J.J[~I//loJ

Torre de S. Vicente de Belém,
, Ilcformnde na conformidade
da Lei vigente, ficando addido á referida Torre, o Sr. Marechal de Campo,
João José da Cunha Fidíri ; pelo ter requerido e haver sido julgado incapas de Serviço
activo por uma Junta Militar de Saude;
Deposito Geral de CaIJQUa,.ia•
.Ajudante,
o Tenente Graduado do Regimento de Cavallaria N.·7,.
Manoel Dias da Rocha.
Regimento
de Caeollaria N.· 2, Lanceiros da RAINHA.
,Alrefes, o Alferes Ajudante,
Jo:\O Alves da Luz.
Regimento
de l nfanteria
N. o 16.,
Alferes Alumno,
o Primeiro Sargento Graduado
Aspirante a om..
cial , Jcsé Pedro Lumiar; por se achar habilitado na (,()Ilformida.
de dos Artigos, 36. do Decreto de 12 de Janeiro de 1837, e l l.,"
e 11).0 do Decreto de 10 de Dezem br» de 18;)1.
Dispombilidadc,
).'encnte Graduado,
o Tenente Gruduado , Bernardo Lopes; e AI.
feres, o Alferes, Frederico Augusto de Sousa, am bos do Regimen to de I nfanter in N. o ;}; por estarem comprehendidos
no dis.
posto LIa §.o .1,." do Art, uuico do Cap, 13." do Decreto de 20 de
Dezembro
de 18:1:9.
Inactividade
iemporaria,
Se~llndo Tenente,
o Segundo Tenente do :L· Rcpimento. de i\rti .•
lheria, Francisco dr. Pa\lla Campos e Oliveira;
por ter sido julgado incapaz de Serviço lernporanamentc
pela, Junta Militar de
Saude,
Por Decretos da mesma data,
Para passar á Cla~sc dos Ofâciaes em Comrnissões
actiras , li fim
de ir servir na Guarda Municipal
do Porlo, o A Iferes do Regi.
mento de Jnfanteria
N." '2, Anton]o Villa s Bons Salgado.
,
Para passarem ao Exercito,
na co.nfornJidnde da Carla de Lei de
~l de Junho ultimo, no Posto de Cap!l~o Quartel Mestre,
com
'a antigllidnde
de 10 de Jnneiw de l!H9, qlle lhe pertence pel~
appl.cnçâo do DecrellJ de 6 de .luu ho de 13;>1, relativo HS (junrdas Municipaes
de Lisboa, e porlo,
o Teucnte l~lIarlel Mestre
Reformado desta ultima Guarda,
Silvestre J05é de Carvalho;
fi..
cando considerado na Classe dos Officiaes d,l Infantaria em inactividade temporaria,
até que haja cabimento para poder ser re.
formado.
'
1.. Hatalhâo de Veteranos.
Reformado na conformidade
do Alvará de. 16 de Dezembro de 17,90,
0

[3 ]
freando nddido
ao referido
llatalhrlO,
o Major Graduado
de Infnntcria
em inactividade
ternporueia , Constantino
da Cunha;por
haver sido julgado
incapaz
de Serviço activo
pela Junta
Militar
de Sande.

3." Botoltiâo de Veteranos.
Uf'formndos
na conformidade
do Alvarli de 16 de Dezembro de 1790,
Licnlldo addidos
ao referido Batalhão,
os Alferes com mdo Soldo,
em iuactividade
temporada,
de Cavallaria
, Francisco
Manoel
de
Sd; e de Iufanteria , Joaquim
Ferreira;
por lhes aproveitarem
as
disposiçôes
da Carta de Lei de 19 de Agoito
ultimo,
e do Decrelo de 23, de Outubro
de 13M.

Por Decretos de 17 do dito me".
Estado
I

Maior General,

.Marechnl
de Campo
effectivo,
o Sr. Marechal
de Campo
Gradtln.
do, Barão das B.ilvas; para preenchimento
da vacnt ura deixada
pela refórma dada ao Sr. Marechal
de Campo, João José da Cu.
nha Fidié.
J Brigadeiro
effectivo.,
o Sr. Brigadeiro
Graduado
do Hegimento
de
..
Cnv!lllar~:1 N ,0
Jose de Pina Freire da Fonsêca ; para pree nchimeuto
da vncntura
deixada
relo promoção
do Sr. Marechal
de
Campo Graduado,
Barào dos Hilvas,
ô

,

Afável de Atiradores.
Mesquita
da Cunha e Rozo.
1.' Batalhão de V6te1'anOR.
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790.
1.' Baialhâo

o Soldado , Claudio

Alferes,

Reformado
ficando
addido
ao referido
Batalhão,
o TenenLe de Cnvallaria
em
inactividade
ternporaria , João de Brito Pereiru Pinto Guedes Pa-,
checo;
por lhe aproveitarem
as dlsposiçôcs
da Carta
de Lei de
19 de Agosto ultimo,
e Decreto
de 23 de Outubro
de 1351.

Por Decretos de 120 do dilo me".
lI-JinÜiterio da Guerra,
á Repartição
de Saude do dilo Millislerio,

Adjunto

Brigada
João

GraduuJ()
do
Clemente
Mcndlls.

Regimento

de

o Cirnrgiuo
de
da HAlNllA ,

Granadeiros

3." DivislÍo Militar.
Promovido ao Poslo de Cirurgião
de Divisào , o Cirurgião
da da 4.a Divisão Militor,
Jp1\o Pinheiro
rleAlmdda,
turn

a

qu.c

a.a Divisão

deli logor
Militar,

Regimento

o fnllecimr nto do Cirtlrgião
Francisco
Dnl~:nzo da Costa,

de Üranadeiros

de Briga.

pela vaca-

de Divisão

na

da RA I N fI/l.

Cirurgião
de Brigada
Graduado,
o Cirllrt~iào
de
do , Adjunto
Ú Rt'pnrtiç1io
de Sallde do -'linisterio
tonio Gomes do "ulle,
pelo. pedir:-

Brig arln Gradua.
da Guerra,
An-

[ .1, ]

-~~Ql:*--

'Por Decretos de 8 do corrente mez , expedidos pelo Ministeri.o
dos Negocias do Reino; foram Nomeados Cuvnlleiros dll Ordem Militar de S. Bento de Aviz, os Capitães,
do Corpo de Engenharia,
José Joaquim de Abreu Vianna : do Batnlhâo de Caçadores N.· 1,
José Monteiro Pinto de Mesquita , c de Infanteria
em dispo nibili .•
dade, José Lino Ferreira
do Valle; devendo os agraciados sol licitar por aquelle .Miniserio, dentro do prazo legal, os respectivos di.
plomas.

-»~~.,.-

Sua Ex" o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionados lenham os destinos que lhes vão designados.
4." Diz;isiÍo Mi!itm·.
Cirurgiilo de Brigada,
o Cirurgião de Brigada da 2.a Divisão Mili.
tar , Francisco Joaquim de Moraee,
Bal aliui» de Caca.tores N.· 1.
Tenente Graduado,
o Tenente G(aduado OQ Batalhão de Caçadores N.· s , João Carlos Kruss Gomes,
Batalhâo de Caçadores N.· 2.
Commandan te da 3.· Compan hia , o Major Graduado
da 5", Francisco de Paula Pereira de Eça.
Capitão da f>." Oouipaahla , o Capitão da 3.", Alexandre Cezur Mi.
mozo,
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do Batalhào de Cnçudores N." 1, Agostinho Coelho.

.

-----+~~.----uo indi oiduo (Jhaiixl)

Licença registada concedida

Ao Tenente do Hegimento de Cavallaria
ra Portugnl , vinte dias.

N," b,

_.~<l~
.._

mencionado,

Francisco

de Mou-

Foi confirmada por Slla Ex."..1o Marechal,
.a licença ql1c o Sr.
Commandante
da ~ .• Divi,iio :Militar, participou t= r conc,·didn ao
Official abnix« mencionadn , na ('onformidade do §. 11 da Detarrni ...
nação da Ordem do Exercito N." 63 de ]4 de Outubro de 181'>l.
Ao Alferes do Rcgimeuto do l nfun terin N: 9, João Pereira Fcrnandes , q uinze dias.
,~ .I
.
A
. /~ 7 ,'- "
p"

O Chefe ....
nterino do Edado Maior do Eeercito

:

/

".,1 ;'

/"/F ./.~

/' {..-I~/t,· V •
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QUlJrtel General na Rua de Santo Ambro%id, em 6 de Maio
~

de 1854.

ORDEM DO EXERCIl'O.
Sua Ex." o Marechal
DUQUE
DE SALDANHA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte

Commandante

em',

t

Por Aviso do Ministerio dos Negocios da Guerra de 2[l de Ahril
ultirno , se manda declarar,
corno addicionamcnto
tI. Ordem do Exer.
cito N.~ 19 de 30 de Junho de 1851, na qual vem publicado o De.
creto de 25 do referido mez, qlle promove a Major addido ao 1.. Bã.'
talhão de Veteranos,
o Capitào de Infa nter ia , .José FiI'Ippe de AI.
merda , que foi de ballu o ferimento recebido pe lo dito Major na,
Batalha de Torres Vedras,
a que se refere o mesmo Decreto,
--!f~\?('If<-Sua Ex," o Marechal,
determina que os Offlciaos abaixo meneio.
nados lenham os destinos que lhes vão designados.
Regúltenlo de Caoallaria N,· 4,.
Alferes, o Alferes do Regimento de Cavallaria N."3, Antonio Car ...
los Ferreira Junior.
Hatalh.âo de Caçadores N,· 1.
Tenente Graduado.
o Tenente Graduado
00 Batalhão de Caçado-.
Ires N: 2, Joâo Nepornuceno
Robocho,
Batailuio de Caçadores N.· 9.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do Batalhão de Caçadores N: 1, João Louro de Faria Santos.
A I feres , o Alferes do Batalhão
de Caçadores N.· 5, Libanio Nor.
thway do Vatl«,
(
Batal/ulo de ('aradorc,~ N,· 5.
Tenente Graduado , o Tenente Gradllado do Batalhão de Caçadores N: 2, Vicente Maria Pires da Gama.

-,*~,.Sua Ex," o Mar(>chnl, manda declnrnr o seguinte;
1.0 Que o Major do n.egimento de Cavallaria N,· 6, Guilherme
Francisco de.Almelda e Silva. desistio da prorogflçflo de licença registada por trintn dias, que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N" 21 do corrente an no.
fZ.· Q ue na La linha da 2,& pagina da Ordem do Exercito N"Çl~

..

[~ ]
do corrente

=

anno , deve lêr-se
Por-Decretos
= e não como na mesma Ordem

de 1~ de Abril
se mencionou.

pro~

-.~.-

ximo passado

SUR Ex." o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official , por.
se achar comprehendido
nas disposições das Leis de 17 de Novembro de 1841, e ó de Abril de 184ó, o Primeiro Sargento do 3." Regimento de Artilheria,
Antonio José Pereira Dantas Guerreiro.

--00·Lice"'ias

arbitradas por motivos de molesiia aos Dfficioe» abaà.J'o de.
clarodos ; e confirmada. por Sua Ex. & o Marechal.

Em Sessão de 20 do me" proanmo passado.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N ,02, Domingos Luiz da Cu.
nha , sessenta dias para fazer uso de leite de burra, e mais tracta'mente em ares de campo.
Em SP-s.iÍo de 22 do dito me,...
A.o Tenente Coronel do Regimento deCavnllaria
N,'5, Pedro Ma.
ria de arito Taborda,
noventa dias para SI' tractar.
Ao Capitão Graduado do Regimento de Cavnllaria N.· 7, .Toiio José
da Fonsêca Seabra , noventa dias para gozar tom nres patrios.
Em Sessáo de 4 do corrente me",
Ao Aspirante da Repartição
de Ooutabihdade
do 1\1 inisterio do G uer- .
ra , João José Pereira da Fonsêca Ballh,,~, sessenta dia. para se
tractar.
>

-.~.-

Licença.

registodas

concedida.

aos 01{iciacs abaixo

indkado ••

Ao Cirurgião Ajudante do RI'",irnento de Cavnllaria N." 6, Antonio
José de Sousa, proro(J'a'~à() "'por trinta dias.
'
Al'
o enente Grad
Tril uado o.
d o Regimento
de lnfanteria
N. • 14, J'ose
Porfl~io Rebêll,." prorog açâo por quinze dias.
,./J
Ao MaJ~r-G!adu~do
do Regimento
de Infantcria
N." 15,,:A~n;o
Joaquim Ferreira,
sessenta dias.
..... ,f'J /

O

C"J. i.I

erino 00 Rolado Maior 00

]t""'''~~
~

/,V

Qw;rte-l (kncriJl na Rua de Santo Ambt"o,;;io,

't1n

H de Maio

de )851-.

ORDEl\!l DO EXERCI1~O ..
Rua

E~. - o Marechal
DUQUE
DE SALDANHA,
Cllefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandante

em

Havendo Suas Mag~stades, EL.REl'Regenle,
O Senhor DO'!
FERNANDO.,
e EL.llEI
O Senhor DOM PEDRO
QUINTO,
inspeccionado
os Quarteia dos Corpos da Capital , e bem assim pas.
sado revista e assistido tlS manobras do 1.. Regilllento de Artilheria,
e Baterias unidas do 2.° e 3,· Hegimentos da mesma Arma; do Regimento de Cavalla.ria N,· 2, Lanceiros da RAINHA'; dos Batalhões
de Caçadores N.· -1, 2, e õ; e dos Regimentos de Lnfunteria , Grn- .
nadeiros da RA1NJlA, N," 1, 10, e 16, divididos em Brigadas;
6
por occasiâo da' visita das Mesmos A ug'tlstos Senhores a Santarem ,
ao Regimento de Cavallaria N.· 4, e um Batalhão de Infanteria N"
11.: Foram os Mesmos Augustos Senhores Servidos Manifestar a Sua
satisfaçâo , não -só pelo nceio e boa npparencia
com que em geral
todos os Corpos se apresentaram
no campo; mas pela fírmeza e precisão com que, pela maior parte, executaram
as manobras j e com especialidade o Regimento de Cavallaria N," 4.
A Sua Ex. ~ o Maredutl
Duque de'Saldallha,
cabe pois o fazer
constar ao Exercito,
que tem a honra de Commandar , a ManifEStaçâo que Suas Magestadcs
se Dignaram
fazer; e por tal motivo
manda transmittir
com satisfaçâo , os seus o gradecirnentos ao Sr.1'ene nte General Conde da Ponte de Santa Maria, Comnlandante
da
1." Divisão M·jlítar, aos Srs, Commandantes
de Brigada e dos CorP(}S, e mais Officiaes; esperando que sempre que Suas Magcstades,
~e Dignarem inspeccionar qualquer dos Corpos do Exercito,
terá occasião de louvar aquelles que receberem sirnilbante honra; e que ('ontinuarâo
fi conservar
a -diseiplina , c Loa apparencia
; procurando
adquirir o perfeito conhecimento
e pratica das manobras;
qualidade
com as quaes o Exercito Portuguez adquirío cm diversas épocas um
bom renome.

-.~*DECRETO.

Conformando-Me
com a Proposta do Morecllnl, Duque de Sal·
dn nhn , Commandante
em Ch ·fe do Exercito:
Bei por bem em Non~e deEL.REI,
Demittir do Serviço , pão obstante estar compreen(lido nas disposiçôea
do Artigo t-inta e nove do' Decreto de -seii d-e

•

( 2

1

Outubro de mil oitocentos cincoenta e um, o Cirurgiào Ajudante do
Batalhão de Caçadores número sete, Antonio Vieira Lopes, em consequencia de o haver sollicitado , e não convir ao Serviço e
dignidade da Classe a que pertence. O Presidente do Conselho de Ministros , Ministro e Secretario de Estado in terino dos Negocios da G uerra , o tenha assim entendido,
e, faça executar. PdÇO das Necessida •
.des , em vinte e sete de A hril de mil oitocentos cinccenta
e quatro.
= REI, Regente, = Duque de Saldanha.
á

-

.......--

...~
Decretos de 24. do me'!'. proximo pauado,
1.· Regimento de A,·tilherza.
Segundo Tenl'nlf',
o SI'g'undo Tenente de Artilheria em disponibilidade, José Maria DU1S Grande.
Regimento de lnfonteria
N." 5.
Tenente Graduado , o Tenente Graduado Ajudaute , Manoel da Si ••
va Salazar de Brito,
ReKimenlo de Infanteria
N.· 17 •
. .Alferes, o Alferes Ajudante do Regimento
de lnfanteria
N." 11,
Anto,nio Manoel da Silva.
1.. Batatb âo Movel de AtiradortJr.
Alferes, o Furriel,
Francisco Miguel da Fonsêca,
Por Decretos de 28 do dito '1'1&e
s,
Regimento de Caoallaria N." 5.
Brigadeiro Graduado,
o Sr. Brigadeiro Graduado
de Cavallaria em
disponibilidade,
Vicpnt,.e da Conceição Graça.
Batalhâo de Caçadore. N.· 5.
Alferes, o Alferes Alumno , Jaciolho
Hiliodoro da Veiga;
por se
achar habilitado
com o Curso de Engenheria
nn conformidade
do
Artigo 36'.· do Oecreto de 1'2 de Janeiro de 1837, e haver pree nchido os quisitos do Anilro 14." do Decreto de 10 de Dezembro
de 18J>1.
"
Batalhâo
de Coçadore, N.· 6.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado de Infanteria em disponibilidade, Antonio de Medeiros Beltencourt.
Batalhâo de Caçadores N.· 7.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
de Infanteria
em disoonihilidade , José Mar-ques.
Botalhâo de Caçadores N." 9.
Alft>res, o Alferes de Infantaria
cm disponibilidade,
Luiz Carlos
Loforte,
.
Regimento
de Infanteria
N.· 2 .
.AJudante, o Capitão Graduado
de Infanteria
em disponibilidade,
João Tcix.eira de Almeida Queiroz.
Por

Regime'llt(J de Intanteria

I

1'/. o 1 r.

Tcne-nte Gradnado , o Tenente Graduado
de 1nfanteria cm disponibilidade,
Francisco Antonio de Sequeira.
Regtrnento de Infanteria N. o H.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
de Infanteria
em dispouihil,dade,
Alv.al'o da Cos~a Cerveira Ho~nelll.
Inactundade temporaria,
Tenente Graduado,
o 'f.·llenle Graduado
do Regimento- de Infan ,
teria N.· 14, José Profirio Hebello ; sem vencimento pelo ter requerido •
.Alferes, () Alferes de lnfanteria
em disponibilidade,
José Cor.rêa
'I'avira ; ficando nnquella situação á espera que boja cabimento
para poder ser reformado,
Por Decreto da, mesma data.
Para gozarem das vantagens de Capitão de 1'.• Classe, os Majores
Grad uados , do Hegimenlo de CavalJaria N.· 8, ,\ n tonio Nicolau
de l\llIleida e Liz ; e do Regimento de Infanteria
N." 16, Ayres
Antonio de Saldanha:
por lhes aproveitareur as disposições do De.
creto de 4 de Janeiro de 1837.

-.~.---

Por Decreto de 4, do corrente rnez , expedido pelo Mini'sterio dos
Negoclcs do Reino,
foi nomeado Cavalleir o da Ordem Militar de
S, Bento de Avis , o Major Graduado do L" Regimento de Arlilhel'ia,
Ivo Celestino Gomes de Oliveira;
devendo o agraciado sollicltar por
uquelle l\finisterio,
dentro do prazo iegal, o competente Diploma.

~~-

~I:
=~-r

POH,TAlU/\.
Minislfnio da GUNra.
Repartição
Militnr" = 3."- Secção.
rJ
Sua Magl:'stade EL.REI,'
Hegentc em Nome do HEi, Conformar, .. ~ ~ ~'-)
do-se com a proposta feira pe lo [nspef'l.or G~Ial do Arsenal do Exer- "\l ~ ( li
cito, em Ol1ieio N.,· 2-12 de 20 de A h 1'1 I. ultimo. baseada nos pare.~
ceres de alguns Commandantes
do Material de· Artilheria de diffe- ~ J: ~~
rentes Divisões Militares;
Manda p ..la SecrclaTla de Eslado dos Ne- t_: ~'\I~
gocios da Gll~~rra, que d~ora em dilllltf' sej,? empregado o colthar , ~
ou oleo exn aído de canao
de pedra, na plnlura dos reparos para!
peças de Praças e de Costa, em sllb~lillliçiio do oleo de linhaça eQ ~J L'
drogas competentes;
devf'lIdo o ml~smo colLhar ser applieado quan- ~ <1 ~ l'
do os rcpa~os tiverem adquirido, algllm ralor pt la ueçito sol?r. pj)ço~ (
das Necessidades,
em 3 de MUlo ne J 8i>4,. ~ Duque de Saldanha. ~

==

~_l'

I~

---".~._-

. Postos e vencimentos meo~aes com que ticão c,g. Officiaes abnixo
mencionados,
a qllem, 110 mez de Ahril ultimo, foram reguladas. a~
r .. fórmas que lh<,s bn~iúo sido conferidas,
Coronel CvUI 45,$000 reis, o Tenente Coronel de Engenheria,
~Il.

~'t

J~
~~

[4 ]
\

noel Joaquim
jor

de

Ar

tilheria

da Silva; Tc'nente
,

Domingos

Coronel

Autonio

Lobo

com 'IT8,.t'000 reis, o MaPossnn

ha

,

refnr

mndos

pela Ordem do Exercito N,· 6 oe 3 de Junho de 185-1, Tenente
Coronel com 38$000 reis, o 1\1ajor de ln fan u-ria , JOilO N tines
Ramos, reformado pela Ordem do Exercito N.· 71 de 18,)1; M ajor com 38$000 reis, o Capitâo de Lnfauter ia 1 Antonio ,Jonqllim
Ribeiro, reformado pela Ordem do Exercito N.o14 de 1854.; ~a.
jor com ~O$OOO reis, o Capitão de Artilberin,
Antt'lnio Iiico·
lau de Moura Stokler,
reformado pela Ordem do-Exercito
N, 049
de 18i>3; Capitão com QO$OOO reis, -o 'tenente
de Lnfa uteria ,
José Guedes QuinllOnes,
reformado pela Ordem do E. ercito N.]6 de 1351,; Capitão com 10,3000 reis, o Capitão de Iufanterin ,
Jo~é dos Santos ~{oza, f(~ftlrmado.pcla Ordem do Exercito N.· 6~
de 181'>1; Tenente com Uj$'WO reis, o AlfeH'b de Infanterin , Francisco Xavier Cordeiro,
refMmado pela Ordem do Exercito N, 033
de 135~; Tenente com 12$000 reis, o Alferes dI' Infanterin , Gn.
rnes do Rego Maio, reformado
pela Ordem do Fxcrcito N " 3G
de 18;)2; Capellâo com l~;$eOO reis, o Oapellão , J(l~é dtt Cunha
Lopes, refor mudo pela Ordem do Exercito N.· 4;) de 18;);3,

-*~*a08

l.icença. registada. ooncedidas

Officirres abaixo

Í'tldico.do •.

Ao Auditor da 3." Divieâo Militar, Francisco de Meilo' Lemos e AI.
vell os, trin la dias.
Ao Capitâo Graduado
do Regimento
dc''CaV'l11,uia N." Q, Lancei.
ros da H.AINHA,
Diogo ftnherlo Riggs, pror0ga(,'à(} p, r quinze dias.
Ao Tenente Graduado do l{~gimellto de Cavallar;1l N.·
Joaquim
Pro copio Callhllo,
quatro mvzes,
AD A lferes do Ht'~!menlo de Cavall::tria N.· 6, José VerA'olino, oito dias.
Ao Tenente Graduado de Cavaltaria cm disponibilidade,
José Ma •
•ia da Silva, quinze dias.
-Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infanteria
N: 3, Salvador
Joaquim Barata Feio, trinta dias .
....
Foram confirmadns por Sua 1<: x ,a o Marechal,
as Iicenças qlle os
Sr!. Commandalltl's
da ~.a, e .1-,. Divisões .\liJ:taf<'s,
I'Mlicipararn
terem eoncedido aos Otliciaes abaixo mencionado],
na couformidade do §. II da determinação
da Ordem do Exercito N.· G8 de 14 de
011111 hro de 18;)1.
Ao Tenc'nte Graduado do R(ltTimenlo de Cavallaria N: 8, Antonio
Ignacil) de Gusmào,
qtliuz~ cliM •
.Ao Alf(m.~ do R!~girnellto UI) Tnfanteria N.· 9, João Pereira Fer.
lland\.'tI, prorogaçào
por q\lillZo;l diu~.
õ

,

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

o C4efe

interino do 'Edada llfaior do ,Exercito

=

Q1UIrlel GenerfJl 'ia Rua de Santo Ambro"ió,
de 18á4.

em 18 de Maio

ORDEM DO EXERCll-'O.

Rlla
Ex.· o
Chefe do Exereuo ,

Marechal
DUQUE
DE SALDANHA,
rnuuda
publicar
o seg'lintc:

Commandante

em

DECRETO.

Tendo por Decreto
dI' dezeseis de Jnn eiro ultimo Determinado
que
a Bateria
Principlll
da Praça de Silo Julião da Barra
fosse denomidada
lhTEIHA
DE DONA. MAlllA
SECUNDA =; Al)nulndll
agora
a uma parte da actual Proposta
do C< rn mauduu te ('01 CIJefe do Exer.
cito,
haseuda
em outra
do Gover nador daquella
Praça;
e Conformando.Me
com a outra parte da mesma Proposra
, para que ao feliz Ue'nado
da Mesma spmpre Il'mbrada
Soberana
fiquem associados,
O Mpll Nome,
como Seu Couso te,
e os dos dois priucipaes
Chefes do Seu heroico Exercito
, que por SIID perícia, valôr , e fidelidade lhe ree vindicarutn
o 'I'hrono : ]I "i por lH'OI tIO ~(·me de EL.
REl,
Ordellar
que na me ncion ada Praça
a Bateria do Cavalll'iro
do Prillclpe,
se den.uuiue
d't,ta em diun te
BATERIA
DE EL-REI
Do" FERNAND,O REGENTE
= l' que o Hnluar t« das olla. Bateria. do
Perdigào
sej» U. 1I •• minado
= BAI,UARTF. DOS M AHECHAES
tr mando r.rua destas Bateria;
o uorne d ... = BATERIA
DO DUQUE
DA TERCEIRA
e tirando
li outra
com o de = BATERIA DO DrQUE DE ~AL<DA}\UA.
= O Vi,(,olldl' de Alllngnia,
Pur do Heino , MlIIlslro
e Secretario de Estudo dos Nt'gocio~ Eslrang~·irlis,
e dOH da MaJinha
e
lJJlfllOlar.
o lenha II.Slm elllf'lId do, e fuça executar.
Paço das Ne.
ccssidad--s , em rlr-z e nove de Ahril de mil oitr-ce o tos cincoenta e qua-

=

=

=

=

tro.

=

H.EI,

==

Regente,

Fls'ondc

de /ltlwguia.

-.)é;Ç<.Sua Ex."
nado" tenham
Alferes,

('o

:\far('chal,

detnmina

que os Officiaes abaixo ~ncio-

o. d ... lino~ q'll' lhes vão de.ignados.

I<.egimento de Cllvatlllria N.· L
o Alferes do Hegmclllo
de Cclv,dlaria N:

Jun).
.

6, JOf.é Vergo

de Canal/m'ia
IV.· 6.
G ra.III ••do, o Clrllrg ho dt' Brigada
l'lIçadorl's
N" 3, JoaQllim
r\ unes dt:

Re{(imt'l1l()

,Cirllr~:;lo'df!

'Bri!;'ada

GradUAdo
de
AglI oro
~,Cltlrrg"<ln
Brigada
UrddllAdo,
o Clrllrgi:'tn
de Brigada
(jruuuado
do Ltegim':OlO de (J'Hé.llIufla N." 6, JObé Maria .Frene.
~
t>
(7};rr--;o
,ú. b--q '--'f/"' 3 '
•
/
.

d"

B

,talhão,

u.·

[2 ]
3~· Balalhâo de Feieronos,
Addldo.
o Major Graduado,
reformado addido ao 1. Batalhão de
Veteranos, ,Juào da Veiga Leite.
U

----.,.~~.-

Sua Ex." o Marechal,
manda' declarar o sejruin te;
Que o Sr. Coronel Graduado
do Regimento
de Cavallari81
N.· 2, Lanceiro8 da RAINHA, Luis da Si]vl\ Mald"OàJo d' Eça ,
dl'.istio da licença registada que lhe foi concedida. lia Ordem do E'lI.er,
cito N.· 21 de 27 de Abril ultimo.

-.~.-

Lícen~a arbitrada por motivo de molestia ao indioiduo abouco decla«
rade , c confirmada TIM' Sua J;.',x. a. O Marechal.
Em. Ses"do de 4 do corrente me'!'..
A·o Major Graduado,
do Regimento de Infanleria N:
Joyce, sessenta dias para con tin uar a tractar-se,

11,

Duarte.

-.>th~.--

Licenças· ,.c!!isladas concedida» (I0~ Offtcioes abaixo indicado'.
Ao C rllrgião Ajudante do Rf'giflll'nto de Cavallaria N·.·3', José Antonio de Mello Vieira, tlinta dias.
"') ~.~ Ao Alferes do Regirnento de Cavalluria N.· 8, João Pedro Tavares
'l'rigueiros,
sessenta dias •
.A'o Cirllrgião Ajudante do Batalhão de Caçadores N: 3, Fiel Augu~to de AZl'vedo
Leitão. trinta dias.
,
Ao Capitão Gradt1ado do Bdtalhão de Caçadores N"
Gregorio
de Magalhães Collaço , lloVefllll e cinco dias.
õ

.

,

.~sç~.-

Fóram·confirmacJas
por Sua E\.a o Marechal,
as licenças que 01
Su. Commandantes
da 1 ... 4.a, b," e7."O,visot>s MiJ.tares,
participa., .m ter concedido aos Om,cla(!~ abaixo men cionados , na co nfor midade do §. II na cleterminaç;\o da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Olllll\)r<) de 1851.
Ao A Iferes do Batalhão
de Caçadores N" 3, Thomaz Antonio Cardoz» de Novaes c Sá, _quinze dias.
Ao Capitão Gr'Hlllado do !teg-iIllPnto de Infan teria N. o 3, Justiniano Cezar de B".tos, qllin1.c dias.
Ao Capitão do ltegimentodelllfunteria.N:,.t,
José Pestana de sevêrlo , seis dias.
Ão Tent>nlt' Graduado
do Rt>gimenlo dI' Infanteria N: H" Joa_ql1i.,
.Antonio de Carvalho V usconcellos,
prorogação por q~:~~tl(~~
á

O C'"'I. i."rin.

do

;)

;7'

BoladoMaior do B_";I.~/

J

QU(JNel General ná Rua de Santo Amóro,io,
de 1851..

em 3.0 de Maio

ORDEM DO EXERC]TO~
Sua
Ex." o Marechal
DUQUE
DE SALDANHA,
Com mandante
em
Cllefe do Exereito , manda publicar o seguinte:
DECRETO.
Attendendo
no que Me representou
o G n a rda Marinha da Ar.·
mada , José Augusto Cez ar das Neves Ca brul , c ás boas informações havidas a seu respeito;
Hei por bem, cm Nome de EL.H.EI,
Conceder que o referido Guarda Marinha,
tenha passagem para o
.Exercito, no Posto de Alferes de Infun tcr io, O P'csi<..lente do Coneel ho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino doa Ne.
gocios da Guerra,
o lenha assim entendido,
e faça executar. Paço
das Necessidarios , cm quinze de Maio de mil oitocentos cincoenta e
quatro. = HEI,
Regente.
Duque de Saldanha.

=

-.~~*--

Por Decretos de 15 do corrente me~.
Regimento de Cm:al!m'ia N.· 3.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
de Cavallaria , Ajudanle
doo.Corpo de A rtilheiros A uxiliares da Ilha da Madeira,
José Beltenccurt A breu; ficando exonerado deste ex ercicio,
Regimento de Tnfanicria N.· 1.
Commandante
da 3.- Cornpnnhia , o Major Graduado
de Infante.
ria em disponibilidado , Joaquim Hodrigues Batalho.
3. o Batathâo Mocel de Atiradure.', Fotuntarios da Carta,
Alferes, o Soldado,
JOtlO Antonio Dias.

-~~'*-

Por Decreto de Jô do corrr-n ta mez , se det er min a que contem a anti»
guidade de 29 Ii(' A hril de 1851, os Segundos Tenentes de Artilheria
promovidos ae~tc Posto por Decreto de 2 de Julho do mesmo anno.
Sua Ex. a
nados lenham

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

Marechal,
determina que os Offieiaes abaixo mencioos deetino~ que Il1t'S vào designados.
Couurcand« cm Chef'c do b',r:et·cilo.
Assisten le, o l\'lIell t, do Ba lal IJilO 'de ('açudores
N.· 1, João Alv(!s
da Silva Lima; na vacaturn do fallecido Asaistcnte civil, José
Maria Xavier 'I'ell» -,
Corpo de At'l,lI~t:iros A11xiliarcs da Ilha da Madeira.
P~ra exercer as fUIHÇÕCS de Ajlldulltl'
do referide Corpo , o Capitão
Graduado
do H.eg:mC'lIto de Infanlerla
N"13,
Florencio Vellose
. Carvalhal li~m cr ai u" CllfltclJo Branco •
O

•

N.O 27.
QUlJrtel General

na Rua de Santo Amb.·o'Aio,
de 1301,.

DO EXERCITO.

ORDEM
Sua

Ex.- o Marechal

Chefe

do Exercito,

em fi ck Junllo

DUQUE

manda

DE

publicar

SA.LDANHA,

Commandante

em

o seguinte:

DECfiETO.
Tendo-se apresentado
o Brigadeiro Grndundo , Barão de Wie«
derhold
para continuar a exercer as Iuncçôes do seu logar de Chefe
da Repartição Militar da Secretaria de Estndo dos N egociC\6 da Guerra, por haver terminado fi Cornmissâo de que fôra in eumhido t Hei por
bem,
em r orne do REl,
exonerar o Brigr.deiro,
Adriâo
Accacio
da Silveira Pinto,
do exercício do referido logar,
pora o qual foi
nomeado inLerinamente
por Decreto <.10 primeiro de l\g'osto de mil
oitocentos cincocnta
e tr es , e que desempenhou
dignaITI('nte; devendo o IIH'511)0 Brigadeiro ir tomar conta do Governo
da Praça de Penichc , que lhe foi e ncar regado por Decreto de seis de Setembro do
sobredito an no, O Presidente do Conselho
de Ministros,
Ministro e
Secretario de Est/ldo interino
dos !\egocio5 da Guerra,
o tenha nssim entuud ido , e faça executar. Paço das Necessidades,
em vinte e
quatro de Maio de mil oitocentos cincoenta e quatro.
REI, Regellte.
Duque de Saldanha.

=

=

---.~~.-

POI' Decretos de Q:t do me'll l)roximo passado;
Corpo do Estado Maior do Eo-ercito.
, Para gozar das. vantngens de Capitão de 1.. Classe, o Major Graduado , Antonio Joaquim Alei:o Pacs ; por lhe aproveitar o De.
creto de 4 de Janeiro de l837.
Regimento de Cavallaria N.· 3.
CapiLuo da Q'- Companhia;
o Capitão Graduado , José Bettencourt
Abreu.
Commiuôes aclioas,
Para passnr á Classe dos Otl'tciaes das referidas Com missões , o Capi.
tão do Batalhão de Caçadores N. o Q, Lili? José Pereira e Horta;
por h3V:r. sid<_>nomeado para uma Cornmissâo do Serviço público
pelo l\110lsteno do Reino.
Inactividade
temperaria,
O Capitão do Batalhão
de Caçadores
N." 8, José Maria da Grn.
ça So~r('s e Sousa ; e o Capitão Graduado do Regimento de Cavolla!la N.· 2, Lanceiro! da RAINHA, Diogo Roberto lliggs; sem
• vencimento pelo requererem.

•

[ 2 ]
pOJ' Decretos da mesma dota;
2, a Dit;isâo ll1ilit(w,
Cirurgião de Brigada na referida Divisâo , o Cirurgião
de Brigada.
Graduado do Regimento de Infanteria
N," 14, Manoel Joaquim
.'Moreirr..
.
Regimento
de Cavalla1'ia N. o 8.
Cirurgião Mór, o Cirurgião M6r Graduado do H.egimento de Infanteria N," 1, Joaquim Antonio Rosado,
Regimento
de Infanteria N;" 14.
Cirurgião Mór, o Cirurgião '1\ ór Graduado
do l1egimcnto
de ln.
fanteria N." 4, Ezequiel Antonio Ilibas.
Inactividade
tenrporaria;
Cirurgião de Brigada Graduado,
o Cirurgião de Brigada Gradua.
do do Regimento de Ca valia ria N. o 8, 1\1 anoel de A Imeida F era
reira Maio; em co nseque ncia de ler sido julgado incapaz de Ser.
viço temporariamente,
por uma Junta Militar de Saude,
Por Decretos de 30 do dito me~.
Inactividade
temporaria,
O l\·lajor Graduado
de lnfanteria
em disponibilidade,
José .Maria
Pinlo; por ter sido julgado incapaz de Serviço temporariamenle,
pela Jllnta Militar de Saude ; e o Capitão de Lnfun toria em dispouibilidade , João de Seixos Pinto;
ficando naquclla situação
esperando cabimento
para ser rr-formado,
Torre de S. Vicente de Belém •
• ReFormado na conformidade
da Lei vigente, o Sr. Brigadeiro Gra.
duado de Infanteria
cm disponibilidade,
Verissimo Alvares da
Silva; Pêlo ter requerido , e haver sido julgado incapaz de Serviço
activo pela Junta Militar de Saude.
2.· Batallulo Jl!Iovel de Ati7'adorc,.
Alferes, o Proprietario , Francisco de Mello,
2. o Bulalháo
Nacional de Caçadores do Porto.
Aggregado,
o 'I'encp te Coronel,
l\1anoel de Clamousc Browne.

---,*>--~.PORTARIA

=

•

. ' Ministerio da Guerra.
Heparliçtlo Militar. = 2,- SI!CÇÜO.=
Tendo o Alferes de lnfanteria
em disponibilidade,
João Eulalio de
Mendonça,
Alumno da E~cola Polytechnicu,
perdido o anuo por
falta. não justificadas lias Cadeiras em que se matriculou no pres n·
te anilo lectivo, Manda Sua Magestade EL-REl,
Regente em No.
tne do REI,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da Guerra,
qne em conformidade
do disposto no Artigo 2.· do Decreto de 10 de
Dezembro de 1851, lhe seja descontado
no seu tempo de Serviço,
aquellc que decorreu desde 15 de Outubro do anno proximo passu-

[3 ]
do alé õ de A bril ultimo, por ser este o tempo designado no supra.
citado Artigo. Paço das N eccssldades , em 23 de Maio de 1864.
Duque de Saldanha.

-.~.--

=

Sua Ex." o Marechal,
determina quc os Officiaes abaixo meneionados tenham 05 destinos que lhes vâo designados.
Sub-Divis1o Militar de Punta J)elgad".
Commandante,
o Sr. Coronel de J nfauteriu Cornru andante Militar
da Ilha da Madeira,
José Antonio de Sequviru,
Regimento de Cavallan'a N," 1.
Capitão da 3.· Companhia,
o Capitão do Regimento de Cavallaria
N ." 3, Joâo llaptista Alv-es.
.
Regimcnto de Cavaltana l\T .' 3.
Commandante
da 3,· Companhia,
o Major Graduado do Regimento d e Cava ll ar ia N." 1, Manocl Godillho 'I'rnvassos Valdcz; continuando na Commissâo em que se acha.
Bntath.io de Caçadores ]\I •• Q.
Cirurgião Mór G rad ua d o , o CirurgitlO Mór Grndllado do Regimento de Infanteria
N. ° 13, Francisco de Pnula Drolhe,
Regimcnto de [ufanleria N. o 1.
Cirurgiiio Ajudante,
o Cirurgil.'lo Ajudante do Ball'llhb de Caçadores N" 2, João N tines Godinho •

.Regimento de Infonteria

N.· 3.

Capiiâo Graduado,
o Capitâo Graduado
do Reg-imento de Infanteria N," 13, Manoel Pinto de Sousa.
Regimento de I nfanteria N: 7.
Cirurgião Ajudante,
o Cir urgiâo Ajudante do Uegimenlo de Cavallaria N: 3, José Antonio de Mello Vieira.
Regimento de Infonleria N.·. 15.
.
Tenente Graduado,
o Tenente Grlldundo do Regimento de Infanteria
Bernardo Celestino da Costa Pimentel.
] .• Batalhâo de Veteranos,
1\] ajor addido, o Major addido ao 3: Batalhão de Veteranos,
José
Lourenço Vianna.
õ

,

-.!t....~.-

Postos e \'encimentos mensaes com que fI crio (,5 Officiaes abaixo
mencionados,
a quem, 110 mez de Maio ultimo, foram reguladas ali
refór mas que lhes havião sido conferidas.
Tenente General
com HW$OOO reis , o Sr. Marechal
de Campo,
João José da Cunha Fidié , reformado
pela Ordem do .Exercito
N.· 22 do presenta anno; Tenente Coronel com 40,$000 reis, ()
Major de Infanteria,
João IUunoel Torres,
r..formado pela Oro
dell~ do Exercito N.· ·1,6de 18;) 1 ; 1\1 ajor com 38,,1'000 reis. o Ma.
jor. de Infanteriá,
João Pedro Santa Clara de Lemo!; reformado

..

I'

[

.(,

]

pela Ordetn do Exerci to N, o 9'2 de ] 851 ; Major com 38$000 reis,
o Capitão de Cnvallnria , Bento Teixeira Vahiu , reformado pela
Ordem do Exercito N: 17 do corrente anno: Tenente com 15$000
reis, o Alferes de Oavallaria , José Joúquim Barreto de Almada,
reformado pela Ordem do Exercito N" 24 de 1852; Ajudante de
Milícias com 15$000 reis, o Ajudante de Milícias,
Joaquim Mn.
noe l queiroz Coutinho,
reformado pela Ordem do EXl>rcito N,· 7
d.! lSb2; Cirurgião Ajudante
com 7$500 reis, o Cirurgião Aju.
dalll,; de Infanterla , 'I'hornnz Antonio
Riheiro , reformado pela
Ordem do Exercito N." 1-.1,de 17 de Junho de 1851.

-.,>v~~-

Por Accordam do Supremo Conselho de Justiça Militar de 9 de
Maio ultimo, foi julgada expiada n culpa do 'I'cn en te Coronel de Artilheria em disponihilidade,
José de Figueiredo 'I'ojal Pereira,
com
o tempo que tem sofr ido de prisão, e coudemn ado sóruen tc n satisfazer ao Cofre do 2,· Regimento
de Artilheria , por urnn prrstaç~lO
mensal da sexta pnr te dos seus vencimentos,
li quan tia extra\'ioua
do dito Cofre; deixando-lhe
o direito salvo para haver pelos meios
ord innr ios de quem direito for, toda 11 importancia
da quanua qUl~
satisfizer á Fuzc nda Mil itar ,

---.~*-

Sua :E;x,& o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official , ! or
se achar comprehendido
nas disposições das Leis de 17 de 1 ove mbro de 1841, e b de Abril de 18-1-5, o Soldado do Batalhão de Caçadores N.· 8, Adolfo Ferreira Loureiro.

--«>~.-

Sua Ex.& o Marechal,
manda declarar o seguillte;
Que por Decreto de lQ de A bril ultimo, foi reformado ad.
didn ao 3.° Batalhão de Veteranos,
por ter sido julgudo totalmente iucnpuz de Serviço activo, o CC.pitllO Quurtí'1 Mestre de Ca vull aria em inactividade
ternpor ar iu , João Baptista da Silva, cuja n·for.
ma dt>ve ser comideruda
publicada na Ordem do Exercito ~ ." 2CJdo
presente an no , em logar da qlle lia mestna Ordem se deu por equiVaCO no MJjor Graduado,
COl1stnntino da Cunha.

-.>--~ló--

Lseenço» rtlgiatadas concedidas aos O.fficiacs abaixo inrJicadn •.
Ao Primeiro Tenente Graduado do ~,o H.egimento de Arlilhcria,
Vicente José de Morae.,
qllarenta uias,
Ao ~ajor G,radllado do Re~imelllo de Ca~a!~aria N" 3, Jorw COlicelro da Cosla. prorogaçao por sessenta dllu.
~
Ao '~'cn(,lIt(' ~o Ba.talhiLO. de Caçadores N" 8, Jo~é Joa_rli'"o/ ...
1'·eixelra Hcllrao,
vll1te d1U9.
/,
I"~"
, . " ,/
O Chife interino do CtladiJ .Maior do E~ercjl;.~··'
,/"

,(/1/11
/"
~d)

/

Q.UtJrtel Generld n~ Rua de Santo Ambro"io, em lQ de Junho
de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex.L o Marechal
DUQUE DE SALDANHA, Commnndante
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
Por Decreto

em

de 8 do corrente me9ó.

Regimento de Cocallaria N. o 6.
Demittido
do Serviço,
pelo haver sollicitado,
e não estar com.
prehendido na disposição do Artigo 39. do Decreto de 6 de Outubro de 1851, o Cirurgião Ajudante,
Antonio José de SOU58.
0

-jt~~

.. -

Por Decreto de 4 de Maio ulurno , expedido pejo Ministerio d08
Negocies do Reino,
foi nomeado Cavalleiro
da Ordem Militar de
S. Bento de A vix , o Mlljor Graduado
de Infanteria
cm disponibilidade,
Pedro Francisco Perry da Camara ; devendo o agraciado
sollicitnr daquelle Ministerio , dentro do prazo legal, o respectivo
diploma.

-.~~.-

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Ofâciaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vão designados.
Praça de AÓ1·atltes.
,
Ajudante do Sr. Brigadeiro Graduado
Governador
da referida Praça, o Capitão Graduado do Regimento de Infanlerin N.-15, Jo~é
Maria Alvares Quintino;
ficando pertencendo
ao mesmo Corpo.
Regimento dr. Caoallaria N. o Q, Lonceiros da RAiNHA.
Tenente,
o Tenente do Regimento
de Cavalloria
N." 1, Antonio
Ernesto Celestino Soares •.
Rcgime1lto de Caeollaria
N.· 7.
Alferes, o Alferes do Regimento de Cnvallarie N:2, Lanceiros da.
RAINHA" José de Almeida l\f,,1I0 e Castro.
Regimento
de Infanleria
N. 02.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do Regimento de Tnfan«
teria N." 3, Antonio Ignacio de Gusmâo,
,~I
Regtrlzento de Iuianteria
N. o 15.
Comm~ndante
da Cí mpunhia de Deposito,
o Major Grnduado do
Regimento de Infanteria
N." 17, Antonio Gervazio da Nobrega;
continuando
no e. ercicio em que se acha.
Regimento
de Tnfanieria N. o 16.
_
Alferes, o Alferes do Regimento de Infanteria
N: 1, Francisco <le
Paula Xavier.

•

-!

[~ ]
Regimento de Infanierio N" 17.
Commandanle
da 7.· Companhia,
o Major Graduado do Regimento de Infanteria
N. ° 15, Antonio Joaquim Ferreira.
Forte da /l rrabida,
Governador,
o Capitão reformado addido ao 1.. Batalhão de Veteranos,
José Maria de Campos •
Esquadrâo de Caoollaria de Votuntarios da Carta e RAINHA.
Tenente,
o Tenente do 2.', Batalhão Mo!cl de Atiradores,
CarlosEstevci de Carvalho.

-*~~*--

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o seguinte:
1.° Que por Aviso do Mipistel'io da Guerra de f> do corrente,
foram concedidos dois mezes de licença para ir a Pariz , ao Alferes
do Regimento de Cavallaria N. ° 2, Lanceiros da RAINIlA,
Antonio
de Saldanha da Gama.'
Ç.)," Que o Tenente G ra duado , Antonio Ignar.io de G usmlio , pertence ao Regimento
de Infantcria
N." 8, e nâo ao de Oavullaria
N.· 8. como por equívoco foi mencionado nas licenças confirmadas
pela Ordem do Exercito N," 24, do corrente anno,

-.~.-

Lice1'tfas arbitradas por motsoos de molestia aos Officiae» abaixo de.
clarados , e confirmadas por Sua Ee; a O Marech.al.
Em Sessâo de 18 do rtle~ proanmo passado.
Ao Alferes Graduado
doR€gimento
de Infanteria N.07, Fernando
Augusto Hebêllo,
sessenta dias para se tratar.
Em Sesstio de ~O do dito mez..
Ao Capit.ão Graduado
Ajudante do Bntalhrlo de Caçadores N." 4.,
Felisberto José Lopes, vinte e cinco dias para fazer uso das aguas
sulfureas cm Moncuique;
principiando
em 6 de Junho corrente.
Em Scs.çâo do 1.. do corrente rne'il.
Ao Assistente do Estado Maior do Gommando em Chefe do Exercito,
José Anastacio Monteiro de Brito,
quarenta dias para se tratar.
I

.

-'*~~.--

Licença, regirlado. concedida. aos Officioes abaixo indicados.
Ao Capitão Graduado do Hcgimeul.o de Infunteria N.· 3, Justin iano Ceza.r de ~astos,
prorogação
por trinta dias.
.
o
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
do Realmente
de Infanteria
N. 11,
José de Figueiredo Frazão,
trintaO dias.
Ao Alferes do referido Regimento,
Jeronymo Pires Moreira,
quarenta dias.
Ao Cirurgir\O de Brigada G raduado , Director do Hospital ~ililar
Permanente
do Porto, José Maria N unes dos Reis, dez d,!!.s. /"

/: ~ /7

O Chefe interino do Etlado Maior elo E~er~i)ó.f~."

/

/o./Ú~

N.O 29.
Qua,.tel Gellt!TIIl na Rua de Santo Amb"o'1.io, em 20 rJ,e Junlio
de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua
Chefe

o

Ex.&
Marechal
DUQUE
DE S.u.D\.
HA,
do Exercito,
manda
publicar
o seguinte:

Commnndante

em

DECRETO.
Allendendo
ao merecimento
e mais circunstancias
que concorna pessôa
do Brigadeiro
Graduado,
José Gerardo .Ferreira
de
Passos: Il ei por bem, em Nome de EL-REl,
Fazer Mercê de o
Nomear
Governador
Civíl c Commandantc
.Mllilar no Districto
do
Funchnl
, para na conformidade
da Lei de tres do corrente,
exercer
IIS funcçôes
que forem da compelencia
dnq uellcs Emprêgos
legalmcnte reunidos.
Os Milli,tr03
e Secrelarios
til.' Estado doe Nf'gocios do
reino,
e da Guerra , assim o lenham
entendido
, e façam executar.
Poço das l ecessidades
, cm quatorze
dc Junho
de mil oitocentos
cincoenta
e quatro.
UE L, R(·gente.
Duque de Saldanha. = Ro-

rem

=

drigo da Fonseca J.lltJgalltâes.

=

~~.-

-- ...

POLU'AltIA.
Ministerio
da Guerra.
= Repurtiçâo
Militar.
= Q.a Secção,
Tendo a experiencia
demonstrado
o quanto
são improprias
011 difficicnte , n s iuforrnaçôcs
periodicas
, que as Authoridades
Superiores
dos Estabelecimentos
Militare.
de Instrucçâo
são obrigados
a dar nas épocns , e pela fórma determinada
no Decreto
de ]4, de S<,!pmbro do
18-16, puhlicn do na Ordem do Exercito i .050 de 5 de Outubro
do
mesmo anno;
e tornando-se
irnposeivel
avaliar adquadamente
as 'luaIid ades e mais circunstancias
de cada um delles pelo Modelo
sob o
N. 01, mandado seguir pela reh~dda Ordem visto que é diversa a nelaçâo quc se dá entre aque lh s Funccionanos
e SflUS Chcfes , c a que
e xiste entre os Officines
1\1 ilitare s c seus respectivos
Comrnnndantcs:
Manda Suo l\1ogestade
EL-HE'
, Itegf'nte
em Nome do HEI, C)U.
o Citado Modelo
seja substituido 1)('10 que vai junto,
e faz parte desta Portaria,
e é n •• ign do pelo Tenente
Corcncl
, Francisco
Dionizio de Almeida,
servindo de Chéfe <I,} HeparliçilO Militar deste Mini trio.
Ordl·nando
o ut ro sim o i\lp~lII~ J ugusto Senhor,
quI.' ,I"
Autlforidades
Superiores
acillla lIIellci, 1I0lios,
enviem
regularlll
.nle
~ nas ,épocas proprins,
ao COI mando IItc em Chefe do Exercito,
os
Inrormnções
reloth'as
ao IneJ:,id lOS Mtlilare,;
que lhes forem SllJ)or,ã,nados.
Paço das Necessidades', cm Q!) de .Maio de 18ó1.
Dllque

=

=

de S tdanhà.
"
.;"

=r:

t
Sua Ex. a
.oudos lenham

2 ]

Marecl~al, determina que os Officiaes abaixo meneioos destinos que lhes VrlO designados.
Batalhão
de Caçadores N.·
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Bàtalhâo
de Coçadores N.· 2, João Thomaz 'I'or ibjo de Sousa.
3, o Baialhâo de Veteronos,
Addido,
o Tenente reformado
nddido ao 1.0 Batalhão
de Vetera
nos, João Leite Pereira de Mello Alvim.
O

õ,

-.~~*--

Licenças arbitradas por motivos de molesiia aos Officiaes abaixo declarados, e confirmadas pol' Sua Ex. o wlarechul.
Em Sessão da 1.· do corrente mez.
Ao Primeiro Tenente do 3. l{t'g'imento de Artrlher in , José Vcnan ..
cio da Costa, trinta dias para se tratar.
Ao TelH'nte Gradllado do Regimento de Cavallaria N.·!2, Lancei.
fOS da RAINHA,
D. Caetano Pcr tugal e Castro, quarenta dias para se tratar.
AI) Major do Regimento de Ca vallaria N." 8, João de Alml'itln. da
Cunha,
quarenta dias parn uso de bnnhos sulfurosos em Manteigas, e trnte manto consecutivo;
contados do dia 13 do corrente.
Ao Cllpilão Graduado do Batalhão de Caçadores N: 9, João '1'homar. Torihio de Sousa, quarenta dias para se tratar.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N: 1, Jr:ào José Mendes
Deniz , quarenta
dias Ilara ares patnos,
Ao Alferes Graduado do Regimento dclnfanteria
N,06, Pedro Aligusto de Sousa,
trinta dias para uso das Caldas de Viu'lla,
na
sua origem j começando a gozú-Ia no dia 7 do corrente mel.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N," 10, João Oz orio de Castro Sousa Faleão,
sessenta dias par" se tratar,
,
.Ao Capitão Grnduadn ,de J n fa n ter in cm disponibilidade
, G uilberme
Augusto da Silva Macêdo.
sessenta
dias para se ír atar ; mudando de ares.
.
&

U

.

-*~:?!41<-

Licença. ,.t:gi.tadas concedida! aos O(ficillell abaixo indicados,
Ao Tenente Graduado
do BatalhllO d,;'Caçadorce
N." 3, Antonio
Moreira Bastos J unior , quatro mczos.
Ao Tenente Graduado do lteU'illlento de Tnfantcrin
N.· 3, Salvador
Joaquim Barata Feio, proroog-açào por trinta dro s.
Ao Cirurgião Mór Graduado
do R('girnento de Iufunter ia N.·
Ez~quiel An,tonio ll ibas , quinze dias,
."
Ao C~rurgião Aj udun te do l1e;;imen to de r n fan teria N. 07 , ,.Jas '
tOnlO de Mello Vieira,
prol'ognção por trinta dias.
.
,I'

O Chefe inlerino cio Jútado Maior do E~e;ç'
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Ajudante,
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o Alferes.

Jeronyn\o

1.0 Batalhão

José

lIJovd

Alferes t o Soldado
do Esqllndrão
ta c R.\lNlJA,
Francisco
José

das

,,0 .....
,.1

Neves.

de Atiradores-

de Cllvnllaria,
de Almeida,

•

Voluntario&

da Car-

-
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DE

Informação referida ao 1. de
0

Postos e
En,pregos

~-----.

aturulldade
N
"

Nomes

I

de 18
Annosde
srrviço
militar
e do e mprego

A 1111 os
de idade

E'

d
st a o

Filhos que tem

----------- ---_ ------ ---- ------,.-------1\1e 11 ores
de
17 annos

.

,

Maiores
de

17

ToJos

UIlIlOS

~r
-- Fel=1
Varões

,

" Ferneas
Datas do assentamento de praça e dI' differentes empregos, é postos militares

Tempo

Doenças

que es1eve doente,

que tem tido

e Iicenceado

Tempo que esteve doeu te

Situação

desde a

I: praça

do Corpo COI que servia ou
lia escala

--------------1----------------._--

..

L'cenças

que tem tIdo, e coU! que vencimeuto

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

------------------_.,---------------------I-----~~----------I
Serviços cxtraordinario_s

e Campanhas

Quantas

vezes ferido, quaes dellas gravemente, quando, e aonde

Louvores que tCIIl tido nas Ordens
Exercito, oU particulares

do
'

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

Premiu.,

Condecorações,

e Ordplls Militaul!, quo lhe tem sjdo conferidas,
e porque motivo

------...~----------------------__.----

"'~~.

Quesitos

Informações

dos Chefe.

., .'
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1.o Se é devedor

I
....
"-i
'

=' ;. .
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§
O
C
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I
1
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õ
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lo>
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C
QJ

8

o
c..

so

o Chefe

....

J

1

1

I

1

I

'I

1
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1.. Se vive bem com
2.'

3.°

•
ô.·

II

O

do .•••. : .••••••••..••....••••••..•.••.....•.......

4.'

I

~...

tl Fazenda

por objectos de serviço militar ••••.
2.' SI' consta ser dado 'li VICIOS, e qUilCS • , •••• , •• , ••• , •••••
, •
3.' Se consta frequentar sociedades secretas, QIl<1f'S, p dpsdc qua n-

C\I

(,)

1,' Se é robusto ••••••••••••••••••
, ••••••••••••••
, ••••••••
2.° Se é agil, ou pesado, ou muito nutrido ; e se é capaz de serviço violento ou moderado •.••••••••••••••••••••.•••••
3.· Se tem boa apparencia
militar

."

Jniso que faz

6.'

OR seus colle gns , ~ '('oro 0< Eml 'r,'g-arl( ~ f-ll'"
pcriores <)IIC nâo exercem o lUllgisterio; e se se faz r"~p'!it~r
dos seus subordinados •.••••••••••••••••.•••..•.••.
".
Se é civíl pora com 08 discipulos , e 0& lr')'q c sn Ol:J;JP;r<i~
adq~ladas úe suas gradúações militarcs , ml •• ' é i,oI,.I·r,,"I., ,
c da cau~a a que o desconsiderem .••.••••
~ ••. , ...•.
, ..•
S.! ,.nnyive pnrticularmente
com os discipul..s , (' :" lo. ,,; 1
Cl:J1 com elles •.••••.•.•.•.••••
l •••••
' •••••••••••••••
Se tem suffir-iente conhecimento
das m aterias q\.e ex phca , e"
boa exposição e rnethodo de ensino ••.•••.•••.•...•
'.' ..
Se he assrduo , 011 nt'gligente no cumprimento
dos tlevf>rf ~ do
mng isterio ; se cornette {aHns, e se prcsiste r..l Aula ("do o
tempo da lição, ou na Repartlçào quando exerce f'mprpgo. t'
Se cumpre o Programa do sua Cadeira, c não te ndo cumprido q ual fôrn a causa ••.••••••••..
, , . . • . • . • • • • •. • ..••
Se os Lentes Substitutos,
e Commissionados , 1f>1J) rcgído
deira;
por quanto tempo successiyo,
011 por quan~o inter.,
pellado tempo ..••.••.••.•••..••
, • • • • . . . • • . • • •• •• . • • • .
Quantas faltas commettell durante o anilo lecflvo anteceden'l
te, e qur.1 o motiyo: especificando os dias: •..•...•••••.
'
Se cumpre zclosarn(,llte o serviço, c ns oroens do Director.~

I
'I

8.'

\

1

cn-I

7,'

I

I
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j 4:
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o
III

o
leu
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I

as

,~

õ..
o..
~
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as ~
CoI

I

1.' Se t<>m principios

de Gramm:ltic8 Lallna,
e se sn{,(!, e falia
Lingllas Estrangeiras,
e quaes .••••••...•...••.•••.
, .••
Se é Doutor,
ou Bacharel;
em que FacilIdade,
e élll qHt'
Universidade •.••.••••
,
3. Se tem !'stlldo~ de Malhematica,
011 os Cllrsos Militare;;:
qllan-:
tos annos d't'sses Cursos, para que Arma, em que Escola,'
e se foi approvndo ou premiado •.•••••.•.•••••••.••••••.
,
Se tem estudos slIbsidiarios e quaes = Geographiu,
Historia,
De3enho Militar, ou CivÍI, etc ••..•••••••••.•••••••••••
1)." Se tem perfeito conhecimento
dos Lei. e Rf'g'ullimentos,
e não
ignora a Administração
e Bibliographia
1\1ilitar ••••••.••
6.· Se se applíca ao estudo das doutrinas,
cujo ensino lhe per.
tence, e á leitura dos A utlaores Militares ••••••••••••••••
,
L

(

cu

=a-

E

9.°

<:J

:'::00

g: o
~CQ

r

1.. Se lhe consta ter perfeito conhecimento
dos deveres do st'U
Posto, ou Emprego;
~e os sabe desempenhar,
e ainda do
Posto imm.ediuto •••••••••••
" •• . • . . • • • • •• • . • ••• .. • ..
Se procura,
c oproveito ~ualque~ occ~s.ião que se lhe orrereça
para allgme{:l(ar a sua Instrucçao milltar ••••••••••••••••

L 2:

I

I
t

I

, Secretaria de Estado dos Negocias da G uer-ra, em 29 de Maio de 1854. = No impedimento
no 'da Repartição
= Franczsco Dioni'l.:iode 4lmeida, Tenente Coronel, Chefe de Secção.

[ Pertence á Ordem do E~ercilo .N.• 29 de 1854. )

II
I

I

I

do Cbeftl interi.

N.O 30.
em o 1.0 de Julho

Qua,.td General na Rua de Santo

.Ambrolio,
de 1864.

-

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex."
o Marechal
DUQUE
DE SALDANHA,
Commondante em
do Exercito,
manda
publicar
o seguinte:
DECH,ETO.
Attendendo
81')
qu~ representou
o Brigadeiro
Graduado
do Corpo do Estado
Maior
do Exercito,
Barão
de 'Viederhold,
sobre a
impossihilidnde
, no seu actual
estado de saude , de continuar
no arduo exercicio
de Chefe
da Re partiçâo
Militar
da Secretaria
de Estado dos Negocios-d a Guerra;
Hei por bem,
CI11 Nome
de EL.REI,
Exonorá-Io
do referido
Emprego,
para o qual havia sido nomeado
por Decreto
do primeiro
de Janeiro
de mil oitocentos
(' cincoentu ,
e que desempenhou
com zêlo e inte llig e ncia ; Resolvendo
outro sim
empregar
opportnnamente
o sobrediro
Brigadeiro
Gr ad uado em outra Ccurruissúo
de Serviço compatível
com o so u presente
estado.
O
Presidente
do Con snlho de Ministros,
Ministro
e Secretario
de Estado interino
dos r\('gocios
da Guerra , o tenha assim entendido,
e
faça executar.
Paço dos Necessidades
, ern vinte e 11m dl' Junho de mil
oitoce utos cincocnta
e quatro.
REI, Hegente.
Duque de SalChefe

=

-.~-

danha.
Por

Decretos
~,u

de 8 do

RC(Timellto

...

proximo passado,
de .A1'tilherza,

me'%.

Para ler as honras
Silv .. stre Peixoto
Serviço

e Sold~ de Capitão,
de Mcirelles;
por
posto.

neste

Regimento

=

-

o Tenente
Qllartel
Mestre,
ter completado
dez annos de

de Granadeiros

da UAINHA.

Para gozar das vantagens
de Ca pirâo de 1.& Classe,
o Major Gra. duado , Bento José Marques
Pereira:
por lhe aproveitarem
as disposições
do Decreto
de 4, de Janeiro
de 1837•.

Batalh õo de Caçadores
Tenente,
o Alferes,
Alfon&'o Joaquim
comprehendido
nas disposiçôes
do
de Lei de ~3 de A bril de 13l5.

Regimento
1.. Bafa/Mo
ta e

o Soldado

R41NUA,

por se achar
9. da Carta
0

Joaquim
de Almeida.
elas Neves.

lIJovel de Atirodores,

do Esqundrâo

Francisco

9.

de Infant evia N. o 7.

Alferes J o Alferes Ajudante,
Antonio
Ajudante,
o Alferes.
Jeronyulo
José
Alferes,

N.·

N0filleira
Soares;
§. o 4.· do Arti",o
o

de Cavallaria

, Yoluntarios

José de Almeida •

•

da Car-

,J' I

PO'l' Decreto de 9 do dito meto
Regimento de Cocallaria N. o 3.

Tenente,
o Alferes, João Pedro Tnvur es Trigueiros;
por se achar
com pr,ehenàido lias disposições do §.o 4: do Artigo 9.· da Carta
de Lei de Q3 de Abril de 184:>.
Por Decreto de 10 do dito me'1l.
Regimento de ]infanlel'la JV.· 6.
TenelJ te, o Alferes , An ton io N og;leira Soares; por se achar 'com.
preheridido nas disposições do §: 4: do Artigo 9: da Carta de
Lr-i de 23 de A bril de 18·15.
Por Decretos de 1<.2 do dilo. me!..
Batatluío de Caçadores N.· fi•
• Capitão da ç.J,. a Companhia,
o Capitão Graduado,
Domingos Soa.
res Rrbairo de Menezes.
, Capitão da B.a Companhia,
o Capitão Graduado,
José de Medei.
ros Bettcncourt.
Capitão da 5." Companhia,
o Capitão Graduado
do Batalhão da
Caçndores N.· 4, .l\liguel José da Silva Frorr«.
Alferes, o Alferes de Infnnteria em disponibilidade,
José Augusto
Cezar das Neves Cabral.
Batnlhão de Caçadores !v ." 8.
CnpitllO da La Companhia,
o CapittlO Graduado
do Batalhão
de
Caçadores N." 3, José Alves da Encar naçáo.
Commandante
da 6.a Companhia,
o Major Graduado
de Infanteria em disJ;>ollibilidadf', Balbino José de Barros,
Batalhilo de Caradores N.· 9.
, Capitão da 7. a Companhia,
o Capitâo Graduado
do Batalhão de
Caçadores
N. v 7, José de Oliveira Queiroz.
Ilegimento
de Lnfanteria N: 4. Commandantc
da 7;& Companhia,
o Mnjor Graduado
de Infanteria em disponibilidade,
José Bernardes Madureira.
Regimento de Lnfontcria N.· 7.
Commandante
da Companhia
do DE'posilO, o Mnjor Graduado de
Infanteria
em disponibilidade,
Sebastião Teixeira Carrascoza.
Regzmellto de Inicnterio
N •.~ 12.
Capitão da 4," Companhia,
o Capitão Graduado do Regimento de
Infanteria
N: 13, Caud ido Augusto de Oliveira Pimeutol.
Commandante
da Companhia
do Dcposito , o l\Ihjor Graduado de
Infanteria
em disponibilidade.
Eugenio de Villas Boas.
,
Regimento
de Tnfallteraa N." 17~
Commandnntc
da Companhia
do Deposito,
o MAJor Graduado de
lnfanteria
em disponibilidade,
Joaq\lim Maria da Roza e Sousa •
• Capitão da 3." Companhia,
o Capitão Graduado do Regimento lfe
Infanteria N: õ, Fruucisco Pereira Lopes Beuencourt,
.;
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~ Cnpilão da 5.~ Companhia,
Paes,

o Capitão

Graduado,

Joaquim

Aleixo'

Disporubilidade,
O Tenente Graduado
de Infan ter ia , Francisco Mendes de Lima;
e o Alferes da rncsrnn Arma,
José Antonio de Azcvêdo Mendes
de Faria; os quaes se achavam na inactividade temporaria de caso
tigo,
11~actividade temporária,
O Major Graduado de Infanleria em disponibilidade,
José Antonio
de Araujo;
ficando naquella situação
esperando cabimento para
poder ser reformado.
Regimento
de Artilhe1'ia da Carta,
Capitão da 4.& Bateria,
o Primeiro Tenente,
Joaquim Maximiano
Affonso,

Primeiros Tenentes,
os Segundos Tenentes , José 19nacio de Novaes;
Manoel Antonio Borges da Silva; e Bernardino
Jo.é Alfonso.
1.0 Ilntulluio J1dovei de .d tiradores,
Alferl's, o Soldado do Esquadrâo cle Cuvallnr ia , Vuluntarioe da Oarla e RAINHA,
Henrique José Baptista Lisboa.
'
Por Decretos de 20 do dito lIIe7...
, Regunento
de Inf'anieria N: 15.
Tenente Graduado , () Tenente Graduado
de Iufanteria
em Com ..
missâo na Guarda Municipal
de Lisboa,
Francisco
Augusto do.
Figueirêdo .Feio.
.
Commissôell activas.
Para passar á Classe dos Offlciaes dos referidas Com missões , o Major Graduado
do Regimento
de Infau tcria N: lI, Antonio Xavier Pinto da Silva; em consequcncia de haver sido nomeado para uma Commissâo do Serviço público pelo Miuisterio do Hei no.
Reeimento de Artilhcria da Carta.
Demittido do Serviço, const'rvando as honras do Posto, o Primeiro
Tenente aggregado,
Maximiano Zacharias de Oliveira;
pelo ter
rr-querido , e haver completado o tempo de Serviço marcado pelo
Regulamento
dos Batalhôes Nacionacs.

-.~.

'.

Sua Ex," o Mareclral, determina que os Omeiaes abaixo meneionados lenham os destinos que lhes vão designados.
•
J. a Diinsâo .Militar.
Commandante
do material de Artilher ia na referida Divlsâo , o Sr •
.Brigadeiro Graduado do Estudo Maior da mesma Arma, Manocl
Ignacio Ferreira.
Batalhõo
de Caçadores N.· 1.
Alferes Graduado,
o Alferes Graduado do Batalhão de Cacadores
N: 6, Miguel Francisco Mourão.
J
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Batalhão de Cnçadores N. o 6,
Graduado,
o Alferes Graduado
do Batulhâo
N." 1, Pedro Bruno de AluJeída.
Regimento de [ufurüeria
N;" 5.
Commandnnte
da G." Cornpanhia , o Major Graduado
Carlos de Arbués Moreira.
Comroandante
da 8." Companhia,
o .Major Graduado
noel de Medeiros do Canto.
Alreres

--.~~.-

de Caçadores

da

n.·,

da 6.",

João
Ma.

Por Accnrc'<lm do Supremo Conselho de Justiça :Militar, de 30
de Maio ultimo,
Io i confirmada
a Sentença de L" Instancia,
na
narte em que a bsolvêo por falta de provas, os Acc\lstidos,
Alberto
Sr:hwalback,
Tenento : e Joaquim
Lopes Guimarães,
Alferes; umbos do Batalhão de Caçadores
N." 7.

---*~_)~.-

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o seguintE':
1:
Que por Aviso do MlOisterio da Guerrn de 9 de Junho pro.
ximo passado,
foi nomendo Instructor
da Companhia
dos Guardas
:Marinhas,
o Tenente Graduado de Lnfanteric
em disponibihdade
,
Nuno Corrên Mon~ão.
~.o
QIJe ao Alferes Graduado
do Regimento
de Grnnlldeiros da
RAINHA.
Luiz Ignaeio X'Ivif'r Pulmeir irn , foram nr hrtrudos
pela
Juntn Militar de Saude , cm ~(,3SÜO de ,~ de Ag',,~to do nnno pr o x i;
1110 passado,
trinta dias de licença para fazer uso dos banhos das Culdas da Rainha na sua origem ,

-j;~,,-

L;~nças registadas concedido» aos ()IJtr;,rcs abaixo indicado"
Ao Tenente do Regimento de Uava llarra N.· 5, Francisco de Moura Portugal,
noventa dias.
Ao Tenente Gruduad., do 13 Italh:lO de Caçadores N." 8, Filippe Cor.
rA.1 de Mesquita,
qunre nt a d ias.
Ao Tenente Graduado
do mesmo Batnlhâo , Antonio Joaquim da
Encarnaçâo
Junior , o untro mele ••
Ao Capitão Graduado
do Regimento de Infnnteria N.· Q, Dorningos Lopes Xisto, prorogaçào por noventa dia •.
Ao Major Graduado do Regimento de Lnfanteria N: 7, Bento José
da Üuuhn Viallna,
trinta dias.
Ao Capitão Gradllado do Rf'.;irncnto de Infantcria
N."8, João Bern ardo Mnnteir('l de Alme:da.
~'·'·'.~'nta dias,
Ao Sr. Br:g-adeir.:> Graduad I do
gim('nto de Infanteria
N: 17,
Frnnci~co Jcronymo Cardn;:('I, trinta dias.
Ao Tenente Coroll('1 do 2: Datolhlio de V ctcranos,
Joaquim Militão Sardinha de Gu~mi'.o, quinze dias.

n.

O Chefe! interino do E.lado Maior

J

do Exe,.cito'· __ "

.

:/.

.

"

~

N.O 3].
Q'UIJ,.tel General

na Rua

de Santo Ambrozio
de ]854.

; em 8

de Julho

ORDEM DO EXERCITO.
~ua

Ex.-

o Marechal
DUQUE DE SALDANHA,
do Exercito,
manda
publicar
o seguinte:

Chefe

Com mandante

em

Decreto
do 1. o de Junho pro x irno passado,
ex pedido pelo Mi.
dos Ncgocios
do Itcino,
foram nom'eados ,Cuvallf'iro~
ria Ordem Militar
de S. Bf'lllo de Aviz , o Major Grnd uado do Regimento
de Infnnteria
N.· 7, B~nto Jnsé da Cunha
Vian nn ; os Capitnt's
do
Corpo de En~enhf>rja
, Joaquim
Antonio
Esteves Vnz , e Cczar I1ranciosi ; e ol\Jajorodrlldo
ao 1.° Bata lhâo .!pVetNunns,
Joaquim
José
de Mcndonç,.
e tirito;
devendo
o. agraciarios
so llicitar
do referido
Minislerio,
os cOlllpetelll<'s
diplomas,
d e n t ro do prdso If'gal.
Por

nisterio

-----.~>~~-----

Por Aviso ao Ministf'rio
da G "erra
d(· QÓ do rnez proximo
pas·
sado , se d et.er m tn a que fenh,.m E'''''IC ci i d ... J\l'mbrns
da Cornmislião permanente
do Corpo dI> Lstad« Mnior do Exercito,
segundo
o
§: ~,.do Artigo un ic v do Capitulo 4,· do Deerl";" de
de Dezembro de 181-9, o Brig~,dt'iro
Graduado,
llnrllo ri!· Wiederbold
: o Coronel Gruduado
, Cnrlo« li( ne ve n ut o Cazrmiro
; e o Tenente
Coronel Graduado,
Carlos Bran(!,LO de Castro Ft'rreri.

~o

Sua Ex.· n Marechal,
nados

tenham

os destinos

-----*~-----.
delf'rmlOa
que os Officiaes
que

Boiolluio
Tenente,
o Tenente
• Antun es ,

11)('$ váo

Batalhão
Hegimento
Graduado,
ter ia N.·
João
ô

,

de CaçlldmoeK LV.' 3.
de Caçadores N" 6, Antonio
de Cnçadores
Je

N ." 8.

lnforüeria

N.·

Ex.·

7.

o Tenente
Graduado
do Rccimento
A urclio de Betten court ,
e

Hc{(imcntn

José

Graduado
do Batalhão
de Caçadode Vasconcellos
Azevêdo
e Silva.
de Infan-

de [nfant erra .N. o 9.

Comrnnndantc
da l.a Companhia,
o Major
posito,
José LeIIO Pinto da Cunha.
Sua

mencio-

do Batalhão

Tenente
Graduado,
o Tenente
res N." 6, J03Qn,m Guilherme

Tanentc

abaixo

designados.

Graduado
.

---.~~.-

da

o MlHf'chAI,
manda
declarar
o seguinte:
J.. Que o Sr. Brig-adeiro,
Anrião
Acco('io
da Silveira
assumio
o Governo
da Prnça de P~nichc
no dia 9 de Junbo

•

do

De-

Pinto,
ultimo,

( 2 ]
flcnndo
nnquella
da ln exonerado
do Governo
interino
da referida
Praça,
o Sr. Brigadeiro
Graduado,
Luiz Antonio
Mesquita
Cabral
ele Almeida,
2.~ Que o Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N" J 1,
João Corrêa , das licenças
registadas
que lhe foram cnnced id as nUI
Ordens
do Exercito
N.~ 33 de 15 de Junho de J8;)~, c N" bO de
5 de Novembro
de 1853, só gozou quinze dias da primeira.
:J,0
Que o Capitão
Graduado
doH.egillJento
de Infanterin
N."5,
Estevão
Bernardino
da Costu , só gozou trinta e trr-s dias da licença
dcclnrade
nu Ordem
do Exercito
N" 16 de ~ de M orço ultimo;
J)(;r isso qlle telloo sido de novo subrnettido :í Junta
.Militar de Saude em Lisboa,
foi constderado
prornpto
para todo o Serviço.
4." Que o 'I'e ncnta Graduado
do H I'gilllc.n to de Infanteria
N,· b,
José l nfante
de Sequeira
Soares,
desisuo
do lirl'l1çn
r('gi.tada
que
]111."foi concedida
pela Ordem
do Exercito
N"li>
do corrente
an no,

-- ..~,.-

Licença.

arbitradas por motines de molesl ia aos Offioiae« abaixo declarados, e confirmadas por .'~úJa Ea:" u ãlorechol ;
Em Sessão de 29 de lYlaio ultimo.
Ao Capitão
do Regimento
de Ju íant. ria N,·ll'>,
Jnsé Corr~n de lerei.

tas,
trinta dias para fazer uso das Ca ld as de Monchique,
na sua
origem;
a contar
do 1.. de Julll<) corrente,
Ao Tenente
Ajudante
do referido
Regimento,
Francisco PNeira da<
Luz, trinta dias para fazer uso das aguus thermaes
das Caldas de
Monchique,
na sua origem)
tanto
interna
como externnrnente
~
a con tnr do 1.. de Julho corrente
Ao Capellào
do sobredito Regimento,
José Jgnacio dá Palmer, trinta dias para fuzer uso dos banhos
s u l l'ureos das Caldas
do MOIl
chique,
na sua origem ; a contar
do 1.· de Julho corrente,
Ao Major add-ido 00 2,· Batu l hfio de Veteranos,
Antonio
Casimiro
Judice Saruora , trinta dias para fazer uso das agnas ther maes dns
Caldas
de Monchique,
na sua origem;
contados
de 20 de Junho
pro xirno passado,
Ao Cirurgião
de Brtzada
reformado.
addido
ao sohredito
Batalhão,
J\Jigllel Antonio
Barblldo
I' Soma',
trinta dias para fazer uso dos
banhos das Caldas
do! Monchique
, na sua origem;
a começar
no
1.. de Julho corrente,

Em Ses.do de 13 do

ftle1.

AoTf'nente
do Regirnellto
de Infantcrin
raz Junior,
sessenta
dias para fazer
terna e externamente,
lia sua origem,
campo.

Ao Tenente

p"oxirno

passndo,

N:Q,

Antonio
Peroira
FerliSO das Caldas
de Vizella ine restabelecer-se
em CItes de

EIII SfSJCío de l·i do dito 1nt:1l.
Graduado
de ArtHherin, ,Major

Coronel

da PrM

do

de A hrn ntes , Frcncisco
Monteiro
de Co rvalho , quarenta
dias para se tratar c gozar ares de campo.
Ao Tenente
Coronel
do Hegimento
de Lnfanteria
N.· 11 , Albnlo
Pimenta
de Aguiar,
trinta dias para fazer liSo das Caldas
da Uai.
n hu eXlp.rnamente,
na sua origem.
Ao Ca pitiio Graduado
Ajudante
do [{f'gimcnto
de Infanteria
N :14,
Diogo Antonio
Rodrigues
da Cruz,
trinta dias para fazer uso das
agllas sulfurosas
de S. Pedro do Sul, na sua origem,
externamen
s
te; a contar
do dia 1.0 de Julho corrente.
Ao Auditor
da 3." Divisão Militar,
Francisco
de Mello Lemos e AI ..
ve llos , trinta dias para continuar
a trat ar-se,
Bm S(SI'IO de 16 do diro me9:.
Ao Capitão
do Regimento
de Granadeiros
da llAINUA,
José Heo.
riq ue s 9c Castro e Sol la , noventa
dias para uso do ares patrios.
Ao Alferes do Hf'gimcnto
de Infanteria
N .•" 4, José Jorge Montei~
r(l, trinta dias plHU se trata!'.
Ao Major Graduado
do It.cgirnenlo
de Infanteria
N.· 7, Cczario
José Cortez , qunreu tu dia! para uso de banhos sulfurosos
do Ar ..
senal da Marinha.
Ao .\lojor Graduado
Governador
interino
do Forte de S. Filippe
nn,
Ilha da Madt>ira,
Feliciano
da Fonsêca
Castro e So lla , sessenta
dias para faser uso das Caldas
da Rainha
na sua origem,
e Iflai_
tratamento
conveniente
•

.Hm Sessáo de I!) do dito mer..
Ao l\I~ljor Grauuado
do ({egllnenlo
de Iufauteria
da Cunha,
quarenta
dias para se tratar.

Laenço
Ao Primeiro

re~i.tadali

N:

3,

Carlos

José

- ..~ ..-

cOllcedidm

aos Officioo« abaiór.o indicado ••

Tenente
do Estado
M.aior
Pereira,
trinta dias,
Ao '!'''"elllé do Ltegimento
de Infanteria
meid a Serrào,
trinta
dias.
Ao A lfcres do Hegimento
de Infan.eria
de ,\lacêdo,
trinta
dias.

de

Artilhena

N.·

1,

N.·

16

José
J

, Aleixo
Maria

Tbcotonio

José
de

AI.

Lopes

-.~..(*-Marechal,
l.a,
6,~, e7.·

Foram
confirmadas
por Sua Ex." o
Srs.CnIllOlJndantt'sda
:3.",4,·, ó.",
part icip aram ler concedido
ao. Officiaes
formid .•de do §. II da determinação
da
1-1 de Outubro de 1851.
Ao Alferes do Uegimento
de Cavallaria
dias.
Ao Tenente
do Regimento
dr, Cavllllaria
Ca~tro,
oito dia~.

ahaixo
Ordem

as licenças
que os
Divisões Militares,
mencionados,
na condo Exercito
N.· 68 de

N."l,
N:

José
4,

Vergolino,

Antonio

Pereira

seis
de
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Ao Tenente do referido n,egirnento,
Herculano José Pereira,
quinze dias.
Ao Alferes do sobredito Regimento,
Jorge Guilherme
Lobato Pi.
res, quinze dias.
Ao Capitão Graduado do RC'gimenlo de Cnve llariu N:S,
Ajudana
te de Ordens do Sr. Comm'lfIdante
da 3. Olvi~ào Militar,
Joi\o
}\{arcellino Carneiro,
noz' dias.
Ao Alferes do sobrcdilo HCJ'imelllo,
Manoel Alves de Sousa, oito
dias.
Ao Tent>nle do Batalhão
de Caçadores
N." 3, -José Joaqu.m
• 'ei.
xeira Belt rào , dez d ia s
Ao Alferes do mesmo J3.ltalhào, O .• José Miguel da Silva Pessanha ,
qninze dias.
Ao Major Gr adu ado do Re~i'Tl'llto dI, Grnuadr-iros
da RAIN!lA, J",é
Freire de Andrade,
quinze di I·,
Ao Alferes do Regimento de ln 'nnLC'ri,l N,· 3, Luiz Augusto (~Ilar.
tirn , quinze dias.
Ao Capitão Graduado
do Rl'gimento de Lnfun tctia N.o8, João Bernardo Monteiro de AlmeiJa,
quinze dias,
Ao CirurgiãD M6r do Regimento
de Lnfanter ia N." 9, Antonio Joaquim Rodrigues Pereira,
q uin ze dias.
Ao Tenente do Regimento de lnfunteria N.u 11 , Pedro Antonio cs.
bral , quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N " 17, Maooel 'l'l~,az
Gomes de Almeida,
prorogação
por quinze dias,
"r

)

z;q ;Vyt/

/ ~'-í'//
O Chefe inte,.ino do Ellado Maior do EZírJlO

-+

Quartel General na Rua rk Santo Ambro'lio,

em 13 de JUUlO

de 1854.

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

SALDANHA,

Commnndante

em

o seguinte:

Por Decreto de 4 do corrente mez.
LJisponibilidade.
Tenente Graduado,
o Tenente
Graduado
de CovaJlaria,
Rafael
Pinto Monteiro Bandeira,
que se acha cm inactividade
ternporuna de castigo.
] ." Bulalháo de Veteranos.
Reformado na conformidade
do Alvará. de 16 de Dcaembro de 1790,'
ficando ad dido ao referido Bate lhâo , o Tenente de Lnfo u teria em
inactividade
ternporur ia , José Alberto
do Canto f' Castro; por lhe
aproveitarem
as disposiçôcs da Carta de Lei de 19 de Agosto de
]8;)3, e Decreto de 2:3 de Outubro de ]851.
2.· Batalhâo de t/et erll no••
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficnudo addido ao referido Batalhão,
o A Iferes de Iufanterla
em
inactividade
lemporaria,
Duarte Frgueiró Trindade;
por lhe aproe
veitar em M disposições da Carta de Lei de 19 de Agosto de 1853,
e Decreto de Q3 de Outubro de 18bl.

-.~.-

determina que os Officiaes abaixo meneio ..
que lhes VtlO designados.
Batothâo
de COr(lttore~ N.· 1.
,Alf .. res , o Alferes do Batnlbâo
de Caçadores N.o7, ManoeI Maria
Portugal.
Batalhão de Caçadores N.· ~.
Tenente,
o Tenente do Regimento
de lnfanteria
N.· 13, Augusto
X.t:-:-Xavier de Moura.
Batalhão
de Caradore. N," 7 •
.A Ir.,.res , o Alferes do Batalhão de Caçadores N." 1, José Rebêllo
Sua Ex," o Marechal,

nados

lenham

os destinos

Puaeuta.
Regimento

rk GranadeiroR da R /lINHA.

Comlllnntiallle
da 8.· Companhia , o Major Graduado do Regiment~ de I.nf~nteria
N." 7, Jorge Augusto Altavílla; continuando
na
Comunseãc emque se acha.

•
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Rcgz'mento de Inianierui N. o 11.
Commandante
da L" Companhia,
o Major Graduado da 7.·, José
Bellencourt
Athnide,
Capitão da 7,- Companhia,
o Capitão do Regimento de Granadai,
ros da HAINHA,
Antonio Julio Pereira d' Eça.
Capitão Graduado,
o Capitão G r aduado do Batalhão de Caçadores
N: 2, Augusto Cezar Cordeiro ;~px:d:i:z:.
Regsrnento de Lntonierio
N," 16.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Hegimento de Granadeiros da RAINHA,
Manoel de Jesus Al vr-s,
3,· Botallulo
Moue] de Atil'ado1"es, Vo!unt(l1'ins da Carta.
Exonernd,) do exercicio de Ajudante,
n Capilão Gruduado do B~.
talhão de Caçadores N.· 6, José Adonio Fernandes
Braga,
Para ter aquelle exvrcicio , o Tenente Graduado do Batalhão de Caçadores N.· 1, Jouo Carlos Krusse Gomes.

--.~jI--

Postos e vencimentos mensaes com que fleão (,S Officines abaixo
mencionados,
a quem, 110 rnez de .lun ho ultimo, foram reguladas as
refórmas q ue lhes bn viiio sido COII ft'ridns.
Mare~h~1 de Campo com 75,$OlO ~l-'i8, o Sr. Brigadriro Grn~dllad.o,
Vensslmo Alvares da Silva, r..formado pe la Ordem do Exercito
N.· 27 do presente anilo; Major COIII :38$000 reis, o Mnjor de
Infontcria,
.João Leite Pereira,
reformado pela Ordem N. o 71 de
lSf>I; Capitão com ~O$OOO reis, o Capitão Graduado de Infan«
teria.
Pedro Fernandes da Silva, refor m ado pela Ordem N.· 11
de 1852; Capitães com 20g000 reis , os Tenentes de J n fanteria ,
Damazo Ozorio Dias, e F~ílllcisco Antonio da Fonsêca , reformados pela Ordem do Exercito N. o 20 do corrente anno; Tenentes
cotn 7$bOO reis, os Alferes de Ca va llarin , Joaquim
Fa vor , e Manoel Pirei M'lchado,
reformados pela Ordem N.· 7 de 18M~.

-.~~~.---

Rt~imento de [nfanteria N. o 14.
Poria Bandeira,
o Primeiro Sargento Graduado
Aspirante
a Offi.
cial , Bernardo de Sousa e Figueirêdo;
por se achar habilitado couforme o disposto no §, l O." do Art, 1" do Cap. 8: do Decreto
de !lO de Dezembro de 1849.
.

-.~.-.~.-

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o seguinte:
Que o Aviso do Ministerio da Guerru , a respeito da Ccrnmis,
lião permanente
do Corpo do Estado Maior do Exercito,
é datado
de 26 de Junho ultimo, e não de 20 do mesmo mez, como se men.
clonou na Ordem N: 31 do corren te an no.

Havendo mostrado

o Tenente

Ajudante

do Regimento de Infan-

[ 3 ]
teric

de

N:o 15,

= Corte

em diante
Luz Corte'

Francisco
Pereira
da Luz,
pêrtcncer-Ibe
o oppelJido
Real
determina
Sua Ex ." o Marechal,
que -de ora
o referido
Official seja nomeado
= Fruncisco Pereira da
H.e al,

=

-">6~*-Licenças. arbitradas por motIVos de molesiia aos Officiaes abaixo de»
clara dos , e confirmadas por Sua .Ex. a O jjljarec/wl.
Em Sessâo de 12 do me<r..proaiimo prmado.
Ao Capitão

do H.~gimento
de Infa nteria N "l~,
CaeLuno Pinto Re1H':lIo, trinta dias para fazer uso dos banhos
sulfurosos
na sua origem COI ManLeigas;
contados
do 1." do corrente:
Ao Capitão
do mesmo Regimento,
Claudio Caldeira
Pedroso Junior ,
LIfilia dias paFII fazer uso dos han lios sulfurosos
na sua origem em
MIII".~ig"as;
a começar
no dia 15 do corrente.
Ao Alferes Ajodan te do referido
Hegimcllto,
Lcn n dro Maria Tovar
de Andr ade , trinta dias para fazer uso dos banhos
sulfurosos
na
sua origem em Mnnteigas
; contados
do ] .. do corrente.

Em SesslÍo de 14 do düo melo.
Ao Tenente
Coronel
do 1.. Batalhão
de V~tcranos,
Antonio
Maria
de Fril\s,
trinta dias para fazer mo das agiras sulfurosas
de S. Pedro do Sul na sua origem,
tanto interna
como exter na rncnte ,

Em Sessúo de J 6 do dito melo.
de Caval lar ia N: 3, José

Ao Ca pitâo do R(;gimento
Abreu,
tr in tn dias para
rinha.

fazer

mo dos banhos

Bellencourt
do Arsenal
da Ma-

.Em Sessâo de 2~ do dito me<r...

Ao

Capitão
Graduado
do llegimento
de Cavallur!a N. 0·1, José Maria Pinto,
trinta dias para uso interno
da agua de Caldas
da Rai.
nha na sua origem;
contados
de 4 do corrente.
i\O Tenente
Graduado
AjudanLe
do mesmo Regimento,
José Maria
do Couto Aragão,
vinte dias para 1150 da ngua de Caldas
da Rainha, internamente
na sua origem;
contados de 4 do corrente.
Ao Tenente
Graduado
do 6obredito
Regimento,
José Ferreira
da
Mottn e Silva,
quarenta
dias para se tratar,
e fazer uso externo
e interno da agua das Caldas da Rainha
na sua origem;
11 começar em 20 do corren te,

Em

SeSlâo de

ao

do dito me!:..

Ao Tenente
Coronel
do Hegimenlo
de Infanteria
N.· 7, Antonio
Pedro Borôa Condestavel,
sessenta
dias para se tratar e usar dai
aguas de Caldas da Rainha,
interna
e externamente
na sua origem.
Ao Capitão do mesmo Regimento,
Antonio
José de Sousa,
trinta
dins para uso das aguas de Caldas da Hainha na sua oriccrr •. contados do 1.· do corrente.
o
,
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.Ao

Tenente
Gcrdilho,

Gradundo
trinta dias

do
para

referido
fazer

Regimento
, Antonio
Augl1sto
dos banhos
do Vimeiro,

liSO

Bm Scssâo de 6 do corrente

meto

Ao Tenente
Graduado
do H,egimcnto
de J nfauteria
N." 14, João
José da Maia e Vasconcellos
, trinta dias pAra fazer uso das aguas
de Ualdas da Rainha
na sua origem.
Ao Círurgião
de Bri~ad!t
Graduado,
na inactividade
tempornrla
,
Manoel
de Almeida
Ferreira
Maio,
trinta dias para uso das aguas
sulfurosas
em Manteigas.
Ao Secretario
do extincto
Governo
Militar
do Algarve,
addido á
Secretaria
do Supremo Conselho
de Justiça Militar,
João de Sousa
Carvalho,
scssent a dias para se tratar.

I..í~enças registada.

~.-

- ..

concedido» (lOS 0Jfici(/CB

nbai:r.o indicado ••

Ao Major

do Estado Maior de Artilheria,
Iunocencio
José de Sousa,
sessenta dias.
Âo Primeiro
Tenente
do 2: Regimento
de Artilheria,
Jojio Alberto da Silveira , sessenta dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N." 4, José Bcrnardes Madureira,
noventa
dias.
Ao Alferes Graduado
do U.egimcnto
de lofanteriâ
N.· 12, Luiz Aligusto de Ca@tro Domingues,
se sse n tu dias.
Ao Tenente
Graduado
do Regimento
de Infanteria
N" H, AlvaTo
de Castro
Carneiro
Homem,
prorognçào
por sossen tu dias.
Ao Tenente
addido
ao Caslello
de S. João da Fóz , Vicente
Cardozo das Neves,
trinta
dias.
Ao Tenente
Coronel
Commandnnte
do 2" Batalhão
de Veteranos,
Joaquim
.l\fdilão Sardinha,
prorogaçtHl
por quinze dia s,

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

Foram
confirmadas
por Sua Ex," o Marechal,
aI licenças
que os
Sra. Commandantes
da 1.", e 4.& Divisões MIlitares,
par ticrparam
ter concedido
aos OfficiacII a haixo
mencionados,
na conformidade
do ~. 11 da determinação
da Ordem
do Exercito
N.· 68 de 14 de
0ulubro
de 185l.
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N." 7, AntoniQ José Villar,

quinze -dias.
Ao Capitrw
Graduado
do Regimento
de Infanterin
N."
no Augusto
de Barros e Vasconcellos , qUInze dias.

.
7,

Mareia,",,/

"

,/
/' .

.. /"1
/;.,'

O Chefe inlerilto do

.

/"

I

/.

t"_" li, j/ /IA
v/

QWJrlel General na Rua de Santo Ambro'l.'o,
de 1854.

em 20 de Julho

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe

Ex." o Marechal
DUQUE
DE SALDANHA, Commandante
do Exercito,
manda publicar o seguin,te:

em

DECllETO.
Tendo

pelo Meu Rcal Decreto de seis do corrente mez , experliMinisterio dos Negocios da Marinha c Ultramar,
Nomeado
Governador
Geral da Provincia de Cabo Verde, o Capitão do Cor ..
po do Estado Maior do Exercito,
Antonio Maria Barreiro~ Arrobas: Hei por bem em Nome de EL.REI, Promovê-lo ao Posto de
Major sem prsjuiso dos Officiaes mais antigos da sun rcspocuva Clnsse e Arma, a fim de ir exercer o referido Lognr, Outro sim So n Ser.
vido Ordenar que esta Minha Soberana Resolução
fique nulla e de
nenhum efferto , quando o agraciado
por qualquer motivo deixe de
seguir viagem para o seu destino; nào per dendo porém o Posto de
Major,
se 1)('10 GOV<,fIlO fór chamado 00 Reino para ser empregado
cm alguma Commissào do Serviço, mesmo antes do prazo de tres annos , desig nado no Decreto
de dez de Setembro de mil oitocentos
quarellta e seis. O Presidente do Consvlbo de Mil1i~lr08, Ministro e
Secretario de Estndo interino dos Nt'gocios da Guerra,
o tenha assim
entendido,
e faça executar. Paço das Neceseidadee , em onze de
Abril de mil oitocentos cincoenta e quatro, = HEI,. Regente •. =
Duque de Saldanha.
do pelo

-.~~.-

Decreto de 'lO do rne1. TJroximo panado.
Rcg?ltIl'nto de CavfJUaria N.· 1.
Tenente,
o Tenente de Cavallaria em disponibilidade,
Miguel Rufino Alves.
Por Decretos de 11 do corrente me!!:.
Batathâo
de Caçadores N.· 2.
Commandnnle
do 6.· Companhin,
o :\1ajor Graduado
de Infantelia em disponibilidade,
Pedro Ere ncisco Perrey da Camara.
Regimc1llo de lnfant eria N.· 4.
Tenente Gradllado,
o Tenente Graduado
de Iufanteria
em dispo.
nibilidade , Sebastião Antonio Pelxol.o da Gnrna,
Commis.oes acticos,
p.arU pas~ar á Classe dos Officiaes das Jt'fNidos Conimissões,
o AI •
. feres de Infanteria em diapollibdidndi',
Jllrlo 00 Cuuha Carvalho;
a fim .de ir servir lia Guarda Munlclpçl de Lisboa •
Por

•

I...,

{2 ]
Dispombilidade.
Capitlio Graduado,
o Capitão Graduado de Cavallarla em inactividade ternporaria , Diogo Roberto Iliggs; a fim de ser convenientemente empregado,
Inactioidaâ«
temporaria,
Major,
o Major do Regimento
de CavaIlaria
N.· 6, Guilherme
Frahcisco
de Almeida e Silva; sem ,encimenlo
pelo haver l'e.,
querido.
•
3.' Batalhão
de Veteranos.
Reformado na conformidade
elo Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Batalhão,
o Tenente Coronel de ln fàn.
teria cm inactividade
temporaria , Martinho
de Magullllles Pei ..
xoro ; por lhe aproveitarem
as disposições da Carla de Lei de 19'
de Agosto de 1853, e Decreto de çt3 de Outubro de 18f>l.
Bat~lhâo
Nacional de Caçadores de Bragança,
'l'enf"nte Coronel Graduado,
o Oapitâo , Antonio Aníbal de Mo ..

raes Campilho,

---.>-~.=

PORT A ur ,\.
MinistP.fio da Guerra.
Repartição
Militar.
2.· Sl'cção. =
Tendo o Alfercs Graduado
do Batalhiio de Caçadores
N." 6, Mi.
guel Francisco Marào Pinheiro,
Alumno da Escola Polytechnica
perdido o anno por faltas não justificadas
nas Cadeiras
em que se
achava matriculado,
no presente anno léctivo : Manda Sua l\1age~.
tade EL.REI, Regpnte em Nome do. REI, pela Secretaria de E ••.
tado dos Negocios da Guerra,
que na conformidade
do disposto no,
Artigo. 2: do Decreto. de 10 de Dezem bro de 18f> 1, lhe seja descontado no seu tempo de Serviço, aque lle que decorrêo desde 10 de.
Outubro ultimo. alé 8 de Maio pro ximo findo , por ser este tempo de.
signado no Artigo acima mencionado.
Paço das Necessidades,
em
6 de Julho. de 18[)·t.. = Duque de Saldanha.

=

ç

•

I

.~.--_

Sua Ex.· o. Marechal,
nados tenham oS,destinol
Tenente
teria
Tenente
teria

determina que os Olliciaes abaixo mencio.
que lhes vão designados.
Regimento de Tnfamteria N.· 7.
Graduado,
o. 'I'onente Graduado
do Regimento de InfanN.·
D.amião. Freire de Bettencourl
Pêgo,
Regimento
de [nfanteria
N.· 9.
.
Graduado , o Tenente Graduado do. Regimento
de InfanN: 5, Justino Maria Leitão.
õ

,

-.~.-

Em virtude do Aviso do Ministel'io da Guerra,
Sua Ex," o Ma.
rechal, manda declarar Aspirante a Offlcial , por se achar compre.
hendido nas disposições do §: 4.° do Artigo lO: do. Decreto. de ~l

•

( 3 )
de Dezemhro
de Oaçadores

de 1849,

o Primeiro

Sargento

Alumne

-.~.-

do Batalhão

N.· 2, Carlos A ugusto de Barros.

Determina Sua Ex." o Marl!chal , qlle qU811do com qualquer obra
em edifícios a cargo do Ministerio da Guerra,
se despender mais de
b$OOO reis além da quantia orçada. deverá sempre confeccio nar-se ,
e' rernetter-se 80 Co'mmando
em Chefe do Exercito , o orçamento
addicioual ; sem o que nào será processuda a conta corrente da despesa que se houver feuo na mesma obra.

-.~.---

Sua Ex." o Mar€'chal,
manda declarar o seg uinte ~
,
Que é Tenente Graduado,
Augll8to Francisco
Xavier de
Moura,
o Tenente que pela Ordem do Exercito N. ° 3Çl doo corrente a n no teve passagem para o Batalhão de Caçadores No" 2, e não
COIIIO se designa va na dita Ordem.

-.~.--

orbilrodas P01' motseos de molesiia no. Officiaes abai:eo de..
olarodos , e confirmadas por Sua Ex." o Marechal.
Em Se~.áo de 16 do mei. promimo paseado;
Ao Capitâo do 3: Ree:imento de Artilheria , José Joaquirr; de Oli.
veir a , setenta e cinco dias para continuar
o ieu tratamento em
ares de campo.
Em Sc •.çâo de 6 de corrente me~.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infanteria
N.ol, Assisten-'
te do Commando em Chefe do Exercito,
José Pereira de Mene.
ses , trinta dias para se tratar em ares de campo,
t
Ao Continuo do mesmo Com mando em Chefe, João Soares, trinta
dias para uso das aguos das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Asprrante
addido
Repartição
de Liquidação
do Ministerio da
Guerra,
Manoel da Costa Cunha,
trinta dias para fazer uso dos
banhos do Arsenal da Marinha.
Ao Major de Infanteria , empregado no Supremo Conselho de Jus.
tiça Militar,
João Pitta de Castro , quarenta dias para nso das
Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Major Graduado
do Regimento
de CavaHaria
N" 8, Augllsto
Cezar da Cunha,
quarenta dias para fazer uso das aguai suífurosas =m Manteigas,
e tratamento
conveniente.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento
de Infanteria
N.· JI,
José de Figueiredo Fr asâo , trinta c cinco dias para uso dos banhos sulfurosos em Manteigas;
a começar no 1.' de Agosto pro"Imo futuro,
.
Em Sessâo de 7 do dito me!!.
Ao Cirurgião M6r do Regimcnto de infanteria
N: 4, Joaquim Se.
véro .Brandeiro de Figudrêdo,
noventa dias paca ares patrios.

Licenra.

á

[ 4. ]

-.~.-

Li~nça. ,.egilladol concedida. aoa U.({ici.Je. abaizo indicada ••
Ao Tenente de Cavallaria
em disponibilidade,
João Ferreira Ma.
, chado , trinta dias.
Ao Majnr Graduado
do Regimento
de Lufanteria N.- 9, Manoel
Antonio de Oliveira Bnstos , quarenta dias,
AI> Alferes do Hegimento de lnfantcria N.-lO, João Ozorio de Castro SOUS\l Falcão,
sessenta dias.
Ao Alferes do Reo-imento de Infanteria
N" 11, Francisco Auo"'usto
o
dilas.
Jacome de Castro,
sessenta
Ao Tenente Graduado
do R ..g;m~lIto de Infanteria
N. - 13, João
, Moreira Pinto, sesseuta dias; a começar em II de Agoito proximo futuro.

--.~.._-

Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal,
as licenças que 08
Su. Commandantes
da 1.&, e 7.0. Divisões Militares,
part iciparnm
ter concedido
aos Ofliciacs abaixo mencionados,
na conformidade
do 9. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14. de
Outubro de 1851.
Ao Alf..res do Batalhão
de Caçadores
N" 8, D. José Miguel da
Silva Pessa nha , quinsa dias; contados de 10 do corrente,
Ao M,tjor Graduado do Reg meuto de Infanteria
N.· 4, JOI"
r.
nardo Madureíra , quinze dias.
~'

/
•

O Chef•• 01.';0. do Ellodo Maior do ~

.

'.. ~

J
'

-+
Qua,.tel Gene,.al na Rua de Santo

Ambrolio,

em '21 de

lfizt.o

de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex," o Marechal
DUQUE
DE SUDANH4,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandante

em

Por Decreto de 10 do corrente mez , fui mandado contar a an~iguidade do Posto de Major, desde o dia 15 de A bril de 1847" a,o
Tenente Coronel de Artilheria,
Commandante
da Guarda .Munlclpai do Porto, Francisco Maria Mclqulades da Cruz Sobral i por ser
neste dia que elle praticou actos pelos quaeB lhe foi concedido por
distincçâo
o referido Posto de Major.

-.~.-

Suu Ex," o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vi\O designado ••
Prafa de Peniche.
Ajudante
de Ordens do SI. Brigadeiro Governador da referida Praça, o Tenente Graduado do Regimento de Infanteria N."4. S~
bastião Antonio Peixoto da Gama.
Regl/JIento de Infanteria N" 11•
.Alfefl's, o Alferl's do Regimento de Granadeiros
da RAINHA,
Francisco Ribeiro da Silva.

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

Tendo alguns Officiaes do Corpo de Engenheria,
a seu cargo
differentes Districtos de obras militares,
e não podendo,
sem préjuiso do Serviço. marchar para o ponto em que se manda executor
uma obra, sem a certesa de que já existem os competentes fundos
em poder do Conselho que os deve administrar;
determina Sua Ex,"
o Marechal,
que os Conselhos Admlni~trativo8,
dêem conhecimento ao respectivo Official Engenheiro,
de quando
cffectivamente recebem as quantias com destino para obrai, que pelo referido Offi»
cial devam ser dirigidas.

-.~..-

.

Licenfa. arbitrada. ror motioo« de molestia aos Officiat. abaizo <k.
clarar/.os, e confirmada. por Sua Ex." o Marechul.
Em Se •.ç{jo de G do corrente me!!.
Ao Assistente do Commando em Chefe do Exercito,
João CYRriano
COl'lh~ da Silva, trrn ta dias para fazer uso das aguas das Caldas
da Rainbs na sua origem,
José Venan ..
Ao ,Ptimeiro Tenel~te do 3. Ilt-gimenlo de Artilheria,
, CIO da Costa,
trinta dias para se tratar em arei de campo •
U

•

•
Ao _Mojor de Infanteria Governador
da Praça de Tçvira , José IgnaCIO de V asconcellos , trinta dias para fazer uso de harrhoa
thermaes
em Monchique.
Ao Capitão do Regimento de Cnvallaria N.· 6, José Maria de Moraes Mendonça,
quarenta dias para se traia r cm ares de campo,
e fazer uso de aguas ferreas,
Ao Oapüâo Graduado do mesmo Regimento,
Francisco Antonio Machado, sessenta dias para 81' tratar: mudando-se para ares do M in ho,
Ao Tenente Graduado do Batalhão de Caçadores N.· 3, João AI.
ves Cortez, quarenta dias para fazer uso das Caldas da Rede na.
s.ua origem.
.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadorrs N" 4, Antonio Maria Maurity, trinta dias para banhos ther maes I'III Monchique.
Ao Capitâo Graduado do mencionado Bataluâo , João Baptista Nu.
~es, quarenta dias para se tratar em ares de campo, c fazer usomtcrno das aguas thermaes de Monchique.
A(l Alferes do mesmo Batalhão,
A ntonio Gomes Rellego Aroll<;at
trinta dias para se tratar e convalescer.
Ao Alferes dó referido Batalhão,
Antonio de Sousa Chagas,
trinta
dias para se tratar.
Ao AUeres do Regimento de J.nfnnteria N.· 1, Pedro de Sousa Canavarro,
trinta dias para g~>r;arares de CAmpo.
Ao Capitão do Regimento de Iufanteria N.· 2, José Antonio Guimarães, trinta dias para fazer 1150 das Caldas de Vizella na lua
origem.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
João Baptista
da Silva, trinta
dias para fazer uso das Caldai de VizcHa na sua or igern,
Ao Tenente Quartel Mestre do Regimento de] nfnnleria N.· 6, José
Francisco Xavier de Oliveira Giâo , trinta dias para fazer uso de,
banhos mornos de agua salgada i' a começar cm 15 de Agosto proximo.
Ao Tenente Graduado Ajudante do Regimento de Infanteria
N.· 9,
Alexandre Luiz de Sousa Teixeira , quarenta dias para se tratar
e fazer uso internamente
uas agUDa eulfutosns das Caldaa da Rede; a começar em ] [) de Agmt() proximo futuro.
t
Ao AI feres do mesmo Regimento,
A lexandre de Seixas Guedes c Caitro , sessenta dias para continuar a tratar-se.
Ao Major Graduado
do ltegimento
de Infanteria
N.· 11 , Duarte
Joyce, sessenta dias para se tratar.
,Ao Major de Cavallarie
em inactividade
temporaria,
Guilherme
Fl"anci5co de Almeida e Silva, sessenta dias paro S6 tratar, e Iazer uso das situas de Vizella na sua origem.
Ao Capitão de lnfanteria
em disponibilidade,
José Thomas A!ve. t

'lua~vJl.ta dias para fazer

UIO

doe banho. do Anenal da Marinha.
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Aq, <l!npilllO de Tnfaotcria

l'

na .mesm~ disponihilidade
, Manoel Joaquim Gomes dOI Santos, trinta dias para fazer uso das Cuidas de
Vizella na sua origem.
A'O Capitão Graduado de Infanteria na referida disponibilidade,
Se-,
bastião. Antonio Pereira Godinho,
trinta dias para fazer uso de
ban hos do mar mornos em S. Joâo da Fóa ; a começar no l.~ de
Setembro
proximo.
Ao Tenente Coronel reformado addido ao 3.· Batalhão de Vetera ..
nos, JO:10 Evangelista Guedes,
trinta dias para fazer mo de banhos do mar mornos cru S. João da Fóz; a começar no 1.. de Setembro proximo,
Ao Officiu] de 1.. Classe da Contadoria
do A rsenal do Exercito,
Francisco
de Paula lsidcro Alves, quarenta dias para fazer uSQ
de aguas férreas em ares de campo.
Ilm SesJâo de 10 do dilo mes.
Ao Capitão Quartel Mel'tre do Regimento de CavalJaria N.· 3, João
Joaquim GUImarães, trinta dias para fazer uso dos banhos do mar
eDI Sotnbal : começando em ~5 de Agosto proximo ,
'
Ao Capitão Graduado do mesmo Regimento,
Ag.ostinho José Baptista, sessenta dias para continuar a tratar-se e convalescer
Ao Alferes do referido Regimento,
Cazimiro
de Almeida Martins,
quarenta dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rainha na
sua origem •.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N.· 8, Victorino José Ma.
deira, trinta dia. para se tratar no seu Quartel.
Ao Alferes do mesmo Rl'gimento,
Francisco de Paula Brandeiro de
Figueiredo,
trinta dias para uso interno de aguas aulfuroeae,
Ao Alferes do refNido Regimento,
José Pereira Henriques
de Car~
valho, trinta dias para se tratar.
Em Sessâo de 12 do dito me,;.
Ao Tenente Coronel do Regtmento de Infanteria , N." 17', Eugenio
Ribeiro de Almeida,
quarenta dias para banhos do mar em Setubal ; a começar em 16 de Setembro proximo ,
Ao Capitão Graduado
do mesmo Regimento , Gabriel Corrên de
Brito , quarenta dias para usa de banhes das Caldas da Rainha
na sua origem.
Ao Tenente Graduado
do referido Regimento,
Anselmo da Silva.
Franco Calltanbeira,
noventa dias para continuar
8 rratar-se , e
convalescer em arpi patrios,
Ao Alfef~s do sobrerlito Regimento,
Antonio Germano de OJivpira.
. SüOlp610, quarenta. dias pafa uso dos banhos das Ualdas da Rain118 na sua origem; a começar no 1.. de Agosto proximo,
,40 Officíal de 4.· Classe, servindo de Commissario de Mostras em
Extremoz,l Joio Si!vcsu·o da Silva Leal, vinte dias para se tratar,

C 4.]
Em SeSBâo de 15 do dito me,.
Ao Major do Regimento de Cavallaria N.· õ, Luiz Messias, sessenta dias para se tratar.
Ao Major Graduado do mesmo Regimento,
Francisco Jo~é de Oli:'
veira Sá Chaves, quarenta dias para banhos das Caldas da Rainha na sua origem; começando 110 1.. de Agosto proximo.
Ao Cllpitão Graduado do referido Regimento,
José Francisco Bor.
ges , quarenta dias para banhos das Caldas da Rainha na sua origem; começando no J •• de Agosto próximo,
Ao Capitão Graduado do dito Regimento,
Joaquim Epyfanio d.a Sil,
veira, quarenta dias para uso interno das Caldas da Rainl.a lia
SU8 origem;
começando no dia 2~ do corrente.
Ao Capitão Graduado
do sobredito Regimento,
Antonio José de
Brito Fragozo Amado, quarente dias para convalescer.
Ao CapeJlào do mencionado
Regimento,
Antonio Luiz Rozndo ,
quarenta dias para banhos das Caldas da Hainha na sua origem;
contados de 24 do corrente.
Ao Facultativo
Veterinario
do supramencionado
Hegimento,
José
Gomes, quarenta dias para banhos das Caldas da Rainha na sua
origem; começando 110 L o de Agosto próximo •
.Em Seseâo de 20 do dilo mez.
Ao Tenente Coronel de Cavallaria,
João Jo!é de Mesquita,
trinta
dias para fazer U50 interno das Caldas da Rainha na sua origem.

-*~*Por Decreto

=
da Luz.
de

VISCONDE

de 16 de Junho ultimo,
o Chefe do Estado

foi Agraciado como
Maior do Exercito,

=

Liu'IIÇ(J' regidado,

Tituto
Barão

-.~*-

concedida. aOI Offtc;ne. abai.z:o indicadn ••
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
do Hegimento
de Oava llaria N." 3',
JOlé Julio do Aluaral,
um a n no,
Ao Capitão Graduado do Regimento de Cavalllria
N.· 6, J05é de
Lima e Silva, noventa dia~.
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N.· 8, D. José Migllel da
Silva Pessanhs , prorogação por IreI mezes.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria N" 4, Carlos Ma.
ria Corrêa de Lacerda,
quinze dias; contados de l~ do corrente.
Ao Cirurgifw Ajudante do Regimento de Infcnreria N.09, José CO~.
rêa da ~Ivg Menezes, quarenta dia".
Ao Major"Jõlíegimento
de Iufu nter ia
16, J(Jào M~arja F
580
da Silveira, dois mezes.
,.
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N.G 35.
Q,wwlel General na

RU(J

de Santo Ambro'l.io,
de 1851-.

~m 3 de Agosto

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQUE DE SAl." \NHA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

PORTARIA.

=

Commandanle

em

=

=

Ministerio da GU<>Tra.
Repartição
Militar.
Q." Secção.
Tendo sido presente A Sua Magpstadc EL-HEI,
nt'gt'~te em .No ..
me do HEI, a Consulta do Supremo Conselho de J usuça Militar ~
em que expõem c pon lera os graves incon ven ie n tcs que resultam a.
prompta ad ministruçâo
d€'!justiça, e disciplina do E crcito , da abusivn prút ica de se comprehenderern
no mesmo Processo de Conselho
de Guerra,
m uitos réo~ ás geZ(~S de d ilTNen tes Corpos, diversas cul.
pas, e em variadas circunstancias;
lIa por bem Ordenar, pela Se.
cretaria de Estado dos t\egocios da Guerra,
que as AI thoridades
J\lilttares resppctivas , A ud iteres e Presidentes dos Conselhos de G uerra , não mais consintâo sob sua mais stricta responsabriidade
, que
differenles reos se processem nos mesmos Conselhos,
solva a hypothese de se acharem cornprebendidos
na mesma pronuncia por alguns
crime. communs a todolos
pron unciados , como authores ou cumpI ices nulles, O que o Ml'~mo AuguatQ Senhor Manda communicar
ao Supremo Conae lho de Justiça Militar,
para os fins eonveuientes ,
e devídos effeitos, Paço das Necessidades , em U de Julho de 18õ4.

=

Duque de Saldanha.

Aecordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar, etc. At.
tendendo , a que, neste Procéuo rt-Iativo aos réos, José Ferreira , e
Francisco Josd Gomes , Soldados do Regimento de Infanteria N. °11,
não.e
declarou razão alguma de sciencia,
nem nos depoimentos das
testemunhas
inquiridas
nos Conselhos de Disciplina,
que decorrem
R ir. 8, e 13,
nem (o que é ainda mais notavel) no da qne depôs
a ff. 18 v_' do Conselho de Guerra ; com cuja irregularidade
ee faltou inteiramente
ao que, a tal respeito,
se deterruina,
debaixo de
sevéras comruinaçêee
, no Artigo 9·17 do Rrgulamento
de 21 de Maio
de 18tI, no §.o 1.0 do Titulo 81 do Lino 1.' da Ordenação;
e até
ao que muito positiva, e terminanlemcn'c
se ordenou militarmente
por PortlUia elq)('dida pelo Mini>terio du Guerra com data de 28 de'
.Março de 184t.; e de cuja punível inob Nvancill rcsnltão tran8tor~
nos, que importão lIullidades o Artigo 510 do cilado Regulumen.
to manda fazer ~fft'cliva a resp0ll68 biJidade de quem as occasionn •
• .A ttelld~ndo. igllal mente, a que seRle Ihan tes irregularidades
resul.
mo da arbltranedade de não se mandarem processar os Conselhoi de

~

Gtrcrra por AIldilorc3 Letrados,
da fôrma sanccionada
no t\lvuuL
de 21 de Fevereiro de 18l6,
Artigo 29, §." 3.
e no Decreto de
}4, de Novembro
de 1836, c Portaria de 16 de Junho de 183·10, que
estabelecem o mndo Icgal de os supprir , durante
seus irnpedimen ,
tos; e pela qual Legrslação,
se acha, n'eua pnrte , derogada a de
18 de Fevereiro de 1765, e Ó de Abril de 1805: declarào abusivo
como contrario li Lei umn semelhante prática; e, como tal, nullo ,
e sem effeito, em conformidade
dos Alvarás de~l de Junbo de 1766,
e 9 de Setembro de 1769; e bem assim , nos termos da Ordenação,
Livro 3.°, Titulo 63, §." ~.", declaram responsaveis pelas correia.
tivns consequencias , todos os que directa,
011 indirectamente
concorrerem para taes abusos, tão contrarios ás Leis; corno prejudiciaes
á. disciplina militar, e á prorn ptn , e recta administração
de justiça.
Por tanto, annulào este ProCéSIIO, e mandam,
que os Autos se
remettâo á AULhoridodc .Militar competente;
para que reformado o
Conselho de Disciplina
respectivo , mande proceder fi outro Con-.
selho de Guerra,
feilo por Auditor Le.trado , fi segundo o Decreto
de 9 de Deaembro de 1836; para o'clle SHr o réo novamente procos ..
sado , e julgado,
como fõr de justiça. Lisboa, em Sessâo de ]8 d
JIllho de 181J4.
B. de Pet nes, = Alves. = TraV'Bssos. = B. de.
Reboredo,
B. d' Aguiar. = Fui presente,
Carvalho,
Promotor.
0

,

=

=

=

Sua Ex," o Marechal,
nados

tenham

-.>é~"'-

determina que os Offic1aeft abaixo mencioos destinos que Ihl!li vão designados.

BatalMo

de Coçodore» N.· 9•

.Alferes, o Alferes do Bntalhão de Ceçadoree N." 7, Lui~ Pinto de
Mesquita e Carvalho;
pr-lo- pedir,
Regimmto de Gronadeiro« ela RA liVRA.
Capitão Graduade , o Capitão Graduado
do Regimento
de Infan"
teria N.· 16, Man~el de Jesus AIVf'E.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento de Lnfanteria N.·7,
Damião Freire de Bettencourt
Pêgo.
Regimento de Infanteria N." 4.
Capitão Graduado , o Capitão Graduado
do Regimenlo de tofAn ..
teria N" 17, João Carlos de Sallt's da Pi~dade de Lencastre.

Regimento

de Infantcria N.· 9.

Comlnandante
da Companhia
de Deposiro , o Major Gmduado dO'
Reaimento de Infanteriu
N." 17, Izneclo Joaquim de Carvklho.
TCIJ1!~te, O Tenente do Regimento d; Jofanteria N." 17, CaeLano
. Borges.
A feres Graduado,
o Atferc~ Graduado
do Regimento
de Infanteria N.· 12, Luiz Atjgt.sto de Castro Domingues.
Regimento de I»fantdria H.o 11.
Capitão Graduado,
o Ca pitão Graduado
do Regim Dto dd Infanteria N." 17, Gabriel Corrêa de Brito.

[ 3 ]
Regimento
de Infonleria
N.· 15.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do Regimento de Infan ..
teria N: 1Çl, Antonio Carlos da Rocha Vit·ira.
Re{.['mento de lnfanteria
N: 17.
Alferes, o Alferes do Regimento de I nfanteria N" 11, Bento Ferreira .•
.
Forle de Atmada,
Major addido , o Major addido ao Forte da Cruz Quebrada ,- Custodio José Antonio Teixeira..
__

~~JI$---

Sua Ex. & o Ma1'echnl, ma nda declarar o seguin te:
1.· Que por A viso do Ministerio da Guerra, do 1.· do corrente, se concedeu prorogação
de licença por trinta dias, ao Alferes
do Regimento de Ca vallarie N" ~, Lancelros da RAINHA, Antonio
d(~ Snldanha
da Gama.
Q.o Que ti Major Graduado do Regimento defnfanlerie
N.o16,
João Maria Fradesso da Silveira, e não Major, como por equivoco
foi d ••elarado 111\ licença regi-tatia que lhe foi concedida pela Ordem
do Exercito N: 34 do corrente anno.

_.~~-

arbitrfJdas por motwos de molestia aos Officiaes abai.:o ck.
clarados , e confirmadas por Sua _Hx.& Q !J1arecnal.
Em Se.sáo' dr! 6 do rnelil promtmo paCliado.
Ao Major Graduado
do Regimento de Cave llar ie N." 2, Lanceiros
da RAINHA., Francisco
de Sousa Canavarro , quarenta dias para
fazer uso das aguaa.das Cal'dlUl da R.ain~lI'l na sua origem.
Ao Capitão do Exercito,
servindo no sobredito ~gimentn,.
Carlos
A belsdorf, sessenta dia II para se tratar em arei de campo.
Ao Major G radundo do Bata lhâo de Caçadores N.· 1 , com exercido
de Major no 1.. Batalbão Movei de A.titadores,
José Antonio da.
CosIa Mendes, quarenta dias I)ara fazer U80 dos banhos do Eatoril,
Ao Alferes Alumno do BatalblLO deCl\çlldores N:2, Antonio Ann.
clcto da SilvR Moraes, noventa dias para se tratar onde lhe convier;
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N: 5., José da Silva , trintá.
dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Tenente do mesmo Batalhão,
José ILenriques da COita, qua
Tenta dias para se tratar em ares de campo ..
Ao Tenente Graduado
do referido Batalhão,
com exereicio de Ajll"
dante no 1.. Batalhâo Movei de Atiradores,
Joaquim Antonio Se.
véro de Oliveira , trinta dias para fazer uso dos banholl- dos Cal.
das da Rainha na sua origem.
Ao Capitão do Regimentl'l de InCanteria N.· J6, Joaquim Feli:'l Pina
to de Sousa, sessenta dias pora se tratar em ares de caUJflO.
Ao. Capitão Graduado
de Cavallaria cm disponibilidade,
com exer·
cicio de Ajudante no .Esquadrão de CavaUaria de Volull_larios da,

Licença.

\.
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Carta e RAINHA,
Manoel José Botelho da Cunha, quarenta dias
parn se tratar em ares de campo.
Ao Alferes addido
Torre de S. Vicente de Belém, João Maria Lo.
catelli , trinta dias para fazer 1150 dos bànhos do Arsenal de Marinha •
.Ao Tenente addido á Praça de Cnscnes , D. José Antonio Locio ,
trinta dias para uso dos banhos das Caldas da Rainha na sua origem.
Ern Sessâo de 20 do 'dito met..
Ao Offiêial de 2." Classe da Reparução de Liquidação do Ministe,'io
da Guerra , Joaquim
Miguel Pereira,
trinta dias para fazer uso
das aguas das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Official de 3.· Classe da mesma Repartição,
Antonio José Fernandes,
sessenta dias para se tratar.
Ao Offieial de 4.' Clas-se da referida Repartiçâo , José Felix Bnrata ,.trinta dias pura fazer IJ~O das aguus das Caldas dEIRainha na
sua origem.
Ao Omeial da 'fT1e5ma Classe da dita Repartição,
Simeão Xavier de
Bastos, trinta dias para fazer uso das ngllus das Caldas <lu Rainha na sua origem.
Ao 3.° Official addido tí. sobredita Repartição,
João Maria RNhi.
gues de Castro, trinta dias para usar externamente
das Caldus da
Rain ha na sua ori gemo
Ao Capellào em disponibilidade,
Manoel de Santa Tecla , quarenta dias para fazer uso externamente
das aguas das Caldus 'da Rainha na sua origem.
Em Sessâo de 24 do dito me~.
Ao Cirurgião Ajud:lOte do Batalhâo
de Caçadores
N" 9, M ..~op.l
Pinto de Campos Brito,
noventa dias para se tratar cm ares de
campo.
á

-*~

..
-

. lMenças regidado. concedida. aos OJftciae. abaixo indicado5.
Ao Alferes de Cavallaria
em disponibilidade,
João Vicente Teixeira Ponna,
trinta dias.
Ao Tenente Graduado
do Bltalhão
de Caçadores
N" 4, A nLonio
Riheiro Fernandes,
quatro mezes.
Ao Major do Batalhão de Caçadores N," 6, Antonio Carlos Fiallio
de Mendonça,
doze dias.
Ao Alferes Ajudante
do mesmo Ba!alhrtO, Candido Teixeira,
dei
dias.
Ao Alferes do Regimento de Iuf'anterie N.· 1, Pedro de Sousa 08.
navarro,
sessenta dins,
~
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N. 013, Felix José
o
e Santos, noventa dias.

O Ci4,i .•I.ri"" do E,lado M.""

• "= ,/

do E~
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.
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QWJrlel GenerlJJ na Rua de Santo Ambror.io, ~m 10 de Agolto
de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex.Marechal
DUQ'eE DE S.unANHA,
Chefe do Exereito , manda publicar o seguinte:
CARTA
,

DE

Commaodante

em

LEI.

DOM FERN ANDO,
REI Reg-ente dos Reinos de Portugal,
Algarves,
etc., em Nome de EL-H.EI. Fazemos saber a todos os
Subditos de Sua Mageslade,
que as Côrtes Geraes Decretaram,
c Nós
Queremos a Lei seguinte:
Artigo 1. O' número dos Afumnos do Real Collegio Militar, sustentado por con ta do Estado, é augmentado
com mais vinte pensionistas.
Art. 2,· Ficam sendo extensivas ao Real Collegio Militar as disposições do Artigo cento sessenta e cinco do Decreto de vinte de Setembro de mil oitocentos quarenta e quutro,
Art. 3,· Fica revogada a Legi.laçào em contrario.
j\Jfandâmos,
portanto,
a todas as Authoridades,
a quem oco·
nhecimeuto , e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpram
e façam cumprir e guardar,
tão inteiramente
como nella se contém.
O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos Negoclos da Guerra,
a faça imprimir,
publicar e
correr. Dada no Paço dai Necessidades,
aos vinte de Julho de miloitocentos cincoenta e quatro. = REI Regente,
com rubrica e guar':.da. = Duque dI: Saldanha.
0

_.~.-

DECH.ETO.
Conformando-Me
com a Proposta do ~arechal,
Duque de Sal·
(lanha, Oomrnandante
em Chefe do Exercito , e Attendendo abs diatinctos Serviços que o Marquez da Bemposta Sub-Serra , prestou na.
Iucta contra o usurpador,
não só no Com mando de Tropas,
como
áe immediatas Ordens de Sua Magestade Imperial
O Senhor DU.
QU E DE BRAGANÇA,
de saudosa memoria, de Quem foi Ajudante de Campo;
distinguindo-se
em cnticas situações no Campo da
batalha,
e sendo ~ravemente ferido em combate: Hei por bem, em
em Nome de EL-UEI ,. Reintegrá.le
no exercicio de Meu Ajudante
de Campo Honorario,
gozando de todas as honras '1' prorngativas;
e outro sim que fique sem effeito o Decreto de tres de Setembro de mil
oitocentos quarenta e cinco, que o exonerou deste exercicio. O Pre.
sidente do Conselbo de Ministroi,
Ministro e Secretario de Estad~

•

. [2]
interino dos ~egocios da Guerra,
o tenha asslm entendido , e faça
executar.
Paço das Necesaid adcs , em dezoito de Julho de mil oito.
centos cincoenta' e quatro.
H. RI, H.egente.
Duque de Saldanha.

=
=
-.~.-

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vão designados.
BatalMo
de Caçadore~ N. o 6.
Capitão da 2." Companhia,
o Capitão da 3.", José de Medoiro&
Bettencourt,
Capitâo da 3." Companhia,
o Capitão da 2.
Domingos Soares
Ribeiro de Menezes.
Regimento de Tnfanierio N.· :>.
CapiLão da 7," Companhill , o Capitão do Regimento de infantaria.
N.· 17, Francisco Pereira Lopes de Betteucourt,
Regimento de Ini'anieria N. o 17.
Commandante
da 3." Companhia,
o .Major Graduado do Regímento de Infanteria N,. :>, Jorge da Cunha Ribeiro.

a,

-",,~,,-

Sna Ele," o MarE"chal, manda declarar o legninlc:
1.- Que em 8t'ssão de 19 de Janeiro do corrente anno , foi arbi«
trada pela JunLa Militar de 811lide , licença parR mudar de ares pa·
r a a Ilha ri a Madeira,
ao Capitão do Regimento de Granadeiros
da
RUNHA, J08é Henriques
de Castro e 801ls; gosando 8 referida li.
cença do I, ~ de Fevereiro a 13 de J unho do mesmo anno,
. ~..
Que o Major Graduado
do Regimento de Infanteria
N. o 17,
AntoTlio Joaquim Ferreira, só gozou quarenta e dois dias da licença que
Ihe foi concedida pela Ordem do Exercito N" ~S do corrente anno,
3, o Qlle o Capitão Graduado
do Batalhão de Caçadores N ,. 9,
João Pinto Chrysostomo , não gozou n II('ença rpgiatada que lhe fai
concedida pela Ordem do Exercito N, o 00 de 18á2.

- ..~.-

a"bitradas po,. motivos fk moleetia 00. Offioiae. abaU10 fÚ.
clarado., e confirmadas por Sua B:r:.· o MarecAul.
Em Se .. âo de 6 do rfleZoprotcimo palsado.
Ao Capitão Graduado do Reairnento de Infanteria N.· 17, José An.
tonio Pinheiro,
trinta diaa" para se tratar.
Em Senáo de 14 do dito me!ll.
Ao Alferes Graduado do Regimento de Infanleria N"7, Fernando
.Augusto Rebêllo , trinta dias para contin URr a tratar-se,
Em Sf.Slâo de 19 do dito mer..
Ao Major Graduado do Batalhão de Caçadores N" 6, Manoel Ju.
lio de Carvalho,
trinta dias para banho8 do mar cID Setubal;
a
começar cm 8 de Sett'mhro proxlmo.
Ao Tenente do meSMO .Batalhão,
Jaeinto Ale-x.and .. Pereira, tria ..
Lice1lfa.

[ 3

J

ta dias para banhos do mar em Selubal; a COtlH.'ç&Tno I." de Setembro prox.imo.
Ao Alferes do referido Batalhão,
David Lopes da Cunha
Peseôa ;
vinte dias para banhos do mar em Setuhal ; a começar no 1.. de
Se tembro proximo ,
Ao Alferes do sobredito Batalhão,
Pedro Lobo Pereira Caldas de
Barros, trinta dias para banhos do mar em Setubal ; o. começar
em 26 do corrente.
L~'m Sessâo de QO do dito mc'%..
Ào Sr. Coronel d~ Regitnento
de Infauteria
N." 10, D. Manoel
Jurony rno da Camar a , trinta dias para se tratar cm ares de campo
Ao Major Graduado
do H.egimellto de Granadeiros da RAINHA,
com
e xercicio de Major no Regimento
de Artilheria da Carto, Jorge
Augusto Altavilla,
quarenta dias para fazer uso interno das Caldas
da l{oinha na 8U8 origem.
!lo Sr. Coronel do Batalhão de Caçadores N.oQ, Jacinto JOlé Pinto I noventa dias para se tratar em ares pntrios , e convalescer.
Ao Primeiro Tenente addido á Torre de S. Vicf'lJte de Belém, J056
Elisbâo de Viva Ido c Mendonça!
triut a dias para fazer uso dos
banhos das Caldas da Rainha na sua origem.
Em Sessâo de ~l do di/o 'fIIC$.
Ao Major Graduado
do Batalhào de Caçadores N: 8, Alvaro de
Sá Poreira , quarenta e cinco dias para se tratar no seu Quortel-.
Ao Major Graduado do mesmo Batalhão,
Augusto José de Sousa,
quarenta dias para usar das agua.! ferreas do Bussaco e mais tratamento conveniente;
contados do 1.. do corrente.
Ao Alferes do referido Batalhâo , Nuno Leopoldo de Magalhães Infante, quarenta dias para se tratar e fazer \I&Q das Caldas de S.
Pedro do Sul externamente
na sua origem.
Ao Alferes do sobredito Batalht'lt'l, André Barba Castello Branco,
quarenta dias 'para uso de banhos do mar na Eigueira ; b começar
no dia 20 do corrente.
l!:1fl Sessáo de ~2 do dito mero.
Ao Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores N." 8, José Ignacio de Oliveira,
trinta dias para uso externo de aguas sulfurosas na
sua origem em S. Pedro do Sul ; começando no dia 10 do corrente.

--.~.

.--.-.

Licença. rel(idada. concedida. aos Ojficiae. abaÜDo indicado.
Ao Primeiro Tenf'nte Graduado do Q •• ltt'gilTlento de Artilheria,
Yi.
cente -José de Moraes,
prorogação por quarenta e cinco dias.
Ao ~ lferee do Regimerrto de Clivallaria N. Q, Lanceíros da RAINHA.
D. Pedro Agostinho de Mendonça,
sessenta dias.
Âo Capitâo Graduado do Regimellto de Cavallaria N.· fi, Joaquim
Epifanio da Silveira, nove
dia •• a começar em 3 de Selem4

"

bro proxlmo,

.
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Ao Cirurgião Ajudante

do Regimento de Infanteria N" 7, losé An.
tonio de Mello Vieira, prorogsçâo
por quinze dias.
Ao Capellão do mesmo Regimento,
Pedro A [hino da Silva Barros
sessenta dias.
Ao Capellâo do Regimento
de Infanteria
N.· 10, José Emilio da
Silva Barros, sessenta dias.
Ao Tenente do Regimento
de ) nfanteria N. o 13, José Maria Ma.
chado , prorogaçâo por setenta e cinco dias,
'Ao Tenente Graduado de lnfanteria em disponibilidade,
Domingos
Francisco de Assiz, trinta dias.
Ao Tenente Coronel reformado addido 00 3.0 Batalhão de Vetera.
nos, Francisco Duarte de Freitas,
trinta dias; contados do 1.0 de
Selem bro prox imo,

-.~*-

Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal,
81 licenças
que os
Su. Com mandantes da 1.'., !2. a, 3.'" 4. a, 5.·,7.·,8. a e 10. a Divisões Mi.
Iiteres , participaram
ter concedido
aos Officiacs a ha ixo menciona.
dos, na conformidade
do §. 11 da determiuaçâo
da Ordem do Exercito N.· 68 de J4 de Outubro de 1851.
Ao Primeiro Tenente Graduado do 2.· Regimento de Artilharia,
Vi.
cente José de Mornes , pro rogação por quinze dias.
Ao Major Graduado
do Regimento de Cavallaria N.~ 4, Jo.é Hodrigues, qUinze dias.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N" 9, Affons» Joaquim Nogueira Soares, quinze dias.
Ao Capitão Gradudo do Regimento
de Infanteria
N" 3, 1\'1 anecl
Pedro Rosa , quinze dtas,
Ao Capitão Graduado do Regimento
de Infanteria
N" 5, Augusto
Cezar da Silva Sieuve, quinze dias.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N." 6, José Maria Gaspar,
quinze dias.
Ao Tenente Graduado
do Rp.gimento de Infanteria
N" 9, Jeronymo Ozorio de Castro Cabral e Albuquerque,
quinze dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento
de Infanteria
N" 11, Silverio José Henriques Gambôa t quinze dias,
Ao Alferes do dito Regimento,
Jeronymo Pires Moteira,
quinze dias.
Ao Tenente do Regimento
de Lnfanteria N" 13, José Maria Ma.
chado , quinze dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Infanteria
N ."17, Manoe1
da Sil va, seis dias.
Ao Sr. Coronel reformado Governador
da Torre de Outiio , Caetano José Peixoto,
quinze dias.
~. ~~~

O Chefe interino do E.tado Maior do ~

w

.

N.O 37.
Quartel

Genel'nl

..+

na Rua de Santo

Ambr()'J,io,
de 1854.

~m

11 de .Agosto

ORDEM DO EXERCITO.

Sua
Chefe

o

Ex."
Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda p,ublicar
CARTA

'*

S.unANHA,

DE

Commandente

em

o seguinte:
LEI.

DOM FERN ANDO,
REI Regente dos Reinos de Portugal,
Algarves,
etc., em Nome de EL-H.EI. Fazemos saber a todos os
Subditns de Sua Mngestade , que as Côrtes Geraes Uecrelaram,
e Nós
Queremos a Lei seg-uinte:
Artigo unico.
Fica revog-ado o paragrafo segundo do Artigo sexto
do Decreto, com força de Lei, de vinte e sete de Dezembro de mi\
oitocentos quarenta e nove, na parte em que prob ibiu que os Em.
pregados,
de que alIi se tracta,
começassem
a gozaI' a vantagem
nos vencimentos,
que da nova collocaçâo
lhes resultasse, em quan.
to por esse facto se desse augmrnto
de despeza ,
Maudámos , portanto,
a todas as Authoridades,
a quem o conhecimento,
e execuçâo
da referida Lei pertencer,
que a cum'pram
c façam cumprir e guard.n,
tão inteirnme nte como nella se contem,
O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino dos Negoctos da Guerrn , a faça imprimir,
publicar e .
correr. Dada no Paço das Necessidades,
aos vinle e oito de Julho dê
mil oitocent.os cincoenta e quatro.
REI Regente,
com rubrica c
guarda.
Du.que de Saldanha.

=

=

-.~.-

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vão designados.
Estado Maior de Arlil1w·ia.
Primeiro Tenente G raduado , o Primeiro Tenente Graduado de ~ ••
Regimento da me srna Arma, Custodio Manoel Leite.
Regimento de [nf arücria N.· 7.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento de Infanteria N.· 14, Alvaro de Castre Cerveira Homern ; pelo pedir.
3.· Ilatalhâo lVIovel de .âtiradores,
Exonerado do exercicio de Major, o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· 6, Francrsco de Salles Machado.

-.~.--

Sua Ex.- o Marecllul,
manda declarar o seguinte:
}..
Que o Alferes do Regimento
de Cavallaria
N,"
Tborné
Vldal Salgado,
gozou sómente dezoito dias dos sessenta, que lhe fo·
õ

,.

,

(~]
ram arbitrado5 pala J unta Militar de Saude , para se tratar, em Sessão de 15 de Julho ultimo.
2:
Que o Tenente Quartel Mestre do Regimento
de Infanteria
~.o
6, JosP. Francisco Xavier de Oliveira Gião , desistio dos trinta
dias de licença da Junta,
publicada
na Ordem do Exercito N: 34
do corrente anno ,

-.~.---

Sua Ex.· o Mar~chal,
manda declarar Aspirante a Official , por
se achar comprehendido
nas disposições das Lei. de 17 de Novembro de 1841, e Õ de Abril de 18·H), o Segundo Sargento do Regi.
mente de Lnfanteria
N.· {), José Bernardino
Chaves.

-4~.-

arbitrada. por motwos de molestia n08 Officiaes abaixo eh·
olarados ; e confirmodo» por Sua Ex. a o ~laree/lUl.
Em Seesâ» de 21 de Junho ultimo.
Ao Capellão do Regimento
de Infantaria
N.· 5, Antonio Jacinto
. Rapozo,
quarenta dias para banhos thermaes sulfurosos no Valia
dai Furnas;
a começar no dia cio embarque.
Em Sessão de 7 do mel proxmw passado,
Ao Capitão Graduado,
Ajudante do Regimento de Infanteria N." {),
• Lgnacio Pereira de Lacerda,
trinta dias para fazer uso dos bauhos
thermaes das Furnas;
começan do no 1.. do corrente.
Ao Tenente Graduado do Regimento
de Infan teria N.· 11, Fran_ cisco Antonio de Sequeira,
trinta dias para fnaer uso dos banhos
thermaes das Fumas ; começando em 9 do dito mez.
Ao Major Graduado de Iufanteria em disponibilidade,
Joaquim Ma.
ria da Reza e Sousa, quarenta dias para fazer uso dos banhos thermaes das Furn as ; começando no 1.° do sohredito mez.
Ao Tenente Graduado
de Infanteria
na mesma situação,
José Ta.
vares de Oliveira,
trinta dias para fazer uso interno de aguas mi.
neraes; começando
no 1: do referido mez.
Ao Major addido ao Custello de 8.l3raz,
José Maria Guedes, qua.
renta dias para fazer 1130 dOI! banhos thermaes das Furuas ; começando em 10 do supradito mes.
Em Se.~dn de J 3 do dito me,.
Afl Capitão Graduado
do 13atalhão de Caçadores N" 2, Luiz Lo.
bo , trinta dias para SI! tratar •
.Ao Capitão Graduado do Regimento de Infs nterla N,"
Antonio
d'Ultra Paes Junior , trinta dias para banhos do mar.
.
Ao Tenente Graduado do mesmo R"gimento,
Manoel da Silva Salazar de Brito, trinta dias para banhos do mar.
Em Sessão de 20 do dilo meto
J\o Tenente Grnd undo do He"imento de Ca\'allaria N. o Cl, Lanceiros
da R.INtlA , José Lou~enç; Franco de Matlos, trinta difls para faL'cença.

ô

,

[3 ]
zc-r 1150 interno e externamente das Oaldns da Rainha na sua origem,
Ao Alferes do mesmo Regimento,
João Dumaao de Moraes , tlinta
dias para fazer uso das aguas das Caldas da Hainlra inkrnamen'"
te na sua origem.
Ao Tenente do Regimento. de Cavallaria N: 8, João Pedro Ta~a.
res Triglleiro~,
trinta dias para' se tratar.
Ao Tenente Graduado do-Regimento
de Jnfanteria N.· 16, Fran ...
cisco Manoel Arez , trinta dias pafa fazer uso dos banhos do' Arsenal de Marinha.
Ao Tenente reformado addido ao 1.. Batalhâo de Vetp.rllnos, José
Rafael Manzoni,
trinta dias para fazer uso dos banhos do Arse.. nal de Marinha.
/!,'rn Sessáo de 22 do dito mell.
Ao 1" ajor Graduado
do' Regimento de Cavallaria
N." 7, José Ber-'
na rdo , trinta dias para fazer uso- dai agu.as thermaes de ·Chaves
na sua (lrigem; o começar em 16 do corrente mes,
Ao Capitão Graduado
do mesmo Rp.ginHlllto, Domingos Joaquim
da Silva Barboz a , trinta dias para uso das aguas therrn aes de Vi•
. zelia na sua orluem ; a começar em 8 do corrente mez.·
Ao Alferes Picad:r
do referido Regimento,
João Maria Jorge do
Amaral,
trinta dias para fazer uso das aguas thermaes de Chaves
na SII8 origem;
n começar em 16 do corrente mez .
Ao Major do Batalhão de Caçadores N.'~ 3, Manoel Ferreira de Novaes , quarente dias para uso de banhos do mar na Povoa de V 8r·'
zim; a começar no L° de Setembro proximo; .
Ao Tenente do 2.· Batalhão
de Veteranos,
D. Antonio de l\fac~do Souto Maior,
quarenta dias para fazer uso interno das aguus :
das Caldas da llninha na sua origêm ; começando em 10 do corrente.
Em Sessav de 24 do dito mt".
Ao Facultativo
Veterinario do Regimento de Cavallaria N" l , Jea-'
quim Gonçalves Vieira , trinta e cinco dias para ares patrios ; a.
começar em 13 do corrente •
.Hm &.súo de 25 do dito me,,_
Ao Capitão do Regimento
de CavaHaria N." 1, João Baptista Alves, quarenta dias para uso de hauhos das Caldai da Rainha na'
sua origem, contados do 1." do corrente mez ,
Em Sessão do 1.' do corrente me ....
Ao Capitão Graduado
do
Regimento
de Artilllelia,
João Gre.
gorio de .Mendonça,
trinta e cinco dias pa-a uso das aguas das·
Caldas da Rainha na sua origem j começando em 8 do corrente.
Ao Capt>lIão do mesmo Hegimento,
Francisco Alberto Sardinha de'
Gusrnào , quarenta dias para uso de banhos das Caldas da Rainha
na sua origem; começando ern 8 do corrente.
Ao Cirurgião de Brigada
na 7.a Divisão Milita~,
.ntonio
JOié de ..
o

2:

'
//

A hreu, quarenta dias para fazer uso 'de banhos das Caldas da Ralnha na sua origem; principiando
em ]0 do corrente •
.Ao Tenente reformado addido ao 2." Batalhão de Veteranos,
Manoel
Caldeira de Miranda Cayola,
quarenta dias para uso de banhos
das Caldas da Rainha na sua origem; começando cm 10 do corrente.
Em Sessão de 3 do dito me'l'..
Ao Capitão do 2.· Regimento de Artilheria,
Adjllnto Chefe de Sec-,
çâo do Com mando em Chefe do Exercito,
Henrique
de Sousa
Fonsêca , tri n ta e ci n co d ias para fazer uso interno e externo das
<1aldas da Rainll1l na sua origem •
.Ao Tenente Coronel reformado addido á Companhia
de Veteranos
dos Açores, Francisco Manoel Coelho .Borges, noventa dias pa.
ra passar ao Continente
do Ueillo .
.Ao Official da 2.& Classe da H<'partição de Liquidação
do Mini.terio
da Guerra,
Sebastião Elcuther.o Machado e S lva , scsscrua dias
para se tratar cm ares do eampo,
e fazer uso de ag nas II) neruos ,
Ao Offieial da 4.& Classe da Illl',ma Repartiçào
, João Luiz Tulone
Junior,
trinta dias para se tratar.
Ao 3.· Ofíicial nddido á mesma Repartiçâo , João da Sil va Nunes,
quarenta dias para fazer uso dos banhos su lfurosos das Alch<;"ltÍa,.
Ao Officla! da 2." Classe da Repartição da Con tabt lidads do i\ in isterio da Guerra,
Jeronymo Freire Gnrneiro de' Ca stro , sess. n t.. ias
para' sé tratar em ares de campo,
(' fazr-r uso do I1gURS sulfurosas.
a
Ao Otncial da B. Classe da rn esrna H.~partiçà(),
Matht'llS AnlnlllO
de Almeida,
quarenta dias para fazer uso dos banhos sulfurosos
do Arsenal de Marinha.
Ao Ofticial da 3." Classe da Secretaria do Ârsenal do Exercito,
João
QncrillO de Almeida,
trinta dias para fazer uso dos banhos do Ar.
senal de Marinha
Ao Official da 4.& Classe Graduado
da mesma Secretaria.,
Damião
Antonio dai Neves Franco,
trinta dias para fazer uso dos banhos
das Caldas da Rainha na sua origem.

-.~f"(.-

Liclmça, ,.egidada, eoncedidn» aos Officiac. abaieo indicadns.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores
N.· 3, Luiz Carlos de AI.
meida Botelho,
sessenta dias.
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N" 4, J\ ntonio
Riheiro Fernandes,
qllatro mezes.
Ao Tenente G~aduado do Batalhão de Caçadores N.· f>, Lino Au.
gusto de Freltas,
quatro mezes.
'"
h~"
Ao Capitão Graduado do Regimento de Infanteriu N.o 11,
Correa de Brito, trinta dias.
~-
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QUIJ~tel General

na Rua

de Santo Amúro'l.io,
de 185 t,

I!:m

19 de

Agosto

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex,- o Marechal

Chefe

do Exercito,
Por

DUQtlE
DE SALDANHA, Commandante
em
manda puhlicnr
o seguinte:
Decretos de :l do corrente me$.
l Iisponibilidade,
Alferps de Cevallar ia , o A Iferes de Tn fanteria, José Maria de Vasconcellas e Sá; na conformidade
do Decreto de Q:J, de Agosto de 1846.
,Alferes de Tnfanteria,
o Alferes de Cn vollar io , Guilherme
Antonio
de Azevedo; na conformidade
do mesmo Dccret«.
Inactividade temporaria,
-Major Gradtll1do,
o Major G rad lindo de l nfanter ia em dispcnibilld ade , Joi\o Pinto de Sousa Montenegro:
ficando naquella situação esperando cabimento para ser reformado.
Regillltmto de Artilhc1'ia da Carta,
De mittido do Serviço, conservando
as honrns do Posto, o Primeiro
Tenente,
Jo"é Luiz de Carvalho;
pe lc haver requerido,
e ter com.
plctado () tem po de Serviço marcado no Regulamento
para os Corpos Naci on aes,
Por Decreto de 4 do dito mC!$.
Major effectivo, o Major Graduado
de Engenheria
em Com missão
nas Obras PlIblicas,
José Simplicio de Aquino e Sousa; continunn do na mesma Commrssâo.
Regimento dr. Caoalloria N.· 2, Lanceiros da RAINHA.
Alferes Graduados,
os Primeiros Sargentos Alumnos , Aspirantes a
Officiaes,
Luiz de Almeida Coelho e Campos,
e Antonio de AI.
meida Coelho e CAmpos; por estarem nas circunstancias
de lhes
aproveitar o disposto no Arli!To 61 do Decreto de 11 de Dezembro
de 181)1, que reorganisou o "Collegio Militar.
Por Decretos de 8 do dito meto
Tenente para a Arma de Engenheria,
o Alferes de Infanteria em
Commis~ào nas Obras Publicas,
Policarpo José da Cruz e Costa, continuando
na situação em que se acha; por haver completado o Curso desta Arma, conforme a Lei, em ]826, e ler sido
promovido ao referido Posto de Alferes em 1827, para passar a.
Engenberia , quando houvesse vacatura,
,
Batalho de l~·ngenhe,ros.
, Para ter as honras e Soldo de Capitão,
o Tenente Quartel Mestre t
Antonio José Bernardo;
por ter completado dez annos de Serviço
neste Posto.

•

..

· Regimento de Cooallaria N. o 2, Lu nceiros da RA I N II A.
Tenente,
o Alferes, Marcos Caetano da Cruz e Costa; por se achar
habifitudo com o Curso de EngenherÍa,
na conformidade
do Artigo 86. do Decreto de 12 de Janeiro de 11337.
Regimento de Granadeiros da l?AIN H A.
Tenente,
o Alferes do ltegimento
de Infanleria
N: lQ, Augll~to
Maria de Almeida;
por se achar habilitado com o Curso de Engenheria,
na conformidade
do Artigo 36: do Decreto de 1'2 de
Janeiro de 1837.
Regimento de Infanterio N: 1.
"Tenente, o Alferes do Regimento
de Infanteria N: 10, José Ma ..
ria de Almeida;
por se achar h ahrlit ado com o Curso de Engenher ia , na conformidade
do Ani<To 36: do Decreto de le de Janeiro de 1837.
.,
Disponibilidade.
Capitão, o Capitão de I fi fanteria em inactividade
temporaria,
José
'M-aria da Graça Soares e Sousa; em co nsequencia de haverem cessado os motivos pelos quaC's tinha passado a esta sit uaçâo ,
Por Decreto da mesma data,
Para passar ao Exercito,
na conformidade
da Carla de Lei de 2t
de Junho de 1853, como Capitiio de 19 de Abril de 1817, o Tenente reformado da Guarda
Municipal
do Porto,
Fr ancisco da.
Cunha;
por lhe pertencer pela applicação do Decreto de 6 de J u·
nho de 1851, relativo {LS Guardas
Municipaes : descontundo-se
naquelle Posto, para o accesso futuro , cinco a n nus e 11m dia que
esteve reformado,
de 20 de J 110 110 de 1848 a 21 de J UI! 110 dr 1853 ;
ficando considerado n a Classe dos Ofliciaes de Infanteria
em dis-,
ponibilidade.·
0

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

Por Decreto de 7 do corrente mez , se determina
qlJe passe a
.enir interinamente
o lugar de Comrna nda n te do Hospital de Inválidos Militares de Ru na, até CJ ue as Côrtes resol vào uma Proposta que sobre este objecto lhe está affecta , O Tenente Coronel do
Regimento de Granadeiros
da llA lNBA,
José Ribeiro de Almeida.
Sua Ex."
nados tenham

-.~.---

Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencioos destinos que lhes VrlO desil!nado!J.
Batalhúo de Caçadore« N. o 6.
Capitão da 7." Companhia,
o Capitão do Batalhão
de Caçadores
N:9,
José Joaquim de Almeida; continuando
na Commissâo em
que se acha.
Batalhâo de Caçadores N" 9.
'.
Comlnandante
da 4.& Companhia,
o Major Graduado
do Batalhao
de Caçadores No" 6, Francisco de Salles Machado.
I)

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o segllinte:
1.0 Que o Tenente As.istenle da Secretaria
do Commando
em
Chefe do Exercito,
João Alves da Silva Lima, exerce as funcções
de Chefe de Secção ,. desde 3 do corrente mez ,
~ .• Que o Alferes do Regimento de [n fun tcr ia N.·lO, João Ozorio de Castro Soma Falcão,
não gozou a licença registada que lhe
foi concedida pela Ordem do Exercito N" 33 do corrente anno.
,
3. o Que a passagem para o Regimento de ln fanteria N. 011, do
Capitão G rud nado do Datal hão de Caçadores N. o (!, Augusto Ccaar
Cordeiro;
publicuda
na Ordem do, Exercito N4 o 37Z do corrente an"
no, foi por conveniencia do Servi<;,o.
4." Que o Alferes do Batalhão de Ca~adores
N."
Candído
Corrêa Lage , exerce as fUllcções de Aj udan te desde 3 do correuõ

te. mez.

-.~.-

,

Liçt:nças. arbitradas por mot~vos de molestia aos O.fficiaes abaixo d«-.
clara dos , e confirma,tas por Sua Ex. a () Mareclwt.
Em Scs.~âo do 1.· do corrente mes:•
• Ao Tenente addido á Praça de Campo Maior,
Manoel da Gama..
Lobo, quarent~ dias para uso de banhos das Cuidas. da Raiuha
na sua origem; c(lmt>çando em 12 do corrente.
Ao Commissario de Mostras na Praça de Elvas, Antonio José Gomes Dour ado , qnarenta dias para banhos do mar cm Setubal; a
começar cm 26 deste mez ,
lún Sessâo de 3 do dito 711~~.
Ao Capitão do Regimento de C~vallaria
N. o 6, M unoel José Fernandes t, quurénta dias para uso dos banhos do mar na Povoa de
Varaim ; comsçando
em 6 do corre.u te.
Ao Capitão Graduado do mesmo Hegllnenlo,
José de Lima e Silva,
trinta dias para uso dos banhos do mar lia Povoa de Varalln ; ia
começar em 21 do corrente.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento
de Cavallaria
N.· 8,
Joaquim Trigueiros Martel, quarenta dias para uso de banhos do
mar lia Figueira.; a começar no 1.0. de Setembro proximo.
Ao Capitão Graduado do mesmo Regimento,
José Joaquim Henri.
ques Moreira,
quarenta dias para liSO de banhos do mar na .Fi.
gueira; a começar no dia !:lá do corrente.
Ao Alferes Picador do referido Regimento,
Diogo José de Ahreu',
quarenta dias para liSO de banhos da mar na Figueira;
a começar
no dia 26 do corrente.
Ao Capitão Graduado
do Regimento de Infanteria
N" 6, 'I'iburcio
dos Reis Barboza Bernardes,
quarenta dias para se tratar,
c fa~
zer uso dos banhos do mar em S. João da Fóz.
Ao Capitão Graduado do mesmo Regimento,
José Maria de Sousa

,

I 4.

]

,

Pimentel , sessenta dias pn!:l. uso interno dos Caldas de Vizella na
origem, e co nsecut ivarne n te Lanhos do mar 116 Foz; come.
çando em 15 do corrente •
.Ao Tenente Graduado
do referido Regimento,
Joaquim Anton«>
i\Ionteiro,
quarenta dias para continuar a t rutar-se no seu Qusrtd.
Ao Tenente Graduado
do Hegimento
de lnfanteria
N.· 13, José
Maria Canlozo,
sessen ta dias para continuar
o seu tratamento,
e
fazer uso interno e externo das aguus thermaes de Vizella na sua
origem.
'
Ao Alferes ~o mesmo Regimento,
Felix José de Sousa e Santos,
trinta dias para uso do$. banhos do mar na Povoa de Varzim.
Ao Alferes do r-eferido Regimento,
Antonio Luiz de Sampaio,
quarenta dias para 1150 dos banhos therruaes dE' Vi eellu na sua origem,
Ao Capitâo de Arlilheria nddido li Praça de Üha ves , Julio do Caro
valhal de SOUSA Tcltes , quarenta dias para uso dos banhos do mar
na Povoa de Varzim; li começar
no L" de S"'omhro proxirno.
Ao Auditor da 5."" Divisão Mil lar, Antonio Lg nacio B.telho,
trino
ta dias para uso dos b a nhos tl.er rnaes da Rede na su a origem ; a
começar em !iaSdo corrente.
Ao Major reformado addido ao :l•• Batalhão
de V<'tcrollos" Lulz
Leite Pereira de Mello, trinta dias para banhos de C ildns dI" Vi.
zelia na sua origem.
,
Ao Tenente reformado addi do ao mesmo Batalllão,
J"~,lll'D1 r.vôr,
trinta e cinco dias para uso dos banhos thermaos oe IZ' la na sua
origem.
Em Sesdo de [) do dilo m~91.
Ao Major do Regimento
de Infanleria N.· 8, Joaquim Luiz TI10maz
de Lacueva,
trinta dias para uso externo das aguas thermues de
Vizella IIU sua origem ~ a começar no dia 20 do cor re n t e,
Ao Major Graduado
do mesmo H.egimento,
Henrique José /~Iv('s,
trinta dias para uso de Lanhos do rnur na Povoa de Varaim ; a
começar no L· de Setembro proxirno ,
Ao Capitão Graduado
do referido Regimento,
José
Luiz Rehêllo,
trinta dias para uso dos banhos therrnaes de Vizella na sua origem; a começar no 1: de Se-tembro proximo ,
SUo,

Licença! ref[idada.

-~:th~..
,---

concedidab aos 0fficiflC,~ abaixo indicado ••
Ao Cirurgião Mór Graduado
do Batalhão de Engenheiros,
F,anci.s.
co Lopes da Cunha Pessôa,
trinta dias.
Ao Alferes ,do R~gimento
de Cavallaria
N.· 5, Thomé Vj~,(ll 'Sal.
gado, trinta dIas; contad'Os de 2 do corrente.
~,
,Ao Major Graduado
do R,~gimellto de In}'anteria N." 1.3//AP
cio Ferreira,
quinze dias.
,..
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QWJf'tel General na Rua de Santo Amb,.of6;o, ~m Q4 ele .)80./9
de 18á4.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQUE DE SALDANHA, Com mandante
eld
Chefe do Exercito , manda publicar o seguinte:
Por Decreto de 10 do corrente me!5.
Batalluio
de Caçadores 1\'. o 7.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Civíl legalmente habilitado,
Agostinho José do Amaral.

--.~~.-

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Offici;,cs abaixo meneionados tenham os destinos que lhes vão designados.
Batolhâo
de Caçadores N." 2.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Batalhão
de Caçadores
N," 7, José Joaquim IIharco.
Batalhão
de C(}çadore~ N." 7.
Coronel,
o Sr. Coronel do Batalhão de Caçadores N." 2, Jacinto
José Pinto.
flegimenlo
de Tnfanleria N.· 5.
Tenente Graduádo , o Tenente Gradllado do Regimento
de Infan ..
teria N." II, Fr anciscn Antonio de Sequeira.
,
Regtlllento
de Infanteria
N.· 11.
Tenente, o Tenente do Regimento de Infanteria N·9, Caetano Borges ..
Regimt!1tto de Artilhel"ia da ('at"ta.
Exonerado
do Serviço de Ajudante do dito Corpo, o Alferes do Regimento de Infanteria
N: 7, João Evangelista
de Paula Lobo;
por tor acabado neste exercicio os seis annos marcados no respectivo Regulamento.
Para exercer as funcçôcs
de Ajudante do mesmo Corpo, o TenentI' Graduado
do Regimento
de lnfanteria
N." 7, João Aurehe
de Beltencourt.
Q. o Batalhão
.Movel de A tiradores.
Coronel Graduado,
o Sr. Coronel Graduado
do 3.° Batftlhilo MoveI de Atiradorcs,
Voluntarios da Cnrta, Thomaz José Machado.
S.· l1atal/ulo lIIovel de Atiradores,
Volunlarios
da Carta.
Para exercer as funcções de Major, o Major Graduado do Batalhão
de Caçadores N.· 8, Balbino José de Barroe,

-.~~.-

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o sezuinte t
. Que o Major Graduado do Batalbão de Caç~dores N. 09, FrnnCISCO de Salles Machado,
foi exonerado do Serviço de Major do 3.·

..

[ 2]
.Batalhão MoveI de Atiradores,
Voluntarios da Carta, por ter acaba.
do neste exercicio os seis annos marcados no respectivo Regulamento.

-.~~.-

Sua Ex.- o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official, por
se achar comprehendido
nas disposições das Leis de 17 de Novem1;>rode 1841, e 5 de A bril de 1845 I o Cabo de Esquadra do Regi.
mento de Infanteria
N." 6, Candido da Matla Ferreira,

----.~.----

.
Relaçáo nominal dos Alwnno! da Escola P()i.vlecTtnica, que foram
. premz·ado. n(lS differentes
Cadeiras da referida Escola., no am~o
lectivo de 1853 a 18M" e daouelles que igualmente seriam premia.
dos, se pertencessem á Classe de Ürdinarios,

I."

CADEIRA,

Carlos Hénriques de Aguiar Craveiro Lopes , Aspirante a Guarda
Marinha
1." Premio necumur io,
João Thomaz da Costa, So'fdudo do Regimento de Infanteria N,·lO,
= Q, o Premio pecuniario.
2." C,IDErRA •
.Frederico Augusto Oom , Segundo Tenente da Armada = 1.· Premio pecuniario.
Pedro Luiz Mach.ado,
Paisano = 2." Premio pecuniar io,
,Aniceto l\1areellino Barreto da Ro cha , PorIa Bandeira do Regímen ..
to de lnfantcria
N," 17
L" Premio honorifico,
1\fanoel Lopes de Carvalho,
Paizano = 2." 'Premio honorifico.
3,· CADEIRA.
Augusto c"zar Justino Teixeira,
Paizano = 1.. Prf'mio pecuniario.
Ayres Gomes de Mendonça,
Primeiro Sargento Aspirante a Official
do 1.. Regimento
de At tilheria
2,· Premio pecuniario.
.
7." CADEIRA,
Jacinto José Maria do Couto, Paiz ano = L," Premio pecuniario.
D," CADEIRA.
")\fariano Ghira , Paizan"o = 1.0 Premio pecuniario.
Aluirmos que 'teriam sido premiados , se pertencessem á Classe de
Ürdinarios,
2. CADEIRA.
',Torrre Guilherme Lobato Pires = 1.' Premio honotiúco.
Ffa~lcjsco de Assiz e Silva, Aspirante
a G uardu .Marinha
2. o Premio honoriüco·.
.
7. a CADEIRA.
•
Augusto José da Cunha,
Paizano = 1.0 Premio pecuniurlo,

=

=

=

U

=

.

~.'

CADEIRA.

José Maria Couceiro da Costa Coelho e Mello, Alferes do Regimento de Ca\'aJlaria
N" 4
1.. Premio pecunlurio,
João Luiz Gonçalves,
Paiaano
1." Premio honorifico,

=

=

•

[s]

João Évangelista de Abreu, Alferes Alumno do Batalhão de Caçadores N" ~ = ~
..Premio honori fico.
io.' CADEIRA,
Francisco Antonio de Brito Limpo, Cabo d(} Esquadra,
Aspirante
a Official' do Regimcnto
de Infanteria
N.o~8
1.° Premio pecuniario.

=

___rf~*--

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar, etc. Que
conÍlrmão u Sentença,
ql)e, em primeira Instancia 1 absolvêo o Róo,
'Jo~é Bonifacio da Costa, Capitão Graduado em disponibilidade,
de
crime de bulra , qlle fez objecto da Pronuncia de ff. 3~ v.", por não
se acharem provadas as circunstancias,
que a Lei exige para a procedencia duquclle
crime; e mand6m q\le seja solto. Lisboa, em Sessâo de 152-dc Agosto de 1851.
Visconde de ~strem{}z.
Barão
de Porncs , vencido.
Alves. = 'I'ravassos , vencido.
Barão de
Reboredo.
Barão de Aguiar.
Fui presente, Carvalho,
Promotor.

=

Licenças

=

=
=

-*~*-

=

=

arbitradas por moicoos de molestia aos Ofjiciaes abaixo <Ú~
elarados , e confirmados por Sua Ee:" o Marechal~
Em, Scssâo de 3 do corrente me'Z.
Ao Tenente do Rrgimento
de Cavallaria N." 1, Miguel Ilufino Alves, sessenta dias para se tratar.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Cavallaria N.· f>, Fernando Pereira Mousinho , quarenta
dias para fazer uso dos banhos
das Caldas da Rainhe na sua origem.
Ao Cirurgiiio M6r do Batalhão de Caçadores N.· 1 ; José Coelho da.
Silva, trinta dias para se tratar.
Ao Tenente Graduado do mesmo Batalhão,
A ntonio da Costa Monteiro, quarenta dias para fazer uso interno das aguas das Caldas
da Rainha na sua origem.
Ao Alferes Alumno do Batalhüo de Caçadores N,02, Antonio Joaquim Pereira,
trinta dias para fazer uso dos banhos das Caldas da
Rainha na sua origem.
Ao Capitão Graduado
do Blltalbiw de Caçadores N: 4, Constan-,
tino Joaquim de Brito, trinta dias para se tratar.
Ao Capitão Graduado do Batalhão
de Caçadores
N" 9, João ln.
fante t quarenta dias para se tratar em ares d€ campo.
Ao Alferes Graduado do Regimento de Granadeiros
daRAJNllA, Al]I'
gusto Carlos Xavier Palmeirim,
sessen tn dias para uso dos banhos
das Caldas da Rainha na sua origem, e dl'pois os do mar.
Ao Capitâo do Regimento de Infanteria
N: 1, João Paulo de Lemos Monteiro,
quarenta dias para SI) tratar.
Ao Ca-pitão do Regimento
de Infanteria
N: 10, Joaquim Antonio
de Araujo Pessôa , quarenta dias para se tratar.

[4 ]
Ao Cllpítão Quartel Mestre do Regimento de lofanteria N. 016, J lIS.
tino Francisco de Mello Brandão,
trinta dias para fazer uso das
aguas das Caldas da Rainha na sua origem.
1'-0 Alfere~ de Infanteric em disponibilidade,
João Carlos de Brito
Mosinho,
trinta dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rai.
nha na sua origem.
Ao Major reformado uddidn ao 1.. Batalhuo de Veteranos,
Filippe
Antonio Vellozo , trinta dias para fazer uso dos banhos das Cal.
(Ias da Rainha na sua origem,
'"
Ao Cirurgião
de Brigada c:ná(f't"!iãô, ãddido ao 1.0 Bat.nllJão de Veteranos,
Antonio Joaq uirn N a mor ado , quarenta
dias para fazer
uso dos banhos das Caldas da Rainha lia sua origem.

Em Sessâo de [) do dito nu".
Ao Oapitâo Graduado de Engenhcria,
.losé Maiia de AIJincourt Brn ,
ga, quarenta dias para uso de banhos das IlgUfiS das Caldas da.
Rainha na sua origem.

JJ'm Sessâo de 17 do dito

7nC'Z.,

Ao Tenente Graduado
do Regimento
de l nfanrer ia N,· 1, Assistente do Commando
em Chefe d« Exprl'ito 1 José Pereira de Menezes , 'trinta dias para fn xor uso d". banhos d(l mar,
Ao Alfereil Graduado
do·B"\talhrlO d(' Cac ti rcs ~. o G, servindo no
mesmo Commundo
em Chefe, Pt'dro Bruno de r 101 (, I(l 11 , quarenta dias para fazer uso interno das Caldas da lí.aiuha na sua origem.

-*~~*-

Lice,,!,(as registadas concedidas aos (Ytic;oes abaixo iudicado"
Ao Capltao Graduado,
Ajudante de Or9rns
do Sr. Commandanu,
da 7." Divisão Militar,
Miguel Corrêa de Mesquita Prmcntel , quatro mezes.
Ao Capitão Graduado
do Regimeoto
de Cavallaria
N,· [), Antonio
José de Brito Fragozo Amado,
quinze dias; a começar em 26 do
corrente mez.
Ao Tenente
do Batalhão
de Caçadores
N, o
José Henriques
da
Oosta , prorojinçâo
por trinta dins.
Ao Alferes doBntalhão
deCucndoresN:S,
Nuno Leopoldo de Ma.
galbães Infante,
sessenta d:·015.
AOMMlljoSrGraduad-, do Regimento
de Infanterin
N,·3,
Duarte de
cllo arria, quarenta dias,
Ao' Alferes do Rf'gimento de Infanteris
N.· 9, JOllO Pereira
Fornandes , S"i~enta dias.
Ao Tencute Graduado do Regimento
de Infanteria
N.· 11, Auto.,
nio Maria da Silva ValenLe, quarenta
dias.
õ

,

L .~~

O Clufe interino do Estado Maior do

E~:rci 1f~

".-' '/-,.4

N.O 40.
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QÍUJrlel General na Rua de Santo Amb,.o,io,

~m 29 de .Agosto

de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQlJE
DE SALD,\NHA., Commnndante
em
Chefe dó Exercito,
manda publicar o seguinte:
•
PORTARIAS.
r- Ministerio da Guerra. = Ue partição de Saude do Exercito.
Não tendo sido rigorosamente cumprida a observação da 'I'abella N ,0
1 do Regulamento
Geral do Serviço de Saude do Exercito,
de ~ de
Dezembro de 13[)2, na parte fi que se refere o Artigo 137 do mesmo Regulamento;
Manda Sua Magestade EL.REI,
l1egenttl em
Nome do H,E I , que nos I1ospitaes,
cujo movimento não houver excedido a dez doentes,
e todavia se tenha abonado
gratifIcação aOI
Empregados
menores,
se faça cffectiva aos respectivos Directores a
responsabilidade
pelas quantias individamen
te e ppllcadns ; devendo
do mesmo modo proceder.se
a respeito dos que para o futuro não
cumprirem a cituda di-posiçâo.
Paço das Necessidades,
em 29 de Julho de 1851. = Duqu« de Saldanha.

=

/.

=

Ministerio da Guerra. = Repartiçâo
de Snude do Exercito.
Não se tendo dado a devída interpretscâo
ao Artigo 73 do Regulamento Geral do Serviço de Sande do Exercito,
de ~ de Dezembro
de 185'2, por se ter supposto , que as quantias recebidas mensalmente pelos Directores dos Hospitaes Ht!gimentaes são para pllgar todos.
e qllnetiquer generos necessarios para o Hoopital , quando sómente
devem ser applicadas ás despezas miudas de cada dia; e sendo certo que a gerenci!\ e fiscalisaçào dos fundos dos mesmos Hospitnes pertence aos Conselhos Administrativos
dos Corpos,
ou Praças,
como
praticam as Com missões Administrativas
dos lIospitaes Militares Permanentes,
e se deve entender das disposições do §. ~." do Artigo 80,
e Artigos 87, e 138: Manda Sua Magestade EL.REI , Regente em
Nome do REI,
que os referidos COllselhos Administrativos
flquem
respousaveis , pare com a Fazenda,
por qualquer extravio, ou appliCOÇilO illegal
dos fundos mellcinnados;
devendo satisfazer directament-e nos Fornecedores
dos duferentes g'f'neros as suas contas á vista dos valles que as comprovem.
Paço de Cintra,
em Q4 de Agosto
de 1854.
Duque de Saldanha.

=

--.~'Ç~.-

Por Aviso do Ministerio da Guerra de ~~ do corrente,
se declara que .no tempo de Serviço mandado contar no Capitâo Graduado
do Regimento
de Infanteria N" 6, Antonio Pinto Roberto l'Iourãot

•

[ ~1
pelo Aviso do mesmo Ministerio
de 14 Je A hri] do anno proxime
passado,
e publicado
na Ordem do Exercito
N" 15, os periodos
que se devem excluir são, de 3 de Julho de 1834 o 4 de Ahril de
1837, que esteve com baixa; e de 28 de Março de 1844 a 29 de Julho de 1846; e de 11 de Outubro de 1848 ao 1.. de Junho de 18f>1,
que esteve reformado como Official da G uarda Municipal do Porto ;
e não como se mencionou na dila Ordem.

-.~----

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Officlaes abaixo mencionados Lenham os destinos que lhes vão designados,
l ." Diva'sáo Militar.
Auditor,
o Auditor da 3.", MigUI'J Ozono Cabral.
3. a Dioisõo M,.1ztar.
Auditor,
o Auditor da I,·, Caetano Ignacio de Sousa Barbosa ..
llatalhão de Coçlldurn N" 1.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Batalhão UP. C,açadofes
N.· 7, llillario José dos Reis; ficando exonerado do Serviço de
Ajudante do 2." Batalhão Movei de Atiradoree , por ter acabado
neste exercicio 09 seis annos marcados no respectivo Regulamento.

Regimento

de Artilhe1'ia da Carla.

Exonerado do Serviço de Major, O Major Grad uado do Regimento de
Grunadeiros da lLUN II A , Jorge Augusto Allavilla;
por ter acabado
neste exercicio 0& seis annos marcados no respectivo Regulamento.
Para exercer as funcções de Major, o Cupilão do Regimento de Infanteria N" 10, Joaquim Antonio de Araujo Peseôa ,
1.. Batathâo Movei de Atiradores.
nxonerado
do Serviço de Ajudante,
o Tenente Graduado
do Bale.
IIlão de Caçadores
N" 5, Joaquim Antonio Sevdro de Oliveira;
por ter acabado neste exercício os seis annos marcados no respectivo Regulamento.
Para exercer as funcções de AjudAnte,
o Tenente Graduado
do Rcgimento de Granadeiros
dn }tAINHA, Sebastiâo José Leal Pinto.

2." Batalhâo

Movel de AtiradorcR.

Para exer~er as funcçõcs de AjlldRnle
do Regimento
de Infunteria
N" 7,

do mesmo Corpo, ,o AJf~rel
Augusto .Maria de Cerqueíra,

-'-.~.-

Achando-se determinado
pelo i\ rtigo 62 das Instrucções
Regula.
mentores de 10 de Novembro de 1831, que na ausencia do Capitão
de qualquer Companhia
do! Corpos do Exercito,
esta seja Comman.
dada pejo Tenente da mesma , e na sua falta pelo Tenente mais antigo do Corpo i Sua Ex," o Marechal,
cm harmonia com cita dis.
posição, ordena que, quando não houver no Corpo nenhum Tenenle a quem.se confira o Commando
da Compunhia , passe este aoAt.
feres effcctlvo dn propria Compa n hia , e que na falta deate .eja nomeado o Alferes maia antigo do Corpo.

_.~.( J ]

Em virtude dos Avi'!os do Ministerio da Guerra,
Sua Ex," o Ma.
rechal , manda declarar Aspirantes a OfTtcial, com a graduação de
Primeiro Sargento,
por lhes nproveitar
o disposto no Artigo 37 do
Decreto de 11 de Dezembro de 18ól, 08 Alumnos do Real Collegio
Militar abaixo mencionados.
Augusto Luiz de Noronha Gouvêa , com praça no Batalhão .de Caçadores N.o 1.
Emílio José de Mesquita Vidigal Salgado, Luciano Pego de Almeida Cibrâo , c Leopoldo Augusto Barbieri , com praça no Batalhão
de Caçadores N.· 5.
Pedro A ugusto Carrasco Guerra,
com praça no Regimento de Granadeiros da RA lNH A.
Joaquim Herculano Hodriguc8 Galhardo,
com praça no Regimento,
de Infanteria
N.· l.
'l'heodorico José da SIlva Pereira,
Manoel Augusto Novacs Sequei.
ra , e Francisco Jeronymo Soares Luna , com praça no Regímento de Infanteria
N: 7.
Joaquim da Costa Fajardo Junior,
e Mariano Antonio de Asevêdo ,
com praça no Regimento de Infanteria
N: 16. ,

---.~.---

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official, por
le achar comprehendido
nas disposições dai Leis de 17 de No\'em.
bro de 1841, e 5 de Abril de 1845, o Soldado do Regiment9
de
Granadeiros
da H.UNBI\,
Pedro Euzebio Leite.

---.~.---

Suo Ex. a O Marechal,
manda recommcndar
a exacta observancio do detprmlllado
n a Circular deste COOlmando em Chefe, de ]3
de Feven·iro dI> 181>1, rolativa ás participaçõt>s dos fallecimentos
dos
Officiaes e Empregados
CivÍs do Exercno : e na Ordem do Exerci.
to N.· 31 de 1319, ácercn das notas das alterações occorridall no.
Ctasses de SlIr~( ntos Ajudantcs , Sargentos Quarleis Mestres, Porta
Bandeiras,
e Primeiros
argentos effectivos ou Graduados.

-.~.-

Sua Ex. a O Marl'chal,
manda declarar o seguinte:
1.., Que os Officiaes em disponibilidade
devem ser escriptllrados
Roa LIvros Me tres dos Qllarteis Gcnernl'& das Divisões, para 08 quaes
fô~ ~~thorisadR a eua residencia pt>rmancnte,
e não nOI Livros das
Divisões em que vão residir tt>mporarinmt>nte.
2.·
Que os Sra. COOlmnndantl8 dos Corpos,
não permittam aos
A;lwnnos do, Collegio fititar, que assentarem praça, o uso das di.
'VISO' de Aaplrante
a Omci"l,
ou do po to de Primeiro Sarg<,nto, de
que traia o Artigo 37 do Decreto de 1 L de Dezembro de 18:>J , em
quanto não forem como taes dcclaradoa
em Ordem do Exercito.

-.~*-

Licenfa. arbitrl/das por motivos de molestia ao. OJficiaes abaizo fk.
clarr.dos, e confirmadas por Sua E», o Marechal.
Em Sessão de 3 do corrente me\l;.
Ao Capcllâo do 1.0 Regimento
de Artilheria,
Rafael Gomes de AI.
&

rneida , trinta

dias para

fazer uso dos banhos

das Caldas

da Rui.

nha na sua origem.
Ao Capitão do Regimento de CavaJlaria N.· 2, Lanceiros da RA lNlIA ,
Manoel Ayres de Carvalho,
trinta dias para fazer uso dos banhos
das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N" 1, Manoel Xavier Lou.
reiro , trinta dias para se tratar.
Ao Tenente Quartel Mestre do mesmo Bntalhâo , Roberto Joaquim
Salema,
quarenta dias para Inzer uso dos banhos da .. ag uas de
S. João do Dezerto.
Ao Alferes Ajudante do Bat albâo de Caçadores N.· b , Joaquim A ntonio Vellozo, trinta dias para uso dos banhos do Arsellal da ~1arillha.
Ao Tenente Quartel Mestre do mesmo Batalhão,
Jo~é Jon quirn de
Sousa, quarenta dias para se tratar,
Ao Alferes do referido Bntnlhão , Thomas José David Henriques,
eessenta dias para se tratar.
Ao Alferes Graduado do Regimento de Granndeiros
da H Al. ns , Llliz
Tgnacio Xavier Palmeirim,
sessenta dias para fazur ti ) dali Caldas
da Rainha externamente
na sua origem, c d 'P i. b.uihos do mar,
Ao Alferes Ajudante interino do Ca. tcllo de S .. lorve , João dos Snn.
tos, trinta dias para fazer uso dos banhos do Estoril.
Ao Tenente reformado addido ao 1.0 Buta lhào de V<,tN8110S, João
de Brito Pereira Pinto Guedes Pacheco,
trinta dias poro fazer U80
interno e externo das Caldas da Ra inhu na sua origem.

-~.-

Licença. ,.el!idada. concedida. ao. Ojficioe« abaixo ;ndicado"
Ao Primeiro Tenente
do Estado Maior de Artilherin , servindo no
Arsenal do Exercito,
Aleixo José Pereira,
prorognçâo por qu •
renta dias.
Ao Primeiro Tenente do 2: Hrgimcnto
de Artilherin , Mnnoel d08
Santos t sessenta dias.
Ao Alferes do Batalhão de Onçndores N.· 3, Thomaz Antonio Cardozo de Novaes e Sá, se ssent a dias.
Ao Tenente Coronel do Recimento
de Infanteria
N.·II),
Frnncisco
S.1.,eslre Leotte , trinta dias; começando cm 18 do corrente mes,

Na auscncia do Chefe do .Edado Moior do b'zercito :::::::

N." 41.

+

QWJrlel General na Rua de Santo Ambrolio,

~m 2 de Setembro

de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
S~a

Ex." o Marechal
DUQUE
D1t SA.LDANHA.,
Commandante
em
do Exercito , manda publicar o beguinte;
Por Decreto de 8 do mel:. l>roxifllO passado.
Regimento de Caoallario N.· 2, Lanceiros da RAINIlA.
Tenente,
o Alferes, D. Francisco de Almeida ; pM se achar comprehendido
nas disposições do §.•. 1. do ArllJo ~." da Carla de
Lei de Q3 de Ahril de ls,tá.
Por Decretos de 1:1, do dito me ....
Batalháo
de Cara dote s N: 8,
CIlpil10 G.ndllndo,
o Capitão Graduado
de Infanteria
em disponi ..
bilidad , Manoel ~faria.
•
Regiment» de [nfanlerin N." 7.
Capittio Grllo,wdo,
o 'ap rào Ciradul\tio de lnfantcria
cm disponibilidade , .< ~iSlO t ntonio Bar, la Feio.

Chefe

0

Q:

Batalliâ» de Veteranos.

Reformado
na eonforrnidade
do Alvará de Hl Ul' Dezembro de 1790.
fieu udo nddido no referido Batulhào , o Alf,res de Infunieria em
inactividade
temporaria,
Joaquim
Leite; por lhe aproveitarem
as
disposições da Onrtu de Lei de }9 de Agosto de 1853, e do De
creto de 23 de Outubro d 1851.
3, o Bntalluio ,l1ovel de Atiradores, Volllutarios da Carla.
Capitrlo da 7." Ccmpanhia , o 'ff'llente,
João Gazul.

_w.~.-

'

Sua Ex." o Marechal,
derermrnu que o Official abaixo mencionado lenha o destino que Ihl! vai designado.
3,0 Ualalh(ío de Feterono ••
Alf,.t(.S reformado nddido , o Alferes reformado uddido ao ~ .. Batalhão de V teronos,
Joaquim
Leite.

__ . ~-----

Em virtud
do Aviso do l\1l1libtlHio ('O Guerra,
Sua Ex." o Ma.
rechal , mund u d .darar A pirante a Official , com a "rndunção de
Prnne.ro Sar~(,lItl),
por lhe oprovf'itnr o disposto no 'Arligo ;,7 ~o
Decreto de li dt' D.>zemhro de )8~1, o Alumno do Ueo' Colleglo
.l\lslltnr com pr,'çu 110 B!lta hão de Caçadores
N: ) , I~duardo Augu lo .Boo de So 1.0.
Sun Ex," o Marechal,

-~~._manda

decl

te acuar comprel.ondido ,na8 diap06içoci

rar Aspirante a Omeiol, por
das Leis de 17 de
ovem-

*

bro de 1Bj.1, e Õ de Auril
Infanteria
N: 7, Domingos

de ]815, (I Soldado
José Enncs Junior.

do Regimento

de

-.>6~.-

Relação

dos âlumno« da l~'scólt4do Exercüo , que foram premiado.
nf,S Cadeiras abaixo mencionadas,
que [rcqueutoram
a referida
Escola, no mwo lectivo de 18f>3 (J 185·]., e daquelles que o teriam
sido, se podcssem ser considerados como A lumnos Ürdinarios,
1." CADEIRA.
Manoel
Paulo de Sousa,
Alferes AIllmno
do Batalhão
de Caçadores N, o 3 = 2. o Premio pecuniario ,
Pedro Freire de Almeida,
Primeiro Sargr-nto Grnduado Aspirante
a
Omeial do Batalhão
de Caçadores
N.' 4.. = 1.' Premio pccuniario ,

2."

CADEIRA.

José Elias Garcia , Sold ado Aspiran te fi Oflicial do Regimento
de
Granadeiros
da H.AINIlÂ
= ].0 Premio pccuninrio,
3." CADf.IRA.
Antonio Joaquim
Perelra , Alferes A lumno do Batalhâo
de Caçadores N.' 2 = 1: Premio Iwcuniario.
4.,& CADElltA.
(1.' PAJlnn:.)
Antonio
Joaquim
Pereira.
AlfNCs Alumno do Butalhjio
de Caçado.
res N" 2 = 2." Premio pf>cllllial'io.
J>cdro Freire de Almeida,
Prlmeiro Sargento Gradllado
Aspirante
n Officinl do BlltlllhflO de Caçadores
N: 4
Premio honorifico
em 3." log ar.
José Elías Garcia,
Soldado Aspirante
a Official do Regimento
de
Granadeiros
da RAINHA
= 1.. Premio pacuniar io.
João Baptista Schiapa
de J\zevêdo,
Puiaauo
Premio honorifico
cm 4,· logar.
A lumnos qzu teriam sido premiadoR,
se podessem ur considerados
corno Alumnos Ordinarios,
La CAPEIRA.
José de Albuqucrque
, Segundo
Sargento
do UC'gimento
de Cavallaria N: 4 = Premio ho norifrco em 3,G Jogar.
Francisco Antonio
de Brito Limpo,
Cabo Aspirnnte
a Olliciol do
H.cgi men to de ln fan teria N" 8 = Premio hOlloriiko
em 4·" log ar,
4.,& CAPETltA.
Lulz Porfirio da MaUa Pezndo , Alferes Graduado do Batalhão de
Caçadores
N: 1
Q,o Premio
pecuniario.

=

=

=

--~.-

Sua Ex," o Marechal, manda declarar
o legllinte:
1.'
Que o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N.o 8,
Augusto ~oijé de Sousa,
não gozou n licença publicada na Ordem
do Exercllo
N: 36 do corrente nllIlO.
2:
Que a liccn.ça da J unla, cOllcedid~ pela Ordem do Ex.ercito

[s1
, N"

36 do presente an no, no Capililo Graduado
do Batalhão de Cuçadores N" 8, José I gnHcio de Oli veira , foi Ira nsferida para \ISO
externo das a~llas das Ca ldas da Rainha
lia sua origem; em consequencia deste Corpo haver sido mudado puca a l ," Divisão Militar.
3:
Que é r ..formado,
e não graduado,
o Cirurgião de Brigada.
Antonio Joaquim Namorado,
fi quefl
diz respeito fi licença da Juuta, publicado IlIÁ Ordem do Exercito N. o 39 do corrente anno,

-.~jt-

Licen.fl1' arl, ítrada« por motwos de moléstia fie, OJ.'ficiaes abaixo de.
clarados ; e confirmadas lim· Sua Ex.
o Marecftu.l.
EI/''- Sessáo de ó do mez pn)xtrrlO passado,
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadoces
~ .. 8, Vicente do Cruz Ma.
chado , quarellta dias para Iazer uso cxternnme nte de banhos sul.
íurosos de S. Pedrn do Sul nu sua ori;~I'Ul.
I~m SeHsd(l de 7 do dilo 1I1(~.
Ao Cnpilão Graduado
Ajudnntc
do Bat aluüo dI' Caçndores N." 3,
Jnnuario
Ferre r a l\1(U'hado, trinta dias 1 ara uso de banhos lher.
rnaes da nl~dc na sua ong- .. m.
o Alferes do me mo B lalhl\. , Antonio Pereira da Silva, trinl"
dias para uso de banhos thermecs da H~de na sua origem.
Afl Cir\lfgião Ajudante
do dilo Halalhr~o, Fiel Augusto dI' AZf'vêdo.
Leitão, quarenla dias pafa faaer uso do. hauhos do mal n .. Povoa
de VllnilU; cornêçando orn á do corre n t e IIl('Z.
Ao Capellão
do referido
Batalhão,
Luiz 'f ,ixrira de Ma~alhãe8.
trinta dias para liSO de banhos IhernllH's
da nôde na sua origem.
/!,'m • cuâo de 9 do dito me".
Ao Major do Bntalhão
de Caçadores N."7, Domingol Jo.é Venan('io da Cunha Moniz, trinta c cinco dias para uso das Caldas de
Vizelln na slIa origem.
Ao .l\1ajor Graduado do mesmo Balalhilo, José P('drQ Soares, cin.
coenla díllS paro SP. tratar,
c tOlllar bnnllos ~ulfllroios
cm Vizella.
Ao Mnj Ir Graduado do r('ferido Corpo, MOIl el J()(Iquim Hodrigup.a,
cincllenta dias pata fazer uso interao das aguas sulfuros8i de Vi •
. zell~ na sua origem.
Ao Cnpilão do dito Batalhão,
A"tnni~GomC& Pinto Guimoruea,
trinta dia$ para u o de banhos do mar na Povoa de Varzim;
11 começar em li> d~ Sel~mbro.
Ao Tenente Graduado
do mencionado
DOlnlh;lO, Monoe! Ferreira
Corrêa I trinta dia~ para \1&0 interno e cxtC!fIIO de aguas sulfuro&

sas

('01

ViZt·llo.

Ao Capelliio do sobredito Dntn!hrlO, Jo (! Murin da r ainha dOi Anjos, trinta dias para C(lntinnar
a cOllvulc~ccr
em ares de campo.
Em 8(111;0 de 17 du dito me ...
Ao Primeiro Tenenle Graduado do BoladQ Maior de Artilbena I ser·

[ 4 ]
'Vindo no Arsenal elo Exercito,
Antonio da Fonsêca , trinta
para fazer uso interno das Caldas da Rainha na sua origem.

dias

-*~*-

Li;eW;tls ,.egidadas concedidas aos Of.ficiacs abaixo indicado.,
Ao Mp.jor do Hegimento de Infanteria N ."4, Manoel Rodrigues Affonso de Campos,
quinze dias.
Ao Alferes Graduado do Regimento de Infanteria
N.·7,
Fernando
Augusto Rebê!lo,
noventa dias.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Infantcria
N," 1~, Lou,
renço José Henriques,
quarenta
dias.
.
Ao Capitâo Graduado de Infantcria em disponibilidade,
Severo Leito
Canreira,
quinze dias.

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

Foram confirmadns por Sua Ex," o Marechnl , as Iicenças que os
Srs. Commandantes
da 1.", 2.\ :3."',4 a, 6.", 7.", e S.a Drvrsôcs Mi.
Iitaros , participaram
ler concedido
aos Officlaes abuixo mcncinna ..
dos, na con formidade do ~. 11 da dplprminação
da Ordem do Exercito N.· 63 de U de Outuhro de 185 L
Ao Primeiro Tenente
do Estado Maior d,· Ar~i!hcria,
1\! ixo José
Pereira,
pror ogação
por quinze dias,
Ao Capitão Graduado do 1t('giIlJClltO de Cavallaria
N." 1, Jacinto
José Silveiro , quinze dias.
Ao Alferes do dito Regimento, Fernando Maria de S,í Camêllo, 15 dias.
Ao Alferes do Regimento
de Oa vallaria N.· ,.I" Manoel Augu;;to de
Miranda,
quinze dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de CnvaUaria N.I> 8, Augusto
Cezar da Cunha,
quinze dias.
Ao Tenente do Batulhâo de Caçadoros N .,0 5, José Henriques da
Costa, quinze dias; contados de 15 do mez proxiuio passado.
Ao Tenente Graduado do Reglfilcnto de Granadeiro,
<ln H.UNHA,
com exercicio de Ajudante
do Datillhão Nacional
de Santarem ,
Joaqllim José dá Graça,
qUlIJze dias.
Ao Alferes Graduado
do Regimento de Infanteria
N.·7,
Fernando
Augusto Rebêllo,
quinze
dias.
Ao Alferes do Regimento de Infuuteria
N.· 8, José I'erolra Uun.
Tiques de Canalho 1 quinze dias.
Ao Alferes do mesmo Regimento, Manoel Joaquim dos Snntos , 3 dias,
Ao Major Graduado do Regimento
de Infanteria
N.· 9, João nomes RalIJalho, seis dias; contados de 14 do 111ezproximo pnssndo •
.Ao Alferes addido ao 3,·Batalhâo de Veteranos,
José Augusto Carneiro de Azevêdo, quinze dias.

Na ausencia do Chefe

t.'stado MaitJr do E'xcrcito

;t.-_;

~

~ ..<'/7' .'

O ,9'ttl)-Chefe int..C~in.
-

d. ()

~'JII'

.. ,;....

"

= ~ r$.

;/

..../

</~

".-v /
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N.1t 42.
Qoorlel General na Rua de Santo Ambror.io, ~m 7 de Setembro
cU 1854.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

o

Ex."
Marechal
DUQUE DE SALDANHA, Commondante
do Exercito,
manda publicar o seguinte:

em

DECRETOS.
Conformando-Me
com a Proposta do Conselho da Escola do Exercito: Hei por hem t em Nome de EL.REJ,
~ cm virtude do Artigo oitenta e dois do Decreto de onze de Janeiro cle mil oitocentos
trinta e sete, e Portaria de nove de Julho de mil oitocentos cincoenta ,~ dois, Determinar que seja difmitivamente
provído na substituição de Lente da sexta Cadeira da referida Escola, o Capitão Gra.
d uado de Arulheria
, José Maria Cabral Calheiros. O Presidente do
Conselho
de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino d08
Negocies da Guerra,
o lenha assim entendido,
e faça ex ecutar , Paço de Cintra,
em vinte e um de Agosto de mil oitocentos cincoenta
e quatro.
REI,
Regente.
Duque de Saldanha.

=

=

Tendo Eu por Meu Real Decreto de dezenove do corrente,
Deter·
minado que o Cir urgiâo Ajudante
do Regimento
de lnfanteria
número dozeseia , Henrique Leopoldo Lopes G Ilibara, vú servir por es.
paço de seis annos na Ilha de S. Vicente da Provincin de Cabo Ver.
de: Hei por bem, em Nome de EL.REI,
Prornovê-Io
ao Posto de
Cirurgião Mór do Exercito de Portugal,
sem prejuiso dos Facultativos mais antigos da respectiva Classe; freando com tudo esta Mi.
nha Resolução de nenhum effeito , quando o agraciado por qualquer
motivo deixe de completar
fi COlOmissão para que
foi nomeado. 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 de Cintra,
em trinta e um de Ag-osto de mil oitocentos cincoenta e quatro.
REI, Regente.
Duque de Saldarlha.

=

-*~.-

=

Por Decreto de 8 do me$.proximo l'aSladu.
Rcg1mento de Caeolloria N.· 5.
Tenente Coronel, o Major do Regimento de Cavallnria N.· 2, Lanceiros da [tu lIA, Frnncrsco Antonio Borges: na vacatura do fallecido Tenente Coronel daquelle Corpo , Pedro Maria de Brito

TaboIda ..

•

Sua E,x,~ o Marechal,
determina que os Officiae'3 abaixo meucio»
nados tenham os destinos que lhes vão designados.
Regimento de Cavallaria N.· 1.
Tenente Coronel , o Tenente Corooel do HcgimeQto de Cava1Jaria
N.· 5, Francieco Antonio Borges.
.
Regimento de Cavaltm'2a N.· Õ.
I
Tenellte Cororiel , o Tenente Coronel do Regimenlo
de Cavallaria
N.· ~, Lanceiros da RAINHA,
Francisco Antonio de Sousa; continuando na Commissâo em que se acha.
RegimentQ de Infunteria N." 7.
Commandanlc
da 3.a Companhia,
o Major Graduado do Bat alhâo
de Caçadores N.· 8, Balbino J05é de Barros ; continuando
na
Commissâo em que se acha.

_.~~.~

Postos e vencimentos mensaes com qUl'! ficâo os Offlciace abaixo
mencionados,
a quern , 110 mez de J ulho ultimo, foram reguladas as
refórmas que lhes haviam sido conferidas.
Marechal de Campo com 60$000 reis, o Sr. Brigndeiro , Henrique
de MelJo Lemos e A lvellos, reíormado
pela Ordem do Exercito
N,· 70~.8f>1;
Tenente Coronel com 38,$000 reis, o M3jor de
Úi$íí'ípnll, "João José Cordeiro, reformado pela Ordem do Exercito N.· 9~ de 18ál; Tenente Ooronl1l COIIl 38$000 reis, o Ma.
jor de Cavallaria,
Diogo de Sousa Folquo , reformado pela Ore
dem do Exercito N" 3 de 185~: Major com 38.$000 reis, o Capitão (~ual'tel Mestre de Cavallaria,
João Baptista da Silva, reformado peJa Ordem do Exercito N: 2Q do presente nnno; Ca.
pitão com 1b$000 reis I o Tenente de Engenheiros,
Antonio Pau;
]0 Duarte
Pereira,
reformado
pela Ordem do Exercito N. o 3 de
1852; Capitâo com !av$OOO reis, o Tenente de Infanteria,
José
Maria llharco,
reformado peJa Ordem do Exercito N" 44 de 1853,
Tenente com 15$000 reis, o Alferes de Càvallarin,
João Luiz de
Oliveira Fruzâo , reformado
pela Ordem do Exercito N.· 9f> de
18f>1; Tenentes com 15$000 reis, o Tenente Graduado
de Ca«
vallaria,
Antonio da Fonsêca Faria,
e o Alferes de Infanteriu ,
Francisco Ignacio,
reformados pela Ordem do Exercito N" 7 de
18õg; Tenente com 15$000 reis , o Tenente de Infanteria,
João
Morues Corrêa de Castro , reformarlo pela Ordem do Exercito N.·
23 de ]852; Tenentes com 12$000 reis, os Alferes, de Cevallaria , Carlos de Abreu Sêceo , e de Int'ar.teria,
José Elizardo Pombeiro, reformados pela Ordem do Exercito N.· 36 de 18[)~; Te.
nente com 7$500 reis, o Alferes de CavalJaria,
Joaquim Ferrei.
ra, I'Cformalto pela OrdpOl do Exercito
22 do presente anno;
Cirurgião Mór com 18$000 reis, o Cirurgião Mór, Manoel Filippe
de Almeida, reformado pela Ordem do Exercito N.· 11 de 18[)~.

N"
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•

J

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar o seguinte ~
1.0 Que o Major Graduado
do BalalhitO de Caçadores
N.'-S,
Alvaro de Sá Pereira" só g-ozou vinte e quatro dias da licença publicada na Ordem do Exercito N. o 36 do correu te anno.
2.· (~ue o Capitão Graduado do Regimento de Infanteria
N.';;,
Anacleto José do Avelar , exerce as funcções de Ajudante do mesmo Corpo desde 12 de Julho ultimo,
.
3: QIJ6 a licença registada concedida, pela Ordem do Exercito
N. o 40, do corrente a nno , ao Tenente Coronel do Regimente de In«
fan teria N.' 1:), Francisco Silvestre Leotte , deve ser contada de 2~
de Ago~to ultimo, e não de JS do dito rnea,
..~-Q(.,..Licenças arbitradas por moucos de molestia ao, OfflCiae& abaizo de!,
elaradoe e confirmada. pO'l' Sua, Ex.· u jUarechul.
Em Se .. âo de 10 elo fIleJ:. proximo passada,
Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria
N:4,
Carlos Ma,
ria Corrêa de Lacerda,
trinta dias para cont inuar a tratar-ee,
Em Sess';fl de 17 do dito me,..
Ao Sr. Coronel Graduado de Artilheria em disponibilidade,
Manop.l
Velloza Castel!« Branco,
quarenta dia, pura fnaer uso dos banhos
do mar,
Ao Capitão Graduado do 1.. Regimento de Artilhelia,
Antonio d.
Conceição Ferreira,
trin ladias para fazer uso dos ban hOI das cat~
das da Rainha na sun origem,
Ao Major do Regimento de Cavaltaria N:2, Lanceiros da RAINHA"~
Francisco Antonio Borges, trinta dias para fazer uso dos banhos
do Arsenal.
Ao Tenente do Regimento de Cávaltaria N: S, Joâo Pedro Tua"
res Trigueiros,
trinta dias paro se tratar.
.
.Ao Major do Batalhão de Caçadores.N:
I, Franclsco José da Sil,
va, sessenta dias para uso das Caldas da Raihha , e banhos do mar.
Ao Major Graduado
do mesmo Batalhã(),
com exerci cio de M.ajor
no 1.0 Batalhão Movei de Atirodores, JOEé Antonio da Costa Me'ndes, quarenta dias para fazer uso dos banhos do Estoril.
Ao A lferes do Batal hão de Caçedoree N: Q, EQ,lilio Augusto Calás,
quarenta dias para se tratar,
'
Ao Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores N" õ, Ant,oQio
Maria de Brito, trin ta dias para fazer uso dos banhos do mar •.
.Aa <Japitão Graduado do me$IlIO Batalhão,
Joao Galdino dos SeRtos Plaquet,
trinla dias para fazer liSO dos banhos do Aneoal.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Granadeiros
da RAINHA,
Francisco, BernardinO de Sá Magalhães,
trinta dias para fazer UIO
dQ6 banhos do mar.
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Ao Tenente

Coronel do Regimento
de Infanteria
N.· 1, José Ma ..
ria Gomes, trinta dias para fazer uso dos banhos do mar; a eomeçar em lá do corrente mez.
Ao Major do mesmo Regimento,
Joaquim Vieira Maria, trinta dia.
para fazer uso dos ba n hos do Estoril.
Ao Major dollegimento
de Info.nteria N.·13, José Maria da Silva ,
quarenta dias pura tomar banhos das Caldas de Vizella na sua
origem; começando cm Qt do corre-nte mez ,
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Sebastião Botelho Pime ntel Sarmento,
trinta dias para continuar
o seu tratamento
em ares de
, campo.
Ao Capitâo
Graduado
de Cavallar ia , cm Com missão na Escola Ve.
tirinaria , Luiz José da Conceição,
trinta dias para fazer \190 dos
banhos do Arscnn] da Marinha.
Ao Capitão reformado addido no I: Batalhão de Veteranos,
José
Maria de Oljveira Prezado,
u int a dias para fnzer 1150 dos banhos
das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Officinl de 1." Classe da Hepurtiçiio
de Liquidaçâo
do Ministerio
da Guerra,
Militão Theodoro Borxado Nunes, quarenta di.ls pa.
, Ta fazer uso de banhos do mar,
Ao Officin! de 1.' Clusse da Repurtiçâo
de Coutabilidado
do mesmo
Ministerio,
Henrique Jeronymo de Carvalho Prostes , sessenta, dias
para fazer uso dos ba n hos do Estor ii, e gozar ares de cn rn po,
Ao Aspirante addido á mesma Repartição,
ManQel Ricardo Gomes
de Faria,
trinta dias para se tratar,
Ao Amanuense da Secretaria do Supremo Conselho ele Justiça l\Iili.
tar , Joaquim Justino Rebêllo , quarenta dias para fazer uso dos ba ..
1) hos do Estori I.

.Em &s.&o de 19 da dito me~.
AoCapitão do Bntalhi\O de Caçadores N: 4, Antonio Mal'ia Maurity,
quarenta dias para con tinuar a tratar-se , e usar dos banhos do mar.
Ao Secretario da 8. a Oivisi\O Militar, José Quintino de Oliveira Travassos , q uaren ta di as pa r (I uso dos ban hos do ma r; a -começur no
1.o de Setem aro corren te.

l.icenças regidada,

-.:t.,;~*-

con()edida~ a08 O.fftc;ncs ahai~o ;?ulicadn••

Ao Capitão Graduado
do 3.· Regimento
de Ar nlheria , empregado
no Ministerio da Guerra,
Thiago Augllsto Vello1.o e Horta, aetenta dias; contado!! de 26 do mez proximo passado.
~
Ao Alferps do Regimento de Cavallaria
N." 5, Ladisláofitonio
Sá, trinta dias.
/i'
.

--7

O Chefe inle,.ino do Bdlldo Maior ~;;;;'to

~~

~/

N.O 43.
Q.tUJrtel General na Rua ele Santo Ambrol'o, em 14 de Setembro
de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex," o Marechal

Chefe

do Exercito,

DUQtJE

DB S.lLDANHA,

Commnndante

ena

manda

publicar o seguinte:
DECRETOS.
Tendo o Coronel Graduado
de Engenheria,
José de Freitas Teixeira Spinole Oastel-Branco
, Lente Cathedratico
da segunda Cadeira da Escola Polyteclinica , completado
trinta c dois annos de
bom e effecuvo Serviço no Magisterio:
Hei por bérn , em Nome de
EL.H.hI, Conce er-Ihe 1\ jubilação com o augmento do terço do
ordenado,
em l:onformidade
com o disposto no Artigo quatorze do
Decreto de onze de Janeiro de mil oitocentos trinta e sele, e por se
achar esta cOllcessito dentro das prescripções dos paragrafos primeiro e segundo do Anigo quatorze da Carla de Lei de cinco do corrente mcz, O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Seeret rio de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim
entendido,
e faça executar.
Paço de Ciutra , em vinte e um de
Agosto de mil oitocentos cincoenta e quatro.
REI, Regente.

=

=

Duqu« de Saldanha.
Attendendo
no que Me representou o Tenente Coronel do Estado Maior de Ar tilheria , Joaquim Thomaz do Costa: Hei por bem,
em
orne de EL-RE I , Exonerar o dito Tenente Coronel da Com ..
missâo para que fui nomeado por Decreto de dezenove de Abril ultimo, e Nomear para o logar que assim fica vago, na mesma Commissão, o Brigadeiro Graduado,
Chefe de Estado Maior do Commando Geral da dita Arma, José de Sousa Andrade.
O Presidente do Conselho de ~Iinislros,
Mini~tro e Secretario de Estado interino dos Nt-gocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço de Cintra , em vinte e nove de Acosto de mil oitocentos cincoenta e quatro.
!lEI, Regente, = Dllque de Saldanha.

=
__.~~It-

Por Decreto de 10 (lo me~ protcimo pauado.
• Reformado
na conformidade
do Alvarú de 16 de Dezembro de 1790,
pelo lia ver requerido,
e ter lido julgado incapas de Serviço activo, o Cirurgiao Mór cm inactiVidade temporaria , José da Silva
Machado.

_.~.-

. ~or Decretos de 22 lie Ago.to prox imo passado,
expedidos pelo
~lsJ.erlo dos egocíos do Reino,
foram nOUlendos Cavalleirol d

•
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Ordem
Militar
de S. Bento de Aviz " o Major Graduarlo
de Cavallaria em disponibilidade,
Joaquim
José Urbano
de Carvalho;
e os
Capitães,
do Batalhão
de Caçadores
N.~ b , Fernando
de Figueiredo; e de N." 9 da mesma Arma,
José de Olivl"ira C.~lIeiróz; deveudo o. agraciados
sollicitar
do referido
Miuistcrio , os respectivos
Di.
plornas , dentro do praso legal.
Sua Ex. a
nados tenham

O

Marechal,
os destinos

-.~.-

determina
que os Officiaes
que lhes ":l0 desig-nados.

Bat.illuio
Cirurgião
res N."

Ajudante,
1, Antonio

o

Vianna.

de Tnfantcria

Capitl'LO Graduade
, o Cap'tâ» Gr ad uado
teria N" 12, Matllil1s Cyprlauo
Pereira

Reglmcnto
Regimento

de

do ]tl'g' mento
V ef'lozo ; pelo H'C] ucrcr,

Heitor

1\',.
1 nfanteria
N.·

de Infanterie

Regime1lto de Iofanteria
de

19.

N" 10,

Francis.

1 f.•

N.·

3,

Antonio

de

N.· 16.

Cirurgião
Ajudante,
o Cirurgião
Ajudante
res N.· 5, José Caetano
I'creiru.

lfalalháo

de Infande l\Jacêdo.
-

do Il,'gimento

de Intonieria

o Alferes

J"

N.· 10.

de l nfantcrio

Trnenle,
o Tenente
do Hegimento
co de Mcna A pparicio.
Alrerl'&,
Sousa

mencio-

de Caçadores N.· 5.
do 13al<111111Ode Caçado-:

Cirllrgi~LO Ajudante
de Cnrvalho
Hibeiro

Regimento

abaixo

do Batalhâo

de Coçado.

rCfCrf71U>3.

Addidos
no referido
Batalhilo,
o Cirurg'rlO
Sdva Machado;
e o Capitão
rr-for mado
de Veteranos,
José dos Santos H07a.

Mór reformado,
.José da
addido
00 3.° Batalbâo

---.~.---

TIm virtude do Aviso do Ministerio
da Gnerra , Sua Ex," o .Mar,..
chal Duque
de Snldan h a , manda
declarar
Aspirante
a Official , com
a graduncâo
d« Primeiro
SarO'ento,
por lhe aproveitar
o disposto
no
Artig o 37 do Decreto
de 1 li:)de Dezembro
de 1851,
o Alumno
do
Jtt'nlCollegio
Militar,
com praça n o Regme n to dllCovl1l1llriaN.'Çl,
Lanceiros
da RA1NIlA,
Hugo Goodair
de Lacerda
Castello
Branco.

L;cenç(I1 arúitrada,

~.--

--..

por motivos de rl!fllestifl

.(706 O.fficiae, abai.ro dee confirmada. ror .'11/(7 I~'a:.a IJ 31arechu.l.
Em Ses.do de Q6 de JI/lho ?tI/imo.
o Major
Graduado
d", Tnfantrria
em disponibilIdade,
José '1't·ixei.
ra Hf'bêllo,
sessenta
dias pora fazPr liSO dos hanhos
das Calda.

durado.,

da

Rainha

na sua origem,

e gozor

da

mudança

de clima.

Em Seudo de 15 do me;. p"oximo pauado.
Ao Cirurgião AjuJalll.:
do Regimento
de InfanLeria N" 7 , Jo&é

A,_.
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tonio 'de Ml'lIo Vieira,
ro , e con valescor,

Em
Ao

trinta

dias

para

concluir

SeSiáo de 23 do dito

o

seu

tra(amel'l~

me'!;.

Primeiro Tenente
do 2: Hegimento
de :\rlilheria,
Paulo
Eduardo Pacheco,
quarenta
dias para flll.N uso de banhos
do mar em
Setuba l ; começando
em W do corrente.

Em

Susáo

de

Qi)

do dü« me".

Ao Tenente
Coronel
Graduado
de ArtilhNia,
Major
da Praça
de
Abrantes,
Francisco
Mônteiro
de Carvalho,
quarenta
dias parauso de agu3s ferruginosas
cm ares de campo.
Ao Tenente
Coronel
do Regimento
de Cavallaria
N" 4, José de Vaso
conce llos Corrêa , trinta dias para uso dos banhos
do mar na Pe.
dreneira
: começando
PfTI 29 do dilo mez ,
'
Ao Capitâo
Gr ad un do do mp,lJI) I:cgim<'nto,
JoséMaria
Pinto,
trino
ta dins para II~() dos banhos do mar lia Pcdreneira;
a começar
em
18 d o rOrJ!'llt!' m ez •
.Ao Oa pitào nraduado
do. referido
Regimcnto , Gaspar Joaquim
de
SOlha,
trinta
dias p:lra US) externo
das aguas das Caldas
da Rai.
Ilha na .110 ori!if'IIl.
Ao Tenente
Grnd uado do dito Il.cgirnento
, JosP. Vicente
Taborda,
trinta
dias para uso dos banhos
do mar lia Pcdreneira
; a começar rOI 10 do corrente
mea,
Ao Alf('H's do sobr cdito Rrgimenlo,
Francisco
Maria
Esteves Vaz ~
tr iu ta dia. pars IbO de leites , e gozar ares de campo.
Ao Alferes do me ncion ado Corpo.,
Julio Cez ar deVasconcellos
Cori êa , t r intn dias poro
uso dos banhos
do mar na Pedreneira;
couH'çanJo
em Q9 do referido
mcs.
Ao ClrurgitlO Ajlldante
do supra-mencionado
Corpo,
Llliz Miguel
Dias , quarenta
dias pnra fazer LISO dos banhos do mar na Pedreneir a ; fi conlcçnr
no J •• de Setembro
corrente.
Ao Cape llão do citado ne~imento,
Caetano Gonçalvl's
Galhardo,
lrinta dlll~ para II o d08 banhos
do mar lia Pedreneira;
fi começar em 18 do corrente
mes.

Bm Scs~á() de 7 do corrente

mel •

.Ao

Tenente
Graduddo
d,) Batl!hií.1 de Caçndorc~ N.· 2, AssistE'nle
do COl)'lmando
cm Chefe
do Exercito,
Luiz A Ilgusto Perestrdlo
Vasconc"lIos
t' S.. u 'a,
~inlf' dia. para fazer uso da~ orruas das Cal.
da. da Hainha
na slIa origPnl.
o
Ao As.i.lente
do me.mo Commando
em Chefe, José Joaquim 'Wen.
cesláo Lcal,
quarenta
rilas
pnra 1100 dús banhos do mar.

->~.-

. Li~'''f')'reg .. tadn. cOUf:e,ti la. a(}~ O Ilicil/c, al,aizo in(.licado ••
Ao Alf"rcs Graduado
do R!,~'nH'nt"
de"Caval/aria
N"~, Lanceir~i
da lt,UNUA, Antonio de Almeida Coelho e Campos, sessenta dias.
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..lo Tenente do Recímento de Cavallaria N.·b, Francisco de Moura Portugal , pr~rogação por sessenta dias.
Ao A lferes do Batalhão de 'Caçadores N. ~8, André Barba Castello
Branco,
noventa
dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçudores N. o 9, Joaquim Pimenta de
Gusmão Calheiros,
prorogaçâo
por trinta dias.
•
Ao Major Graduado
do Hegimento de Granadeiroa da RAINHA, Jor.
ge Augusto Altavilla , 'noventa dias.
Ao Capitão Graduado do H.e~imellto de Infantcria N," 11, Gabriel
Corrêa de Brito, prorogação por trinta dias.

-.~.-

· Foram confirmadas por Sua Ex" o Marechal,
ae licençns que 01
Srs. Commandnntes
da La, 2.a, 4.&, b,a,. e 10.& Dlvuôes Mili.
tare8, participaram
ter concedido
aos Officiacs abaixo menciona.
40i, na conformidade do §. 11 da determinaçâo
da Ordem do Exercito N" 68 de 14 de Outnhro de 1851.
Ao Cirurgião Mór do 3: Rri-{imenlo de Arlillierin, Joiio Lourenço

· de AllUeida Sonres , oito dias.
Ao Tenente do Regimento deCovollaria
N. 4, Herculano José Pereira, quinze dias •
.Ao Major Graduado do Regimento de G ronadeiros da R~ I IIA, com
exercicio de Major do ltegimenlo de Anillll'ria da CJrt , Jorge
0

, AUCI'lIsto Allavilla,
Ao Majnr Graduado

quinze dias,
do Regimento dc Infan trria N. 0:3, Alexandre
da Gama Pimenta,
quinze dias.
Ão Capitão Graduado do Rt'gimenlo de Infanteria N.· 5, Augu.to
Cezar da Silva Sieuva , quinze dias
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento , Manoel da Silva Sala· zar de Brito , quinze dias,
Ao Tenente Graduado do referido Regimento,
Francisco Loduvino
Homem da COita Noronha, quinze dias,
.60 Alferes Graduado do Regimento
de Infanteria N." 7, Fernando Augusto Rebello , prorogal,'(lO por quinze dias.
Ao Capitão do Regimento de l nfunteria N." 8, José Antonro de Oli-

veira Guimarães,

quinze dias.
do He;;imento de Infanteria
N." 10, Luiz 'de
Vasconcellos Corrêa de Barros , quinze dias.
Ao Major Graduado do H.f"gimenlo de Infanteria
N" 13" Apparicio Ferreira,
quinze dias.
Ao Cirur",ião Ajudante do H.e"imento de Jnfanteria N" l6, I1enri.
qtte Le~poldo Lopes GUi!>..r';., quinze dias.
Ao Alferes do Regimento de Infantaria N:17,
JU6tillO Augusto)'ei.
xcira, quinze dias.

Ao Alferes Graduado

N.O 44.
-t-

QWJ,.tel General na Rua cU Santo Ambro ..io, ~m 21 de Set~m'br.
de 185-1-.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua Ex.Chefe

o Marechal

do Exercito,

DUQUE

manda

DE SAl.DANH.\.,

publicar

Commondante

ena

o seguinte:

DECRETOS.
Attendendo
ao q\Je Me representou o Major do Exercito de Portugal,
Diogo Ma ria de M ornes : Hei !l0r bem, em Nome de E L.
RE [, Dar-Ihe por acabada a Com missão para qnp foi mandado servir na Provin cia de Cabo VerdI". O Visconde d ' Athog nia , Par do
Reino , Ministro e Secretario de Estado dos Negncios Estràngeiros,
e dos da Marinha e Ultramar,
assim o tenha enlehdido,
P. faça executar. Puço em vinte e nove de Ag'osto de mil oitocentos cincoentU
e quatro. = REI, Regente. = Visconde d'.Atlwguia,
Conformando-Me
com a Proposta do Marechal,
CClfumundante
em Chefe do Exercito : Hei por bem, em Nome de EL.REl, Promover no Posto de Alferes, para o Batalhão de Caçadores número dois,
o Alferes Alumno do mesmo Corpo, Antonio Anaclero da Silva Mo ..
raes ; em attenção
ús circunstancias
especiaes em que se acha, e á
sua diatincta
carreira
Ar-ademica
, tanto no. Escola Polytechnica.,
como na do Exercito,
obtendo prcmios em quasi todos os annos do
respectivo Curso, de ums e out ra Escolas, e aos motivos imperiosos
que o impedem de satisfazer por em quanto ao exame da Equitação,
materia unica que lhe falta para estnr complellimente
habilitado com
o Ourso do Estudo MaIOr, exame este de pouca importancia
para.
um Estudante disun cto , e que além disto está determinado
como acces ""rio lIO refendo Curso e8tabell'cido
nos Decretos de onze e doze
de Janeiro de m:1 oitocentos e trinta e sele; ficando porém obrigado a fazer o dito exame, antes de passar ao Poslo de Tenente.
O
Presidente do Consf>lho de Minislros,
.Ministro e Secretario de Es.
tudo mter ino dos Negocies da Guerra,
o tenha assim entendido,
e
faça exe utar. Paço de Mafra I em trinta e um de A<l'()sto de mil
oit cf'.l\o
inc en 1\ e quatro: = REI, Regente. = D~'1w: de Sal ..
donba, (tM __ II.> WioI' /ir~)

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

Por Decreto. de 30 do me';. proximo paBlado.
:1." Dim',áo Militar,
E~onerQaO da Commissão de Chefe de E~tado,l\faior da referida Di.
visão, o Coronel Graduado
de Infuuterin , J~re J, aquim da Sil •

•
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V'Q Pereira;
por ler optado pelo Jugar de Deputado , fIcando COI.lsiderado na Classe dos Officiaes em disponibilidade.
To1'1'(. de S. Vicente de Belém.
Addido, o Co!oneJ rcforrr.ado , Governador da Torre de Outâo , Cnetano José Peixoto.
Torre de Ouiâo,
Governador,
o Major addido ao Forte de Almada,
Caetano MagnCl
Botei ho de VascQncellos.
Disponibilidade.
O Ml1jor de Cavallnria em inactividade tempotaria,
G uilhermo Francisco de Almeida da Silva; em consequcncia
de ha vr rem cessado
os motivos porque linlia passado a I'.la silllllção ;-e o .Major Gra»
duado da referida Arma, e na mesma in a tivrdndo , JOtlO Augusto
de AJ:ncOll!l Braga; por ter sido julgado prornpto para Lodo o Ser.
viço, IlIdq Junta Militar de 81111dl'.
l nactiindade tem pornrin,
O Major Graduado do ll('gimt''ltll dI.' Granar!ciros ou HAINIIA,
Ma.
noel Antonio de .Mollra Cabrnl ; por lN sido jnl.-ado incapnz de
Serviço tempQrariamellte,
pela Jnnlll Mililllr d'J Snudo ; () Capi.
tão do R<'gimento de· Ca vs llaria N.· ?, José Beu encourt A hrPIl,
sern vencimento;
po lo ter requerido
; e o Cilpr.Ii~JO da U"ul l 'nJ>r1.
la de 1\. S. da Yict oria de Montes Claros, José Palmeiro T,rarei.
ro; ficando
n aquel la situaçâo
esperando cubuuonto
para ser rcformado.
Esquadrão de CCl1'allal'i(~ de Fotuntaeio« da Carta e nA T" H/I.
Demiuido do Servi~'o, co n se r van do as honras do Posto, o '!'Pllente
( lIggregado,
.'.~ronyrno Freire Gamciro de Castro;
pelo ter rcquer -rid o ,
e haver completado
o tempo de Serviço marcado pelo H.e..
gularaento
dos Batalho'.'1i Naciollaes.
Por J)cc1'elos de 31 do dito me?:..
Regimento
dr. CavaUaria N.o Q, Lanceú'os da RAINHA.
• Para gozo r das vantagens
de Capitão de 1.& ela.. e, fia conformi.
dade do Decreto de 4 dC;lJalleiro d~ 1837, o Mflj0r Graduado,
I Autonio
Luiz Champalimaud.
Regimento
de lnJa,ntc1'ia N.· 6.
'J'enente,
o Alferes, Eduardo Ildefunso
de Azevêdo; por se achar
compreh!'ndido
nas disposiçõe.s du ~.' .1,,:. do. ~rtigo 9. o du
arta
de Lei de 23 d.c Abril de 184f>. ~r'·~.ÃlI"~~J>. .AI .n.
Por Decreto de 4 do C01'rellt~ me,..
Regil/lenlo de lnfem{"r'!a N.· ] 3.
Tenente,
com a antIguidade
de 8 de Agosto ultimo, o Alferes, Do.
mingos Alherto da Cunha;
por cdur habilitado {'Olll o Curso de
]~tJgenheria na conformidade
do Arligo 3li. o do Decreto de 12 de.
J anelCo de 1837.

Jf
,-)

9
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Por De<,reto 'de 31 de Agosto ultimo,
se determina
qtI~ contem
a antiguidade
do Posto de Tenente,
por lhes pertencer,
de 24 de
Fevereiro de 18f>:l, o 'I'eneu te do Hegimento de Infanteria N.· 5, JoséCorrên 'I'elles Pamplona:
e de 15 de Junho do mesmo anno, o Tenente do H.cgimento de Granadeiros
da llAINIIA,
Julio Augusto Leiria,

-*~

..
-

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionados tenham os destinos que lhes vüo designados.
Batalliâo
de ('vfadores
N.· 7.
Capitão Graduado,
o Capitão Gr aduudo do Batalhão
de Caçadores N.· 2, J05é Mano!'1 M,lItillS.
RCf:(iment() de Infanteria N.· b,
Oapitão GrAduarIo.
o Capitão Graduado
do Regimento
de Infanteria ~ ." 16, ('ypriauo José Alves.
Regimento
de Infanteria
N. o 1 G.
'I'eneute , o Tenente do R ..giruenlo de Lnfan teria N. "15, José da Silva.

-.~.-

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar que por Decreto de 24, de
FI"'<,rpiro ultimo,
foi Agraciado com o Titulo de - Conde de Valte
dtl Heis - o A I feres do ~{egj(J~l'nto de 011va llaria N" 2, Lauceiros
da HA (NBA, D. Pedro Agostinho de Mendoça.

-- ..~...; ..-

Sua Ex. a. o Marechal,
manda declnrar Aspirnntes a Officiaes,
pM se acharem com prehend idos n as disposições das Leis de J7 de
N ovem bro de 181l, e f> de A bril de 18 Jf>, os Segundos Sarsrcn tO!'"
do RegimenLo de r nfanteria 2', Domingos José de Lima da'" Cruz. i'
a do Hegimcnto de Iufauteria
N.: 6, Caairniro de Ascensão Sousa
e Menezes.

-.~.-

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar o seguinte:
1.
(~lIe o Alferes do Batalhão
de Caçadores N." 6, David Lo.
pes da Cuuho Pcssõa , nâo gozou a licença publicada
na Ordem do
Exercito N.· :l6 do corrente anno.
2." (~lIe o Fncultauvo
V{·terinurio do Regimento
de Cavnllaríe,
N.- ], Joaqu.m Gouçalves V.eira,
só gozou ";nte dias da licença
publicada
na Ordem do Exercito N" 37 do corrente anno,
0

-.~.-

arbitradas por 7IlotIVOS de molestia aos Ofjiciaea o"ai~ de ..
cturados, e cOlifirtna,daB lJ07' Sua Ex. a O !}farcc/tul •
.Em Seuâo de 17 do me;:. lJ1'oxirno pasgado.
Ao Lpnte da Escola Velerinllria,
Affonso Olhero,
trint~ dias pa~a
fazer uso do! banhai das Caldos da ]{nioha na slIa ongem.
.
,H", Seuáo de 2á do dito mer..
Ao Sr. COlQnel do Hegilllellto
de lllfauteria
N,- l~J Aqtonio l\1a~

Licença.

[4 ]

da

ria
Veiga,
quarenta
dias para .fazer uso dos banhos do mar;
a começar em ~5 do corrente.
Ao, Tenente Coronel Graduado
do mesmo Regimento,
Francisco da
Silva Roballo Saraiva,
trinta dias para banhos sulfurosos na sua
origem em Manteigas;
começando
no 1.. do corrente.
Ao Capitão Graduado
do referido Re gunento , Antonio Cardozo Oli.
va , trinta dias para fazer uso das aguas Ierreas em Cottn ; come.
çando no 1.0 do corrente.
Ao Capitão Graduado
do dito Corpo, I1ipolito José Pereira,
trinta
dias para fazer uso das a);tlus sulfurosas internamente
na sua ori,gem em Manteigas;
começando
no 1.' do corrente.
Ao Capitão Graduado
do sobredito Corpo, João José Nogueira de
B'rito, quuren tu dias para fuz er uso dos banhos do mar; come.
çnndo em 28 do dito rnez ,
'Ao Tenente Graduado
do mr-ncionado
Corpo , José Feliciano
da
· Silva, quarcntn dias para fazer use das nguas sulfurosos na sua
origem em S. Pedro do Sul, c mais tratamento:
ccmeçnndo no
1.0 do corrente.
Ao Capitâo Q1Iartel Mestre do suprnmencionndo
Corpo , 1'\ ntonio
Ceznrio da Cunha,
quarenta d.as para fazer uso dos banhos do
mar; começando
em 8 di corrente,
Em Sessríll de 28 do dito 1//(7..
Ao Major de Engl'nheria,
Luiz Herculano
Ferreira , qunrenta
dia!
, para fazer uso dos banho. do mar na Pedreneira ; começando em
3 do corrente tnez ,
Ao Major reformado
addida
0(\
1.0 Batalhão
d*, Veteranos.
Jc-âo
· Manoel Ramos, quarenta di as para fazer uso dos banhos do mar
na Pedroneira i começando
em 3 do corrente mcz •

...--.~.---

Licença. rcgilltJrln. concedido» ao. O.f.ficitle. abai:r.o 'fldicado••

AQ Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N" 3, Duarte de
· Mcllo Sér ria , pro rogação por trinta dias.
Ao Alfcres Graduado
do Regimento
de Infnnteria
N! 9, Lniz Augusto de Castro Domingues , prorogoção
por quinze dias,
Ao Alferes Graduado do Regiml.'nto de Infanteria N.· 10, Luiz de VRSconcellos Corrêa de Barros , prorogaçâo
por qunrenta e cinco dias.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N" 11, Pedro Antonio Cabral, quarenta dias.
Ao M'ljor Gradlmdo do Regimento
de Iufanteria
N," 16, Joüo Maria Fradesso da SIlveira,
prorogaÇrlO por um mez.
Ao Cirurgião Mór do Exercito de PortugHI, dt'sPtlchado PI\.r-!l"sc~rvir
.....
na Ilha de S. Vicente da Província
ue (Jabo Verrlc, Henri
Leopoldo Lopes Guibara,
prorogaçrlO por qllin~ diij.',;....--oL'
q
/__...,_
.;..,
~~~

O Chefe interino do E.todo Motor _~ E:eercllo
C

= ",,/

O: _,(t).
r:
N.1
Q.uartel Genera; na Rua de Santo Ambro$io,

-::In

23 de Setembro

de 185·1.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe

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

SA.LD,\NHA,

Commnndante

em

o seguinte:

Por Decreto do Min isterio dos 1 egocios do Rei no , de Q3 de A gos.
to proximo passado , foram nomeaJos Cavu lleiros da Ordem Militar.
de S. Bento de Aviz , o Major Graduado
do Corpo de Engenhería.
Joâo Joaquim de Sousa Folque ; o Capitão Quartel Mestre do Q: Hn.
gímento de AI tilheria,
Silvestre Peixoto de Meirelles;
e o Capitão
do llegimento de Infnnteria
1 .0 17,
Jonquim Aleixo Paes; de ve ndo os agraciados snllicitnr do referido Miulsterio , os respectivos Di.
plornas , dentro do proso legal.
T

- ..~._--

Tendo Sua Magestade,
EL-llEl
H(l~('nte,
cm Nome de EL.
TI RI, Determinado
assistir aos pr ox irnos Officios e Ornções funebres
por J\llIla de Sua l\b~c.:stade Irnperiu l , O Senhor Dl~tiUE
DE
BIL\GA1'ÇJ\,
de Saudosa e gloriosissima memoria,
e não podendo ter iogar,
como é co stume , no dia !2.J, de Setembro corrente,
em
razúo de ser c-te dia daque lles em que o rito da Jgreja n:lo per mil te
a celebração de t aes solemniJades;
Tem por isso designado o dia 25
deste HlCZ para se rezarem na Real Igreja de Sào Vieente de Fór a ,
pela hora do meio dia, os ditos Olfíeios e Orações,
aos qua"s o Mt'smo Augusto Regente Tenciona
Assistir com Sun Magestade
O Se.
nhor DO~1 PEDRO
Q INTO,
SeI' sobre lodos muito Amado e
Presado Filho;
Sua Ex," o Marcchnl , assim o [az saber a todos os
Srs. Officiues Geuernes
residen tes nesta Córte , Commondnntes
dos
Corpos da Gunrlliç:lO
da Cn p.tul , c bem assim dos Batalhões Naionues , para que juntamente
com os seus O mciaes concorram
no
referido Templo ú hora indicada.

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

Sua Ex," o. \far('cllol,
mando declurar
o scguin te s
L"
(~ue o Sr. Coronel do llatlllh;Io Ue Caç/ldores N.· 7, Jacinto Jn~é Plllto,
"ó gozou qUllrentn e nove dius da licença publicada.
na Orel!,11l
Exrrcito 1 r.o 3li do ('orrcnte fl1l110.
2. o (-luc o t\lft'rc
do llatalhâo
Caçadores
N. o õ, Cnndido
Corrêa Lage, dt'ixou de Exercer Il' fllllc<;oe. de Ajudante do mesmo. arpo dt'sde 3 do corrt'nle lIlez.
~.. Que o Cnpitão Grotluado
do Q,. Regimento
de Arlilllerio,
Joao Glél)'OriO de .Mendonça,
gozou Eóm nle vinte e nove dins da

uo

ue

•
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licença publicada na Ordem do Exercito N o 37 do corrente anno,
4.· Que o Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N.·l,
Antonio da Costa Monteiro,
só gozou trinta e quatro dias da Iicença publicada na Ordem do Exercito N.· 30 do corrente anno,
5.· Que a licença registada. concedida
pela Ordem do Exercito
N: 39 do corrente anno , 80 Capitão Graduado do Regimento de
Cavallaria
N" 5, Antonio José de Brito Fragozo Amado, deve ler
contada do dia 6 do corrente.

-.~.---

Sua Ex.- o Marechal,
manda declarar Aspirante fi Official, por
se achar comprehendido
nas disposições das Leis de ]7 de Novom ,:
bro de 1841, e 5 de Abril de 18t·5, o Anspeçada do Regimento de
Infanteria
N.· 10, João Thornnz da Costa.

-.~.-

arbitrados por mof"vos de molestia nos Officiaes abaixo de.
clorodos , e confirmadas pot° Sua Ex. a u Marechul.
Em Seuão de 29 do me'/. p1'oxz'mo passado,
Ao Major Grnd uado do Regimento
de Infanterin. N." 11, Jacinto
Fortes,
quarenta dias para fazer \ISO dos banhos do mar na Pedreneirn;
começando em 3 do corrente.
Ao Capitão
Graduado,
Ajudante
do mesmo R('~imelllo,
Manoel
Joaquim
VNissimo,
quarenta dias para uso dos banhos do mar na
Pedreneirn : começando
em 3 do corrente.
Ao Tenenle Graduado do referido Regimento,
Eugl'nio de Sequei.
ra , quarenta dias para uso dos bnnhos do mar na Pedreneira;
começando em 3 do corrente •
Em Scs.lâo de 7 do corrente meIO.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Cnvnllaria
N: 8, Augusto
Cezar da Cunha,
sessenta dias para ~e tr atnr ,
Ao Capitão
Gradudo
do !tegirnento de Lnfunter ia N" 8, Eduardo
MalhetlS de Almeida Coelho,
trinla dias para uso de "anhos do
. mar na Povoa de Varzim;
a corJlC'çar cm vinil' do corrente.
Ao Tenente Graduado
do referido Regimenlo,
Franciscc
de Araujo
Vasconcellos c Alvim, 30 dias pnra uso int eruu das ag"lIas de Vcrim.
Ao Major reformado ad dido ao :l: Batnlhào
de V ('lcrRIlOS, Joaquim
Bernardo
Alvares Pereira de Araujo, trinta dias I'ura banhos sul.
furosos de Vízelln na sua orizem.
'Ao Secretario Gradund,
do C(~mmando Geral de Artilherio , João
Zacharias Alves Chinnr:a,
quarenta dias lHH3 se trnt ar.
Ao ~mcial de ~ .• Classe dn Hcparliç:lo d(~ COIlIAbilidnrl~. do l\Jinis.
ttmo da Guerra,
Joaqllim Jose' da Cosia, quareut:;2dlllS pnr fa.
zer uso de banhos sulfurosos,
e do mar.

Licenças

O Chefe interino

elo

Etlado Maior do E~cf"~(;,

--/

•

~
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N.O 46.
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(J,U/J,./"lGeneral na Rua de Santo Ambrosia ,

~m

4 de Outubro

de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua
Chefe

Ex,"

o

Marechal
DUQUE
DE
do Exercito,
manda
publicar

SALDANHA,

Commandante

em

o seguinte;

DECRETO.
Atteadendo
mifnitocentos

a que por Decreto
de vinte e tres de Dezembro
de
quarenta
e quatro,
foram
nomeados,
Carlos
Cyrillo
Machad(\.
para primeiro
Ollicial,
e Antonio
Nicolau
Duro,
para
segundo
Official ti...Inspecção
Fiscal do E ereito;
e que esta nomeuÇih' foi lC'g.dlllt'llle
feitn e conforme
ao disposto
no Artigo
terceiro da
Lei de vi n te c oito deJunho
de mil oitocentos
quarenta
e tres , e no
Arlign
d uzun tos quorE'lIta
e oito do Decreto,
com sancçâo
legislativa,
IIl' d .. z oit» de Setembro
de mil oitocentos
quarenta
e quatro:
Con~I{I.'rtllld()
qllc n est a conformidade
o segundo
Offieinl , Alltollio
Nico!.l"
Duro,
SI'IHi(\
prolJlovido
tnmbern
a primeiro
Official , por
Dt'Crelo
de vi u t» I' quatro
de Novembro
de mil oitocentos
quarenta
e ciuco , por elft·ilO d.> vncntur a oeco rida
naquello Cl asse , e nr\o
por outro nuttvo , flt .. 1I ainda sendo mais rnuderno : COIl.ldt>rLHldo
que,
conforme
a Lei do prlmclro
de .Maio de mil oitocentos
qllorenta e nove , o Decreto
de \ Inh' e sete de Dezembro
do mesmo anno ,
náo ~Ó nih' destr uio a IlllllguidaJe
adquirido;
mas até no Arlil{o sexto
paragrafos
primeiro
e "egulldo,
garo,:tio
us a n tr-r iores graduações
e
v, ncimcntos ; que R'SIIll ficaram
mantidos
por Decreto
de vj n te e
cinc- d· Fever .. iro de mil oitocentos
e cincoenta,
na co lloca çúo dos
sohrcditos
, corno segl!Jdos
OlTiciaes na Repaniçâo
de Liquidnçâo
do
Miuisterio
da Gllerra, sendo evjdcute
por todas estas cousidernçôes
e conforme
o parecf'r
do Conselheirc
. Procur adnr Geral
da Corôa,
que () Oecrl'to
dt\ dezenove
de Abril de mil oitocentos
cincot'nla
e
\1m, nOIlH'anuo
Antonio
Nicolau
Ullro,
para
primeiro Omeial da.
qll!'lJa ltepartiç:to,
cousou
injubta
preteriçilo
ao sE'gllndo Onicial,
Cario. Cynllo l\1achadn:
JId por bem, cm Nome de EL.HEL,
po.
ra r!'parnr
allu,·lIa
preterição,
d ..clar:n
o sobrcdito
Carlos
Cyrtllo
.Mach .. do, ClHII a Jradunçàn
de Omcial
de primeira
Classe
dll !tep:Htíção de Llllllidaçào
do j\lini.tcrlo
da Gu\!rra,
e coro a alltigllidnde de dt'zl'n"vtl
de Auril de mil oitocentos
cillcoenta
e um,
para.
todo" os (,(rt;ilo~; dl'\'t'lIdo entrar,
noqllf'lIa fJllalidndc
na ('ff"ctividado ti" rt·.pf'ctivCl
qlladro,
logo qlll~ e o!T'rrçn
ar.atora.
O Pr,'si.
d Ilte d" C,\n t'lhC' de i\-1inislros,
Mini"tro
e SecrctMio
de Eblado in·
tt'rialCl d08 Nt'g"otÍos
da (jllerro,
o tl"llho OUilO .-ntelldido,
e faça
executar.
Paço de Cintra) em o prime;ro de ~clcmbr
de mil oito-

•

centos

cincoeotn

Il EI,

e quatro.

nha,

=

de Salda-

DW]1/..c

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

Por Decreto de ;30 de Agusto ultimo,
Forre do Bom Succés.lO.
o Major reformad,) addido no L" Batalhão

Governador,

r anos , Mauoel

de

A lmeida

M ovei

A tiradores,

de

Sun Ex ,"
nados

Marechal

Q

tenham

l3:J1l

to

.J ose

G omes

, det eruun a qlH' os Ofliciaes
que

llu-s

.D ,t v id

Helll'iq

uos ,

Graduado,

'l't'nenle
laria

N:

4,

abaixo

[),

Thomaz

José

•

Ilegimento
de ('avaliaria N.· 8.
() Tenente
Gradllildo do H.egimento

José

meneio-

d~'sign(ldns.

V:IO

Batolhrto de Caaadore» 1\': 8.
o Alf<>r€'s do But a lhíio de" Cacadorcs
N"

Alferes,

Batalhão

~.o

de Brito.

-----·~5~~·~

os destinos

de Vete»

Soares,

Por Decreto de ;~1 do dilo mez ..
3,· Batath âo Mo.uet de Atin.'do1·CS.
Coronel,
o 'I'c u e n tc Coronel
ag-greg'i1do
no

Tenente

Maria

Regzmento
'I'enen

Hegen.t('.

tes , os Teue ntes , do

Simões

de Caval-,

de Carvalho.

de lnf'anieria
Hegifllento

N:

10.

de Grnnad-iros
da Il41NlIA ,.
A ug usto Maria ri.. Alme id a ; c do Regimento de Iufauteriu
1"
Jo~é Maria de Almeida.

.N"

-",~~,,~

Sua Ex." o Marechal,
manda
d e clur ar Aspirantcs
a Offir-lnes ,
por se acharem comprehsudidos
nas dispo~içõ(!~ das Leis de 17 de l'lo·
vernbro de 18 ~l, e [) ele ,\ hril de J81,~, o Ce ho de Esquadrll
do Batalhào de Caçadores N."3,
Antt.ni" \ic'lorino
da ,\10Iln; rI Seg nndo S,lrgf'nto
do Rt'gimenlo
de [n fauteria
N.·!!.!, Mig'lIel Jo,é nomes;
e os Soldados
do Regimento
de lnfanleria
N.· 11, João Gadanho
Serra Juuior,
e Francisco
AIIg"w,to IIl<nriqucs
Acbcmann.

--*>-~.---

arbitrada. por moflVos de 'fII()leslifl fiOS Ofjiciaes abai:ro d(.
darado., e confirmllda. por S1ta Hx." u 31arechol.
Em Scssâo de 7 rio mc", p,'oxz'mo passado.
,Ao Capitão
do Corpo do Estado Maior do Ellerc·ito, addirlo ao Che.
, fI.' de Estado
Maior
da ;~,a (' 4. a D,v:sõf'S Mditarfs,
D. Llliz de
Licença.

Azevêdo
S ..i Coutinho,
ses ..enl3 rlias pura se tratar f'1II Ares de 1'001.
po, e em ~f'gllida fazer liSO de banhos do mar em S • .João da F6z •
.Ao Capitão
do Regimento
de Cavallaria
N.· 6, José Maria de Mo.
rae~ M(~ndonça, sessenta dias para cnntinllar
a tratar·se
eln are.
de campo.

AQ Capitão Graduado do mesmo Regimento,

l;'ranciico Antonio Ma ..

[ 3 ]
. chado,'
seS5-enta dias para continuar
a tr atar-se
cm MI'S de
Capitão
do Hegilllelllo
<ln lilt'alll(>ria
N." I, João Paulo
mos Montl'iro,
sessenta dias pnra ur es d,~ campo
e banhos
Ao Tenente
Graduado
do H.egillll'1I10 d e l ntun t er io N." 2,
Ignacio
de Gusn.ào
, trinta dias para 1'02('1' 1150 de banhos

Ao

tépidos

1~0l

campo,
de Ledo mar.

Antonio
do mar

S. J oào da Fóz,

Ao 'I'enen ic Coronel
do Recimento
de I nfa nteriu N."tj"
Carlos Ma.
ria Corrêa
de Lacerda,
~rinta dias para fazer uso dos banhos do
mnr tépidos em S. Joã" da Fóz,
Ao IVIajor Groduado
do H..:gimento de Infnnterio N. 06, Manod
José
Ç('{>lho,
Irint .. drus para fazer uso dos banhos.
das Caldas
de Vi.
zelia lIU sua origl'lll.
Ao Alferes do IlII'~m() H.egimf'nto,
Manoel
de Sousa Pires,
quaren.
ta dius para continuo r o tr atnmen to no seu Quartel.
Ao ,\Ifpre~(irad,wdo
do lIIe,mnH.egimenlo,
Pedro
Augusto
de Sousn , qun re n tu dias para uso de nguas férreas
c banhos do m ar em
S. João
Fóz,
Ao '1'('1)1'111(' Coronel
do Regiml.'nto
de Lnfa nteria
N.o 7, Antonio
Pedro
Boróa Coudestavel
, trinta dias para fazer uso dos banhosdo mar.
AI> Teueuto
Coronel
do Regimento
de Infanteria
N," 10, Antonio
das Neves Frnnco , quarenta
dias pnra fazer uso dos banhos
do Ar.
sanr.l da :\clarinha
e do mar.
Ao Tellf'ntl'
Coronel
Graduado
do mesmo Heg:mflnto.
Franci&co
de
Paula
d. ,\Il'nd .. nl,'ll, quarenta
dias pnra ha n hos do IllHT.
Ao Capllfw
(irr.rlllad,
do H.t.g m-nt o de Ln Fan terja N," 13, Custo.
dio Allton'oTt'lXf'ira
d~\ Vasc.incef los , que reuta dias para liSO dos
bUllhos di> Vizella
na sua origl'UI.
Ao T('n('llte
Corol1!'1 tio H.eglm(·nto de J nfanteria
N.°16, José Mar.
c;nl de 01 VClra, trinla dias plHIl se trotar.
Ao Capitão do IIl ;.D10 H.e~imento,
Joaquim
Felix Pinto de Sousa,
6Cbsenta dias J>nra Stl tralor.

na

ü

-·:t"h~"-,.el!idalÚJ, cOllcedidas aos
Ao Capellão
do H.f'ganento
de Cavalluna
de Carvalho
!turnos, dez dias.

indicado,.

i4~ença,

Âo

Alf,·rl·s
qllinze

Ao Alferes

do Ballllhâo

dias;

contados

AluOlIlO

de Caçadores
de 26.do

Auou~to

de

do rnesmoBatalhão,

Uarvalbo

Salazar)

Joaqllim

K."2,
mel.

SI'SSl'ntn dia ••
Ao Capitão Graduado
do, Batalh:'o
Qt> Ma~IIJhrlt .•s Collaço,
qunrl'nla
Ao Cupltao Graduado
do BatalhrlO

Caetlloo

Emilio
Augmlo
CaJús,
proximn pnssado.
"
Antollio
Joaquim
Pereira,

de Caçadores
c cinco dills.
de ('açadores
ses~el1tl\ dias.

N."

1),

N."

7,

Gregorio

~I
Antonio

___

"

[ 4. ]

e,

. .Ao Maj(\r

Graduado
do Regimento
de Infanteria
N."
João Pinto
Costa,
quarenta
dias ; II contar
do 1.' de Outubrb
corrente.
Ao Alferes do Regimento
de Lcfunteria
N.· 7,
Leopoldo Luiz de
Carvalho,
quarenla
dias.
Ao Capitão
do Regimento
de Tnfan tor ln N,O]3,
Francisco
Antonio
de Carvalho,
quarenta
dias;
co nt ad os de 20 do nJl>Z passado.
Ao Alferes do mesmo lteglmento,
Sc·baslli''te, Botelho Pim,!ntel
Sare
mento , trinta dius : contados
do I, o de Outubr»
corrunte,
Ao Tenente
de Cuv all ari., em dispo n ilul dade,
'\1I~uSto Pllllo de Mo.
raos Sarmento,
oitenta dins; cim-çando
~OI 10 d« OUltlhro'correntl".
Ao Major Graduado,
ref"'HIH,d,) nddidu
no 3," Batalhõo
de Veler an os , João l\faria
Pereira
Bandeira,
quatro mezes,
da

---;t-~'Y;~..Foram
confirmadas
por Sua Ex." o Murcchal , RS Iice nçns qu~ 01
8r8. Cotnman du ntos da La, 2.a, :L\ 4, ", 5.", 6.\ e 7 • Divisões Mi.

litures , participaram

ter concedido

1l0~ omClat'~

abHixo

mCllciona.

dos,
na confor midads
do § II ela de·terminação
da Or d. rn do Exercito N: 63 d~ J~ de Oruuhr»
dI) 18ól.
Ao Tenente
Graduado
do I{'~gilllelllo de Cuvullnr i« N,· I, Jllnllorio
Corrê»
de Almeida,
quinze dias.
Ao Alf'ert's do dito Regimento,
Fr-rnando Maria de S:í CHf};plln, 10 rlins,
Ao Capitl\o Qunrtel
M str e d.1 I:('j.(lmcnto de Cav'ulhuíu I.J.·3, João
Joaquim
Guimarães,
quinze dias.
Ao C:'qJitào no Regimento
de CavaUarla N: 6, Manoel José Fer.
nandcs , quinze dias.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçudores
N.· 3, Joâo AI.

ves Cortez , dez dias.
Ao A Iferes do Biltalhiio
Caldlls de Barros,
Ao Cirurgião
Ajudante

de Caçadores
quinze
dias,

.
N.

o

6,

Pedro

Lobo Pl'rcira

do B,ltulhão
de C8~ador('s
N.· 7, Agostinho
J(lsé do Amuai,
quin ae dias.
Ao AlfNos do Boltalhà"
de Caçadores
N." 8, Duarte Egídio Vieira.
de Mendonça,
w.
Ao Alferc~ do Reg
, .. fanteria
N° 3, Antonio
de Sonsa Vel.
1"";0, quinze dias.
Ao Tellente (_lllnrtel Mestre do sobredito Regimento, Bernardo Lo.
l)('S, (li lO dias.
Ao T"!lente do Regimento
de Infanteria
N.· 9, JODquim Antonio
Mllrtill~, dez dias.
Ao Alrer('~ do Regilllento
de Infanteria
N.· 13, Seba~tião Botelho
P,mentel
Sarmento
1 quinz!'
dios.
A) Alferes do I{eg-imento de lnfulltNia
N.· 17, Antonio
G.~r~.,oo..
de Oliveira Sdlllpayo,
quinze dillB.
~~'.

O Chefe i"le,.'f1o do Elll1do Maio,. rio E:eert'tfÇ
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N.O 47.
QUIJ,.leZ General na Rua ele Santo

Amb,.osio,

~m

7 cU Outu~ro.

de 18M.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex,& o Marechal DUQUE D"& SALDANHA, Comman.dante êtn
Chefe do Exercito,
manda publjcar o seguinte;
PORrARIAS,
Minist~rio da Guerra.
Repartição
Militar,
Secção,
Havendo a exper:encia
e observaçã,., rnostr ado , que a maxima par.
te das p...rdas de an nos , e do pouco aprovnitameuto
dos Alllmnos,
principalmente
desde 181::3 em que RS Escolas Polytechnica
e do Exercito, pelo ince udio dI) tespecti vo Eclipcio foram obrigadas a estabe.
Iecer-se em local Idades muito distan tes , é devida á concessão, con·
signada no Decreto de IGl dtO Janeiro de 1837, de poderem os Alumnos, com destino para .lnfanleria
ou Cavullarin,
frequentar o primoiro ann o desta Escola com as pr imeiras parles da
e 6." Cadei«
Ui da Escola
Pelytechníca,
e hem assim :.í permissão que por circuustancias se t em cOllcedido a alguns Al.rmnos de se matricularem
na Escola do Exercito sem terem inteiramente
completado,
tanto o
Curso superior preparutorio , corno as disciplinas
de instrucção secundaria exigidas para a Classe de ordinarin de uma e outra Escolu t incluindo aqueIla a que em virtude do Decreto de 24 de Agosto de 1848 foram obrigadoj
de 18f>1 em diante;
e tendo em eonsideração que depois de 18~·9em que cada uma das partes da 4: e b,·
Cadeiras da Escola do Exercito se lecciona em 11m anno , e se creou
8 Cadeira
Auxilinr -á á," igualmente dividida e rn dOIS annos , se torna por este augmento de A ulesq uasi impra rica vel com hinar o horario em 01 dois Estabelecimentoe
, accrescendo
ser rarissimo haver
Â lumno com 8 robustez sufficiente,
e q ue em tão pouco tempo que
diariamente
lhe resta das Aulas possa satisfuzer ao estudo de tão variadas disciplinas,
tendo de precorrer.
nas más estações do anno,
em mui pouco te mpo, as distancills em que se acham collocadas as
Âulas: lh por bem Sua .Magestade EL-ItEI,
Hegpnte (!m Nome
do HEI t Querendo provêr de rcmedio a todos estes gra ves incon veJlienles, e dar o tempo preciso para os A lumnos se precavC'rem, Determinar,
quc do anno lectivo de 185f> R 18b6 em dianle,
inclusivamente,
nellhum A III00no militar lIe po ~a matricular na E&cola do
Exercito,
que não tenhn todlls as habill~llÇÕ('S exigidas para 8 Clasli6 dI! Ordinario;
devt'ndo aquellt'8, tluc se dl'atinam para Cnallaria ou InfanlNia
úlém di to terem pre\·iamEllle as approvaçõt'& das
priml·irna pnrlp8 da á,· e 6." Cadeiras
da Polyt{'chnica;
'COllsprvon.
do,al) ioda via em pleno .igor o que se aeba determinado,
úcerca do,

=

= ~..

á:

•

= -(.

Bacbareis em Msthemntlca , na Portaria da 29 de Setembro de 185g;
e outro sim dispensando-se
a approvaçâo
de principios de Metallur.
gia , e em circunstancias
mui especiaes,
e unicamente
para o pri.
meiro anno da Escola do Exercito áquo lles que tendo completado
o
terceiro anno do primeiro Curso da Escola Polytechnica,
forem na
conformidade
do Decreto de 10 de Dezembro de 18:)1 designados ,
em consequencla
da classificação,
para a Arma de Artilheria.
O
que o Mesmo A ugusto Senhor Manda,
pela Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra,
cornrnunicar
ao Director da Escola do Exercito para os devidos effeitos e fins convenientes
; devendo
dar-se a
estas disposiçôes tl maior publicidade, possivel Paço de Cintra, em 26
de Setem bro de 1851-.
Dnqttf. de Saldanha,

=

Minislerio da Guerra. = R,<'partiçt\O I\lilitar. = 12," Sccçâo, =
Tendo chegado nos meses destinados
a e xames , a hnver nas Escolas um tão consideravel número de Alurnuos
que 11 prt>S!!11
tam certidâo
de doença,
especialmente
IIOS ultimos doi, II II 1I0S lectivo~.
e que e m
uma destas se ele ...a 8 quasi dois terços; () que toma evideute a fala
sidade de taos documentos,
tendo até ncolltecido
que Alurnno tem
mostrado por attestado competente e stnr doente no dia e hora de ex ame em lima Escola, e achnr-se á mesma hnra prese-nte naAula que
frequentava
em outra Esco la ; e tendo tudo isto por fim 011 o evadir.
se tis. pcuntidades e disposições
que regulem a concessão de estudar ,
ou a alcançare m por este meio dois a ires me7.CS mais para verem 118
podem hahilit ar-so n fazer exame, o qUI! transtorna o ndamento reguIar das Escolas , pois qlle na do Exercito o mcz de Outubro,
e
lima grande parte de Novembro tem .ido empregado
nos exames da.
quelles que 09 deixnrom de fazl'f ('m Julho,
atrozalldo-se
por is o
consideravelmente
a instrucçào qll6 nest '8 mezes se devia já dar aos
Alumnos I não se podendo
por isso cumprir o prrceito da LeI que
nlf..ndn ahrir as Alllas cm qllinze de Outuhro,
e Querendo Slla .1\1a.
gestade EL-RE[,
ItegC'l1te em Nome do H.EI, obviar quanto pos.
sível este pseandn~oso abu.o. que oll'ende a mornlidode púhlic~ : Jla
por bem Delermlllnr
prla S"crctarin
de I1slado do~ Negoclos da
Gllerra que um Facultalivo
dos Corpos da Capital
vl'rlflqlle, se o
Alllmno que hOllver dad,) parte de doellte ant('riormeute,
011 no dia.
de exame, o está reallTlcll til 011 não; ('1111)1 egaudn Il isto todos o meios
ao 81'\1 Illeance;
para o Il"e se observarão
as seguintes disposições:
1.° O. Directores
das E~cola8 Polytechrllca
e do Exercito,
com a
anticipaçào
necesl!lHia avisarào () Commnndallte
da 1." Divisão Mi.
lltar dos dias e horas em que os ('xames tanto ordinario8 como ex·
traordinarios
tiverem logar, declarando
o número destes; devendo
o rf'ferido Commllndante
nomear,
como entender mais convt>nicntc t
o Facultativo
ou l~acllltatívoa
que devem inspeccionar
01 Alumno'

+

(3 ]
que bouverem
dado parte de doente.
2,· Os Alumno s oc()mpanharão
a parte de doente
com attestado
de Facultativo,
designando
a sua
morada
nesta participação
a qual
não scrú admissivel
quando
nâo
vr-nha com estes esclarecimentos,
e não chegue
00 conhecimento
da
Escola
anteriormente
á hora marcada
para
o exame;
e serú então
que o Facultativo
nomeado
passarú a inspeccionar
os doentes, 3.· O
Alumno
que der parte
de doente
sem juntar
na mesma
occasiâo o
competente
attestudo , 011 qlle o nâo fizer clleA'ar á Escola antes da
li ra marcada
para o exame,
e bem (mim aquelle
que fôr julgado
prornpto
pelo Facultativo
nomeado
lhe serú a !l1I1l falia julgada
não.
justificada,
e aquelle porém sobre cuja mo le tia o referido
Facultativo nâo pod-r fazer UI11 juiso ~eguro,
re co l he r immediaramente
no
Hospital
, para
o que o Alu mno se dirigirá
no Commandante
sob
cujns o de n s estiver,
a fim de lhe passar a competente
guia,
sendo.
lhe iguulml'nte
re puí ada falta não justificada.
se nill) der entrada
no
Hospital.
Paço do Cintr a , cm Q7 do: Setembro
de 18[)f..
Duque
á

=

de Saldanha.

(~'-)

.

=

=

=

Minist
rio da G uerra ,
Rt'pnrliç;\o
Militar.
2,' Secçâo.
Tendo
o Director
da Escola
do Ex ircito representado
a con venien ..
cia de ser defiuitivarnente
resolvido
se o AIIlIOIIO
que deixa de com·
)lurecf'r 'ao prrmeiro exame por fultn de ,aliJe,
não II tendo comprovndo n "essa occnsiâo
deve ou nâo ser aduuu ido a exume
('81 qualquer
outro dia,
c he rn ussim se concedido
() pxallle cxlroordinario
a um
A lumrio , qu> deixe de comparecer
a esse exame
no dia mureado
,
e mborn jusufiquc
o motivo,
deve Oll nào
.. r novamente
ndmittido
a
exume ('111 outro dra : JTa por bem
Sua 1\1ng(>stnde EL.flEI,
Uegl>nt~! em Nome do REI,
DetI'Tminar
I I)f'lu
ceT('toria
ele Estado
d(l . Te~ocio
da Guprta,
que o AluIIIIW,
qUrl 'sql1<'1"que s('jam
as SilOS
qual'f'caçii,'
, que 11:\0 comparecr ao 1.', orne oTdinatio,
por doen~a
CltlC
nào I'i.\ c 1I11pro\'uda
na occasi.\o
e pda mao<>iru TI'rfulnda na.
PorlM~a
~c 127 do eorrente
mez,
",Io,será
estn
fHlta rep~Lado sem
UII ,1 JU511fl 'ada,
e por il'o inodrnls.lv"
o Alurnno
a olltro 81~lIm
exame,
I' incur-"
na penaliuade
de que trola
o Arlirfo 2: do De.
creto de 10 dI' l)('zt'mbro
dI' 1851;
e ouLro sim que o~ue"e
Alllmno
q1le
falt r ao exame eXlraordi'nario,
aindll 1)111' por doença
comprC1.
va,d~ nu occo ..ião
pela mali(~ira supra T ·fcridas
não será mais adnlt~IVt'1 a outro ('xame
Xlr!lordinario,
salvo o cozo de LN o Alum ..
110 CJualiti<:nções
quo lho dêem direito
a egllndo exame
e ainda
não
llOUVCr<'1Il
feito o primeiro,
porque
a
le lhe serú ainda
permillida.
a admis ào unicamente
cl oulro
exame
eXlraordinario.
O que o Ml's.
mo AII'" Lo Senhor
Manda
IPjn e 'ccutndo
pelos Directorel
da Escola do Ex Tcito' e Polytechllicn.
Poço de Cilltra,
cm Q8 de Setembro de 185i. ::; Duque de Saldau/,a.
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[4 ]
Determina
Sua El'C." o Marechal,
que todos 08 Su. Cllmman.
dantes dos Corpos do Exercito,
pelos meios ao seu alcance,
dêem
a maior publicidade
li Portaria acima, datada de 26 de SetembrQ
. ultirno , relativa a08 preparatorios com que os Alualnos Militares da
Escola Polytechnica,
devem estar habilitados do anilo lectivo de 18:>4
a 18õ;) em diante, para se poderem matrrcular na E~cola do Exercito.
/J'.f"~A /"f'Ô

..~~.

_

Sua Ex." o Marec1lal,
Manda declarar o seguinre:
Que pO,r ~ortaria acima!
de 27 de Setembro ultimo,
em que
le provldenceia acerca da manerrn de 'se verificarem as partes de doen ..
tes que o~Alumnos dnsEscolasPolytechnica
e do Exerci.t,(), por ven.
tura defem, ~occasiilo
dos ex ames a que tem de comparecer,
de.
ve jí, começar a ter execução
no corrente mea,

---.~.---

Por Decreto de ;11 de Agosto ultimo.
3.· Batalhr10 ;l1(1ve!de Atiradore.,
Voluntan'oli da Fort«,
Coronel Graduado,

-'lt~.-

o Tenente

Sua Ex." o Marecha'l,
nados tenham os destinos

Coronel,

Bento

José Gomes

de Brito.

determina
que os Officiaes abaixo meneio.
que lhes vila designados,
Regimento de Cavnltaraa N: 2, Lanceiros da RAINHA.
Tenente Graduado,
o 'l'enente Graduado
do Regimento
de CuvalIaria N. o 1, José Rodrigoes d·a Silva.
Batalhão de Caçadore« N.· 1.
Cspitâo da 6." Compan hiíl , o Uapitâo do Batalhão de Caçadores N.·
õ, Romão Antonio de Moura Girào.
...
Alferes,
o Alferes do Batalhão
de Caçadorl!s N.· 8, Thomae José
David Henriques.
.

Batalhão
Capitão da 4." Companhia,
N.· 1,

Antonio

Joaquim

Regimer,to

de Coça-tore« N. ~ õ.
o Capitâo
Simões.

dI) Batalhão

de Caçadores

de Granadeiros da RATNHA.

Commandante
da 4,& Companhia,
o Major Graduado
do Rl1gimen.
to de Infanteria
N: 17, Joaquim Maria da Hoza e Sousa,
Regimento de [n(anle,.ia N.· 9.
Capitão 'Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento
de Infunteria N" 1·1" Munoel Bernardo C.unêllo de Aruuj».
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Infanteria
N" 10, José Antonio da Silva.

Re~ímenlo de Infonieria

N.· 10.

Tenente Graduarlo,
o Tcncate Graduado
do Regimento
de
teria N.· 9, Manoel II nriques Sorreio da Veiga • ...........:;
(J

_.

Chefe inle,.;no ';'0 Etlado Maior .. E
(

N.O 48.
ctUlJf"lel General

na Rua rú Santo Amb,.ot.itJ,
de 18510,

"m 1~ de Outubro

ORDEM DO EXERCITO.
DUQUE
DE SALDANHA,
Comm(iodanle em
do E"erclto,
manda publicar o seguinte:
Por Decreto de 2 do corrente mel.
1.· Batalttâo
de Veteranos,
Reformado
na con formid ade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790 ~
ficando addido no referido Batalhào , o Capitfio de Infanterla em
inactividade
teOlporaria,
Luciano BT 7. da Silva Negrâo ; pelo ha~
ver rI'ÇlIlf'rid(" ter sidojlllgndo
incapaz de Servrço activo pela Junta 1\1rluur de S ude , c estar CCtlllprehendido
110 Artigo 3. da Car ..
ta de Lei de 21 de J linho do an no proxiOlo passado.
-.
>.::)(;1( .. Sua Ex." o l\br('('hal,
deterrniun que os Officiaes abaix.o meneionados tenham o; de~linos que lhes vilo designudos,
Holalhâo de Caçadores N" :lo
'l'eneule Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimenlo
de Infanteria N.· 13, João Moreirn Pinto; pelo p,.dir.
Batalhão
de Cl1f(Jdort:~ N.· 8 •
.Alft're~, l'I Alferes 01) Batalhâo de Caçadores
N: 6, Pedro Lobo Pe ..
reira Cll!das de Burros,
o
Regimento
de Tntant eria N. 2.
Capitão da La Companhia,
o ('{,pilão do ltf',gimenlo
de Infanterie
N." 13, 1\lanoel Gonçalv I Pinto Junior.

Sua
Chefe

Ex." o Marechal

0

--- ..
>-~.-

Teu o coUllDllnicado o .Mlnlbll'rio da Guerra,
que para ohviar tis
dillh~uld!.l."'ci e iuconvenientes , que sCII'I>re se ofíerccem , cm serem
os Oe.l
nrucntos e E.c Illoli f rncriJoli.
nos diíferentes pontos por
ond Iranzlt;,,'), p .. l< ~CII ~o'tnrnan<1al'l
; não lendo estes muitas
"Z('
o pr iciso lempo pard o poder levar a t::ff .. ilo, ollicitou que pe ..
)0 J\llnilílt'rio
do I .·ino se e_ p~dis e ordem
no Adruiniblradorcs
dOI
<":Ullbl'lho ,0\1
IIlra" 'lua '>quer Allth ridades CivÍs para lIIandur("m
fUCll('cl'r II' I ~IO e forrn",'1I
o D t ',lInentps,
Ebcoltns, (' ns praças
l\vlIl.iI. 1'111 t'ommhs~1O d' Serviço, e hovcnclo este ultitno Mini,stl'rio
)lurllc:plldo ler ('m dnta do 1.· d
'll'mbro IIltimo ussim dl'h>m.ll\adó
n()~ G(lV, IlIild )r'3 C,d
dI' toJo
os Di trictos do Contil'\C'nle do Rei.
II ;
[tI II
'
E. ~ Mnrt'Chnl, nue ps r9 tl'gular as rt' pectivas
Jeqlli~ic,;ClI' tI'lft\
m di nle se Qbltervc () seO'uillle:
1.0
(~1I' II '011 llIollct.lnle
d,> qllal'l'ler li> s\ucnmeptn,
Escolta,
ou mesmo pro),) i 01 d.
RI con'lui6Sr,O de !:lerviço,
quando çore •

•

.,f

[ ~1
cerem de fornecimento
apprceentarâo
a respectiva Guia á Authoridade Administrativa
do local, a qual, tendo verificado o forneci.
menta que lhe pertence,
por elle será feito ~ e no verso da mesma
Innçndo , recebendo em troca um recibo ou vale aselg nado pelo re·
quisitante.
2.0 Que o recibo ou vale passado em virtude de fornecimento feito por Authori dade Civil, faz carga Ali Conselho Administrativo
do
~
as praças fornucidas ; e por este, será
~ ,Corpo a que pertencerem
~rpromptarnente
satisfeita fi sua importancia,
logo que lhe [ôr appresentado,
pelo preço da terra em que foi feito o fornecimento.

:r

~.

'~-

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

Sua Ex." o Mil "eChlll , determina
que os Cirurgiõps M6res dos
Corpos,
Estabelecimentos
M ilitares , e das Praçus de Guerra tenham
um Regislo do resultado dns inspr-cçôes
que fizerem, &egtlnJo as ore
dens , nos respectivos Officiaes que derem parle de do e nt e , der-lnrando o nome, posto, capitulo da doença e a ullal o núnwro de dius
que ella duro II, para tL vis Ia destes dados csclnrece rem as J II n tas ~1i.
Ittares de Sande,
quando algum dos mesmos Officiaes venha a ser
inspeccionado.
No mesmo Registo e com identico fim , os Cirurgiões
Mór('s lo.
mai tio nota das Iicanças arbi tr adas pelas J uni as 1'11111 li res de Suude
do respectivo Corpo, Praça,
ou Estahelecimento
Mdilar,
de modo
que ainda neste po nt o a sua Informação possa ser 8 mais cn hn l,
Os esclareoimentos
que provierem do ReKisto mencionado serâo
exarados na casa de observações do rela(;ilo ( modelo 11.0 2), de que
truta o Artigo 4.1 do Regulamento
Geral do erviço de Sande do
lh,ercito,
de Q de Opzclllbro de 185~, a fim de se poder preencher
devidamente
o respectivo quisií o da informaçâo
do IIIRppa A (mo.
delo n," 4) do citado Regulam nto,
Os Cirurglôes
M6rcs devem elllregnr estes Registos aos Faculta.
tivos que por qualquer cir~C111 stuncio tenham de os substituir nas suas
funcções propr ias,
.v: c .... ~~~~0':..p;9-;7.,~;;-r;.~7AC. ••
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Sua Ex," o Marecllal,
munda declarar
Aspirnnl1'8 a Officiac8,
por se acharetn comprehondidos
na~ disposi 'ões das Lp.i~ de 17 de No.
vemLro de 184.1, e ó de AOrll dp HlH>, o Furriel,
Francisco de La.
cerda Cerqueira Bacellar,
e o C.d)o de E (l'Hldrll, José Marin Ui.
beiro, ambos do BalalhilO de C'nçndorcs N" 9.

-.~..-

Sua Ex.& o Marecllal,
monda declaro r o 8eg-lIinle:
1,- <iuc o Sr. Brigadeiro Graduado
do Rt'gimento
de Cl1volla.
ria N." 3, José Julio do Amaral,
desistio do licl'nça regi,toda que
lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N." 31. do corrente 811110;
por terew cessado 05 moti vos de a ter pedido.

[3

1

~.'
Que por Aviso do Ministerio da Guerra
de 11 do mez pro ..
ximo passado,
foi concedida pro rogação de licença por trinta dias,
no Alferes do Rogimento deCavallariaN.o~,
Lauceiros da RAINHA,
Antonio
Saldanha
da Gama.
3.' Que é Romão Antonio
de Sousa Gir:lo, o Capitão,
passado
pela Ordem do Exercito N ." 4.7, ao Batalhão de Caçadores N.· 1,
e não como se designava na mesma Ordem.

-.~.-

[ Novamente se transr.I"CliC a seguinte Deeloraçâo , por ter ,allido na
Ordem N.· 47 de Outubro corrente com alguma mexactidâo, ]
(~IIC
a Portaria ucirna , de 27 de etembro ultimo,
em que se
providenceia
ácerca da umueiru
d,! se verificarem
os partes de doente
que os Alumnos
das Escolas
PI'I)'technicll
e do Exercito,
que por
ventura darcm , na occasiflo dos exames a que tem de comparecer,
deve jól. começar
a ter execução
no corrente
moz ,
'

-.~~.-

Licença.

arbitradas por motvoo» de molestia ao. Officiaes abaizo declarodos , e confirnuvia« por Sua Ex;" o !Ylárccnal.
Em Sessâ() de .:1, rio m« .. 7l!'o.vimo passado.
Al() Major do Batalhão
dI."Caça dores N: 8, JI) é Mig1lel Prntt, vinte dias p. ra f zer uso d banhos do mar na Pederneira;
começando e-m vinte do corrente.
Ao \1ojor Graduado
do mesmo Batallrâo , José de Freitas Pinto,
vint.~ dins pom fazer uso de banhos UO mar na Pederneira;
começUlldo

<>01 vin te d01 corrente,

Ao Cnpitão (~lIilrtel l\{lstrc -do referido Batalhão,
Silvino Luiz Alves de Axevêdo , se senta dias para se tratar convenientemente,
e
gozar ares de com po.
Em Se,~.d() de 7 do dilo 1fut.
Ao Sl'gllnno 'I\'nentt' do 2,·ltt'gilllenlo
d e.Arulbcrin
, Henrique Her ..
culnno da França
e Horta , seStenta dias pura se tratar e fnzcr
operaçâo,

Ao Tenente Graduado
ros da RA 1 J!\, J,

do rhgiml'nlo

riO n

<lu Cavnllaria

N,' 2, Lancei.

'nriqllcà
Pereira,
sessenta
dias para ares
de campo
e mais tratamento.
Âo Alf.,rcb
raduado do me mo Regimento,
Ltliz de Almeida Coelho f' Carllpo
, s ,; c·nta dias para ar's patdos.
Ao Alfl'r s do Itl'~ilrlcnto d(' 'avaliaria
.. :), ThoDlé VidaI Salg:<.
do, q1larenta dias para bOlll'05 do mar.
Ao. Majc.r Graduado
do ]te",imento
d Cavllllaria N! 7', Domingos
da Cnlta Hlbeiro,
quarenta dias para uso dos hunhos do mar na
PO~OIl
de Varzim.
Ao 'fc'nellte Grndu.\do
do mf'smo H.1'17iml'nto,
José Bernnrdo
Pinto t
triuta di . para u o de banhol UI!Culdnl de <':ullve8 na illa origem.

r4]
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores N. o 1, José Vi.
cen te Ferreira,
trin Lá dias para fazer uso de águas ferreas e banhos do mar.
Ao Alferes do mesmo Batalhão,
Agostinho Jose da Silva, trinta diaa
para fazer uso das agua! das Caldas da Rainha na sua origem •
.Ao Capellllo do sobredito Batalhão,
José Pereira , trinta dias para
ares de ca m po.
Ao Capitão Graduado
do B talhão de Caçadores N: 2, Luiz Lobo, trinta dias para ultimar o tratamento
c convalescer,
Ao Alferes da Batulhilo de Caçudores
N:
Luiz Augusto da cs.'
rnara , quarenta dias para se trutar.
Ao A If.,r!' s Oradulldo
do ltegilllento de Grnnadf'iros da IlAINJIA,
Antonio Hibuiro de Almrida,
quarenta diClIi paru uso de leite de jumr-nta , e ares de campo.
Ao lU.t.i,tr do BataliJilo de Caçadores N.o6,
Antonio Carlos Fialho
de Melldonça,
cin cnen tu dias para tratamento,
e uso de banhos
sulfurosos.
Ao Alferes Ajudante do referi·lo l3alolh:lO, Candido
Tcixelr a , cincoenta dias para uso de b i nhos du s Caldas da Rainhn na sua orig-t'm.
Ao TC!lpnle Graduado do 1{f'~inlt'lIlo de I'rdlllllNin ~ ." ~, Elftls Antonio Ferrúe , sessen ta dias pura se tratar cru res p atrios.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N: 7, Pedr
Ali rusto de
Barros e Vasconeellos,
trinta dias pura uso dos banhos do mar.
õ

,

---"'~.--""

Lioença3 ,.egidada. concedida. aos OJfiC;(/('. aboieo ;nd;r.oon,.
Ao Tenente Grnduad\l
do Regimento
de Cavullnrin N: 1, JanHo_
rio Corrên de Almeida,
prorogação
p,'r quinze dlllS.
Ao Major Graduado
do Heóimellto
de Ua vultu ria N" 4, Jo é Rodrigue~,

trinLadias.

Ao Alferes do mesmo
vint.e dias.

Regimento,

Francisco

!\1oria E tcves

Vaz

t

Ao Alferes do B~talhão de Caçadores N:
Luiz A ugusto dn Gamara, I'IOVf!ntadl:u; conta.!()S J(> 11 do corrPllte UICl.
Ao Alferes do Bnlalhãu
de Caçadores
N.· 6, ['ouro Lobo P reira
Caldas de Barros,
triuta di(ls.
.
Ao Alferes do Regimento
de lnfanl"ria
N.o 7, Antonio Tnfante de
Lacerda,
oito dias; contados (lt: Q!) dI' ~ell'lIlhro 1I1tiOlO.
Ao Major Gradllado
do RegllnctlLo de Inl'allteria
N.· II t Jacinto
Fortes,
trinta dias.
Ao Major Gradnad() de ln f,ll\toria,
com p~N('icio dI" l\{ Ijllr no Ba
t.llh- o Nacional de C,lÇ ,lorcI de Santarelll,
JOcHlt1!nl
Ali
o da ~
Costa Freire, lrin ta dias.
~/
õ

,

_.
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N.O 49.
4U1J,.lel General na Rua de Santo Arnb,.o"io, '-m 17 de Outu~ro
de 18b4"

ORDEM DO EXERCITO.

Rua
Chefe

Ex," () Marechal
DUQul: DE S.u.nANHA,
do Exercito,
manda puhlicar o lIl'guinte:

Commondant,

elll

DECH.E'l'O,
A tlt>ndl'noo no quc Me rppr('senlou o Brigadeiro Graduado,
Chedo E~tad() j\lnior do Commando (leral de Arulheria , José de SouSA e An drnde : I lei por Iwm, em ,'OIllC
de EL.H.P'I,
Exonerur O
dilo Brig-ad("iro (ir, duado dn C II1mi~ fio parn que foi Nomendo por
Decreto d~ vinte (' 1101'0 O~ J'g.)~I(I prol( 1110 pnssado , c Norneur pa.
III () IO>{llr quc Assim
fle'l vago 110 mesma Uomrniasâo , o Tenente
Corollf'1 d 1 referida Arma,
(nl di ponihdidadt>,
,Jl"ilO Tnvnres
de
.A IUlI'idn. O Pl(·:;id nte do C IISI'Iho de ~I rust ros , Ministro e Secreturro ",' E. I. dI! IIltrrlllO dOI ~ egeleios Ou Guerra,
o (('Ilha assim t'1Itl'udido,
I' faça oxvcut Ir. Paço de Ciutrn , em vinte e nove de Setl'mbro
dt~ IlIiI oitncelltoi Cillcoellta e quatro, = HEI, Regente. =
Duque de Satrlunha.
f

-.~.-

Sua E".& n Mnrcrltal,
detNIlII111I
'1'11' osomciaes
abaixo mencionados lenhum
0:1 de~liIH,tI
411.> Ilw viII' dt'SIg-nnd.,s.
Rt>g""{'n/n de J'~/'cIlLlrricl No" 15.
Tenenl~,
(\ Tenente do Rt'gim -n to de Lufuntcrla N,"1l,
Pedro An.
lonio Cabral.

1.0 Batolliâo de Vrteranos,

Addido,
o Tt'nenlt' (ldd,do ao :3."Ual
chado de Azevêdo e i\1elln.

Ihão do Veteranos

-.~.---

, João Mao

(~ue () M.'jor
Grndunoo
do Butalhào
de Cllçndor~s
N. 6,
.1\-1U11111-' I Jlllio de Carvalho,
nu!) gozou a liccllça puhlicada nn Urdem
do E\('r<'ito
L .. :!G dll corrente
nl\IlO.
2." Ullt. o Major Or. duado do .Blltalhilo de CaçndorP5
.. 7,
}\1,.n.wl
Joo 1'"1lI I oori.'"e
bÓ gozou trinta e trl
dio du Ill'l·tlça
JIIlhli,!oda
116 Orcit'm do E '('rdtn
·1·1 cio COrll'nle
AIlIlO,
3:
~II"
o Cllpllllll do .B.tl.lhno d .. ('. Ii der!'
.' 7, Antonio
(J( 1Ilt' Plltln
(i" llIur~l(' , nrlO gozo", fi lic IIC.I publlcflda
na Oldem
do E ('r( tLo ••• ·11 d" correllte
fllIlll1.
;;
(ue o Alft'f(' do H •.gimt·flllI dtO t IIfa terin N" i>, .ln tl .ll,a.
qlliJlI
[·t'tr,·irn,
LI' (leito
e er<'I'IHio Ob fllnrçoclI de AjuuallLe do met·
).0

i'"

4."

() CvtpIJ d de

o

I." de

SI:LeUIUro

ull:IIlO •

•

(i

1

[ NovtJmente se transcreoem as srguinlr, Disposiçõcs , por terem sido
publicadas na Ordem N. ~ 48, de Uutubro corrente com algu,ma
inexactidâo.
Sua Ex,"

]

o Marechal,
determina
que os CirllrgiQ!'s
M6res dos
Estabelccimento~
Militnrt'S
~ das Praças
de Guerra
tenham
um Registo do resultado
das inspecções
que fizr-rom , segundo
os oro
dens , aos respectivos Ofliciaes
CJue dr-rem parle de doente , decla ..
rondo o nome,
posto,
capitulo da doença
c a fJll4l1 o número
de dia,
que ella durou,
para á vista d('Sles dados esclarecerem
as Juntas Mi.
Iitares de Saude , quando
~dgum dos mesmos Ofücines
venha
a ser
inspeccionado.

Corpos,

No mesmo

fl.e/.{islo e com idenrico

11m, os Cirmg:i>ps

Mór!'s

to.

marün
nnta das liceuçns
arbrtr adas
pe lus JllntA~ J\l"llare~
dE' Snude
80S Omcioes
do rr-specnvo
Corpo , Prncu , ou EsL,hel,·c
rrunto
Mdi.
tar , de modo que aluda
neste ponto
a sua inforuiaçâo
possa ser a

I1wi8 cahal.
Os esclnreoimentos
que proviororn
do RCf!islf) mencir.nndo 8!'r:lD
exarados lia casa de obsorvaçóes 00 relll~~o ( mode lo n. 0<2),
de que
truta o Artig'O 41 cio Iteg-ulam!'nlfl
(hrol
d., Serviço
ÚI' Saud«
do
Exercito,
de ~ de J),>z,"llIoro (If~ lR:)2,
(I firn
de hf' podf'r pree ncher
devidamente
o respectivo
quisito
da informação
do mappa
A (mo.
delo n ," '''') rio cila,lo
U.egulamf'nln,
O. Oirur ziôes J"lórf's devt>1lJ elllrr!-('lIr e~lf's Re/{idoll aos FAculta.
tivos que por qualquer
CirCllllijlancl3
l~lIll!.m d~ os !>ub~lituir
nSibUU
funcções proprins.

-.~._--

Po~tO!l e vencimf'ntos
men&ol'S ('oO! <lllf' ficam (,9 Officia(>s a\-'nixo
mencinllndos,
o CJUI'Ol no rnp.z de l\goslo
ultimo,
for.am rf'gllladáll as
r..fÔrmas que Ihps haviam shlo ('()IIf',·ridas.
Major,
com 38$000
r .. is, o Major de 1nfll~l~ri~,
Joa~ Leondro
de

Magnlhüe~,

Iw1/\ OrJf'ol

r,·l'ormo(lo

do Ex('r('lto

20$000
reis, o CopitllO d, Jnfantnia,
St·jUI, rpf",marln
p('la Ordem
do Exerclln

Capilão

('010

1'1:

pitão com Jf>,$OOOreis,

6 de 18M!;

.José j\1Arill de
78 dE' 18f>1; Ca.

Mall(wl
Mar.
1)('la Ordem
do Ex.·rriln
N.· 7 de 18:'1l;
Capilllo
com 15$noo rpis, f) T~nente
de CllvnllMia,
Jnüo d .. Bri.
to PereirA Pinto (, lIed(.s Parl!('cll,
refnrma,lo
pf'IA Ord .. m do Ex(·r.
cilo N o 2~ dn Correnle 81l1ln; Tenenlt' com 15;80 10 rei~, o Alfe.
rps de IlIfslILNia,
Julio 1\lIlonio '1'.. 111'8 J"rdii.o,
reformado p .. ra
Ordem cio Exercito No" 14 t.lo prf'&enl,' Ilnno; (>Alfl'Tt" com 12,&000
reij, o Alff'rt's de ln f.lll t<>ria , ClIsl"clio
du Cril? U,awolhete,
retins Corfêa.

formado

pela

o Tent'lIte

N.

d(~ InfanlNio,

r('formado

Ordem

-.~~.-

do n)(Nf'i'o

Sua Ex.· o Marechal,

N."

36 de

1859-

manda declarar Aspirante a Omcial,

pai

rJ 1
se achAr comprehpndido
nas disposiçõf'9 dos L ..is de 17 de Novembro
de 184l, e fi de i\hril de l81-!), o S('glllldo Sargento do Regimento de ln fali teria N.· ~, José Ff'rrf'ira Corrêa de Sousa.

-.>-~ ..
-

Licença» arbi/rndo. por motsvos de molestin

(10'

Offtciaes abaieo

u.

c4a,.ado" e confirmaria. pOl' 871a Ex, I. o Mart;cnal.
Em Se~.do de 7 do tflez. p,'oXtWO palindo.
ACl Alferes do 3.· Batalhão
de V(·lp.rono;,
Antonio de Abreu, trinta
dia!! para fuzer IISIl elas Caltlls
ele Vi7.1'116 e m hanhos , n a sua origf'm.
Ao Officinl de 3.1. Class
da Contadoria
do Arsenal
do Exercito,
José Marie. Vianna.
quarenta
dias par'! uso dos banhos do mar •
.Em .)', .~Bio de 11 do diro me".
Ao Tenente Coronel do n.'gimenlo Oe [nfn n ter in N." 9, Jo acuim
José Alvnres , trina ti as pura u.o dos 110111",,. SlIlfurtlSOS das Cal.
dAS dn Jt .. d.· r\A~llrl
orit:elJl ; U c. 1II1'c;ar em 20 de Üllltd,ro proximo,
Ao Cap'lrlO nf/.dIlRd • do Inp"tno Revimento
, Luiz d.~ Mclln Pitta,
trinta
d os para II-() ds 1,01,hOl sulfurosos
das Cnldas
da Rede na
8UO oTigC'tll;
('flntP("'lld.)
em <3;) do c( rrvute
Ao eopitão
(tuurlf'1
Mestre du rpf, rido H"gimento,
Antonio Pinto

Cnrdllzn,

IWSSl'llIO

dia"

para

se trntar

em ares

d"l

Ao t\11f.rh

r.nmpo.

dI) .nhrrdi!ll R"g mento , Alexandre
de Seixal Guedt's e
Castro , ciucoeru n d!l
puru coiltllllar
8 !ratar-se
00 lieu Quartel.
Hm S ..S.'!J1U d.: l~ dr) dIlo t1l"9II.
Ao Sr Bri,.!'ad,·iro (jrndllodo
do H.cgitll·1l10 de lnfonlf'ria
N.· 9,
Jo~~ :\1"". 1·1 d.1 Cril.?, villte dias para uso dos banho~ das Caldas
da H. de 1111-lia Mig •.m; n ("o'lIf"çnr no 1.. de Outllhro
proximo.
Ao Clrllrgiilll Mór do IIIf'bOlO It('~imcllto,
Antonio Joaquim
Rodri_
gllP& Pc:rc·ira, trinta d as para us" dos banho
das Caldas da H.ede
lia slIa orlgt'lll; compçonel.)
no 1 • de Outubro.
Um ."iC$scin de 13 dI) dito mn.
Ao Major Gradu. do do Bat.dhão de ClIçndorea
N"4.
Antonio Lu ..
cio '1'.·11,,9 C.Hle H ... I, CI'IArC'ntn ciills pura uso d~ banhos do Olor.
Ao Capitiio Graduado do Olt'_mo Batalh:lO, Thomnz Beroardillo do
Mf'lIn, qltilfl'nta dias para UJiO dI! banho. do mar; começando em
20 óo corrente.
Ao Alferes UO refl'riolo B.ltnll.ü •." Antonio Gome. R lIego Arouca,
qllufl~l)la d.Ad pnrH hallhfli
do mar.
Hm S, "lO de I" .10 dd()
Ao Capf'IIKfl dn Regimpnto d\. IlIfllnteria
N" 14, Joilo de AlmC'ida
Me'II~Zf>
~ VasC'OIlC'f'llnl,
q'lOrf'nt8 dia. para 1150 til' banho- do mar
na hguelra:
8 Cllme,\8r nn , .. cip Otll, bro proximo.
t;". &..(;0 dé ~ I do d,to ",e".
AO,Major GrAduado
do Co'po do R tAdo Ahior do Elf>rcilfl,
Sub.
(';lu:fes d" Secção da Ut'pauição Militar dI> Milliltc.io da Guerra,

m~".

r4]
Antonio Augusto de Almeida e Portugal Corrêa de Lacerda, .el.
senta dias para se tratar.
Ao Segundo Official da R .partiC:[lO de Liquidação do sobredito Mi.
nisterio , Francisco Lz idor» da Silva Prata, quarenta dias para go. zar ares de campo.
Ao Aspirante da R~partição de Contabilidade
do mesmo Ministerio,
João José Pereira da Fonsêca Baul.os , quarenta dras para se tratar em ares de campo.
Ao Aman uens« da Repartição
de Saude do referido Ministcrio,
An.
tonio Joaquim de Moracs,
trinta dias para se tratar.
Li(!ençJs
Ao Capitão

-.~~~.-

re~!,;stadaB concedidas
aos ()JJiCiilCR o,/)(Ii3:o indieadae,
Quartel
Mestre do Itt'gimellto de Caval lnria N." 3, João
Joaquim
Guiiuarâes
, dez dias.
Ao Tenente do Hflgimento d~~Ca vallaria N .. 8, Joüo Pedro Tavar.':; Trigueiros,
prorogaçiio pnr trtu ta dias .
.Ao Capitão do lteg-lInenlo de l.nfa nteriu i\ ." 7, Pedro Augusto de
Barros e Vasconcellos,
vinte dias; contados de 7 do corrente mez ,

---..~~ ..-

Foram confirmadas por Sua Ex ." o MArt'chal, as licenças qllf' os
s«, Com mauda ntee da 1.a, 2.·, :L·, 4.a, 5.", e 6. a, Divisô<>s Mi.
li tares , participorern
ler concedido
a os Othcia"g s ha ixo mel ejona_
dos, na conformidade
du §. LL da df'terminaçllO
da Ordem do Exercito N.· 68 de U fie Oatub·() d~ 1351.
Ao Major do ll"girnento de Cava llaria N.o7, Antollio José de Macê do e Vasconcelfos , quinze dias.
Ao Mujor Graduado do Re~'imt'nl() de Cavallaria
N" 8, Joâo de AI.
moida da Cunha,
quiu se dias.
Ao Tenente d o mesmo R'~gímC'nt(), .Toitn Pedro Tavares Trigueiros,
quinze dias: cnn tajo s d- Iii de Se e mbro ultimo.
Ao Alf~res do Batalhão de Caçadon-e N.· 3, Manoel Ferreira de Carvalho, quinze dias.
Ao Cirl1rgiá,) Ajudante do Batalhão de CaçAdores N" 7, Agostinho
José óo Amaral,
prorng-ajJ.o por nove dlllS.
Ao Major Graduadl) do 131t,dhão de Caçadores N."S,
Antonio
Au.
gusto de Macê,lo e Couto,
qui nze dias.
Ao Capitão Graduarlf)
Ajll'iante
do Regimf'nto de Inranteria N:2,
JO:lO T~ixeirn tle Alm,·id.l c..~ut'iróz, oito dias.
A'l Cirurgião Mór Gr"dllild<l
do Regimento de Inraoteria~"
3, Ma.
110.-1 Joaquim Teix~jra;
fJuinzt-l rllas.
Ao Cirllrg-iito '\jlldtl~te do Regiment.o de Infanteria
14.,
larle
./.
de Almeida Lourolro e Vasconccllos,
quinze dias; COI!
~ de 9_ ..~
do corrente rnez.
._..'

N"

O Chefe inlet'ir&o do D.tado Maior elo ~~cilo

c

="

N.O 50.
Q,UI),.tel Gu&er(Jl na Rua ck Santo Ambrosio
de 1851.

,

I!:m

21 de Outubro

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

Ex.·

o

Marechal
DUQUE
DE SU.DANHA,
Chefe do Exercito,
manda- publicar o seguinte:
Por

Decreto

Regimento
Tenente

de Caeallaria

Coronel
Graduado,
vallaria em di"ponibdidade,
Sua

Ex," o Mnrechal,
nados lenham os destinos

de 10 do corrente
N.

Com

mandante

em

me".
o

6.

o TCIH'nte Coron el Graduado
de CaPedro
Maria Pinto Guedes.

~.-

- ..

determina
quc os Officiaes
que IIH~s VlLO desig-nados.

abaixo

meneio ..

Uegimento de Cacaltaria N. o 4.
o Tenente
Graduado
do Hegimf'nto
de Caval[urja
1), I? ruando
Pereira Mllu ..inho ; p...lo pedir.
Reormerüo de Cavatlaría
N. o 5.
Alferes,
o Alferes do Jh'giml:'nto de Cavallaria N." 4, Jorge Gui.
Ihertne
Lobato
Pire.;
pelo pedir.
N. gimenlo de lnfanteria
N.· 7.
T~'n('nl<',o 'J"'nClllt'
do lüglmeuto
de Lnfanter ia N: 9, Joaquim
Auto nio ~'LlTlJlJ,.
RC~l1l1ento de Tnfonteria N.· 17.
Commandanle
da La Companhia,
o Major Graduado
do Regímenlo de lldil n tcria N" 4., M auoe l da Silva .Freire;
pelo ppc! ir.
Commalldulllp
du 8.a Companhia,
o Major Graduado da l.~, José
de Pina Cabrul ; cou n n uu ndo na Commissâo
em que se acha,

'I'enr-n te Gnviuado,
.0

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

DECH.ETO.
Cllmprinrlo
elevar o ExerCito
ti fôrça tegal delNminada
na Lei de
quinze de .\ bril do corrente a n no , R firn de serem habilitados 1'5 Cor.'
pos dus differcntas
Ar nrns q ue o compõe
li satisfazerem
rt~glllarml'nte ás "",lgt'I1CII1:; do Serviço Púhlico
da sua competeucia
; a occorre·
r em á. \uglllllr;;s
que d iar iamcn t e sobrevoem
por differentes
eve ntuaIidu es , (' a darpm ~llccesl>ivnmente
baixa ás praças que concluirem
o lr II1pO dr, S..rri<;>" R qlle e8tii.o nbrigadas:
Hei por bem Ordenar,
em
(_IllIt> de ~:L-IUn, que
immedlat!fmente
se proceda
ao recru·
tumelllo
de !c.s lllil m:Hlcebos
em lodos o~ Districtos
Administrati.
VIIS da cnnfinenle
ri) Bt'1I10 e dao JllriJS ndjurenlcs
na proporção
indicada
110 rnappa
junto,
qlle fuz parte
do presente Decreto,
e vai

•

[~]
pelo Ministro

e Secretario de Eslado dos ~egocios do fiei.
Ministro e Secretario de Estado, assim o tenha entendido e faça executar.
Paço de Cintra,
em dois de Outubro de mil
oitocentos cincoenta e quatro. = REI,
Regente,
= Rodrigo da
l!onsêca Ma,galháes.
assignado

no.

O mesuro

MfJppa dru recrutas pora

o Exercito,
a
da data deste.

que se refere
.

I
I
I

Designação dos Districtos

o

Decreto

N.odt'fE'Crulas
que compete a
cadu

districto

~t'glllldo
populuçâo

II

;19'>

A veiro •••• " •• " " " " " " " " " . " " " " " " " " " " " " " " " • " . " " • "
Déja" """"" " "" """""""""" "' .. "" "" """""""" ". "" ""
llraga .. """""""""""""""""""", """"..". """"""""""

] !lO
1li6

BragançR .. " "" ..""""" """""""""'"
)."""
Castello
Brnnco •••••.....•..••.•.•.•..••••••••

Q

",,""""""

208

"

1·1,
3!N
lU

Coimbra"
... """"". ". """""" """" "" ".. """" ", "" "" ""
~: ve,ra " " " " •• " " .. " ", " " " " , "• " " " " t • " • " , " " • " " "
I

FEiro •..•.•

Guarda

tJ

...

•••••••

~

"

ti

"

242
3515

•••••••••••••••••••••

• •••••••••••••••

,

•

,

••••••••••••

•

•

••

•

, •••••••.••••••.•.•..••..••••

115

#

P

......

,

~

••

•

II

••••

,

l·'unchal ...........................•....
Ponta Delgad"' ...•.....•..

••••••••••••••••

, .....
"

<1

••••••••••••••••••

Total. .••.••.

de Estado dos Npgocios do Reino,
da Fomlca i1JagatlJúes.

= Rodrigo

.

(iO ...

2M.
2[16

•••••••

" .....••...•.•........•.....••...•.•

Spcretaria

207
687

•••••

Porto
, .............•......
,
,
Santarflm
..•...••••••••••••••••••..••••..••..
Vianna
do Castello •...•...••.•••.•...
Villa Iteal ..••.....................
,
V ízeu ••••••
A IIgra do JIproi~mo..
• • • •• • . • • . • • • • •• • •.••••••

d~ 18cH.

"

••••••••••••••••••••••••••

: ....•..••.........................

Lei ri a ..•.•
Lisl)oa . c • • • • • ••
]'ortnlegre
. , •••••

JJc)rta •.••

"

sua

.

I

.

i

I

282
4·7:1
96

lU)

90
14L

(WOO

em ~ de Outubro

[3 1
AC'cordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar,
ele. Que
confirmào , por falta de próva legal t a Sentença
da 1.. Instuucla
,
na parte,
em que absolve
do cruno de hulra , o Accuso do , Carlos
AVlolat,
Tenente
Cor ouel cm disponibilidade;
e mandão
que seja
solto. Lisboa, em S ..s âo de 14. de Outubro de 185·10.
Borufrm,
Visconde de Estremoz.
Barão de P ..rnes ,
Silve,
Barão de
Aguiar.
= Fui presente , Carvalho,
Promotor,

=

=
=

=

-----.~~.----°

°

=

Sua Ex.&
~fan'chal,
ma uda declarar
seg-uinle:
1.0 Qu,' () Capitão Gmdua do do Re~lll1ellto de Infanteria
N.· lI,
AUg'lIs o Ccz ar Cordt' r"
«xr-rcêo
as (un cçôes de Ajudante
do mosmo Corpo,
de,,),, ;1 ate r.H dI' Setem bro ultimo.
l-illl' n '}"'nellte Gr e d uudo de I nfantr-tia
em di"pordhilidade,
l)orningll;;
Frnncisco
de! A S z , só g'07011 quinze dias du licença pu ..
"LI C/lO" na Ord,'1J) do Exercito
N.· ;iG do corrente
a n no ,
:Lo QUI' o J\lnjor r('f(.lmado,
João Jose Cr.rdeir o , é da Arma de
(':,v ..Jlnrld,
e 1\"'0 de I nfan ter ia , corno por equivoco
se publicou
lia
O.dem do Ext'TCIlO N: .jQ do correi te anilo.

Q"

Sua Ex

a

O

~rllrechal,

------.~.-----manda

tll'clarar

Aspirnntr-s

a Officiaes

,

achn rr-m co mpr e hen didos n as d ispoelçôes
das L!'is d(·17 de Novem l.ro de 18 j I , (' 5 dI' ,\ br I dt' J 81h, o !Segundo S"rgcl" lo dn Bat ..III:"" de Cnc;ad re.
5, José V('lf(olin,) Carneiro;
t' o Furriel
do
Rl'glllleulo
de lllfunleria
11. JnilO Carlos Vaz Soares.

p"r

til'

i\"

i\:

__

Licenfll'
•

arbilradtll
Clilr<lrio ••

.>-t.('"(.__

por tnol.vo. de fllcoleMlia ao. Officifltl abai~o tUe c()nfirml1 irl' por' .\;lIa Hx.
~ll1r(chul.
&

()

Em Se."âo dt 21 do 'lIe%. 111"0XHIIO paB,ado.
Ao CnpitrlO (Hadllado
do Hr~'mt'(llo
de CUI'nllaria
N° 5, Anlonio
Jo.é de Brito Fragozo Arnudo,
quarellta
dias }lsra convakscer
em IH('S o.. eH III po.
Ao Tt'lIente
do Batillhiio
de Cnçllr!or,'s
~:1, Ml1n'w1 r avier Loureiro, <11I1Ht,,,tu diu3 parn M' tr lar eUI ore de campo.
Ao Cupit;Lo Uradll, do 00 Botalhão
de ClIçadorl'S
N" b, Antonio
1\1anu de Bnll,
,inte dlflS pM8 concluir
o seu trlltomenlo.
Ao C .. pill\!l Quurt, I \le~lrt' do ltpgimrlllo
d(~ Clrnnnd\·iros
do HUNIIA,
AI.·xt.ludre Ja S hn Torrl's,
quarentll
dia pnrn se trolar.
Ao MUJor do Itl'gllll('"1o
dI' IlIfallteria . .' 7, Scziuolldo
Ulbciro ;\rthm,
trinta dw p,lIa se trai ar.
Ao Tellent(> GrudllilCJ() do Itegllllentn
Oe Infantl'ria
N" 10, Frnn ..
ci.co de Azevedo Coutinho,
trinta dias para fazer ueo de aguas
mineraes,
e !Janhos do mnr.
Rm &s, â() de I) do cf)rr'lIle meco
Ao Tenent.· ('or'"lf·1 de Arlílherin,
Subo Director do Coll esio Militar I
LoureuSIJ Jo~e Duarte,
trinta dias purú se trilar.

[ 4, ~
Ao 2: Escripturario
da Contadoria
do extiocto
Arsenal
Militares,
addido
ao Ministerio
da Guerra,
Cosme
quarenta
dias para se tratar em ares de campo.
Ao :1.· Official , addido
á Repartiçâo
de Liquidaçâo
do
nisterio , José Joaquim
Rodrigues,
trrnta dias piHa se
Ao Continuo
da referida
Repartição,
José Joaquim
da
senta dias para ae tratar.

LrccnçlJ. ,.egiltada.

-das
José

Obra!
Dias,

mesmo
tratar.
Molta,

Mi.
ses-

---.~~.---

concedidos

aIJN

Ufficioe« abaixo ;ndicado.,

Ao

Sr. Coronel
Graduado
do Bl'gimrnlo
de Cavallnr ia N:
da Cunha
Sousa e Brit.o,
quinze
d ins,
Ao Alferes do Batnlhâ»
de Ünçudores
N:6,
Albino Candido
meida,
noventa
dias.
Ao Ca piuin Graduado
do Regimcnto
J(' I nfan teria N."U,
Cnrrêa
de Brito,
prorog IÇ:10 pnr dez ti as.

3,

José

de AlGabriel

----~~;~Ií.~~-----Foram
confirmarias
por 81111 Ex.- o MlIf('clwJ,
118 lieon cns que 01
Srs, Commandallt('s
da 1.&,2,·,
J .• , .f,R, 7,", l' 8.", DIVISÔC~ Mi.
litares , pnrticiparnm
ter con cerí ido ao" O!li('ii.l<'s a l.nixo men cion ado"
na con forrnidade
do §. II da df'tprmiuaçiLO
da Ordem do Exer-

cite 'J.- 68 de li de Outubro de 1851.
AC' Cirurviâo
Ajudante
do :.l,. J{I'JIIlH'nto de Artilher
tinho da CIIIlItI\, c!llinzp d ius ,
Ao Tcne nte Grnduado
do IL·g'illlp.nto de CavallalÍa

ia , Joâo

Agos.

Ir: J., José Vi.
co ute 'I'u bord n , quinze
dias,
Ao Alferes d
ItegllJlenlo
de Gavallaria
1':
Ladislúo
Antonio
de
S.l, quinze dias.
Ao Major Grlldlllldo do B itulhâo fIe Cnçndnr«
,',·1,
Joaquim
Tgnn.
cio MOllsinho
da Sif v-irn (J('"I'(\,l. !l( li' di.t"
~o Tenente
do B,ltnlhào
du CUÇUdOH~5
('.0
7, "] nnoel Jose Percira, quin cc dias.
Ao Cirurgião Ajlldanle do m '_mn Batnlht\(',
Agostinho
Jo~é do Amaral,
pl'orogaç;LO pnr mai'
t.i, dias,
Ao Tt'l1cnte ti Balalhao
de CIIf,'udol'cS N: 8,
João i\1uria de J. ln.
galh~\c$ COIl.linho
, qllinzl' clills.
Ao Alferes do Itn..\'imenLo de InJ'ulll\'ria
L
Antonio
Augusto
rl!reira de Ar.I·vêdo.
C)mllz dias.
Ao T 11('lllc GI'UdIlUd,) dI' Itcgillll'nto
de [lIfant 'ria
!), llallhllzar Joaquim
dc OOllvê,l.
Oito dill.,
Ao M.\jr>r Gra(luad(l
do H.I·:.('iml!llto
de Inr.1I1lclia
N: 15, Curlos
Frtldt!ri('()
fluys, qUillZIl dias.
Ao t\ICt'rl':j do nH13rnO Hc~illJellto,
Nuno
1\]n,cnrenhoo
Z,UZIlr;..~.
ô

,

.·12,

l·.·

bo,

quillze

dias.

_.,4~
~.

O CI.efc inlcriflo do e,túdo Maior rio E~eréito -:-

__)

"/

N.O 5].
+
.C1t~leI

GenertJl nlJ Rua de Santo Ambro'llio,
de Iflá·1.

I!:ffl

!l8 de -Oulubto

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

o

Ex."
Marechal DUQUE DE S.U1>ANHA,
Chefe do Exercito, manda publicar o seguinte:
DECH.ETOS.

Commandanle

em

Auendendo
ao merecimentn , e mais parles que concorrem no
Major de Lnfantertc do IhufC'ito, Carlos Maxim.liauo
de Sousa: Hei
por bem, ern Nome de EL H.El, Nomeú .•fo Governador da Guiné
PorLu){ueza, por tempo de tres armos , com fi gr~tirlcllção ann ual de
oitocentos I iI réi ; ücando ohri ..ado a t rrur C ria pela respectiva
S.~cretnria ele E~tndo,
com prévi
pagamento
dos competentes Di~
fi il"-. O Visconde
d ' A thogllia.
Par do Reiuo , 1\;1 inistro e Secrctar io dI' E -I 00 do' N r-gocios Esuangeiros , c dos da M ar iuha e 01.
tramnr , a irn o tenha enlendido,
C. Cu a exccut: r. Paço.
em clezoito 01. J 11111<) d, mil oltoc<>ntos cincoenta e uatro,
HEI, Uegente.
{/úcDuae d' Atlwguia.

=

=

II i por 1 m , cm Nome de l~ •• !tEI, Conforrnando-! le com a -~
Prop,,&ta ón l) ,,·('tor on U ul Coll gio Militar, e CID virtude do dia\"lo:110 III; Ar tizo b ·,.{lIndo ti Carta de Lei de vinte de Julho do correl.le n n no., Dot rminnr que 110 Decreto de onze de Dezembro de
mil oitncellto
CllIC e n tn (' HIll
I' ob ervnm
M nl teruçôcs
e amplia ...
çõe <i"{l ~e .",rlJ.,UI :
Primeira = U ensillo dE' Arithmetica
pas.a.
rl~ JI) pr1llleirn c .I'g'ulldo flllllO par o qllurlo, onde 6e J"cciollartL
thcoricl e pratic. IJI(·nl alé ao fnn dus proporçej s c llO~opplic;lcoes;
ft ando Oi c\lumnos C,In ohrL"'llçào de e'Carne.
S";;'lllldn
O ensiII da Lioll'll
IlIgf.·1! -'IÚ lran ferido do quinto anno pnra o quarto; I' Cl da T(' Pc(:tlva Grnmmotir.n,
do quarto poru o tere iro onno.
Terceira
O (II illo de Elnqucru'io passarú do terceiro nnno para
o qllilltO. = (~\J,lrtn = A Aula auxiliar de Utthoépia,
Orlho01r. fia.
c r d. ('ç;i , erá ohr·. da para todo o l\lulIlnos do terct:iro °nlln~
cm d·
te, par. o (I" a Congregaç;Lo reO'ulnr{l o tempo e a hora.
= (~lIillti
A di tincçã,
slabelcclda no Arti<'o dt!cimo oitavo do
V"Cldo
d., 0117.(' d~ Dezembro d' mil oitoc nl 8 cincorntll e 11m de
llIatNja~ I.h~hllhilil'1l~rt
, e de não habilit(lçiw
c ~nrú de-dtO j.í, e,
mllMU1tl1 ia '~\Im " ta di po içào, s rlL app:"'(ldn n r .Ilahd~ e 0<>qll6
trata o I rtl 'q I r 'Bta c dOI do r f·lido Dt'(·r .. lo, e C4I1C lhe é r(>s·
pt>cti\H.
~I!. ln
II. ver .. n qllinlo nntlo trah,dho~ prúllcos de Tri·
011IlIlI'trl
,Cj" .iII lifl!'llll'tn a th oriíl e hnhllit 'm II Alumnos 8 luar
das lllffercntc~ Taboa .
clima
Ih dirrcrentc~ <.'il!>cciesde dClbcnho

=

=

=

=

=

=

-=

=

=

•

=

[ ~.q
constituirâo provisor iamente o Curso de seis annos em quatro Secçõ<,s,
sendo: = a primeira
desenho linear,
leccionado
110 primeiro
e
lie&,undo anno: = a segunda
principios de desenho de figura e
paisagem,
leccionados no terceiro e quarto nnno :
a terceira =
principios
de A rchitectura,
prespecti va e sombras,
leccionados 110
quinto anno :
e a quarta
desenho topogruphico a theoría e so~
bre tudo a prática de topogrnpbiu
, c dos instrumentos
respectivos.
O estudo primario de cada Secção deverá ser acompanhado
cra
theoría correspondente,
a sa ber :
na primeira SCCÇrlOI das difTJ.
nições geomelricA! e trnçudo d- molduras :
na 5l'glllldn,
das pro.
porçõ.es de lima Academia e nonu-ucl aturn dos ossos e dos musclll08
d() corpo hurna no , essenciaes ao de enhador :
na terceira , das re.
grns mais g't>caes sobre dt'cowção e distribuição
dos Cd(!lICios, bvrn
como da theorfa indispeusnvel uos problemas muis necessarios da pI'CS.
peouva e SI mhra: = na quarta finalmente,
da topographiu
tllt'(lri.
cu. O~ exames de desenho durante o Curso, de seis , que alé IIgora
t nhâo I"gar,
passarâo fi ser quatro,
recahindo sobre a t heor in e pní.
tça correspondeuto
fi cada Secção.
A Tahclla que baixa com este ,
c vai assignnda pelo Presidente do Conselho de Ministros,
Minl.lco
(' Secretario de Estado interino dos Negoeios da Guerrs , Duque d!)
Saldanha,
substituirú provisor.amente
o do número quatro do supra.
mencionado Decreto de o nze de Dezembro de mil oitoceutos cincoen~
to e um. O mesmo Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro e
Secretario de Estado interino dos Negocies do G uerra , o tenha assim
entendido,
e faça executar.
Paço de Cintrn , em onze de S<,tpmbro
de mil oltocellto~ cincoenta e quatro. = REI,
ltegcnte. =- Dttqud

=

=

=

=

=

=

=

=

tJt: Saldanha.

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

Por f)~creto de l~ do corrente me".
LJalatltâo de {'a.çadores N" 1.
ClrurgiilO Ajurlullte,
o Cirurgião Ci\'í1, Il'galmente
habilitado,
Eugenio ltodrióuc.
rle Oliveira.
Por J )ecrelo de 17 do dito me't,
1.. Rc rYimcnto de Arl itlLerta.
P,imciro
Tenellte Gradllado,
pnr se alhAr hahililado
com o c('spe.
clivo Curso,
o Teopnl.e Graduodo
do Reg'imento dI' Infantaria
N.· 16, Guilherme Qllintino Lopes ri.! Macêdo;
lia conformIdade do Decreto de Q l. de Agosto de IR16.
Regimento de lrifante,.ia N.· 9.
Capili\O Graduado,
o CapittlO Graduado d -Infantaria
em disponi.
bilidade,
.Fernando dos Santos l1f'nriques de Sequeira.
Disponibilidade.
.
Capitão, o Capitilo de Cavallaria em inactividade temporarJll, José
de 13cttencourL Aureu.

(3 ]

-.~~.-

Em virtude do Aviso do MinislCl'io da Guerra,
Sua Ex." o Ma.
rochul , manda declarar Aspir an te a Official , com a grndunçâo
de
Primeiro Sorg. nto , por lhe oprove l'lr o disposto no Arlih'o :37 do
Decreto de 11 de Deaemhro
de ]8~1, o AIIIOlno do ficai ColIcgio
.l\lilllM,
cornpraça
no ltegirnento
deCavallaria
N."~,
Lanceiros
da ltA1NIU,
José Antonio {Tarda,

-.>&~.-

Sua E'(.- o Marcchal,
mnudu duclarur
o seguinte:
(~I!I'
a IIC('r:I)'1 da Juuta , cone- dirla 00 Major do Batalhão
de Ca<;ad res .' ." 1, Frnncisco José da S IVIl, c publcadn
na Oro
d m dI) E c cito N. o -1'~ do corrente un no, é para uso das Caldas
da lLlinh"l na suu orig('Ol e banhos do luar.

-"">é~.-

orbitrodas por mot,V(1S de moleslia no. Officiae» abai:eo dfJ.
claradce , e confirmadas 1)01' '''''''0 Ex." o Mareclwl.
Hill Seuâo de 21 do me,.. fi"II,rimo passado:
Ao Capitão d. llllalhilO de Caçadores 1\: 4., Antonio Maria Mau.
rity, quar ent a dias p iru fuz-r 1100 dos banhos do Estoril
Ao Tl'n('llh! Cllrollel do H.l-'gimellto de Infanteria
N: li>, li'rancisco
Silvestre Lcoue , trinLa dias para se tratar.
Licença»

L.ceuç.,. re/{istada.

-.~.---

concedida. aus OffiCif1cs abai:t:o indicado ••
Ao .:\1. jor G roo II<:1UO do Q. o Regimento de ArtilheI ia, Lourenço An.
tonio PCllt\do, trinto dras.
Ao T('nellte (irodundo do Ite~imento de Cavollaria N.~ 1, Januario
Corrêu de A lmeida , prnrog-uçào
por tri ola dias.
Ao Alfer('s Graduado do Re~lIncnto de Uavallaria N."~,
Lanceiro!
da ItAINIIA,
Anlonio de Almeida Coelho e Campos,
prorogação
por IIÍ ," a dias.
Ao Capilão (l rndllodo do Hcgimenlo d C,lvAllarin N.· :>, Antonio
José dl' Brito Fra.~(lzo Alllado,
qllilll.e dia.
Ao Capitão (~lInrtcl M., trc do J t'g ml'lIto u(' Granadeiros
da RAI.
NIJA, Alexandre
da Silva Torre , ~C"SI'lIta dias; a começar no dia
3l do corrente.
Ao M.,jor
rnduado do R!'rt'imonto de [nfanleria
N:~,
João Pinto
da CP ta, prnrogação
por vinte di'l',
Ao Alfcrl' Grl\dullrlo do n.·g-iOlClllo de Infontcria
N: !), Luiz A".
gUIo de Castro Domingue
, proro~nc;àll por doze dias.
Ao Al.f rN do mesmo Hegilll'nto,
Jot\o Pereira Fernandes,
prurog-nçao por qUllrt nla dill~.
Ao (;upiltlO Graduado do 1 cgimcnto de Infontcria N:U,
GnLr~
<'::orrêa d~ tirilo,
prorogaç1io por qllinze dias.
~"..~

O CM/e inlerino do E=tado Maior elo E.rercilo ~~
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N.O 52.
Q,ua,.tel Gene,.al tla Rua de Santo Arnb,.o.'o,
de 1354"

<em ~

de Noeanbro

+-

ORDEl\l DO EXERCITO.
Rua
Chefe

Ex." o Marechal
do Exercito,

DUQUE DE S,UDA.NH~, Com mandante
manda publicar o seguinte:

em

DECRETO,
•

Atten dendo

ao que Me representou o Offieial da Segundo Classe
da Reparuçâo
d LI(llJida~':LO, Joaquim José Alves Gordo,
qlle ser"e 110 IOllgo tempo, e se acha impossibiluado
de continuar a servir
activnrnente
, ('III consequencia
de SilOS m ilestias verificadas na Junta Militar de Saude , quI. o Inspeccionou
«m Sessão de sete de Janeiro do presente anno: Hei por bern , em Nome deEL-REI,
Conceder ao refer ido Ollicial da Sf'g'lInda Classe , a refórma que lhe compelir segundo a Lei, ficando nddrdo ao primeiro Batalhão de Veterano , 118 eonformidnde
do dispo. to no Decreto com fõrça de Lei ,
de Ut'7. de D<'ZC'Olhro de mil oitocentos
cincoenta e um. O Presidentc do U n-f'lho de Ministrol,
Mini tro e Secretario de Estado interino do
('~()cios du Guerra,
o ten ha assim entendido,
e faça executar. P, <;0 <I;. t\\'cc sidudes , em onze de Outubro de mil oitocentos cinoenta e quatro,
Ht:l, Regente. = Duque de Saldanha.

=

---.~sÇ,:.---

Por Decretos de 1~ do me" proximo 'flIl"ado•
• Para gozar('m dil~vunlng't'n$ de Capitão de L" CI8S1c, por lhes apreveitar o Dr-creto de t dr- Janeiro de lS:!7, os Majores Graduados,
do It(';lim('nto de Cuvallaria N.· Q, Lnnceiros da RAINHA,
Ignacio GIH'dc Ozorio ; do Batalhão de Caçadores N. 06, Manoel Julio de Carv lho; e do Regimento
de Infanteria
N.· ô, Maximi.
liano A ugusto Cn bêdo,

Regimento

T nente,

de Caval/aria N.·

o Tenente de Cavallaria
to de Mora'
Surrnento,

3.

cm di ponibilidade,

Augusto

Pin-

Re~illlmto de Granadeiros da II AI N II /I.
AlfNes,
contando n antiguidade
de Q!) de Julho ultimo,
o Alf('res
Alulllno,
Bt'rnRrdo João Moreira;
por ae achar hahilitado com o
Cur o de Engt'nh,eria,
no conformidade
do Artigo 3ü: do Decreto de lQ de Janclro de 18il7.
.
Rcgimcuto

úe Illrantl'T~'a N.·

).1..

Alft>rr , contanoo n mI' ma antigllidad
, o Alfcrt" Alumno,
Antonio ~nzimiro de Figlleir;õo:
por I adiar hahililado ('om o Cuuo
de Engenheria,
na conrorlJlidadc do Artigo :>6.' do citado Decreto •

•

(~ 1
Inactividade

temporária,

Majores Graduados,
os Majores Graduados,
do Regimento de lnfanteria N.· 7, Cezario José Cortea , c do Regimento
de I nfan ,
teria N.· 9, Ignacio Joaquim deCarvalho;
o l:por
ter sido julgado incapaz de Serviço temporariamente
pela Junta Militar de Saude i e o 9.· pelo haver requerido , ficando sem vencimento.
l.· Batolhâo M onel de A :i1'Qdor.c ••
Tenentes,
os Alferes , Guilherme Queirb7. de Campos, Joaquim Mar.
tins Leitão, Antonio do Valle , c Claudio Mesquita da Cunha c
Roaa,
Por Decretos de 17 do dito 7nt't.
L o Heg1:lIIento de A,'tilhcna,
Alferes Picador,
o Soldad.. do RegimcnLo de Cavallnrin N.oQ,
1,9n.
ceiros da RAINHA, Gu-lherrne Allgublo Franco;
por ter os 11Ilo;!i.
, loções necesserlas
para bem desempenhar
as fuucçôee
daquelle
-' Posto.

. ,.

Batalhão

de Coçadorc» N.· 2.

:TO Alferes,
contando a nntiguidade
de 99 de Julho ullimo, o Alff.rcs.
:..-'
AllImllo do mesmo Batalhão,
Antonio Joaquim
Pereira;
por se
achar habilitado com o Curs» de Engenheria , IlA conformidade
do
Artigo 36. o do Decreto de 112de Janeiro de 1837.
Inactioidadc
te mpr.raria ,
'}'enente Graduado , o Tent'ntt' Graduado
do Regimento de CAvaI.
IAflaN.o2,
Lanceitos da RAINIlA,
Jo~é Lourenço Franco de.l\1at.
tos ; sem v 'IlC mento , pelo requ rer,
M"jor Graduodo,
o M"JI'f Graduado
do Rt'gimento
de Infunteria
N.· 11, Duurte Joyce; por ter Rido jul~ado incapaa
de Serviço
tempor ar imnenta pela Junta Militar de Saude,
LJisjJO'Il ibtl idade,
, Caritüo Clrlldllndo, com a olltiguid,.de
de 29 de Abril de 1351, o
Tenente
de Jhfallll'ria
nesta mesma aitnaçâo , Libanio Evangelista dos Sau to ; por lhe pertoncer , visto ter ficado bC1l1 eO' .ito o DerTf'to que o havia promovido a Capitâo para servir em Commiseão
na Pro\'ineia de Cubo Verde.

r

Forte ele . 'anlo Antonio

d(J

/Jarra.

Govcrnador,
o Major reformo\lo addido ao 1.· Uatalhão de Vete.
r-aflOb, Jo~é Maria Gomes da Silvo.
Hatal/trio Nacional de ('açIJdOrCB de Bragmlfa.
Demittido por niio cOllvir 80 Serviço, o Cal itão, José Antonio das
Neves.
.

.~.

...;....;.---

Por Decrelo de 17 de Outuhro ullimo,
e determina que 00 Capi.
tão Gtaü"ado
do Corpo de Eng'cnheria,
Antonio J~gidio do Ponto
}'orrcira,
lO conte a antiguidaue
d Teuente de 2·'" de Outubro do

•

[3]
18t,7; e ao Capitão Graduado
do Regimento
de Infantcria N," 4,
J.o~é Maria Lnge, so conte a antiguidade
tambem do Poslo de Tenente
,.

do 1.0 de Agosto

Em virtude

de 181-9.

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

do Decreto

de 7 de Dezembro
de 185~, que deterpara irem servir no Ultramar,
se
oonservern até ú sua partida
na situaçâo em que estiverem quando
forem nomeado ; foi ordenado
por Aviso do Minislerio da Guerra.
de ~1. de Outubro ultimo , qUf' os in deviduos despachados
Alferes do
Exercito para servirem nas Po sessões Ultramarinas,
contem a ano
tigllicbdc deste Posto desde o dia em que deixarem de ser abonados
como praças de pret no!' Corpos fi que pertencerem.

wina que os Officiaes despachados

-----*~.

~

Tendo o Mini ter io da Gucrr a , exigido , em Officio de 7 do mez~.
proxilllo puss a do , que até no dia I':> de cada niez , dêem ali entra-~'
.
d« as Notns das quan t ias recebidas,
dur aute o mez anterior,
pnfll\~
bras de forllflc:H,i\o e tte quarteis , nas ditferen tes Divisões Militares:
l' ~
dererrn.ua Sua Ex." o Marechal,
que as dita. Notas sejam remetti-~
~..;
das ao Curnmnudo
t'D1 Cllefe
do Exercito , coru a ncccssa riu anteJ""(
c deucia , a fim de poderem ser con ft'l'id"s, e remeuidas depois ao ~
referido Millihll·rio ,. no prazo acima exigido.
~
Sua Ex. &
nados lenham

1\"

Marechal,
os destinos

-.~.-

deterrmna que os Officiaes abaixo meneioque IhclI vào dcsigllad(li.
!J1,lulIlÚO
de Caçadores 1\" B.
Capiiâo da 6.& Compc nhin , o Capitão do Botalhâo
de Caçadores
6, Manoel Joaquim Rnpozo ; pelo pedir.
f)

Re~imeltt(l de Intantcria

Capitão

Graduado,"o
CllpilllO Gr~dllado
teria N" 11, Oabriel Corrêa de Brito.

Regilllcuto

N.· 4.
do Regimento

de Infan-

de Infuntcrlo N.· 7.

Commandant.
da 7.& Companhia,
o
to de lllfl.llltcria
.' 17, Jorge da
:L' Ba/alhúo de
Adrlido, o Cor irão rcrorolado addido
Jo~é do. Si.lIIIOS ROUI.

~ll1jor Graduado
Cunha ltibeiro.

do Regimen.

V ct(ro?!os.
ao l:13atulhüo

-.~-

de Veteranos,

Sua Ex.& o Marechal,
manda dl'clorar o seguinlf':
1.0 Que por A i~o do Mini rNio da Gil rrn dc Q3 de Oolllllro
prol\illlo passado,
flli concedida prorngaçào de lic"llçn rt'~i tnda [lN'
't'~ t'lIta di, s, ao Ale r
do Itc-gllllcnlo de Cavallaria N. 2, Lan.
e 'rll da BAI~I1A,
Antonio,
nldonho
dn Gnma.
~..
(~lIe pM A vi () do OH' mo i\1 il1i.terio de 31 do referido mez,
foi approVltda u 1I0meaçi o do llujor Urllduado do 1.. Regimento de

[4 ]
Artilheria,
Antonio Florencio de S:.J1Jsa Pinto, para Vogal da Com.
missão da mesma Arma, em IUg,H do Brigadeiro Graduado de Ar.
t.ilheria, José Gerardo Ferreira Passos,
3.· Que cm Sessão daJuntaMilitar
de Saude , de 19 de Outubro
ultimo, foi arhitrada licença para residir na Ilha da Madeira,
durante a estaçâo invernosa,
ao Ca pitâo Graduado
de Engenheria,
Lente Pro pr ietario da 3." Cadeira da Escola do Exercito,
Joaquim
Ferreira Pnssos,
40° Que a Companhia
do Regimento
de Iufantcr ia N." 17, em
que pela Ordem do Exercito N.· 50 do corrente nnno , foi collocado o Majur Graduado,
José de Pina Cabral,
é a 8.', e não a 4,."
como 118 dita Ordem se diz.
5"
QlIe o Major Graduado
do Regimento de Lnfantcria N.· 15,
Carlos Freder ico Buys, não gozou a licença publicada na Ordem do
• Exercito N." 50 do corrente anno,

-- ..
>-~*-

LictJn;as arúitradall por moucos de molcstia aos 0l/iciat!s abaixo de»
clarados , e confirmadas fJ01' .')'Wlo Ex. a () ~lJlJ1oechut.
Em, Seuâo de :3 rio rnc~ pl ozirno pussado •
.Ao Tenente Ajudante do Hegimcuto de Illfanteria N.· 1[>, Francis.
co Pereira da Luz Corte Real, quarenta dias pora se tr atar •
.Em Sessão de 5 do dilo me'l'..
Ao Mwjor do Batalhão de (laçadores N.·:3, Mailoel Ferreira de No.
vaes , trinta dias para con tinuar o uso de bn nhos do mar,
Ao Alferes Graduado
do Batalhão de Caçadores N" 5, JOilO Candido Cordeiro,
quarenta dias para se tralar em ares de campo •
.Ao Capitâ« Graduado
do rregllJlcnLo de Granadeiros
da H.AlNHA,
Francisco
Xavier da Malta e Vasconcel los , trinta dias para se
tratar.
Ao Cirurgião Ajudante do Regiment!:' de Lnfanteria N.· I, João Nu.
nes Godinho,
quarenta dias pATa convalescer em ares de campo.
Em Sessâo de 7 do dito 'TU!!..
Ao Capellào do Regimento de Iufanteria
N.· 8, João ela Silvn Carvalho, quarenta dias para banhos do mar na Povoa de Varzim,
e con valescer,
o

---.~.'---

ldct!~all ,.el!'idada. concedida» aos Üfficioc« abaixo indicado ••
Ao Alferes do Batalhão
de Caçadores
N: 2, Luiz José de Mello ,
trinta dias.
Ao Major Graduado do Balalhão de CaçE\doresN.·3
, Antonio Soares Ribeiro doe Menezes, quarenta dias; a começar c~9
de NO;.;:::::7
vembro proxlOlO.
,//
__
_o
O Chife interin» do Bstodo Maior-;Z;;Ezê~i;;

._-~.~.~
~-

== ~ ,

,1'.~

N.O 53.
QU/J,.tel Gene,.td

nll

RU(J

-1-

ck Santo Ambrotlio, ~m 7 de Not)eml>r&
de 18á4.

ORDEM DO EXEItCITO.

Sua

o

Ex.·
Marechal
DUQu. DB SU,DANHÁ,
Chefe do Exercito , manda
publicar
o leguinte:

DO.f
garve~.
ditos

Commondante

CARTA DE LE f.
FF.R~ANDO, Il sr He~ente dosReinosdePortull'1I1,
et e, ,

de Sua

('01

Nome de

J\lngt'slndo,

Fazemes
saber a todos
qu~ ai Côrtes Geriles Decretarum
EL-!tlH.

em

AI.

+

os 8u1l.
, e NÓII

Qucrem\ls
a Lei ""K"jllle:
Arli~o
1.. E' crf'nda em cada 11m dos Liceus do Lisboa, Coimbra e Porto,
111116 Cadeira
de Aruhmetica
, Algebra
elorn entur , Geometr i ~ynlhelicn cl"IIIt'utar,
principios de Trigonomelria
plana,
e
Geognlphia
umthemat
ica,
§, uuico . Em todos os mais Lyceus se l!lrão nas respectiva!
Cadeiras
de Geo!lI'~lrin
tudus a. disciphn as , designadas
no Artigo allteccdrnte.
Art, S!,.
FiGa suprimida
a oitava
Caof'ira do I Jcau dr Lisboa.
Ar t, 3," E' clt'dda desde já nos Liceus de Coimbra e Porto lima.
Cadeira
de prilll'iplo,;
de physica e chymica , c illtrodllcção á histon.rt
ti
Irt-'
Art , 4,·
E' sup pr imido o Curso de introJucç:lO
it historia natural uns tres rpinos,
q"e aetua l me n te se fuz na Escola Pqlytechina,
ficando suo,titllldo
pelo correspoliuenle
0,0 Irntiruto
Mllyr.lJ('nse
na
.Academia
Real dali S~it'ncias.
§. 1.. O~ Alumnos que quizercm Ireque ntnr n Cadeira de prinria

ur

do"

cipios de physicn

r

e

inos,

e chymica

t

e inlrodllcçito

á hi~loria

nalural

dos

reinos do [n titulo Mnyencnse,
pagart\O n quantia
de mil réi.
pela mutricula
tIO ptincipio
do anno lectivo,
e oulro tanto pelo en·
cerramento
da rnesma no fim do anno.
§•• ~" O proci ue lo destas matriculas será applico.do pnra provê r
ái de.pezns que Sl' fizerem com ai demonstra~õeB neccssarias para o en·

tres

sino daQl1dla U,o.·ira.
A rI. Ô.· E' () (: o\'eroo 81llhorisodo para ir l'stn belecendo nOI Ly.
cells da Capltaet! d08 Di~trlctos as Cadeiras de principios de IJhysi.
cu e chylTJlca,
e introdurçrw
ti historia natural dos trel rt'ino9.
I rl. 6."
O~ exumes dfl8 dl~ciplina.
designadas
nos Artigo. pr'.
Dlp.iro t' terceiro
(L, pn' rntu Lei, snão,
p3s~ado \lln nnno depois das
alJ('rtllrlis
das Cl1ddras
IIi mencionadas,
habili'lIçõo neeeisaria pata
a priml"ira f1l1ltricula em todos ()s CU1StlS de itlstruc,ão
&"perior,
em

qua Iqu\!r c~a.. e.

•

[~]
Aft. 7.- Os exames preparatorios para a primeira m atricul» nn
Universidade,
na Ebcola Polytecbniça,
e na Acade:nía Polylecbni.
ca serão feitos em cada urna, das tres Escolas,
perante Jurys espcciaes por ellas eleitos,
§.- 1.. Cada um deites Jurys será composto, em Coimhra de Lentes da Universidade
e Profc~sores do Lyceu , e em Lisboa e Porto
dos Lentes da respectiva Escola é Academia,
e dos Professores dOi
Lyceus das mesmas Cidades.
§." 2.· A época em q,ue devem fazer-se estes exames será annual ,
ment.e fixadl! pelos Conselhos Academicos e Escolares , de modo qlle.
todos 08 examinandos
possam habilitar-se dentro do prazo legol pa.
ta, a respectiva
matricula.
,
Art. 8." A matricula,
em todas as Fuculdndes da Universidade
de Coirnbra
, teruiinani
impreterivefrnente
110 dia quinze
de Outubro
, de cada anno...·
.
,
E' da privativa attríbulçâo dos Conselhos Acsdemicos P.
Arl. 9.0
Escolarf's de todos os Esvabelecimeui
1>1de IlIólrucção Superior I sob
a i~mediata
inspecção e approvaçâo
do Governo,
determinar Oi me.
'tho dns de ensino, e 8. fôrma dos exames e exercicio .. Acud cm rcos , e
estatuir
os competentes
regulamentos
sobre faltns de frequ neia ú.
Aulas, e sobre 03 mais objectos de admiulstr açâo scienttfica e poli.
cial dos respecti vos Esta belecimoutoa,
Art. lO," São ampliedas
a mais 11m anno cada uma dai época
marcadus
nost\rtigos
vinte e seis , vinte e sete, e vinte e oito do DE' •
. creto de dezenove
de Maio de mil oitocentos quarenta e cinco, que
nrganiso u a Escola Naval.
Ali. u: O~ exames de Instrucçâc
Primaria,
tr aducçâo de li".
gua Franccan ou Ingleza,
de arithmetica
e geotnetria , e de princi.
1)i08 de phys.e a e chyrnica t e introd ucçào á historia natural dos tres
; reinos. serãn habilitação necessaria para a adrui&são aos exames de
pharmacia dos eanclidatos,
de que 'racla o Artigl) cento e trinta e
'Seis UI') Decreto de vinoo e nove de Dezembro de mil <.oito.:ellt08 lrin<o
ta e seis.
§. unicó. Exceptuam.se
da d'isposil:ãl') deste Artigo os aspirantl's
pbarmocelllicos,
que, nO'J termos docitudo Artigo ~elll? trinta e seis
do refendo Decreto,
contundo,
ao tempo da publtcoçao da presen.
te Lei, quatro annos de boa prática,
poderão ser admillido~ a fazer exame, perante um Jury especial,
logo quc completem os oito
annO$ abi cstabelecidos.
A1t. 12.
No Licell de Santareól,
incorporado no Seminario Pa.
1Tiarchal, é authori~ndo o Governo,
ouvindo o Prelado Oioct'sano,
'pafa Teglllar a continuação
e permallencia
da9 dilas Cadeiru~ de
'Sciencias N aturaes ( q ue já alli estão estabelecidas e em ,exereieio ), ~.
conformidaue dos Artig-os primeiro e terceiro dc~la Lei; e bem aMAQl

P}

.

lura crear e provêr as Cadeiras c !HI_!:>Sliloições,.que forem ne~e8iarias para o complemento
da Iustr ucçâo Secundaria , e estabelccimeut-o de uma Escola Normal de ensino primario;
I! para regular
espe.
cialmente 08 ordenados dos seus Professores,
de modo que a despe ..
SI\ com o exercicio
effectivo de todas estas Cadeiral! e ,ubstitlliçõcs ~
não exceda a somma legalmente estabelecida
para 08 Lyceusde Evo.
la 011 llrul!'u.
Art. 13:
Fica revogada toda (l Legislação em contrario.
Mandãrnos , portanto,
a tndns as Authcrjdadcs , a qllem o conhecimento e execução da n"ftlrlda Lei pertencer , quI'! a cumpram ti façalJl cumprir f' guardar,
tão inteirmne nte cnOJOnella se contém. Os
Ministros e Sccr cturics de Estado dos Negocios do Reino I da Guerr.a , 8 da Marinha e Ultruma r n façam imprimir,
publicar e correr.
Dada no Paço de Cintr a , aos doze de Agosto de mil oitocentos cin.
coenta c quatro. = ItEr,
Hegente,
com Rubrica e Guarda. = Rodrigo da Fonsô:« .JlogalJules. :::;::Vi>collde d' AthoguÍJJ. = Duque
de Saldanfw.

----_.•>-~~""--DECItE roo

Determinando

o paragrafo primeiro do Artigo doze do Decreto
UI! mil Oitocentos trinta e sete, da instituição
da
Esc«!u rlo E ercito , que os Lentes Proprietarios
e Substitutos
das
p rrrne iru s C!IlCO Cadeiras,
formem lima Clusse , e havendo a f'xper:t'lIcill dos deze.ete annos decorridos,
demonstrado
exuberantement,· (lue esta disposiçâo traz embarnços e graves inconvenientes para a
in"llucç;to E colar, pois que 08 Substitut. ii sendo obrigado8 a lêr sem
d ist inc çâo em todas as Cadeiras
da sua Clnsse , 8S qUlle8 contendo
vnriudo e complexo número de dout rinua , tanto militares como do
construcção
, nào p6dt'm fazer aturado c!illldo 1)011 dois ramo, dali referida. d, IItrina~, e ti ndo igualm6llt(l os ipdi\'iduo!,
que houverem
de concorrer
;Í~, \'al'aturns
deblt'lI 11I"tW'S, de iati.fazer
a liçõu que
compr,,!tI!,Hlalll todOli ilquella
het0rogcnini,
e variadas disciplinAs,
do qUf' tcm resultndo ni\O compon'ccr
mni$ do que 11m Candidato
em todos os COIlCllr.o llbrrtos,
nchand(..~c por isso a Escola sem
Substituto I\lgunI, o qlle ohrigou o Govl'rno a IIt)n1eor provisorialDf!n~
te Cc O1mibsionnrlos t nara a illstrucç;1O e trabalhos E$colore. poder(>01 cOlllinh.H; U1t'dicla porém esta, qllC álém, de provisoria,
lIilO
i~ti8f"z I'm t1l(io 00 n1f'tltodico c' regular andamento
da Escola,
c
couvlndo fozer 01' appl'lTl'cer 0$ ml'ncionlldl)s embaraços e irr(>g'ulari.
dade: Hei por bem, eDl 1 t)mc de EL.ltEI,
COIIJ'ormando.Me com
a p,[Op05to do rt'spf'(·tivo Din'ctor,
e em VIrtude do disposto 110 .\ r.
ligo nOllo da Carta de L i d· doze de Agosto do corrente nnno, Dc.
t~trn;llar que n prim Ira l'I.:o e dt, L(>lltf' de que trata o 8uprantenCIOna~Q pluagr.a o priluciro I ~. &ubd:yid~ cm dllal, tendo uma a ~ell
<le doze

de Juuerro

+

cargo lêr tão sõmente ali doutrinas que eonstlruem
811 Cadeiras
Mi.
e a outra,
as diseiplinas
cornprehendid
! nus Cad~jra!o
de
COlútrocç5o;
subsistindo em tudo o mais o referido Artigo doze. O
Presidente do Cno5elho de Ministros,
Mini!>tro e S ('rel&r;o de E&tado
;nterillo dos ~egoeios da Guerra,
o tenho assim e nten ..Irdo , e f. ça t'llecu! r, Paço das ecessidades , em dezeseis de Outubro de milol!:ncen.
tos cincoenra e quatro.
REI,
ftE'genlf'.
Duque de Sddan/uJ.
litares,

=

Por

Decreto

J.

U

=

------*~.-----28 do me~ protcisno
(Ú

Regimento

passado;

de rl rtiihcria,

APr'!r{!! Murnflo, () Pdrll(!iro Sargf'lJ!o Graduado
, Aspirant«
n()fI\.
ciaf , .João itlar!1t H:lldartc; pl,r se DeItar haL' :tndo rI!! ("I"formi.
dado dos Arti!{Oi :m.· d,. Oecrol!lo fie 112 de .1.10/ iro de 1337, e 11.e lá.· do lJ"ctt'tf) de 10 de Dezeu.hro fI(~ 18.)1.
Hcg6l1tCllt?
de Ca1:dJlrrritz i\ ." 1.
, Tenerna

, contnrrdo

ft

ftnü,{uidade

de 9 de

I

gosto

Illlimo,

o Tt>n(!n.

te Grudunrio

, Ja'llI'lrio Corrêa
do.' Almeida;
pnr tt' uch.tr eornprchend,Jo
uns ulSposrçõt:s do §. 4.0 do Artigo
9.· da Carta de Lei
de 23 de Abril de 18 I,!).
JJfltllthlÍu de Caçadore« N.· 2.
Afferel,
eO'TTrnodo
a Artlig-.rdade
de 6 de JIJlho ultimo,
o A!f('res
Alurnrw, JOilO Evangeh,b
de ,\hrt:lI; p( r ,e achs r h,.lllti ado com
e ClrrS() de EnJl!flheria,
n'l conformidade
do Arllgv ~3ü•• do Decreto de 1"J de J...
meiro de I ft:17.
P.. fÇ(j d~ l!,'lvas.
• Coronel ~fft·etivo,
Tenf'llte
H(,i, o Corollf>l Orttdmjflo dê Artilheria.,
Tenente
tt ,j, .1.ii,) Pucíra rlil Co~ttf.
l\hj'lr eff :cll VI), .1:lj,)r da P rfl<;n j o .Major Ortlfl' "do do E~t8do
.M,liot' de Artitheria,
LtI'~ dto B"rcelltts .Mert'flS Lho.
Prdra de Pe'nic/IC.
• l'endr'l(e Cot()'ltéf effeetivo.
'1'.> fl('rILf' H.t';, () Tl'nen le Coronel G radlld(Jo de ,\rtillterill t M'lj')t da l)rnça de S. Julmo da Barra, Hen.
rlque Ouarle Chalea'lnl·U''f.
Praçrl de '. Julitl0 da l1ar,.ct.
Ma,iót elT"divo, Major da Praça,
o àlnjor Oradtladó
do II lado
1tJtJidt UI! Ârti Ihcria, J uMi 110 f)uarte Fava.

~'fII~.-

SUIf Ex.1I o Mlltet:hal,
dete"hlhU que o Offieial abajlO meneioriAdó lérlblt o destin" qlle IIle vai d .. 19ltRdo.
Iltgimento
de ',,(aTlttria
!'l •• ~.
Alferl!s Orildlttídd,
o Alferts Orrluo,ido
d(J U'!~illlent()~d
W nt
rill' N. 6 9, Luiz i\ lIg'lIbto de C~I:tlro Domillg'ul!s.
.....~,

O CheJt ;;,Urino 00 lJ,'.tallo

Matar

do

lHf' I.

~'/

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

•

át/_:..-D

C__.---,r ."
....;c,_
~'

"

N.O 54.
QWJr#el Gener()~

"+

na Ruo de Santo AmbrOlio, ~'" 11 cU No"embrQ .
de 18f>1,.

ORDEM DO EXERCITO.
,
Ex." o Marcchal
DUQU~
DE SU.DA.NH.\,
Com mandante em
do Exercito,
manda publicar
o seguinte:
DECH.ETO.
Conrormando-.fe
com a Proposta do Marechal,
Duque de Salaanha,
Cornrnnn da nte em Chefe do Exercito i Hei por bem, em
Nome de EL.REl,
Dp.terminar flue o Major em Commissâo no
Estudo da lndia, Jl'lão Leis de Oliveira.
tenha passag-em ao Exercito no Posto dI' Major de Infanterta , com Q ontigllidude de vinte e nove de Abril de mil oitocentos
cincoentu
e um, sern prejui50 dos Mnjorl's
...,rl'clivos e graduudo!! desta Arma, que n tenham
maior,
lia cnu foro idade nos Decretos de vinte e dois de Outubro,
e dezesete dI' Dezembro do mesmo anno; ficando consid arado na
Classe dos ome a es 1'111 Cornrni sôes activas,
até que conclúa na re ..
fNida Comnu -uo , () fi -riodo de nove a n uos qll~ lhe toi designado
servir no Ultr;IIC1nr, ,.do Decreto de vinte dn Setembro dc mil oitocentos qllarNlta
e oi,o, qlll' o prornovêo áquelle Posto, sl'lIdo então
Clp·Hill) do .. xtiucto Bat<llhãtl NavIII. O Presidente
do Con~plho de
l\tiral Ir !>, :\Jiul5tlo I' ,"CfI",lrlCl
de Estado interino dOI Nl'gociol da
GUI'rrll,
o tellli, I'I~ !ln "'[lII~llIlido.
e faça executar,
Paço das Nece.sid,ldl'i,
em "inll·...
1I,I'ro de Outubro
de mil oitocentos cinoeiíta e quatro.
I' Er,
('~ nte,
Duque de Saldonh«,

Rua

Chefe

=

=

_.>~'.-d,. O'lltlhro ullimo,

Por Decrt'to de 30
se detcrmina qllc o Tenente do Rl'gmll'nl"
II' lnf;Hlt.mR!
.0'1<, João Joaquim de Mattos,
conte a 8ntig,"dllde de.te Posl.) I e 11 de Julho de 18f>3, por se haver reconhecido assim lhe COnlpt'lÍr.

---.

~.-

. P~r Dl'cr;tos ~(' 18 t· :~ dc Ontuhro IIltimo, expedidos,pelo
Minlsterro dos i p~OClns do helllo, foraU! nomendos Cavalleirol da Ord~ro Militar de S. Bento fie Aviz, os ~ldjoreD Grlldllndol~ d(l I{
gimento de CavalllHiil -';.·4, Antonio Joaquim de Avellar, e de lnfalllPfln
I'I~I dis(lonihd
dndl', Diogo Maria dt' 1\1ora<>8: e o,"Capitlles
do Batalhan d~ Cuçadorp8 1 •• 6. José de ME'dt'irol Bt!ltl'lIcnllrt, e
l\1ig\J(,1 Jo,é do Hdva l"reirc: dl'vendo os agraciados
~(lllicilnr do
referido Mlni~tcrio,
os r spectlvos Diplomas,
dentro do praso legal.

-.~~.=
=
POltTAIUAS.

Minislcrio da Guerra.

ltepartiçao Central.

•

1.~ Secção.

=

[~ ]
Sua Magestade EL.REI,
Regente em Nome do RE L, Attendcndo
ao que lhe representou Joaquim Nogueira Gandra,
Secretario reformado do extincto Governo Militar do Dcuro , que cede a lavor das
urgencias do Estado, o direito que tem ao Soldo que lhe compete pela
sua reforma obtida em virtude do Decreto de 4 de Agosto de 1837, e
cujas honras lhe ficam pertencendo;
Manda pnla Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
participar
ao dito Secretario reformado, que Ha por bem aceitar a mencionada
cedencia,
Considernn ,
·do.a como mais lima prova do seu patriotismo,
e desinteresse. Paço
das Nccessidadea , em c;!'7de Outubro de l854. = l)uque de Sal.

danha;

Ministerio da Guerra. = Repartição
Militar. -:- 2.& Secçlio. ::::;:
·Sua Magestade EL.REI,
Regente r-rn Nome do UEl, Attt'ndendo
ao que lhe representou o Capitão Gruduado do Corpo rle Engenhei.
ros , José Joaquim d.~ Cnstro : lla por bem pe la Secretaria de E~tado dos Negocios da Guerra,
Conceder-lhe
a exo ner açâo que pe dio
.da rcgencia da Cadeira de :\-lalhemalic8doR.!oICnllegio
Militar, dtt
. que havia sido encarregado
provisoriamente
por Portaria de Q3 de
Outubro de 1851 ; Serviço Cjue d"S('IIIJ.H'ldlOlI com intc!ligencia e re.conhecido zêlo, Paço das Necessu .Iades , em 6 de Novembro de 18[)·1.•
Duque de Saldanha,

=

-*~~*--

Sua Magestade,
EL-REI
Hegpnte, em Nome do RIU,
-Determinado
assistir aos Offieios e Orações funebres , qlle no dia
15 do corrente rnez pelas onze horas da manhã, se hão-de rezar na
Real Igreja de S. Vicente de Fóra, por Alma de Sua Magestade
..A Senhora DO~A MARIA SEGUNDA,
de saudosissima rnemo •
.ria, aos quaes o Mesmo Augusto Reg-ente Tenciona assistir com Sua
Magestade
O Senhor DOM PEDRO
QU lN TO, Seu sobre todos
muito Amado e Presado Filho: Sua Ex. a O Marechal,
assim o faz
saber a todos os Srs, Officiae& Generaes residentes nesta Côrte, Commandan.tes dos Corpos da Guarnição
da Capital,
e bem assim dos
Batalhões Nacionaes,
para que juntamente
eom 0$ seus Olliciaes
concorram
no referido 'I'ernplo á hora indicada.
.

Tendo

-.~--<.-

Sua Ex.· o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionadai tenham 05 destinos que lhes vão designados.
,
Bat.ilhâo de Caçadores N" 3•
.Alferes, o Alferes do Batalhão de Caçadores N.o9, Joaquim Mari~
de Oliveira.
Regimento de Tnfanteria N.· 3.
,Tenente Graduado,
o Tenente Grlldnado do Regimento de }n,fanteria N. o 2, Elias Antonio Ferraz;
pelo requerer:

13

]

Regimento de Infonteria N.· lt:l.
Cornmanoante
da 2.& Companhia,
o Major Graduado da de Depôsito , Eugenio de Villas Boas.
ComllJandnnte
da Companhia
de Depósito,
o Major Graduudó da
2.", Francisco dos San l(lS Eloy de Seixos.
Capitão Graduado,
o CapitttO Grnduado
do Regimento
de Infanleria N ,·2., Domingos Lopes Xisto; pelo pedir,
,
Regimento de Lifa,nleria N: 14.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento
de Infanteria N: 9, Justino Maria Leitâo , pelo requerer.

---.~ ...

Sua Ex. a O Marec1wl,
manda declarar o seguinte:
1.0 Q.le por Aviso do Ministerio da Guerru de 28 de Outubro
ultimo, foram concedidos trinta dias de licença para ir II Londres,
ao Alferes do Regim-nto
de Cavallaria N: 1, Assistente do Commando em Chefe do Exer cito , José Maria de Jesus Staltimiller,
2:
Que a licença arbitrada pela Junta Militar de SOlide, ao Major do Batalhão de Caçadores
N.· 3 • .ManQ('1 Ferreira de Novaes ,
e publicada na Ordem do Exercito
52 do corrente an no , é de
vinte dias, e nâo de trinta como na mesmn Ordem se dizia.
S:
Qu .. a licença arbitrada pela Junta Militar de Saude , ao Tenerofe Graduado,
Ajudante do Hegiml'nLo de lnfunteria N" 9, A lexandre Lui z de Sousa T ..ixeira , e puhlicadn pela Ordem do Exercito N: 34, do corrente anno, é para fazer uso das. aguas sulfurosas
internamente
nas Caldas da Redt'.

N"

-.~,,-

Postos e vencimentos men saes com que ficam os Officiacs abaixo
mencionados,
a qllern no mez de Setembro ultimo , foram reguladas
as reformas q ue Ihes na viam sido COll feridas.
Coronel com ,1-5$000 reis, o Tenente Coronel de J nfanter ia em inactividade temporar a, Martinho de .Magalhães Peixoto, reformado pr-la Ordem do Exercito N: :33 de 20 de J ulho ultimo; Major
com 38$000 reis, o Major de Iufanteria ('m disponihilidade,
Fanstino José da Fonsêca, reformado pela Ordem do Exercito N" S;,
de 2 de Dezembro de 1ft5l; Tenenle com 15$000 r..is, o Alfert'S
de Infanteria,
Miguel Cnrlos Barbozn , reformado pela Ordem do
E~ercito N.~ 27 de 22 de Julho de 1853: Tenente com 6,$000
rers , o Alff'fes deCavallaria
com meio Soldo em inactividadl' temporaria,
Francisco M anoel de Sú , reformado pela Ordem do EXNcito N :2~ do 1. o de Maio do corrente an no ; Tenente com 15$000
r ..is ,tO Alferes de lnfanteria
em inactividade
temporaria,
Duarte
Figlleiró Trindade,
reformado pela Ordem do Exercito N.· ag de
13 de Julho do mesmo anilo; Alferes com lS?$OOO rl'is, o Alferes.
de Cavallaria,
Joaquim Augusto Leite Pereira de Mello, relor-

[4 ]
mado pela Ordem do Exercito N.·7 de 19 ~e Janeiro de 18~2;
.Alferes honorario com ,$ Pensão de 4'$.000 reis, o A.lferes honorario , A ntonio da Fraga,
reformado pela Oldem do Exercito N.·
17 de ~1 de Feverdro
do mesmo an·J1Q.

-~.-

Licença a,.bilrarj,a por motivo de rfw)~sti<J ao indim'd'1lQ fJQ6J.xq dcala,
r/Ido, e confirmada por SUl) Ea;" Q lJIfarechal.
Em Sew$o de 19 dç rne;r.p,'oxzmo passado •
. Ao Secretario Graduado
do COlIIwot1(,1.o Gttryl de MliIÀe,ria~ João
Zacharias Alves Ohiancu , triQtÇi dias para se tratar.

---.~*--

L'cenç'lS ,.egMt~
concedidos aos qrfic,iue, abaixQ irvli,:Qt/..n"
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria
N: 3, Clemente José da
Mottu , trint« dins,
.
Ao Miljor Graduado
do Batalhâo
de Caçadores
N" V, Francisco
de Salles Macha.do,
trinta dias.
Ao Ca.pitão Graduado
do Regimento 4e Infanleria
N," 6) José Ma.
rin de Soma Pimeute! , qUinze dius,
Ao Capltão Grad cado do mesmo Regimento , José Vicente Cousolado, trinta dias.

---*~ ..-

Foram confirmadas por Sua Ex," O Marechal,
n~ li(,l'nçns ql1P os
Srs. ColOmllndantcs
da ].&, ~.a, s.", 4.", 6,", e 7", Di 'isõl'~ Mi•
•Htares , par ticiparnm
ter concedido
nos Officiacs abaixo rneuci .. nados, na conformidade
do §, li da determinação
da Ordem do Exercito N: 68 de 14 de Outubro de 18~1.
Ao Cilurgiün Mór Graduado do Itegimen to de Cnva l laria N,' 8, A luano José d' Abrllohosll,
lá dias; contados de 18 de Oulubro ultimo,
Ao Major Graduado do Batnlhào de Caçadore,s N.· 1, J\Htqu:m Ignacio MOIl.inho da Silveira Gouvêa,
oito diílS.
Ao Tenente Graduado
do B3tal1.a,) de ~!lçadores N: :3, Anlonio
Mnreira Baitos Junior,
dez dial'; a COmf'çar em 10 do corre te Hlrz.
Ao Major Graduado
do U.e~imellto
de I,ul'antc('ia N,· 3, Jo~e )"r3ncisco Pereira,
dez dias.
Ao M:ljor Graduado do Re~imento de Infanteria
N.· 4-, Jo é Bernardes Madurpira,
quinze diolÕ,
Ao Afretes do Rel{imento de lnfanteria
N: 6, Jor\O Cabral de Bri\0 Saares de AI\>ergaria,
quinze dias.
Ao Capitr~o Graduatlo,
do Regimento qe Infanteria
N .. !), Luiz de
M~lIo Piu" , quinze dias.
~7
Ao TCI\( o~e Graduado
do Regirnenlo
de lnfanteria
N.,·,;:f'l, AI
".
Francisco Godinho,
quinze dias.
'

?"----7

O Chefe interino do Edaáo

M~or ~ E~;rctt€-4:-t:-~;?

,..,

N.O 55.
.....

Id G~ld

+

na Roo de Santo AmbroUo, ~.. 16 "NONmó,..
de 18[>,1..

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex.- o Marechal

Chefe

do Exereito

nUQUE

, manda

DE SU.OANHA,

Commllnclant,

em

publicar o seguinte:
DECRETO.

Rei por bern , em Nome de EL-REI,
Conformando-Me
com a
Proposta do Üonvelho da Escola Polytechnica , e sl'gllndo o disposto no Artigo oitavo do Decreto de onse de Janeiro de mil oitocento
trinta e se tI' , • omear Lente Proprietarie
da segunda Cadeira da referida E~coln, o I..f'nte Suh titulo de ta mesma Escola,
4ntQllio de
Serpa Pil1lcnl('l, Cal>Hão Graduudo de Infauteria.
O Presidcnt .. do
Conselho de Ministros,
M nistro c ecretario de Estado interino dOI
l'egocios da (3 uerra, o tenba assim entendido I e faça executar. Pa_
ço da Necessldades , em sete de Novembro de mil oitocentos cincoenta e quatro,
HEI, Hegt>nle.
Duque tU Saldanha.
AVISO.
l\Jini~lforio da Guerra,
H.eparlição Militar.
1.- Sp('ção.
111.· e Ex: Sr. = Sendo presente A Sua Magestade EL-REI,
Hegentt> em :\OIllC do REI t () distincto e bom Servlço que preataram
os OfflcilH'~, (·fTlciaC's Inferiores , e demais praças do contingente do
J3àlaln:io de E. genheiros ; e bom a,~im a regularidade
com que se
conduziram o:! piquetes dos Corpos da GUArnição
da Capital,
durante o dosastroao iocendio iufelizmente deseuvolvido
n
'tio da DósVi ta em n 110 te de 4 do corrente mea : Ha por bem d terminar que
sejam dado'! o merecidos louvores a todaa-as
n~~us dos menciona.
do piquetes , t> conringonte , com especia lida e \"08 Officiaf'1 Inferi res dt" te: O que de .Ordt'm do l\fciOlo A U/-\,II'to e"hor, commu ..
nico Il V • Ex.· para 4118 sC'ja p"blicado na Ordf'm do Exercito. Deos
fi urde a V. Ex.- Paço da!! Necessidades,
em 7 de Novem bro d
]8,)+.
LJlUJue dtJ SalJ.a"ha. = Sr. Commaudante
cm Chefe do
ExerCIto.

=

=

=

=

=

-.~.---

=

Por Ayi o do .Mini.t rio da G uerrll de 6 do correnlt> m('7., se de.
tNrnilla,
qUI', na conformidade
da Carta de L(·j dt! 13 ele Março de
J81f>, CORtem li tempo dcS"rviço desde 16 de Maio de 1828, o.Ja.
jor do Ht·glllle.,to de lnfanlf'ria
N: 6, Jo~é Joaquim l~;tt:Y(,s MostlUflrn;
() ,\lltjorps
radllados,
do Batalhr\() de Coçndore
N.-"',
J e Lu"! Z"'gt'ldl im, e do Regimento
de I"Cunteria N" 13, Joaú
Ribeiro de llc5l1llita.

•

( 2 ]
Sua Ex.· o Marechal,
determina que o Omeial abaixo mencionado tenha o destino que lhe vai designado.
Batalhôo de Caçadores N.· 7.
Alferes, o Alferes do Bat alhâo de Caçadores
6, Albino Candido de Almeida;
pelo requerer.

N"

-*~.---

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar Aspirante a Officinl, por
se achar comprehendido
nas disposições das Leis de 17 de Nevembro de 1841, e 5 de Abril de 18,~fJ, o Soldado do Regimento de lnfanteria N." 10, Jacinto José Maria do Conto.

.

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

Relaçâo dos CtmrlidatoR que no present« anno lectivo foram mandados
adinittir no Real CoUr;giolUzlitar, cor/lO Alurltl103 Peusionisio» do
.Edado, pelos motiuo« declarados adiante dos seus respectioos '110mes, e que se publica. na conformidade do disposto no Artigo 12
do Decreto de 11 de Dezembro de 18f>1.
Guilherme Augll~lo Tenreiro Llharco , filbo do Tenente Coronel de
Caçadores N" 2, José Joaquim Ilharco ; por haver completndo o
maximo da idade prejudicial , e por isso comprehclldido
nas prefcrencins de que tra ta o Artigo 1L do mesmo Decreto,
Joolé Lucio Trnvassós
Valdez, filho do Major de Cnvalluria em disponibilidade,
José Bento 'I'rn vussos VaIJE'z, idem I idem.
Luiz Augusto Pimentel Pinto, filho do Capitão Graduado
de Infanteria N.· L, João Pinto, idem, idem.
João Estanisláo Ventura,
fIlho do Cnpuâo Graduado
de Infanteria
N.· 13, J~~é Frrmino Ventura,
idem, idem.
~osé Pedro J(uchembuk
Villar, filho do Capitão Graduado
de lnfanleria N" 10 •.cl0~im
Bonorio,
idem, idem,
Jayme Agnello d.,~\jouvreur,
filho do Mojor de Engenheria t
Guilherme
Antonio da Silva Couvreur,
idem, idem.
José Maria Poreira Vianna , (ilho do Major addido ao 3: Batalhão
de Vcteranos , José Lourenço Vmnua , idem, idem,
Francisco Adolfo Celestino ~oures, filho do 'I'ene nte Graduado,
Em.
pregado no Real Collegio Militar,
Francisco Pedro Celestino Soares, idem, idem.
Carlos Maria Coutinho,
filho do Tenente 00 Exercito,
Empreg-odo
em Commissão na Guarda Municipal
de Lis\)oa, }<'ranci~co Alve.
Coutiuho,
idem, idl'm.
João de Almeida da Cunha Junior,
filho do Major de Cavallaria
N.- 8, João de Almeida da Cllnha,
id"m, idem.
João Eduardo AlIguólo Vieira, fdho do Q.o TCllenle
da Armada t
DorninA'o~ L"onardo ViE'ira, id('II}, idem.
José Joallllllll Hermano,
úlho do fallecido Major da exlincta Briga-
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1

da de Marlnha , José Joaquim Hermano;
por se achar eomprehendido conjunctamente
na preferencia
da maxima idade, e de orfandade designada no Artigo 11 do mesmo Decreto.
Carlns Maria dos ~antos,
filho do falle crdo .Major reformado da
Guarda Municipal de Lisboa, .Jeronymo <los Santos; Jlor ser ü·
lho de Official ferido em combate,
e orfão de pai, e mâi , e por
isso cornprehendido
conjullctamente
nas preferencias
dai Artigos
10 e 11 do dito Decreto.
Luiz de Castro da Silveira,
filho do Brigadeiro
Graduado,
Pedro
Paulo da Silveira; por ser filho de Official ferido em combate,
e
por isso comprehendido
na preferencia do sohredito Artigo 10.
Leopoldo Cezar Noronha de GOllvêa, filho do Marechal de Camporeformado,
Luiz Ignacio de Oouvea,
idem, idem.
João Julio Ribeiro,
filho do Major addido ao 1.. Batalhão de Ve.
ranos , Domingos José Ribeiro , idem, idem .
.Antonio Silvestre Leotte , filho do Tenente Coronel de Infanteria
N." 15, Francisco Silvestre Leotte, idem. idem.
José Estevâo dE' Moraea Sarmento,
frlho do Major addido ao 1.· Batulhào dI' Veteranos.
Jeronymo de Mora··s Sarmento,
idem, idem.
Luiz dI' Mflgalhües Coutinho.
filho do .Marechal de Campo reformado, Thomaz de Magalhnes Coutinho,
idem, idem.
Jo~é Joaquim Simões de Campos,
!ilho do Mujor de Iufanteria
N.·
4, ~lunot'l Hoclrig'ues .AO'onso de Campos,
idem, idem.
GudherOlino de Mello Sárria , filho do Major Graduado
de Infanteria N.· 3, Duarte de Mello Sárria,
idem, idem.
Ferr.nllno Candido de Ftg ueiredo , filho do Capitâo de Caçadores
N.· á, Fernando de Figueiredo,
idem, idem.
SiWrlO Jorge da Silva Pimentel ~ filho do Major Graduado de Caçadores N" 3, Simão Jorge Chaves Pimentel,
idem, idem •
.Alballo Julio Barreto dos Santos,
filho do Major Graduado de lnfan teria N.· 2, Cnzimiro Barreto dos Santos , idem, idem.
Jo é Antonio Soares Moutinho,
filho do fallecido Cirurgião Mór de
Lnfuntcria N.· 8, Jose Antonio Soares Moutinho;
por ser orfào
de pai, e por isso comprehendido
na prcfercnciu
do supracitado
Arli~o 11.
JOilO Carlos Hibeiro , filho do fallecido Mnjcu de Veteranos,
J1)aquim Jtl é Ribeiro,
idem, idem.
Ilenrique
Augu lo da Costa Pimento de Aguiar,
idho do fallccido
Corollel de Ca\'lIl1ari , Albino Pim<>nln de Aglliar, idem, idem.
Arnaldo &Iizario Dnrboza,
filho do fallecido Capitão de Infanteria.
N ~ Q, Franci~co Benlo Ihrboza,
idem, idem.
Jo é Tholllaz de Cac('r ~, fdho do f.lllecido Tenente Coronel Governador d" J1It()menha,
Jostf Thomaz de
aceres, id m, idt'm.
Adriano l"cedcrico Pimenta da Gawll,
fdho do fllllecido Tenente

r
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Coronel reformado addido ao Castello de Visnna,
Antonio Pimen'la da Gama
Barreto 7 idem,
idem •.
Luiz Claudio
de Oliveira
Pimentel
, filho do fallecido
Tenente
Coronel reformado,
José Luiz Henriques de Oliveira
Pimentcl
, idem,
idem •
.Albino Pimenta
da Gama
Castello
Bronco;
filho do Tenente
Coronel de Infanteria
N.· I L, Alherlc\ Pimenta
de Aguíar Mourâo;
por estar nas circunstancias
a que se r",fere o Artigo II do dilo Decreto,
depois de lerem attendidas
as Cl e sses de prrfNencia.
Antonio Candido Rnzado Jtl.ra, filho do Uapitão Graduado
-de ln ...
fanterla
N ." 4, Antouio Candido .lára , idern , idem.
Julio Maria da Coste Lima,

filho do Capitão

Grnduadode

Caçado-

res N" 8, José Francisco
Lima,
idem, idem,
Filippe
Nery dá Sil:ra Barata,
filho do 'l'eneHte
Graduado
de Cavallaria
N.· 1, 1?ranci5eo Melldes Barata,
idem,
idem.
José Lino de Freitas Valle,
filho do Ca pitâo de l nfunter ia em disponibilidade,
José Lino Ferreira do Valle,
idem,
idem.
Firmino
José da Costa,
filho do Tenente
Graduado
de Infanteria
N.· 7, Julio José da Costu , idem , idem,
João Maria Barreiros Arrobas,
filho do Tenente
do Exercito de Por.
tugal,
em Commlssâo
na Província
de Cabo
Verde) Francisco
Maria Barreiros Arrobas,
idern, idem,
Duarte
Cabral Fava,
filho do Major de Artilheria,
Justino
Duarte

Fava , idem t idem.
Antonio Joaquim Vieira Pimentel , filho do Major Graduado
de
ft8tiores N.-5, Antonio Joaquim
Pimentel Jorge, idem, idem,
Alltonio
Cezar de Vasconcellos e Sousa , filho do Capitão Gr aduado
de Cavallaria
N.· 4, Gaspar
Joaquim de Sousa , idem,
idem.

cs.

Sua

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

o Marechal,
.Manda
declarar o sf'gllinte:
Que o Major Graduado do Regimento
de ln fanter la N.· 3,
Duarte de Mello Sátria,
gozou sórnente nove dias da licença
publicada na Ordem do Exercito
N,· 4·4 do corrente anno.
Elt,à

- ....._,...1O~.lÃt:enç(J' registada. concedido» aos Uffici.IICB abaimo ;ndicadn..
Ao Tenente do Regimento de CavaUaria
N.· 1, Miguel Huftno AI.
ves, sessenta dias,
Ao Alfcfes Pica<lor do 1.° Regimento
de Artilheria,
Guilherme Au.
gusto FrAnco,
vinte dias.
Ao Tenente de Cavttllaria em didponibilidade,
José Alltoui~de
Li
ma Carmona,
icsséltta dia..
./

g Cltelc iItIcnno clfJ E.la!lo JJI. aio,. t4e ::&térdia-:;:;;
/

•

---~'a..<q.-..
r----- .- .~---,
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N.O 56.
QUlJrtel General na Rua de Santo Ambror.io, -:m 25 de Novembro

~

de 185-1<.

ORDEM

Rua

Chefe

DO EXERCITO.

Ex.- o Marechal
DUQUE DE SnUANHA,
do Exercito,
manda pubhcar o seguinte:
Por

Decreto

de 6 do corrente

Commandante

em

me".

1.· Datal/liÍo de Veteranos.
na eonform id arle J" Alvará de 16 de Dozernhro cl'! 1790,
ficando
nddido ao referido
Bil tal hão , o Capitãn
de lnfanteria
em
inacuvidnde
te m porar ia , J. ão Antonio C(>llaço da Srlva ; por I('r
aido julgano 11I(;apaZ de Serv ço activo pela Junta l\1,"'a~ d .. Sall.
de, e achar-se comprei elidido no Artigo 3.· da Curta de Lei de 21
de JUllho do anilo pro'l 1110 passado,
Por Decreto de 13 do dito 11IClII.
J) ispouil» lrdade,
l\iajnr Graflllado,
o Mnjnr Uradllado
do Regimento
de Oranaclpi ..
lOS nllltAINHA,
Jorge AlIgu~to Alte villa ; para ser empregado cou-

Reformado

vcuieute

meutc.

Por Decreto de lt do dito

mez.

Te/epnfico,
Commandllnlt',
o Major Grud uado de Jufanteria
de, Jorge AnglJ&lo Ah avitla.
C01'11O

em disponibillda-

---.~~.,.-

Sua E"<,· o Marechal,
determina qllP os Officiaes abaixo mencionados tenham os destinos que IIw. V~1O dcsiirn ados,
3,· RC!1imenfll de Artilhai".
Tenen'p. CnrMlf'l,
o T'>'H!~,te Cororie l do E.tado Ma'or dp. ArlilJ,p.
ria, José J\1aria d!' Pina;
continuando
na Uommissào em (lue se
acnn.

'
Rp.S(;mt!ltf()

de ('fIl;nll'lria. 'N, o 8,
MÓI do Batalllào de Caçadores

Cirur~iào l\'f()r, (I Clrmg:ão
N" 1 ,
J .,é C"tlh, d •• ~J1va,
.Alrl·r ..s , o Atl'ercJ do Regimento
de Cavallaria N:õ,
Thorné
Vidal
Salgado,
BfJlallulo de Caç,7dM·e. ~T,' 1.
Cirllr~irln :\16r, o Clltlr~ião Mór do Ltt!g llIellto deCavallaria
~ .. S,
Jlluqui," Anlolli" R01ado,
Regl1nellt() de JII{al1fcria
[\',. 17.
'l'!'lIpllle Graduad'),
f) '1"'llente
Grllduado do H.e"imellto de 111[ao.
, N· 11,05C
J . Carrasco
,
o
tema.
Guerra.

•

[2)
1.o lfalalhâo

dcVclcmnos,

Cirurgi:1O Ajudante,
o Cirllrgi~1O Ajudante
reformado
mo Batalhão,
Thotnaz
Antonio
Ribeiro.

addido

ao mes-

-,:t>-~. ____

Sua

EK.·

o Marechal,
Manda
declarar
o sl'guintl':
1:
Que o Cnpitào Graduado
do !{agilllento
deCavallarinN.°(J.
JO'lé de Lima e Silva,
só gozou ciner-ent a e quatro
dias da licença
publicada
pela Ordem
do Exercito
N.· :1 t do corrente
anno ,
2,'
Que o Major Gradllado
do Batalhão
de Cuçadores
N.' 3,
Antonio
Soares Híbeiro
rl!') ;\'klleze., começou a goz ar em 14, do corrente mez , a licença
publicada
pela Ordem
do Exercito
N: 52 do
corrente
anno.'
,
3." Que o Capi 1'10 do R(·gimento
de Infanteria
N.·J3,
Frnn cisco Antonio
de Carvalho
, sómeute
gozou vinte e ires diilS da licença
publicada pela Ord('Ol do Exercito N" 46 do I.nrrpnte a u n o ,
,4," Que o Capellào
do Ht>gimento
de Inf/llllena
N." J 1" ,João
dp. Almeida Mene7.es e Vnsconcellos,
sóment«
g"7.011
vinte t' um dias
da lico nça publicada
na Ordem
do EXP.TciIO ~ ." 49 do r o r ro nt e an n o ,
5,·
(~,lIe o Tenente
do Iteg:rncllto de Cn va llar ia N ,. 5, Francisco
dI' MOllra Portugal , só gozou l!.7 dias da licença publicada
pela Or ..
dem do Exercito
N." lJ,3 do corrente a n no,
6." Que o Cap-Hâo do Batalhào
d e Cuc adores
N" 1, José P('r' ira, fOI julg odo prOlllplo
para
todo o Serviço,
pela Junta
Mditur
-de Sallrl(·. em S"s,à 1 di' ;, de Outubro
ultimo.
7,· (~lIe () Alferes do Heg'mellt0
de l nfunrerin N." 13, Fe lx José.
de Sousa e Santos,
só g'ozoll setenta
c 11m dins da licença
publica.
da pela Ordem
do Ex er c.t» N,' :'IÍ> do corrente an n o,
•
8,0
(~tle o vr-rda de iro nome
do COlldidato
manduco
admiuir
no
Ueol CoII"gio
Militar,
e de CJue trata II Rela(;àn
publicada
na Ord!'m do Exercito
N.· [):) do c rrente aIlUO,
é Ji1Jme Agllello dos
8alltos Co II " ..ell F , e nào Jayme
Agnello
da Silva COllvreur,
conll)
alli se nomeou.

-.~..-

. Postos e vencimentos
nlen"aes
com que CICam (IS Official's al:.lli.xo
mencionados,
a fJ'lem 110 mez de Olltlll ro ultimo,
foram rf'gulaulls.
as r ..fôrmas que lhes haviam
sido conferidas •
•Major com 38$000
reis, o Ml1jor Graduarlo
de Cava.lInria
11m inactiVidade
t!'mpnral'ia,
João da Veiga Leite,
rpl'ormndo
pela Or~
d('rIJ do Ext'rcilo
N,· 17 de ::10 de Março
11 IIimo;
Ce pilrles com
20,$000 reis, o Tenente de lnfllllteria,
José Maria
Pereira do Cllr.
valhal,
reformado
pela Ordt'ID do Ex .. r~ito N" 7 de 19 de .Jallei.
ro de lfl5~; e o Terwnte
de tufllnteria
em inactividade
tl'mpnra.
ria, JOllO L ..ite Pereira
de Mello Alvim,
reformado
pela Ordem
do .Exercito
N: 17 de 30 de Março
do correntd
anilo.

_.>-~*-

por mo/tvos de molestia aOB Offtciaes abaieo decl",,.ort(]s, e cm~firlllnflas por Sua [.'x." o iJllareclUlt.
Um Se •• âo de 30 do me: lJ1'(lximo 7)(lSfWdo.
o
Ão AlfNf'S Graóuad,)
do RF::rimpnto
de Cavallaria
N. 2,
Lanceiros
da ICUNHA, Luiz de Almeida Coelho e Campos, trinta dius para,

I:.icença.

a,.bifradas

cOOlinu,H
Âo Mflj.-r

a trar ar-se.

Em

do Bl,alhi'lo

SCR,~ân dp. 2 do corrente
de Ca~adores
N.- 1,

mc't.
l~rancisco

José

da Si I.

va , q ua e ntu d ias para SI' rr at ar ,
A. Capilüo d o lte);;llwlIln
dtl Infanleria
N." 1, João Paulo de Lenro s Monlf iro, t r m t a dias para C()IIVljl,~scf'f.
Ao Tellf'lItl' (Jr"dllauo
II<, Ite~irn('nlo
de IlIfanlcria
N," 11, José
Carra,co
Guerra.
lrinta dias para convalncN.
Au TCIlf'llte (lraulI:,d"
.I" t:e~lmelllo
de Infunreria
N.- 17, Anself1111 da SIlva Franco
CI,.lanheira,
noventa
dias para continuar
o.
tr . lar-se.

0

All

Clrurt(itlo
~lf)r do ne~imenlo
de Tllfanleria N. 6, Germano
José
(1l1l'de~.
sr-s CloIa d.us par;} se tratar ern ares patrios,
Ao Ofücia! do -I,," Classe da R~partiçào
de Liqllidaçào do Ministerio da (j IINra,
AlexlJlldre
Rodrigue~
Monleiro,
sessenta dias para

ron\'ult'.cl'r.

:í me-ma U,eparliçZIO, Francisco
José de Sousa,
pala SI' trotar •
arldido
á dita RI'partição,
Thomaz
José de Abreu,
pan1 conlinllar
a tratar-se.
Bill Sf'SS III de ) 6 do dito me,...
Ao ameial de 3.a Clas;;e da B,t~pnrlic;ão de Contul,ilidade
do Minislerio da G IIcrra,
Caetano
Elellth ...rio Ferre'ra ESPlllheira,
trinta
dias para continuar
a trata.-se
no scu Quartel.

AI' A'p:r.}JII~ addido
tri"liI dia;
.Ao Aspirante
trinta dia;

U..ceUt;(lS ,.ett'dadas

------*~*-----alls ()./Jicitlcs

cmu:e Iii/tIS

aóa;xo

indicados.

Pr.meiro
Teuente
de' 3. o Regimentu
de Artilheria,
José Silverio
da 'Fonseca,
SCSSf'nta dIas.
Ao T nt'nll' do Itegirnenlo
de Cávallaria
N.o 1, Januario
Corr~a de
Alm ••ida,
pr()rn~!lçilO por quinze dias.
o
Ao 'I'"nclttt' do H"gilllPnlo
dI:! Cavallalia
N. 2, Lanceiros da R.AINHA,
Ant0nio
Ern"~,t() (>If'titillo
S0arf'S,
trinta
dias.
Ao 'I\-"I'"t .. (1r,)dlln,j.\ do H,I'gill)l~nto de Cavallaria
N.· 3, Antonio
Maria Gornt's lhrhoza,
CJ"inze dias.
Âo '1'('11(' tf' (jraduado
do l3atal1t5o
de Caçadores
N.· 4., Antonio
HdH'ilo FNllandt>s,
quntrll mf'zes.
o
Ao Cal'itão (i,adllildo
ti .. HlIlalhão de Caçadores
N. 7, Antonio
Auou~to
Oe Carvalho Salazar,
pro rogação por Lrinta dias.

Ao

[ 4

J

Ao Alreres do Regimento
de Tnfanteria
N.· 7,
Carvalho,
pror(,gaçào
por quinze dias.

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

Leopoldo

Luiz de

Foram confirmadas por Sua Ex." o M ur echn] 8S Iicenças qnl' 01
Sn. COlnmandnnl1'8 da 1.&, 2,", e 4,a Divisoe. MilitutE's,
part ici;
param
ter co n cedrdo nos Ofl'lciaes n ha ixo mt'lIci.lflados,
na coi for.
midade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N,· 68 de
14 de O;llllbrl) de Hl51.
Ao Tenente Graduauo
do Batalhão
de Caçarinrl's N,· 3, Antonio
Moreira B3Sto~ .lunior , prolTog<lção por dozt' dias.
Ao Capelliio do Batalhão de CaçadoresN,08
, Manuel Antonio Fer ..
raz, quinze dia s,
Ao Cirurgião de Brig-II la Grad uad« do Hcg-imento
de TI fanteria N,.
3, Dornin aos LlIiz Gonçalvt"S,
quinze di.l s,
Ao l"~nf;'nte Gradua';',
dI H.t.!:{llJIenlo de IlIfulltNia
N,· 9, Balthazar Joaquim de Gouvêa , I-Horng'Açào pnr qu:n1f' dias.
Ao Capitào Gradua,L) do re fer ido Regimeruo , Luiz de Mello PiLta,
prMog'aç~l) p)r quinze dias.
A, Alfeceli uo mesmo Regimento,
Jose Antonio
dias,

o

Chefe ;nle";lIo do .E.tado Maio,.

N.O 57.
Quarl.el GcneMi na

RUd

.
de Santo AmbroIHo, tm

ao ele Noctmbro

+-

de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex.· o Marechal

Chefe do Exercito,
Por

DUQUE

manda

DE S.U.DANHA,

publicar

ComRl8'ftd.,,~ em

o seguinte:

Decreto» d~ 20 do corrente-

nt".

Bataihâo de Caçadoru N.· !!.
" '.tenentes, contando a s ntiguidade de 'tf> de Outubro ultimo , 69 AIfl'res, L.. iz J'osé de Mt'lIo, l' José Xavier da S,lva; pol' se achaum hahilitado8 com o Curso de Engenberia , na conformidade do
Artigo SQ.· do Decreto de 12 de! Janeiro de 1831.
Batalhdo de Coçadores N.· 4.
Capitão Graduado"
o Capltâc Graduado Ajudante, Felisberto JQsê
Lopes.
Re{(imenlo de Granadeiros da RA1NFl.4.
Coron,e' Graduado,
o Cor.oncl Graduado de illfulIlcriu
elD' disponi, bil\d~de,
Jore Joaquim da Silva Pereira,
J) i'}J o 111 ~illd"dc.
Major Or,lltua~o,
com a antiguidade de 29 de Ahril de 1851', (lOa:'
pnito de J\rtilhQria, Antonio Maria dp Sá :\Jng{llhàt'~; por Ibe perteucer , visto ter freado sem eff-ito o D ...cre to que o havia pr omo'VAdou MtJjot para servir em C0ll1ml6~âo na Províucia de Mnçultl.
hique,

Capitão, p CDpitilo ele Tllfanteria, Jo~é rgnacio Rlbeiro ; por ter fi.
nnlízado. a C"mllli:;~ão em qlle SP aehava,
Tenente,
o Tenente de Iufunter ia em l r.aotividade
tempnrarin,
Ale.
xandre José Gomes Monteiro,
que se achava neste situação de
custigo,
Inactividade. temperaria,
Para esperarem nesta 61luu(,ào qut' huja cab mento para scrrm refor.
mado.!,
o Major de Cavall"rIR,
s\,rvindo
de Major no But.alhÍt<1
Nncwnal de Càçlldote" dt' Estrf'IJl(lz, R(1drí~o Maria HflTd,·itll Vi.
nagre; o Capiti'ú) Gradlllldo
Ô(l Ht'~irn.ento de lnrallteria
l'f..
J,) é Al1tol1io P'nheiw;
e () PrllllelrO Tl!n~l\te do ~ •• H.t>g:menlo dI!
Altil\Jf,'na, ManOPI dos Silntos.
~ajor Grndlludo.
o Major Graduado
dh ne~;-mf'nlh rlfÓ·I"fahleria
M.· 4, José llernardt!~ M"úurcira;
sem vencimento pel\l t.;r rc·
l

q\lerido.

•

••

( Çl ]

Pt;aça de Campo li/aio,...
Alteres

Ajudante,
o Primeiro Sargento do Regimento de rniantcria
N." b, Francisco
Ignacio
Pimente);
em attençâo
a co nf a r mais
de vinte e cinco annos de bom Serviço, te ndo feito toda a Campanha contra a Usurpação,
desde a tomada das Ilhas até
Concessão de Evora Monte, entrando em todas as Acções a 'que as,istio o Regimento
de Infanteria
N." 6., a que pertencia i e to r..
nar-se digno desta Graça.
á

-.~.--"

Por Decreto de 20 do corrente mf'z, se determina que o Tenen ..
te Coronel do Regimeuto de Granadeiros dn RAINHA,
José I{ibeiro.
de Almeida,
que está servindo interinamente
o logar de Cormnn ndante do Hospital de Iuvúlidos l\l!litRn's de Run a , passp nesta mes,..
Ola conformidade a ser co naiderudn cm Commissào activa.

--,,~~~--

Por Decretos de 16 do corrente mez , \'~ppd;d(\5 r"lo M'nisfi'rio
dos Negocios do Reino, foram nomeados Cavallt'irll~ na Orcl o m Militar de S. Bent.o de Aviz, o. Major do 2.· Reg-imt>llto d ... Artilllf'ria,
Francisco de Paula da Luz Lobo ; o Major Graduado
do mesmo
porpo,
e Adjllnto Chefe de Hepartiçno
deste Cornmandr, P.1Il CI)f~fé, A.nton,io Ladixlá« da CostaCamllrate;
e o CirllrgiHn ,Mór.
Di,..
rector do Hospital Provisional
do Funchal,
Llliz A Ib!oo GOIl<;alves;
devendo os agraciados sol licit ar do referido Minislcrio
os respectivos
Diplomas,
dentro do pra-ao legal.
'"
!~

-.~.-

Tendo term,inado pM agora os e nsáios da Esc()l~ Central de Tiro.
de Cavallaria e Infan teria , q1le se (Jzerão PDI Vendàs Novas, e vendo Sua Ex.- o Marec:hal, que o Capitão Graduado,
Antonio José
da Cunha Salgado, Oomuran dante da referiria E."ola se houve n~
direcção dos mesmos ensá,ios C(lIU zêlo e inleJligeucia:
mi,lnda lou_
var o dito Capjtão Graduado;
esperando que contilJllar{L II desl'm.
penh,ar eita e as mais CornmiSSõl'õ
de que hala de Rer encarregado
com identico interesae pelo Serviço Militar.

----.~.--

PORTARIA.
Minislerio da Guerra. = Repartição Militar. ::;:::2 .... Sl'cção, ='
Tendo o Primeiro Tenente
Graduado
do 2." Ilegirnrnlo
de Artilheria,
Custodio Manoel Leite ~ Alumno da Escola Polytechnica,
perdido o anno por faltas não justifIcadas,
li! sido
reprovado na
maioria das Cadeiras,
em que se matriculou
no anno lectivo pro ..
ximo passado: Manda Sua Magt'stade EL.REl,
Regente em Noule do REl, pela Secretaria
de Estado dos Nf'gocios da Guerra,
<lue em conformidade
do disposto DO Artigo 2." do Decl'eLo de 10

(3 1
de Dezembro de lR51 , lhe ~eja descontado
no seu tl'mpn de Servi:'
çn, aquel!e que decorrêo desde 1:1 de ()lItl~bro do an n o f,nd? até I?
de JlIlho ultimo ; por ser este o tempo desIgnado no supr adito Artl.
go. Paço das Neceseidades , elll 18 de Novembro de 131)·,J..= Duque de Saldanha,

_.~.-o

Sua Ex .... o Marechal, dch'rmina que os fficia es abaixo meneionados lenham os destinos que lhes VllO designado!!.
Reeimento
de lnfanleria
N;" 7.
Capitão Graduado, °0 Capitão Graduado no Batalhão de Caçadores
N." 1, João Eloy Pereira da Rocha e Vasconcellos.
Forte de Almado.
Adrlido, o Alferes addido á Torre de ,S. Vicente de Belém, João
Mari..t Locatelf i.

_.~tQ<*-

Sua Ex.& o Marechal , Mauda dr-clarnr o seguinte:'
1.. Que o Alferes do Balu lhâo de Caçadores N" ~, Antonio Jonquim Perr-ira , só gozoll trinta e sele dias da l.cença publicada pelá.
€>rdl'llJ ri.. E~t'rrit" N" 4·6 do corrente
nurio,
2.· ~Ilf' o A Iteres do H. 'gimento de Cnvallar!n N.· 8, Ft·rnnndo
St.ixas de BTltn,
foi julgado prorn pto para (l Serviço,
pela Junta.
.l\lJ1ltar de Saude , em Sessão de 19 de Outubro
ultimo.

--..~.-

ElI.& o Mnrrchul ,. tn a n d a declarar
Aspirante
II Official,
por'
SI' &chnr f'omprehl'lldirlo
lias disposições das Leis de 17'de Novcmbr o dI' 1841. I' fl de A hri I de 18 ~õ, o Soldado do 1.. ltegiolen to de
SUIl

Arrilheria

, I~"a<:io

Augusto

Nunes,

-"'~if'mot.vos de mc>lestin aos

arbilrndas por
Offic;aes. aba;;eo de.
cJaraáo., e confirmadas. por 8tla .Ex." o Marechal.
L~m SCJl.âo de 11 do corrente me'll.
/10 Mlljor Graduado do H.egimento de Infantt'tio N." 11, Jo.é de
Bellellcourt
J\thayde,
sessenta dias para se tratar c mudar de ares
para Lisboa.
Mm Sess(10 de 16 do dito me'll.
Ao Alferes do Rt'gilllento delnfanteria
N"10~
João Ozorio deCas1ro Sousa Falcão,
sessf'l1la d!as para convlllescer.

Lice~a8

-.~.---

conr.e lidaM aos O (ficille. abaiól:o indicado ••
GraduRdo do Rf'gimento
de Cavallaria
N.- 1, Jacinto

L_ce1&Çoll ,.ejf.dadtlll

Ao Capitão
Jo.é 8ilv ...iro, quinze difl!.
.
.Ao Capitão
Graduado do Regimento de Cavallaria N.· 8, Ajudante
de Ordf'IIS do Sr. Cnmmandnnte
da 3. Divisão Militar, João Marc.cllulO Carneiro,
trio ta dias.
&

f ~]
Ao Major GraduadQ do BIlt.alhão ~Caçadore8 N.·1 t Jon.q'llj'll;! ~ae
tano dos H.ei~, nqvpnla dias ..
Ao Çapt'lJão do Batalhão de Caçadores N.·~, Ma,noel Anto~jo Fer ..
rnz , prorogaçâo por ql,inze dias,
Ao Major Graduodo do Regimento d~ Jnfanteria ~ •• 4-, ~()S~ D~r ..
nardes de M'ldoreua,
quatro nJf;;l.·s.
Âo Capitão (lradlldo do LtegimElnto de Infqn~i1\
N.·a, ~.oiiq Ber ..
nardo Monteiro de A,JlJlcidq, nove/lW diqs,

'.or;un çonljrmadml

~

..~----

pAr SI18 Ex.." q Marec;hn',
~~ Ji~-:n~.as que o.
s«, COlnlH.anuaQtes da 1.&. ~ •• , e 4.'" Oildll4es, Mllit,lI'{es ~ part.ici.
param ter conced Ido aos Olliciaes o ha ixo meuciouados , na ('ol:1'or.

lPidade do §. 11. da df'le1nlina,ção dll OfdeD1 dQ t::~r;çito N.· ,&6 de
14 de Outubro de 1851.
Ao Alferes Ajudante
doReg:ml!nlo-UA.G.ra.lJadeiros
daHAlNHA,
Pe.
dro Leopoldo fi'aria da FO,I~~C~, sd~ dias i cqJJleç~IHio tim 2,4 do
corrente Q'lP.'l.
Ao Alretes GradliadQ do R~gimf!n~ dft CavallR,ia N." Q, Lnnceiros
da RAINHA, Luiz de r\ Ifllf·icj~ {joeHlo e 4111PO$,
-qu;lI;;e diAs; a
1:omeçl\r Ilf.} l..·e de l)e~f.mhr(1 Rf,oximo.
Ão Capitã(l Gr.ad.IHdp <to H.(!l{irn~nto, dI! InfaQtf,:ria N." 8, J'Qtlp n~r.
nllrdu "'Ion~~iro,de 4hul!ilÍ~, quilH~u dias ..,
/j:J .'
,."'Í':

O CMqfe

if&lU'iAO ~

E.I~y

Mai~

.~ .flffirffi~q

ri- /

T~ 4
'

/

...-"J'!(..~':I~

""'"/~..~

_,

~

---"'7
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N.O 58.
ClWJf'ld General n(l

RUd

de Santo Ambro';o,
de 18ó4.

~m 4 ele De'1.embro

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

Regimento
Capellão,

de 17 de Outubro

de Infanteria

o Presbytero

, Silvestre

Por

de 27 do

Decreto

Augusto
melll

Commandante

em

ultimo.

N.

o 3.
de Almeida

proximo

Pinto.

passado.

Corpo de Engenheria •
• Coronel,
o Coronel Graduado,
Manoel José Julio Guerra.
• Tenente Coronel,
o .'VIajor, Eduardo Jo.~ Xavier •
• Major,
o Major Graduado,
Alexandre José Botelho de Vaseoncellos e S{t.

• Capitàes , os Capitães Grllduodos,
Carlos Ernesto de Arbués Moreira , e Augusto Jorge Moreira.
Arma de Engenheria.
,Tenen te Coronel G raduado , o Major, José Antonio de Abreli; continuando na Comrnissâo e m qlle se acha.
lJalulhâo de e"çadorcH N.· ó.
Alferes Alumno, (\ Priure.ro Hargt'lIto Aspirnnte a Official, João Maria de Abreu
MoLta; por se Ilt.har habilitado na t!onforrnidade
dos Arti?l'fls 36: do Decreto de 12 de Jnneiro de 1837, e H.· e
1;': do Decreto de 10 de Dezembro de ] 851.
Bataluâo de (;açflúorfs l\' •• 6.
I Capitão
da 4." Companhia,
o Capitào Graduado
do Batalhão
de
Caçadores N." 4, .João Baptista NUII(·s.
Regimento de Tllfallteraa N." 11 •
• Capitão da 4,- Companhia,
o Capitão Graduado do Regimento de
lu fdnleria N.· 9, .Fernalld.., dos San tos II e nriq ues de Sequeira.
Regrmento de [ufanleria N.· ]7.
o Capltâo Graduado,
Rodrigo Maria
• CnpittlO ela 3.a Companhia,
da Muia Lermont,
• Capitão da Companhia de Deposlto , o Capitão Graduado do Regimento de Infaot.eria N" li>, A Iberlo Antonio de Sousa Pinheiro.
I

Capitão>';

eo tinuando

na Com missão em que

, 6radu.ado de Infanteria , Antonio Tbeodoro

•

IH~

acha,

n Capilão

Ferreua T borda •

•

Por Decreto de
Inactividade

Q8. do dito t1Iez.

temporaria,

Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento
de Infanteria N.· 1, Assistente do Com mando em Chefe do Exercito,
Jqsç
Pereira de Menezes; pelo haver requerido.

Por Decreto de 30 do dito meto
Regimento

de lnfanl eria N.

Cirurgião Ajudante , o Cirurgião
tão' Pereira da Silva,

Civíl

o

II.

legalmente

habilitado,

An,

-*~?:.•

Por Decreto ele 27 de Nnvembro ultimo, foi mandada
contar a·
antizuidade de Tenente de 17 de Maio de 1833, 110 Major Uradllll"
do do Batalhão de Caçadores N.··t, José Llliz ZiegenheiOl; por lhe
serem app licaveis as disposições do Artigo Q." da Carta de Lei de 9
ele Novembro
de 1840; e do Posto em que se acha, de 13 de Agos ..
to ultimo, ao Tenente do Regimento de Lnfanteria N.- 6., Eduar ...
do Lldefonso
de Azevêdo.

-jl~*Por Decreto de 16 de Novembro proximo findo, expedido pelo,
Ministerio dos Negocios do Reino,
foi nomeado
Cavolleiro da Ordem- Militar de S. Bento de A viz , o Major do Exercito de PorlAlgal , servindo no Estado da lndia,
Ignacio Augusto Ah.es.

-.~*POnTAIUAS.

=

=

Ministerio da Guerra.
Repartição
Militar. = 2.· Secção,
Sua Magelitade EL.REI,
Regente em Nome do HEI, Approvando a Consulta dI' Jury ; que avaliou da capacidade dos Oppositores
ás Cadf'iras de Mathematica,
e de Sciencias Naturaes
do lll'al Collegio Militar: Ha por bem Nomear,
pela S creta ria de Estado dos
Negocias da Guerra,
ao Tenente Graduado
de Iufanteria
em disponi bilidads , Joaquim Rodrig-ues Guedes,
Lente da Cadeira de Sciencias N aturaes do referido Oollegin:
cujo provimento
IMá por dois,
annol, nndol 0& quaes a propriedade desta Cadeira,
ticará depen-

[3 ]
dente da Consulta da respertiva Congregação
Litteraria , na confor»
midade da Lei. Paço das Necessidades,
cru 27 de Novembro de
185.j,.
DurJlu;·de Saldanha.

=

-

=

Ministerio da Guerra. = Repartição
l\tililnr.
2." Secção. Sua Magestade EL-REl,
Regente em Nome do l{EI, Approvando a Consulta do Jury , que avaliou da capacidade dos Oppositores
ás Cadeiras de Matll marica , e de Scieucias Naturacs do Real CoI·
]('gi 1 Milirar : Ha por bem N ornear , pela Secrf't81'ia de Estado dos
Negocias da Guerra,
ao Alferes Graduado
do Batalh~lO de Caçado.
res N" 1, Luiz Prof]ri" d,a Mouu
Pegado,
Lente da Cadl'ira de
Mlllh('rnalica do rpferido Collegio: cujo provimento sprá por dois annos, findos os quacs a propriedade desta Cadeira , fICará dependeute da Consulta
da respectiva
Congregação
Litteraria
, na conformi.
dude da Lei, Paço d as Neces~idades, em 27 de Novembro de 18f>4*
:= Duque
de Saldanha.

_.~II-

Sua Ex." o Marechal,
determina que o Official abaixo mencionado lenha o destino que lhe vai designado.
Regi'l'ncnto de Caoallario
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante
laria N.· 5, .José Antonio da Vr-ign.
Regimento de Granadeiros da
Capitão da B," Companhia,
o Capittw di)
No" 11, Fernando dos Santos Il enriqucs

N.· 3.
do Hegimento

de Caval-

R AINI-lA.
de Infanteria
de Sequeira.

Rt'gimenlo

-.----*~*Rt{fimento
de b~ranteria .;Y.o 2.
.
porla Bandeira,
o Primeiro Sarg'fnto
Aspirante
fi Official
do mesmo Corpo, Thomaz Antonio Rt'hocho Junior:
por se achar habilitado conforme () dis posto no §." 10,0 do Arti"·o 1.. do Capitu ..
lo 8.· do Decreto de so de Dezembro de 18~·9."

8ua Ex." o Marechal, manda declarar Aspirante a Official, por
se achar cnmprt'hendido
nas disposições das Leis de 17 de Novemb.n de 18"101, e Õ de Abril de 1845, o f-.e"undo Sargento do BataJ4à<>de Caçadores N. o 4 J Miguel Lino de °Abreu •.

-.~.[ 4 ]

Licença, regi.lada. concedida. aos Offtc;'ae, abDizo indicado ••
Ao Sr, Brigadeiro Graduado
do Regimento
de Cavallaria
N ,. 1 ,
João Griflitbs, quinze dias.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N: li!, Luiz José de MelIo t
prorogaçâo
por tri n t a dias,'
.
AQ Tenente do Hegimento de Infanteria N.· 3, Joaquim José Bandeira, trinta dias.

--.~.-

Foi confirmada por Sua Ex," o Marechnl,
a licença qUE' o Sr.
Commandants
da 5." Divisào Militar,
participou ter concedido 80
Oflicial abaixo mencionado,
na conformidade do §. 11 da Dcterminação da Ordem do Exercito N: 66 de ).:1- de Outubro de 18f>1.
Ao Tenente Graduado do Batalhâo de Caçadores N" 3, João Moreira Pinto,
quinze dias,
,ç;::'
_".~

-

o

Chefe interino do Ellado Maio,.

_.-.4---- ----...,.,
•

'_._~.r.

.

..-._,. ~ ..-----/ _,~
do ltZerçito~

.

/-

.~
;5>-'~

-~~

/'

".I

N.· 59.

-I-

Qua,.'el General ntl RUd de Santo Ambrouo, eM 14 tk Dt/I.emoro
de 18i>4.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua
Chefe

Ex.&

o

Mnreehal
DUQUE DE SAI.DANHA,
do Exercito,
manda
publicar
o seguinte:

Com mandante

em

DECRETO.

i\ trcndl'ndo
TO.

Governador

pela Junta

a CJue o Brigadeiro
Geral

de Snude

da Provincia

da reforida

do Exercito,
Visconde
do PinllPide Angola,
foi iuspecc ionudo

Provincia

, em Sessão

dt'

dezeseia

de Março do corrt>!111l an no , cujo parecer
foi, que devia qunuto antes rl'grp5wr
fi Pl>TllllFtI,
por perigar
a sun existencia
, continuando
fi \IV<'f d, baixo
da in;}lIl'ncln daqucllc ('lo a, e lendo a seu pedido,
sido novamente
in-peccionado
nesta Côrte,
pelo Conselho
de Saudc
Naval , em Ses-âo dI' dE'zoilo do cor rente IIICZ, cujo parecer,
conforma ndc-se
COIll o da .lun t a de Saude
de Angola,
diz"
nâo lhe
" convém regressar
ao clima de A frica,
em atte nçâo a exacerbarem.
" se Lili os seus padecimentos
,,: Hei por hcm , em Nome de EL.
lUH t Exonerar
(I nu-ucionudo
Brig-adl'iro,
Vi.conde
do Pinheiro,
do Cargo de GovPrlwdor
Gernl da Provincia
de Angola,
para que
tinha sido 1101111'3<10 por Decreto
de vinte e tres de Agosto
de mil
oitocentos
ciucoen tu e 11m, Dundo-Ihe
por terminada
esta Commis~iio. O Visconde
d' Alhoguia,
Par do He irio , Ministro
e Secretario
de Estado
dos Negocios
Eslrangeiros,
e dos da Marinha
e Ultramar,
o tenha assim entendido
e faça executar,
Paço.
deze nove de
Agoóto de mil oitocentos
cincoenta
e quatro.
HEI, B.cgente. ='

Fúcollde d' At/wguia.

=

-.~*-

Accordam
os do Supremo
Conselho
de Justiça
Militar,
ele. Que
conürOlào
por seus fundamentos,
a Sentença
proferida
em J ," Lnstancia
no Conselho
de Guerra
requerido
pelo llriO"adl'iro do EXf'fcito,
Vi$conde
do Pinheiro:
tan to no que decidio",
sobre a competencia do Fôro mililar,
nos casos,
que fazeln ohjecto do Auto para
~orpo
de dehcl<?,
exara?"
a Ir. 1, como. na po;te,
em que jlllg0U
J!ilproc,ede;.nte
a IIlCulpllc;ao
de haver acceltado
o rroducto
da g-cral
::iuh~crlpçao,
que os Autos Ulo~trnm,
haver
sido cspontanpampnte
prllmov'da
p~>la ,Cumara
Municipal
de Loanda,
sem intet\'E'nl,flo
diH'cta,
nem IlIdlfl'cta do dito Bri!;adpiro,
e qlle a mesma Caluara t
na .ua Conta ao Governo,
in.prida
fi fj'. 23.
dt'clnrn
ler sollicillldo,
como méro monumento
de sua. grata recordcJção,
pelas humanitariuI

•

...

, (i]
providencias (provadas
nos Autos),
com que aquelle Brigadeiro ti.
nha desveladamente
beneficiado os Póvos da Provincia de Angola,
e para o fim de o empregar em. obras de utilidade pública;
ao que
o referido Brigadeiro
começou a sutisfaser , c se compromettêo
a
completar,
segundo affirmam em seus depoimentos
as testemunhas
presenciaes,
inquiridas desde ff', 82 até ff. 107.
.
. Outro sim confirmâo , por seus fundamentos,
a supra-mencionada Sentença,
na outra parte, em que tambem julgou improcedente II imputação relativa á nomeação
do Tenente,
Jcsé de Aguiar, pa.
ru Chefe do Distrioto de Calumbo ; por se mostrar leõalmente pro.
vado nos A Ut08, que aquel!a
posiçâo
n' e lle recahirn,
por lhe per.
tencer por esca lla , e só provisoriameute , f~ naquella actualidade
de
uma urgenf;Ía tal , reclamada pelo Serviço Público, que ainda quan.
do aquelle Brigtldeiro não ignorasse,
como , nos Autos se mostra,
que ig norava , a Sentença condernuatoria
do dilo Tenente.
e o Com •
.mando lhe nào tivesse r..ca hido px·olfici,,; nem ainda nssim poderia
deixar de cotnmsttor-se
Ih" aquel!e interino Conun ando , pejo ,udo.
ma dI! Direito,
consagrado.
além de olltra. LI·is, n08 AlvUfás de
26 de Setefll~ro de 176Q, e 3 de Março de J7õ7 = Slslu, pubtica
~ltprema lea: est :
Por tanto absolvem da presente accusaçâo
o tlupra.rr;enciollndo
Bri~ndeiro,
Visconde do I'i n beira. Lisboa , em Ses.:1Il de 9 de De.
zembro de 1854. = Visconde de Estremoz. = Bnrão de Pernes.
Silva.
Tra vassos. = ilarão de Aguiar.
. Fui presente , Carv",.·
lho, Promotor.

=

=

=

-.~*AVISO.

=

Millisterio da Guerra. = Repartiçâo, Militar. = ~
.•Flrcçi\o.
e Ex." Sr. = Sua Mageslade
EL.REI,
Hegente,
em Nome
do REI, A Cjuf:;n foi presente o Ofticio expedido em Ql do mez proxl.
IDo passado,
pela 1.& Secção da l.a Heparlíção d'esse Commando em
Chefe, em que expondo different.·s hypolbeses,
nas quaes se pode ..
ria o(ferecer alguma falsa int"rpretação
no disposto no Avi,o de 18
de Outubro ~e 135~4/que regula o preenchimento
das .vagllturas nRS
Armas especlaeR; fie sollicita lima resolução, que explique COIll tod"
II clareza
o modo de considerar os dois annos de Serviço exigidos n.
Lei, combinados com a aUl, ","idtK!e do direito ú Carta Geral do Cur.
so; consignando-se
com pre~isão, quaes 0& Candidatos a queR! cOI1l4
pete a preferencia para .as vnga'tur9s {j\lC se forem dando nOI. referi.
das Armas:
Ha por bem Declarar
que sendo inconlto ......sO, quo
quando existisse uma ou mais vagaturall, e não houveõie Alumno ai.·
gUIll
habilitado com o CI'spectivo Curso, e com riS dois anllos de Ser.
viço na fileira, 6cndo Alferes; o primoiro que obti.eile
esta babili.'

III.·

{allW~

,(_. Ç.t;"".Â".

6'2-

toçõo leria lllmbpm o primeiro despachado,
he evidente pois que t
pela eventualidade
da falta de vagaluras na occesiuo cm que qual.
quer Alumno se habilitar com os dois referidos quisitos , nâo poderia t irar-Ihe este direito de preferencia
, aquulle
que posteriormente 01 houver satisfeito; d reito aquet!e que lhe foi c_onferido por Lei,
e de que só por outra podia ser esbulhado;
conseguintemente
nenhuma outra Interpretação,
qlle não fosse em harmonía
com este~
preceiros , se pôde dar ao disposto 110 supracitado A viso de 18 de O~tubro de 1852; na intelligencia
porém que quando concorrerem dois
Alumno:l,
que te ndo con cl nido no mesmo dia o respectivo Curso, e
sendo ambos Alferes, o que houver primeiro satisfeito aos dois annos
de Serviço serú o preferido;
mas se um d clles já fôr Tenente,
ainda
que nào haja f.,ito os dors annos de Serviço , ter:'! 11 preferencia;
~
~ndo ambo .. 'I'e nentes , será preferido () que fór mais antigo. O que'
de ürd ..ru do mesmo Augusto Senhor communico a V. Ex." para os
d,·\'idns ..ffeitos. Deos Guarde a V. Ex." Paço das Necessidades,.em [) de Ot1.eOlbro de J8f>1. = Uuqu« de Saldanha.
Sr. Coromaudante cm Chefe do Exercito,

_.~.-

=

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionados lenham os destinos que lhes vâo designados,
\.
Commando cm Chefe do Exerciio,
Aisi.hmtfl, o Alferer. do Reg,menlD' de Iufuuteria N." 10, José Rt~
cardo da Costa Siha t\ nt unes,
J, P Regimento de A,'tilherto .
.Alferf's Picador,
o Alferes Picador do Regimento
de Cavallarià
1'1 •• fi, Reuovato do N ascimen to; P' lo reg uerer.
Regimento de Caeallaria N.· b.
Alferes Picador,
o Alferes Picador do 1.. Regimento de Artilheria-,
Guilherme Augusto Franco;
pelo requerer.
Regimento de Lnfnnteria N.· 6.
Alferes, o Alreres do Regimento de Infenteria N.' I) 1 JQlío Pereira
Fernandes;
pelo pedir •.

...,_.~.---

Sua Ex,- o 1'tfart>chal, IlItlnda declarar o seguinte c
t.· Que o Tenentt" Graduarlo do Rt'gimellto de Infllnteria N.' n,
.André Franrisco Godinho,
não gozou :l licença publicada pela Ord.w do Exprt'ito N.- b·i do corrente anilo.
2,Q.le o Major Graduado com ext'fcicio de Major noBatalhlo
Nacionkl
de Caçadores
de Santarem,
Joaqllim Antonio da Costa
:Frelre. "ii.) gozou a licença publicadu pel\l Ordem do Exercito N.48 do c,OHenle aUl1o.,

[ 4 ]
3:
Que o Alferes do Batalhão de Caçadores N." 7, Alhino Cano
dido de Almeida, só gozou trinta dias da licença publicada pela Oro
dern do Exercito N. o 50 do corrente anno.

--,.~tç.<~Licença arbitrada por motivo de 1I!OZestid ao individuo abaa.xo decla«
rodo, e confirmada por Sua Ex.· o Marechal;
1!.'1fI, Seesâo de 7 do corrente me'l'.•
.Ao Segundo Escripturario
da Contadoria
do oxt inct o Arsenal das
Obras Mil'
, addido ~íSecretaria
de Estado dos 1\egocios da
Guerra,
Cosme José Dias, sessentà dias para continuar a tr aetar-se.

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

LIcenças ref!istadnB concedidas aos q(~'ci{TeS abaieo inbún,<'-.
Ao Atferei do Rl'gimellto
de Cuvullnr ia N.· Q, La ncerr os da RAIe
NUA,
Antonio Saldanha da nama,
quur en t a e ciuco dias.
Ao 'I'enen te Graduado do B~tulhrlo de Caçadores N.·
Lino Augusto de Freitas,
pror()~,'çà(l F<,r qllarl"r;ta I' seis dias.
Ao Majnr Grnduado do Rl'gll!lenlo
de Lnfuuteria 1\.0 Q, Caairniro
Barreto dos Santos,
vinte dias.
Ao Ml1jor Graduado
do mesmo Regirnento , João Pinto da Costa,
pror()gaç~lo por trinta d i.rs,
Ao A [feres do R.~gilllento de Iufuntoria N.· 6, João Silverio de Sousa Pereira.,
trinta d ia s,
Ao Cap)tão Graduado
do mesmo Rr-gimento
, JOFé J'thria de Sousa
PIOJenleJ, prorogação
por v 111(' dia s ,
Ao Alferes do H,l'gimenlo de Lnfan ter ia N." 9 ~ Manoel José Go nçalves Lima, trinta dias.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
João Pereira Fernandes , prol'o:
gnçâo por dez dias.
õ

~,
Foram

,

-*~?"I---

contirmadas

Srs, Commandnntcs
param
ler concedido

por SlIa"Ex.a'

o Marechal,

as licenças

quI'

CI

da 1.&, 4.•a, e S,a Divisões Militar{'s,
par t iciaos Offlciacs a ha ixo meu cionados , na confor-,

do §. 11 da determillaç[w
da Ordem do Exercito N.· 63 de
de 185l.
Ao Cirurgiào Mór do RegillJento d{' qavallulia
N." S, José Coelho
da Silva, quin-ze dias; cotll<'ç!lndo no dia 8 do corrl'ntc.
Ao Tenente Graduado
do 13alalll;'io de Cnçadole~ N." Lj" Thom~z
Antonio da Guardú Cabreira,
qUinze dias.
Ao Cdpitão Gl'Ilduado do Batalhão de Caçadores N.o 7, .
de Püs.os, seis dias.

midade

H de Oatubro

o

Chefe interino do

N.O 60.
QUl.Wlel Ge"e,.o' na Rua de Santo .Amb,.osio,

~'" !i!l

de Der.emr,r()

-t-

de 1854.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

Ex." o Marechal
DUQUE DE SUDANHA,
Commandante
do Exercito,
manda
publicar
o seguinte ~

em

DECHETOS.

Attcndendo
a q1le o M.,dico de Partido do Real Collegio MiIi.
tar , Guilherme
Ceutaaai , não pôde exer cer com zêlo e assiduidade
as funcçôes , que lhe iucumhern
fI'essa qualidade,
porque residiudo
a lima lezrua di' distancia,
e tendo outros
par tidos civÍs, não lhe é
facil desempenhar,
corno cumpre,
um serviço diario e regular , com.
parecendo
ap .. nas em casos extrn ord.narios , e devendo pôr-se este
ramo do serviço no Col'egio em harmo.iiu
com o dos outros EstabeIecimeutos
Militares:
H ..i por hern , em Nome deEL.REf,
exones
rar o referid .. Gllilh, rme Centnzzi,
do logar de Mt'dico
de Partido
do Ut'al C011 ..glo Miluar , O Presidente
do Conselho
de Ministros,
Ministro e Senelario
de Estado interino dos Negocioe
da Guerra,
o te nha assim e n teuc rdo , p faça executar,
Paço das Necessidades,
em quatorze
de Dez, mbro de mi! oitocentos
cíucoeuta e quatro.
=

REI,

H.eg~llte.

= Lruque de Saldanha.

Conformando-Me
com ~ Proposta
do Marechal,
Duque de Sal.
danha,
Comma n dan te em Chefe
do Exercito:
Hei por bem,
em
Nome de EL.H.EI.
Nomear
Cirurgião
Mór do Real Collegio
Mili.
tar , o Cirurgiào
Mór Graduado
do Batalhão
de Caçadores
número
oito , João R beiro Barreira, que sendo Bacharel Formado pela Uni.
" ..rsidade de Coimbra,
poderá exercer,
em harmonia
com a organização do Real Colleg-io, os dois ramos de- arte de curar, e disper-sar
assim o concurso tio Medico do Estnbclecim-nto
, com manifesta
vantag'em parA o serviço e economia
da Fazend3. O Presidente
do Conselho de M.inistros,
M nistro e SecretariO de Estado interino dos Negocios da ~lI('fra,
o tenha assim entendido,
e faça exec'utar.
Paço
das Neceôsldades,
em quatorze
de Dezemhro
de mil oitocentos
cincoenta
e qu&tro.
REJ,
Hegente.
Duque de Saldanha.

=

=
-.~.-

Por D~creto dtl 1.' do corrente me".
Para passar á Clas~p. dos Olliciaes
em ('omm's.ôes
acti1as,
o Capi.
tào do .Batalhão
de C"çadorps
[l.· 8', José
A "'e5 da Encarnação.
]IIactiv-iJ.ade tctrllJ()ran'a.
Alferes, o Alferes do_ll.cc;imcnLo
de Cavallaria
N:4,
Jacinto
Fer •

•

( t']'
r

ni,a LtPl~; ,f,c4ndo ilest$ 5itu.a.çào

esperaedo

~abi,me,ntp.p"ra .. r

réformado.

-Por Decretos de 2 do dito mc~.
Praça de fi;h)fJH.
• Brigadeito Graduado,
com a antiguidade de ~9 de Setembro de 181>2,
o Coronel de" rulherla , Tenente Rei da mesma Praça,
João Pe ..
reira da Costa.
Batalbâo de Caçadore« N.· 9.
Alfer('s Graduado,
o Primeiro Sarg-<,ntn Grnduo do , Aspirante a Of.
ficia l doRegimento
de l ufa ute ri.. N.o6, Pedro de Alcanlara Cor ..
rêa d'e Lacords : por r-st ar nas ,circullstanciai
de lhe aproveitnr
o
disposto nu Aftig< Gt ." do J)pcrptn de II de Dezembro de 18bl,
que rcorgunisou o Heal Coll<';{i" Militar,
de Nosso ~h,,)(IrR da Victoria da Montes ela:
j\ nton io Corrêa.
J_0 IIntalltc/o de 17derM'IO..
.
RI' formados na con forlllidade
do r\ Iva rú ele J fi de Dt'7,f rn hrfl d,· 17!W.
ficando
addidos ao referido l3ataIIHI .. , o Cap;lâo d!:' Infa:IINiu I:'Ill
jnactividade
terupor aria , Fr aucisc» l'azl(lItro
Judice SUIflOffl i f' ()
Alfer<,s da mesma
I\rllln, e na I],PSIJli,I SlluA\.'iín,
.IOft> Llliz Tt"lxl'i.
ra ; por haVtlrp.1I1 .ido jlllglHlós ill<:UpH7.<'S dt' S .. rviço !lCI:V<I.
IltIll\
Junta
Militar
de Hauri ... , c est.a r.. m C()lnfJfr'hendidoli
lIn Art,;go
da Carta de Lei oe 2l !ln Junho <ln anHO 1)f(JXIIl)O pail$UUo.
.l.
Por IJecrelu de l:l do dito meto
2.· Regimento de A,.I,lnCf'ilJ.
Alferes Picador,
com a Illltigllidadu
de 17 do Outuhro I)ltil1lfl, .,
Sargenlo
Ajudante de P:car,a do DCpoiiito Gnal de Cavalj;llill"
Manoel Gomes CSlr:lsco;
por lpr fiS habililações
nocf:iõiariui parll
blllD desempenhar
RS fllflCÇOPS
daquellQ
p()~t().
Por Decreto de 14 do dlio mel.
•
Inactividade tewl'oraria.
_
Cirurgião de Brigada Grndllado,
(' Cirurgião de Brigada GrarJllado,
com exercício no Real Collegio Mllilar t Jl)Sé Antonio cip, A hreu ;
- a fIm de esperar ni.ila ~ilu ...çào LI occasião para ier reformauo ..
,Cap IItLO da Capt>lla
TDS,

o Presbytero,

a:.

-*~.-

Sua Ex.· o Marechal, dqtformina que os Officiae, abail'o .tnell_
Jlado. lenham os deslino~ que IIH'S vilO designados.
- Regímen/I)
de Infanteria
N.· 14<.
Alrerel!, o' Alferes do Rt'~'rnenlo de lufünl4'ria N.· 2, A"tollio,.Au.
-gllsto Pereirl\ d,! Aze~l\do.
B"tlllhão Nacional de ('açodoru da Rainha da Valia de H:r:lremo,.
Exonerado do tier\'Jço de ,Aj.udaole, o~pWlo
,(iJatiuado.dp
.

..

[3 )
mento d-e Infanteria
T ••
17, José R amos da Sil va ;. por ter a4! ...
Ib(uJo neste exercício
os seis a n n os marcados
no respectivo Regllla.
me n to.
PHil e-xercer as funcções de Ajudante
do referido Batalhão,
o Tenente Graduado do mesmo I{pg;!Ill'nto,
Ignnf'io
JO'3é Corr4a.
'
Companliia de Vett,ral!os dos Açôres,
o Tenl'IILe rr-formndo , ad dido ao 1.0 Batalhão
José Alberto do C,JIll0 e Castro,

Addido,
110."

Pr-r Decretos

de Velerll.

-.~.-

dI' Q9 de Novr-mbro ultimo , expedidos
pelo Minis.
t ..rio tlns
1'!.:"f';n8 do Itpino,
forum no ure ados Cavalleíros
da Ordem
]\1 !.lar dtO S, B -n t o de Aviz , o ~1a.illr Graduado
do Hegimento
de
J I r.II'IPliH :-,;." 16, D LIJIZ de Mascarenhas;
os Capitàes , do Re.
g 'P.'lo
dI' I, fall!<'fia N.· 1, ,lnaqu'lJl
'I'homaz
Brarnâo ; e do Re ..
g 1I'('I:ln d .. 1 fi (anlNia 0. ." 5, Franc'sco
Pereira Lop-s de B. It~n.
("'!lrl;
f' o ('aJlil1l{)C~'lal!d,
Iestrc do !\t'gimento
de l nfunteriu
N."2,
J",~
fi ir.
d,' Frl i as: devl'ndo estes Olfrciaes solticitar do r feri.
d., ~1 IIi terio , os respectivos
Diplornas , dentro do praso legal.
I

r.·

~1I1l

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

Fx • n M:lrpC'!lal,
manda publicar
da dr'P"'I<;iio
áct'rca
C!" fnrnce:m"uto

2." § •
1,nr ,~ Irlh"ridade

cidl, publicada

na Ordem

a seguinte

alterncâo

a~

praças do Exercito
do Exercito N: 4.8 dQ
fi

c,>rr'·I.'(, aIlIH'.
" A AII!ho,irlade
civíl dará pnrle da despezR quI' fizer, ao Corpo
a quI' perl'>lIcl'rcm
as praças fornt'cldos,
e o Co'nselho
Administra.
tivo d'esse Corpo Illondalá logo satisfaz ••r a dl'>peza á AutllOrida
ci.
víl na fI'5pf>c!ivn localidade
-. , 1\ intelllg€'ncill
por.ém de que sellle.
l!lante f('l"fIf'cinwnlo
é unicamente
feito nas localidades
nOl,de nã~
llllllVt>rem Corpo~ estacionados,
porque nestes logares serão ~í8praçai
Ull questão
furnt;cidas
por esles. "

-.~.-

Sua Ex.· n Mar('chal,
manda
dl'clarar o seguinle:
1.0 Que o Cap;tào Grad,,,,do do Regiml'lllo de Cavallaria N.-),
Joci t') José ~ilv.·iro,
não gozou a licença publicada
pela Ordem do
E'lerc'lo N.O fJ'7 do corrente
allno.
2.· (~lIe o 8r. Coroll'" Graduildo do Regimento
de Oavullaria.
N." 3 •. I"s'; da Cunha ~ousa e B'lto, lião gflZllU.a I:cen~a publica.
da 1'"lll O d.·rn dn EXNf'i!o N." bO do corrt'lIle
anno.
~ ° (~llf' o ('flpilã--) l~rnd(fado
do Billalhào de Caçadores N.~4.
F·II b..rltl J"sP L0I'PS, exerce U [ullcções de Ajudante do mesmo
Corpo, desde 8 do corren Le mez.

-----.~.~
em c n,eqllf'ncill

. Sua Ex.· o l\Jarf>chal,
n~lltcllo duGuerra,
mauda

declarar

de determinação
que:~ cada praça aquem

do Mi.
fOs di ••

/

[

"]

tribuido frasco de vidro, pagará a importancla
o quebar ou desencaminhar.
~uJ-o
,"-,li.. ~TL

-.~.--

de 380 réis quando
/7J~

t;..J

....H';h.7.l. 50

'Posto e vencimento mensal com que fica CJ Omeial abnixo mencionado, a quem no mez de Novembro ultimo, foi regulada a refórma que lhe havia -sido conferida.
,'l'enente com o Soldo de 15$000 reis, o Tenento da extincln 8." Secção, Rodrigo Teltes de Menezes, reformado pt:la Ordem do Exercito N.· 64 de 14 de Dezembro d.. 1841.
..>o:)Ç~.-LiceTafa. arbitrada» por motines de molestia aoe Officiae« abaieo d••
etorodoe , e confir niadas ]im' Sua Ex. a o fJ,lartehul.
Em Sessâo de fJ de Üutubro ultimo,
Ao Tenente do ltegimento de Cavu llana N." 1, Miguel Rufino AI.
ves, quarenta dias para se tratar.
Em Sessâo d.: 7 do corrente mc'l.
Ao Capitão Graduado do Hegimento de Cuvullarlu N. o 6, Francisco Antonio l\lacbado,
noventa d us para co n tiu uar o St!U trata.
mento, e convalescer
em ares patrios •
.Ao Tenente Quartel Mestre do B.llal hào de Caçadores N" 1, Roberto Joaquim Salema,
quarenta dias para se tratar.
Ao Alfe(('s Graduado
do ltcgllnentll de Granud-iros
da HAINIIA,
Antonio Ribeiro de Almeida,
setenta d as para m ud an ça de ares.

-*~'*-

Lice1lfo, req'dada. concedida» aos 0J/ictue. abaixo indicado •.
Ao Major Gradund»
do Batalhão de Caçadores 1'< ." 3, Antonio Soa.
res Ribeiro de Menezes,
p'orogação
por vinte dias •
.Ao Major Graduado
do Batalhão de Cllçadnrt's N.· 9, Francisco de
Salles l\fachado,
pr o roguçâo por sesscutu d.as,
Ao Cirurgião Ajudante do Hegimento de Infanteria N. o 11, Antão
Pereira da Silvn , quinze dias. a contar do dia 20 do corrente.

-.~-<*-

Foi confirmada
por Sua Ex.& o Marechal,
a licença qtle o -Sr.
Commandante
da 2." Dlvisào MilitAr, participou lN concedido ao
Official abaixo mencionado,
na COll formidade do §. 11 da Deh·rmi.
nação da Ordem do Exercito N: 68 de l-i de Outubro de 1851.
Ao Capitão Graduado do Regimento de lllfallleria N" 9, Theodoro
JOié Uamalho,
quinze dias.

Na ausencia do Chefe do E.lado Maior do Ezcrcilo

=

N.·" 61.
QUlJrltl General na Rua de Santo Am.brolio, ~m 23 de Dezembro
.
de 18á4.,.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua
Cbefe

o

Ex.&
Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar
CARTA

SALDANHA,

DE

Commnndante

em

o seguinte:
LEr.

DO~A
MARIA,
por Graça de Deos , RAINHA
de P.ortugal
e
dos AI,rarv('s,
ele. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos , que
"RS Côrres
Ger aes Deoretaram , e Nós Queremos
a Lei seguinte:
A ri iro 1.o 05 Letrtes e Professores
de instrucção
superior,
que
complstu
em vinte au nos de bom t! elft'clivo
serviço,
R co~lar
do
pri neiro dt>sp'H'h'l para o Magister io , têem direito a SN jubilados,
com o ordenado
das Cadeiras
em que se acharem
providos;
querendo porém cont n un r no Maglsterio,
e verificando-se
que estão em eirCUIl,t,IIH:ia~ ~lc o exercer
com proveito
público,
vencerâô
mais um
terço do or d« nndo;
mas só depcis
de trin~o annos do serviço poderâo ser jub.Ia Jos C ln mais este accrescimo
de ordenado.
§. L" .E.tll'i dl~posir;õ.~s seriio applicadas
aos Professorea de ins.
trucçâo
secunourra
, C(JlII .a differençu
porém,
que para o direito de
serem jubilados
com o ordenado
por inteiro,
se requerem
vinte e
cinco anuos de bom c effoctivo serviço , e para serem jubilados
com
o aecrescimo
da terça parte do ordenado
se exigem trinta e cinco annos de igual serviço
.
§. ~.. Não terú logar jubilação
sem que o Lente 011 Professor
te.
nha completado
a idade de cincoenta annos ••
§. :$.. O~ Lentes e Professores jubilados,
serão pagos com 08 ef.
fectivos , (! serão cor,s'derados
adjuntos
aos Estabelecimentos
a que
pertencerem)
para poderem
ser empregados
em serviços extraordinarios , compativeis
coru as SilOS circunslancias,
não sendo nestes
comprehendida
a regencia das Cadeiras.
Art. 9.
As drsposiçôes
do Artigo antecedente
sào applicaveis
aos
Magistrados
de que trata a Lei de nove de J "lho de mil oitocentos qua.
re nta e nove, que estando
nas circunstancias
U(' poderem
ser aposentados,
por havere:n
completado
sessenta anllos de idade, e trio- .
ta de effect vo serviço,
nos termos estabelecidos na mesma Lei, pre- ,
ferirem
cOlltinunr
no serviço.
§: 1.. ,Os Ma.gistrados· a ql1em rôr applicada
1\ disposição
deste
Artlg:o,
10 podemo
ser aposentados
com {\ totalidDde
do Ordenndo
depOIS de !lllgOlentado,
hanlldo
completado
mais cinco annos de
eerviço etT.:cti voo
0

••

- (!!)

~\~..
..4 ~r,\liflc!\ção coneedida M~ Lentei, Professore" e Ma.
gistrados de que trata esta Lei, que preferirem continuar no serviço,
depois de prehenchidas as condições estabelecidas,
é sujeita a todas
as deduçôes , e impostos que lhe forem applicaveis ; porém não será
considerada sobre 01 vencimentos
de cada um destes Funccionarios
para nenhum outro effeito,
'
.Art. ~3." O Goserno precedendo Consulta affirm~liva dOI re'pe.
ctivos Conselhos das Faculdades , Es.colas, e Lyceus , e as comp ...
tentes averiguações,
poderá
aposentar os Lentes e Professores de instrucçâo , superior c secundaria,
que moral Oll phisicarnente , se imp~siihilih~felll '~a~a oominuar (~() ,"llgi~t~fÍo. <:01)1 t a nto porém, que
t6nhal(l, pelo ~eQOi,
dez an nos dI, hQ!\l e e-tTeetivo serviço , pelos
quacs venc~,i\,o. um" terça parte do flrden ado ; e tendo mais de de,
aOROSfkclu~ eQ~ \UI\ auguiento proporcional
ao número de anncs
que tiverellP ~Iém de dez.
Ar·•• ~. o Os Lentes e PrQfes,sores que,. etn v-iFtud. d~ licença do
GoVe.WC1oQ,eixa.lelll len;lp01a,ü .. lJleule o oxercicio
de SUI\S funcções ,
pefdel'àQ MLetade dos seus l1cod,uenlos.
Se 1\ licença exceder !tl>i.sme ..
~(ls., Mão pereeberâo xencimento algum. hlo J~f'SUJO se observará semp.ti.l, que não sendo pOI motixo
de Olol"fit;a, 01'_ de emprêgo em &~_
guma Commissâo, do. Goverao , não iU aehal'eW; no referKlo e-lI.e[..
c~i.o..

Alt. :l.... Os. Lentei Substitutos de instTltc~ão 8up.erior, que reg!!.
rem Ca.dei.lt8 JlOII esp.a.ço de Ires m-eoes coniN.~lllj~o,s 1iI1)iutcrpola~
,
e .. ooda. "'Ai, c\o$. 81i11\01o lt'~tivo,s,
\leueerüo,
p ..I(-Io\elDpG '11,16 d~
Slttv.ireUl, Ot oLdeoodo (',<)[i"ea.pondente ;i Cl~t~. twUledíatamenle
~".
perior.
§.. _COo Se a C,dcira ediver v.a~a, ou se o. Ji'fopdetario sC)~r
desconto Jegal, o Substituto que re~
a Ca.4i1&ira.,.1tcncerá era· '4 IIaI>.
q.uer de •• h.ypotla.eaes, 00 ordtllJado da <JlaD&e ir.1 we.bf1QlSnle s.up".
not·, poso toGo o rempo '11016 senir·o
Art. s.. q Fica 4t6tabelecido ~ quanto a08 Fr~feS!Q.l'e, de ins.true-.
çAo s.u.pe~ e I8CU n,dari a , a disposiÇt\o. ~ ArlÃlgo v... te e um e paragrafo primeiro do Decreto de qllillZ~ de Ncnenl.ltlto d. mil ~ell.
tos trin.a & spi ...
A,t. 1." Viea. l'evogada I}. Legislação E'III contrario.
Manloilâmol, portanto,
'" lodos. a.s.AlllÍlOfidadlH,
a ql\t'Olo o ctlllobEt.·
C'meMto e 0XHUqt\o da F&forià'a. Lili pe~~enCff,
qUI! a CUJllpSltm ct ~1Ul".
deat, & i'aç4U. 81t1.prk & guardar", lilo inbeii"o,lpe-n.te C~.)G 08118 se.
contém. O Ministro e Secretario de Estad'Q> ~o&. Negoeiol. dn, Reino,.
&. illl.r~ftQJn.tN\", eRca.!'.egadn
do Mini&htrie da Justiça., a faça impri,.
_,
pltl!.lkw e eQ~.
Dada no Faço cd. Mafr.a,
ROI d63fls~t'8. eh,;
~sl.o.
dQ ait~04(+nto.ciIHr~-Rota
e Ire.~= A RALNHA, com.
brica e Guarda. = Rodrigo da Fonsé'cIJ Magalháes.

OJ.~

:a",.
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POHTAlHA.

=

Minisletio da Guerra.
Hcpartiçtto Militar. • 2': Secçâo. =
TOUlando~se neeessarie desde já, ~ em quanto se ~ao oeueta( oRe.
gulamente Geral para a ex.eellção da Catta de Lei €le 17 de. Ag06to'
do BORO proximo pussado , que baja uniformidade
na maRe~r~ po~.
que nos Estabelecimemos de InsUllcção dependente~ deste Muu&teno
se deve fazer a applicaçâo dos prcce-ilo.ã da referida Carta de Lei na.
parte relativa ás. hl\bili.t~(:Õe$ n,I!cessi'trias, assim pnra a conceasão doo
accrescimo de vencimen.;; aos Prof,'sscrcs de intrucçâo superior e se.cundnria
pela conunuaçâo
de ser viço no M n I~islcrio 7 como para a ~utorga da aposentação,
e da jubilação,
qHIIf· com o ordenado
por U1.
teiro , quer eorn o I}ugmcnto do tai ço do oldcnado;
e ~oll\,jlldo q.~
o. respectivo processo s~jn., quanto possivel , ('m. harrno nia com, &que!~
le qlle se acha determinado
por Por-ana l'xp<,dld~ cm 27 de Fe,:e-r~,
ro do corrente anno, P"lo Mil!istcrio do Rc.no . para os Estabêledmonte- de sua dopondeacin ; ll a por hern Sua MagesJude, EL-R.Et
Regente 1 em Nome do REI,
Tendo e m C(H1Sidera~r\(ilt
&11 mCiOlM
fundumentos da citada Portaria, Determinar,
pela SecrelarLa de E ..
tudo dos Negocios da G uerra , que pFoviwdame-nte se oh:wne o se"
guinte:
Artigo 1.0 A_olI~órga daupneentação,
jllbH[~çio, c Rlaioría do terço do ordenado ne la co ntin uaçjio do serviço de Mag~'et~"
só terú.Iogar
depois de sa'úfeitas as cOlldiç(Jes. da. re€eri.da Carla ôe
Lei, e em conseqllencia de consulta espei!;al da. res.pec:\i.vo COllselboEs(;"lar,
ba1.eada em um procés.so que ao mesmo Conse-lho cump'llfOUlllllar, ills~ntido com docnmeD los. coO~prov.li.V06 das OleneÍoolladu
condições;
para o !J"~ exigir.\. as declarações,
.sdArecil'lle.t.&~, e- iaf.,rrocl que para isso jlllg~ r p>1!eeisCls,.
e for(l'ft JWI e!le l1eq,*it&dos áa
Authoridades
compe\ente!>, e ao Jury que bade anli:ar da incapacidade physica. Ol~ m&ral, pa.a o, cazn êa, aposulação,
oa da idonei.
da.de e lIptidão para a continuação do serviço do. Ma,gisterio,.
para ~
~zo da m.aioria do terço do e.-denado. = Artigo~"
A Rlaioria de.
trrço d0 ordelladtt pelo profW:'gu.i,men:to d_, wr",:~O' ~M ..gistefio', será
concedida se dependeocia do Diploma. de- juDi:l'agã.o que era exigido
pda. l.c-gisl.ação 8[1o~rior.
Artigo 3..0 O Ju,,", a.upra indicado se,á
COl»'posto. do Direet ... do respectivo E~tabdectift}flt,to e doe dois ProfH!l.01e& já j ...
l>i.ladolt lI)a;. a •• ~g'0s, q.ue estiYet~m adfolwee ao me.mo.
Baia.beLeeime"'to,
e na ia,IL. de. Pfofcs~l~
looi1ad0s, do& dois mai
an.tigos qu.e 116aebapellll NJl acti,~idltt.ie,.
ao> qI\IIOl snão annexos
d.oi..
:Facuilali\11()6 milItares oomoodos pel6 Go~etUo,. os qua..el só,declaram
o &eu pllrec(tr iohre a incapa"idllld., OlJ idoneidade para IV cootinua ..
çã(,) d~ tPrQfessnra.do~
Ar.tig? 4. - ~sle Jury depois de- eMV~ra de .•
c:luraçao dos referidos FJ1Cllllatlvos, Interporá o seu· porece~ iC'l .... e '"
assllOJ~
9übmeuido ao seu.,tlxame.
Arligo Í)~,o Achando-se o Pro.
fessor, que plelendef. a Sll~ aposentoção,
ou a contin uação. dq ser-

=

=

=

=

..

[ IJ. ]
viço com

o augmcnto
do terço do ordenado,
impossibilitedo
de pescom parecer
n ().J IIry por doença,
ou que por causa do Serviç? Público
estiver auseute , será substiiuida
a dcclaraçilO
dos Facultatlvos
annexos
'ao Jury,
pela a de outros
dois militares,
ou civÍs,'
que exercendo
a sua profrssâo e.im estipendio
do Estado
no 'log ar da
residencia
do Proft'ssor ausento , altestl1rem
por documento
authentico; que elle tem a saud» e robustez necessaeia
para continuar
no exercicio das f u ncções iuhercntcs
a" Magi,terio,
ou vice-versa
, se se trator de upose ntaçâo . = Artigo 6 o O parecer
do Jury com a declaração dos Facultativos
será remen ldo ao Conselho
Escolar,
ao qual
rambem
será apresentada
pelo Di ecto r uma infnrmaçào
SIIU co nfideucial sobre o serviço cffectivo prestado
pelo Professor
do que se trata, nos ultimos trl~~ a n nos ; e so bre a sua a pridào para prosegllir
no
desempenho
do Magisterj().
A rtig» 7 ." No processo
paru a concessão da aposentação,
cumpre
comprovar
por documentos
n nthenticos , que o Prof('s,or tem dez an nos de bom e effectivo serviço contado do primeiro despacho ; e bem assim derer rn n ar o tempo do mesmo bom e eífectivo sNviço,
que contar
sobre aquelles
dez a n n os ; e
além disso, que se acha inhabilitado
de continuar
no serviço Escolar. _:_ Artigo 8: No processo para a outorga
da jubilação com o
ordenado
por inteiro,
se compr<)-varlÍ,
que completou
li idade
quinqnagenaria,
e o vincenio
de bom e cffcctivo ser viço de Magistt>ri{l,
quanto
aos Professores
de instrucção
superior,
011 derivado
da 1111'Sma idade e qualidade
de serviço,
por tempo de vinte e cinco anl ns,
quanto
aos Professores
de instrucçno secundada;
c para a da jubilação com o augmento do terço do ordenado,
que além daqu!'lIcs quesitos se comprove contar mais de dez annos do lJIesmo serviço. = Arligo 9:
No procJsso finalmente
para a concE'ssttO da maioria do terço do ordenado,
pelo proseguimento
do serviço no Mngislerio,
cllmpre comprovar,
além dos quesitos designados no Artigo antecedente
para ajubilaç:io,
com o ardenado
por intE'iro,
que aillda está idoneo
e apto para continuar
no me<,mo serviço Escolar.
Artig-o 10.· As
COlHluftas serão eu viadas ao Mi ni, terio da G nerra aC()m pan lIadas com
a informação
conrldencial
de que trata
o Artigo 6:
Arligo 11.As jllbilações, que em virlnde da citada Carta d~ Lei de 17 de Agosto' de J353 fôr requer'lda
p{~los Prof()ssores
da Escola VeterinMia,
e
do Real Collegio .Militar,
com allgmento de ordenado,
86 poderá
ter loO'ur quando
severiflcar um decenio de servi'ço no Ma'gisteno pos- ,
terior °tt promulgação
da me,ma
Lei, e ao direIto
que nlls ciN:IHtstunci:n ali designadas tiverem adquirido
a maiori~8 do vellcimt'lIto.
.
Paço das Necessidades
t elD 9 de Dezembro
de 1854.
que de

soalrnente
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Saldanha.

O Chefe interin(l
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~ ua E .• o Marechal
BUQu. D1l SAL» N'IU, Commandante
Cbefe do Exereito , mand!\' [Hlblicnr (\ ~g\linte C

em

CA'R'l'A DE LEr. t*)
ANDO, HEI Regente dó~ReillOsdePGltll.zlll.~AI.

. DO:\{ PER

gtIrves. ele., ern Nome de EL-REI. Fav.oulo suber a lodos •.s ~1I1,.
di os de Sua Mag'estade,
que a Cõrtcs Geraes Decretaram,
c l'Ó"
Queremos a Lei seguinte:
'.
I
Arligo 1.. Os O/JiciaerhabilitaClN
com o Curso da Arma de En- ~
gen heria , que actualmenr \ e.ti er em servind(\ nos Corpos, para, em ~. \~
conformidade
do Artigo trlntare seis do Decreto com força de Lei de
c~ ~
dóie' de Janeiro de mil oitocentos trinta e bete, serem admittidos no ~ ~ (\
quadro da dita Armo, podemo desde já, ser t'mpregad(lsem
qua!-,
,'\ ~ .• '
quer ramo de Serviço dependente da Direcção Geral das Obras Pu.
',"\l ~ ~ e
bllees e ]\.finos do respectivo Ministerio,
oontando..lhes para os ef~~ ~
feitos designados no citado Decreto com furçn de Lei, () tem po que '1.'
~
assim estiverem cómrnissionádos , como se fossem empregedos nó .cr.~.~ ~'~ l
vi~'o elTecl.ivoIdos ditos Corpos.
~
Art. ~.. Aos Offioiaes , Alumnos da l':;;coJa do Exercito,
que se
destinarem ás Armas Sclentificas , co'ntar-sé-ha como Serviço nos Corpos, para os atreitos do mesmo Dec lo com força de Lei, o tempo
cJue eSl~verel.n etIJpregados nos exercicios prático dnquello Escola durotlte Df. f,'rlos.
•
Art. 3:
Ficam revogados,
)lara os eITcitos desta L.ei, 9 dispo.
sições do citado Artigo trinta e lei~ do Decreto com força dI' Lei de
Joze de Janeiro de mil oitocentos trinta e sete, e toda a Legiclaçtlo
cm contrario.
Mandâm05,
portanto,
alodas as AUlhoridades,
II quem o ronhocim"llto
c CX('CUÇflO da referida LeI pertencer,
que a cumprllm
f e
façam cumprir e guardar,
tão inteiramente
CLomo nella 11('contém. O
.M illL Iro c Secretario de E.tndo dos 1\ eg cios da Fazenda,
e interi.
nament" encarregado
do .M;ni~tf'tio da OIiT:\l! Publicas.
C(!Ulrl1er.
cio, e Industria,
a faça imprimir publicar c cOlTer. Dada no l),,~o
do Clntra, 80S setC'de Aoosto de mil oitoceot s cincol'nla e ('!"fl'ro.
RI.H, 1 "gt'nte,
m Il.uorica c Guardo.
.AnlO'nio .1J1uria de
llonles pÜ'dr·u dI; jlld/o.

1
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DECRRTO •
.}lpi nor ~en~ .'~" ~.
<l HL-RR[, Conr'l'un ati Official da Ter.
celra CI1.5 d H.epatti llO de Contabiltdade
do MinJalerio da (lher.
(.,..).:dúc.JJ", _""'A
~
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ra t ·Antonfo Luiz Gentil,
8 reforma
R que tiver direito,
na eonformidade do Alvará de dezeseis de Dezembro de mil setecentos e no.
venta, e nos termos do Artigo duodecimo da Carla de Lei de cinco
de Agosto ultimo, pqr ter ~do julgl\do iJlca.p",~ fie Serviço activo"peIa J unta Militar de Saude, que se reunio no (~lIartel General da
primeira Divisão Militar, em quatorze de Outubro do a nno proxi'mo
pretcrito ; ficando a ddido ao primeiro Hatalhiio de Veter,ano8" como
dispõem o Decreto com força de Lei de des de Dezem oro de lU.il ()ilo.
centos cincoenta e 11m. O Presidente do (jorlsdho de Ministr os , Mini ••
tro c Sé('relorio de Est:tdo inter iuo dos Negqcios da Gucrra ,: o t('fllla
assim eutendldo , e faça executar,
Puçp das Necessidad es , P{l1 dois
de Desembro de mil oitocentos cinooenta e quatro, ::::;; lU.u, l1cgente. = DU'lue de Saldanha.
P071 Decretos do 13 do corrente m~.
Corpo de JCng,;nlteria.
.
• Brigadeiro Graduado,
com a antiguidade de SW,de Setembro de 18ó.!2-,
o Coronel ,.1"lanoel Jose Julio G uerr a ,
Reaimenlo
de Jnfaniena
'/V.· 6.
• Coronel,
o Coronel Gradllado do riegimcnlO de Granadeiros da ILu:NHA, JOf!é Joaquim da Silva Pereira,
Regimento
de (,.'avallarit~ N."~,
Lanoeiros da RArNHA.
Major, o Major de Cavallaria em disponibilidade
, Guilherme Fran, cisco de AJllleida da S:Jva.
Regimento
de Caealloria
N." ã..
Alfer<>s, o Alferes Ajudante -do Regimeuto de Cavallaria N."1 , José
Joaquim Casqueiro,
_
• Demittido do Serviço , conservando as honras 00 Posto , o Tenente
, Graduado de Infanteria
em inacti ...ida de temporaria , José Perei, ra de Menezes; pelo haver requer ido,
1: Bataltiâo MoveI de Atiradores.
Aggregado,
o Capitão,
Augusto de Faria.
1Jatathao Nac,ona~ de Caçadores da Raiu/w e Carta tia Cidade
da GUQ1'da,
Demiuido,
conservando
ali honras
do Posto, o Capitão,
Manoel
José de Curvédho; por lhe &er Ilpplicavpl o disposto tiO Dlo!crelo que
. dissoll'êo o J3alalhflO de Em pregados Pu bllcos.
Por Decreto da. mali/lO datn.
Demiltidos,
conservando
as honrus dos respectivos Postos t Oli Offi.
cises abaixo mencionado8,
pelo hnverem requerido,
e tnem com ..
pletado o tempo de Serviço,
marcado no R.egulal1lellto para 01
Corpoi Nacionaes.
Regimento
de Arlilheria
da Cm'la.
Capitães J AnLonio f'rancisco Ferrt:ira,
e Henrique Gerarde. de Anil.

-.~.~

(8]
Primeiros Tencnlé5,
Rodrigo Gervaaio de Carvnlho , ~ Manoel An, tonio Borges da Silva.
1.~ Batalluio !llovei de A tiradores;
Tenente , Antonio Joaquim Gonçalves.
.
3.° Batalluio
Movei de A ti radores , Falnntorio» da Cat·la.
Capitão Q\lnttel Mestrc , ()uclano .Joso da Sil.va ,
.
Tenentes,
Francisco de A5&il. Almeida, e Victotino Joaquim de Sá
, Saldanha.
Tenente aggregn-do, João GregOl'io Barbosa,
Alferes, Francisco Botelho na Costa.
Por Uecceto de 20 do dilo me~.
Estado Maior ck Artillte1'ia.
Coronel Graduado,
o C~r.'lnt'1 Graduado
de Artilbaria em disponibilidade,
Francisco do Paula Lobo J'Avila.
Major Graduado,
o l\fajr>r Gaduado
de Artilheria em disponibilidade, Bernardo José dos Santos.
2.· Regimento
de Artilheria.
Com mandante da 9.& Bateria. o Major Graduado de Artilheria em
disponibilidade , Pedr.o Vieira Gorjâo,
Regimento
de btrl.Jnleria iV.o 4.
Commandante
da Companhia
de Depósito,
o Major Graduado deLnfanteria em disponibilidade,
João Gomes da Silva Talaya.
•
Regim~nto
de [nfunteria
N.· 9.
Capitão da Companhia. de Deposito,
o Capitão de Infanteria
em,
disponibilidade,
Bernardo Taveira Cardneo,
,
Regimento de. lnf'anteria N.· 13.
COJllmnndante da 2,'" Compólnhia,
() Major Graduado de Infanteria.
em disponibilidade,
João Reinaldo Oudinot •.
Disponibilid.ade.
Major Graduado,
o Major Graduado de lnfanteria
em inactividade'
temporaria,
JgnacioJosqllim
de Carvalho.
Inactioidade
te mporaria,
Para esperarem cabimento para fi roformu , os Majores Graduados~
do Regimento de Infunteria N," 14, ItOqufl Rangel de AZNêdo,
\ de Infanteria em disp('fllbilidade,
Jusé Maria de Bertencourt ;
o Te nerite de Cavallai iá nc.tame.masituação,
João Ferreira l\h1
chado, e o Alf: res da mesma Alma, na dita situação,
João Yi~
cente Teixeira Pona,
Sl~a Ex.'" o Marechal,

---.~~?(.-

determina que os Officiae. abaixo men(:i~'
Oi deslinos que 1111'sVrlO designados.
Regimento de J'ifllllleria
N" 16.
.
Tenente Graduado, o Tenenl,' G radllndo do ReO'imento de Infun.
teriq. .N •• U, Sikerio José Uennqucs
GumLôa", pdo pedir.
npdoi (enham

N.· n:

'l1egimento de ln/anteNa

"

Alferes, o Alferes do Regimento
de Granadeiros
da R'1 utu A. , Joaquim Theotonio' Cornelio da Silva.
Butalháo
Nacional- de Cafodo'1'e, de EBtremo.,.~
Para 'exercer 'as 'f~,n'cçõe9 de Major,
o Major Grad1lado do Regi!'
mento de Infan teria N.· 17, Balthaear Moreil'a -de Brito.

"

'.~+

,.

Accordam os do Supremo Co nselho de Justiça :Militar" etc. Que
confirmâo a Sentença proferida , em 1.. Jnstancia,
relntivamente
·ao·
Accusado , Au to nio Schwalbach , Capitâo Graduado' do Batalhão de
Caçadores N." 5: não, IIIt parte, COI q~le declarou illihada a sua
eonducta ; mas na, CHI qu~, por difficiencia
próva I~g-al sobre
a culpa de cumpl.eidade
nos arguidos ferimentos,
c em visto da qUd
produzio
cm de fez a , o absol vêo do presente u ccusaçâo , e mQ~ldrH)"
que seja solto, LibuIJa, em Ses;,i'ifl de 16 de Bczemhro,de
1854. =
= Barüo de PelllE's. = Sil va , vencido. =::! Travassos. = Barão' de
Reboledo.
Barào (r Aguiar.
,Fui presente,
Carvalho,
Promotor.

de

=

=
-.~.--

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o S'eguin~e:
1.. QII.e o Capitão Graduado di> Itegimf>nto de Infanteria N."5,
Cypriano José A I yp,s, se acha exercendo
as funcções
de Aj uda n te
deste Corpr , desde' o L· de Novr-rubro
«lttmo,
~ .. Que o Capitão Graduado
doR('gimt>nto de Infanterie N."H,
José Maria de Sousa Pimentel , desistio do licença publicado pt'la Ordem do Exercito N.· 59 do corrente anuo,
'
3:
(~IJe o Capitâo
Q arlel Mp.tre do Regimento de Granad"iros
d' ·IlAINII.-I.,
Alexandre da Silva 'I'orres., só gozou>qllbrC'nta
c qun ..
tro dias da licença pub licads pél a Ordem do Exercito N.· bl~ do corrente anilo.

,

-<t~.____:_

Sua Ex.· ~ Marechal,
manda declarar Aspirantes
a Offlciaes ,
por se acharem oornpr ehendidos lias disposições das Leis de 17 de Novembro lIe lSU,
c õ de Abril de 184f> , o ~aho de Esqundra dQUe.
gimerito de Infanteria
N.· 6, José Virente Gonso'ladb Junior;
e o
f>rim,riro Sar:;ento do Regimento de Infanteria
N,· 9, Antonio Martinida
Cruz.
,
*~
...--Licença. regist(Jda. concedidOl aus OJjiáae, ab'tlizo indicado"
Ao Alferes do Balalhão de Càçadorei' N,o 5, Luiz Augusto da,Camura; sessen.ta Jias.
• .."
Ao Alferes d? Batalhão de 'Càçadores
N.-~, Anto~io JO~lIar;.~
noveJ\la dias.
' ,
~~,~-

.

.

'G'Chifé

interino ~ Edàdo Moiflr

,-

"l

d6.~~i~,z_..

,~

~~.'/'

...,.",

.. ,~

-

P
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DISPOSIÇÕES
:QE EXECUÇÃO
DENS

PERMANENTE,

DO EXERCITO,

DESDE

PUBLICADAS
N.' 1 A 29,

NJ\S
DE

OU-

1854·.

N.· 1 de 7 de Janeiro. = Determinando
que tenham
logo () devído andamento,
os requerimentos
dos Officiaes
e praça~ de pret do
Exercito,
que pertendeln
licenças
registadas
das Que não estão nas
attribuições
dos Srs, Commandantes
das Divteôcs
Militàrés;
alterando desta maneiro a disposição 6.· da Ordem do Exercito N. o 63 de
14 de Outubro
de 18f>1.

N.·

-.~I~t«=

f> de 24 de Joneiro,
Que as inspecções
feitas aos recrutas, com as competentes
declarações
que lhes dizem respeito,
sejam
nssicnadas
por dois Facultativos
do Corpo,
sempre
que ahi os houver ~ e que nenhum
vencimento
do recruta
f(>ja verificado
pelo Commissario
de mostras,
senão na presença
da relação
que tr sra o §.01. o
do Artigo 20.' do Hegulamento
Geral
do Serviço de Saudc do Exercito.

-.~.-

= DetNminando
que os Ofâciaes e
praças do Batalhão
Nacional
de Caçadores
de Bragança,
USfOl
cJI'ora em diante nos seus uniformes,
de góla encarnada,
e canhão
preto , cm lugar de góla , e canhào
carmesim,
N.· 16 de 23 de Mm'fo.

mais

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

. N.' 17 de 30 de Março. =

Que a Bater ia de Santo Antonio da
da Barra,
seja denominada
= Bateria de DONA.
.MARIA SEGUNDA, em Cornmerrror
açâo do infausto acou tecimento
do
dia lf> de Novembro
de 1853, e que na mesma Bateria
se colloque
um a lapida com a inscripçâo - vinte e dois de Setembro de mil oitocentos trinta e tres = em memoria deste dia esperançoso
pai a a consolidaçào
das Liberdades
Patrias.

Praça de S. Julião

-*~.= Determinando

N," 19 de 15 de Abril.

que não se proceda a
o~ra alguma
nos Quarteia
Militares"
sem que pr imeiramente
seja examinada
pelo Commau do Geral de l-<..ng-rnheria,
e approvada
c mandada e?,-ccutar pelo Commando
em Cher!' do Exercito;
cum pr iudo a
execuçao
da mesma obra ao competente
Official Engenheiro;
ficando os Srs. Commandantes
dos Corpos
str icte n.ente responsaveis
por
q ualq uer alteração que por sua parle se faça n as obras executadas,
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ou mandadas devidamente
levar a effeito
pecuvos Corpos.
Mandando
annular todas as graduações
ficiaes Inferiores,
que existam 110S Corpos

110S

Quarteis

dos seus res.

illegaes nos postos de
do Exercito.

Or.

-.~"'=

N.· 20 de 22 de Abril.
Que para se authotisar qualquer al~
teraçâo nos nomes, OlJ appellidos dos Militares que a scllicunrem ,
é necessar io que instruâo os seus requerimentos com lima .Justificação
dada na conformidade
da Lei, perante a competente
Authoridade
civíl.

-.~*-

N.· 24 de 11 de Maio. = Determinando

que seja empregado o
colthar ou o oleo extrahido de carvão de pedra, na pintura dos re.
paros para peça5 de Praças e de Costa, ern substituiçâc
do oleo de
linhaça e drogas competentes;
devendo o mesmo ('olthar ser appli.
cada quando os reparos tiverem adquirido
algum calôr pela acção
Sola r,

.

_.~-

N: 26 de lB de M.aio. = Mandando
que. a Bateria do Cavala
leiro do Príncipe na Praça de S. Juhâo da Barra, se denomine =
BATERIA DE EL.REl Don FERNANPO REGENTE = e que o Baluarte
das duas Baterias do P.erdigão seja denominado
= B.\LUAllTE DOS
MARECHAES = tomando uma destas Baterias o nome de = BATERIA DO DUQUE DA.TERCEIRA = e ficando a outra com o de = BA.
TERIA DO DUQUE PE SA.LDANHA.

-.~.=

N. o 29 de 20 de :runho.
Determinando
que o Modello das.
I n formações q ue as A uthoridades Suparrores dos Esta belecimentos
Militares de Instrucção,
sào obngadas a dar nas épn('n~, e pela 1"6r.
ma determinada
no Decreto de 14 de Setembro de 1B46, seja ~Ilhsli.
tuido pelo que acompanha
a mencionada
Ordem.

DISPOSl ÇOES
DE EXECUÇ:\O PEII.\!IAi'\ENTE,
DENS 00

EXERCITO,

DE:SDE

POBLICADAS
N,·

30

NAS

OR-

A 62, DE 18M"

N. o 3 i de Q7 de Julh» = Determinando
<lue os Conselhos
Administrativos,
dCPll1 parle ao Olli-eial l~rogcroheiro do respectivo
Districto , logo qlle tenhào recebido
os fundos para as obras que os mes»
mos Cm s..lh~,s d .. vem administrar
c aquel!e Officis l diiig-lr.
N: :li> de 3 de AiJ,osto; = Que a~ ,\ ulhoridndlls
M llitare~ rc>spectivas,
A lIdftOrl~s e p'residentes dos Conselhos de G uer ra , nào mais
cnllsint~ o snh ;;11" mais elricta re.ponaabilidade,
que differentes
réos
6C procé~sem IHIS mesmos Conselll<Js,
satva a hypothese de [e acha ..
rem éOUlprehendi(jos
na mesma
pronúncia
por alguns
miml's ('001'
rn uns a .tndos os pronunciados,
como authcr es ou CIIJJlpl\('(·s nel l-s,
o
N.· 37 de 17 de Agosto. = Revoga
paragrafo
2. doArtigo6.o
t10 Decreto com rô~ça de Lei, de 27 de Dezem bro dI:' J fi i9, na porte e m que pr'ohtlJe que os Empregados,
de que al ii se trata , começem fi g<'lzar fi vantagem
nos ven:cimen os, que da nova collocacêo
lhes resultasse,
orn quanto por esse facto se d isse auglll8uto d« de"p<-zél',
N." ,10 de Q9 de Agnsl(),
HecolJlmcndll
(J cllmpr~mcnl<)
do di"
p(l~t_o no Artigo 137 do. ReglllaOl~Tlto
G 'fal do Serviço de Sallde do
:E ercito , dI' 2 de Dezembro
de 1852,
na parte que manda suspen«
der li ~ruliftcaçào
aos Emprcgu<los
menores dos Il.ospuses ,qo,wdc,
o
rnovrme n to de doentes
nào chegue
fi des,
__
I{esponsnbilisando
os Conselhos
Adminis rativos dos Corpo. 011 Praças para com a F zende por qualquer extravio,
011appltcaç:lo
iilegal do. IUlIdospertencentcs
aosresp('ctivos
I1MpitRt'S B"l,.\'iwpnt.Je.;
d"ve"do
satisfazer
dire<;tamente
aos fornecrdres
dos diirt:renles g(!llc,
ros, as suas contas,
á Vlsla dos valles que as comprove.
, _
Que no caso de não havt!r no l'orpo Tcnf'nte al~1I J l'/.
'qllPIlI
~e conCHa o COOlmandn
da Companhia,
qualldo
esl,' v'~llha a
)I_ g
r }l(>lu a IIsencia do ~ell Co pitiLO, pa,se este Com mando ao ,\ 1;'1n'., t:ffeClIVO da pr()priG Compallhia,
e só na falta deste S"ja or)ml!Udo o Alf~rt-s mais antigo do Corpo,
_
Manda
escnpturar
n(ls Livros [\f"st'res dos {~uarteis G('_l1('ra('. da!> Divisões, os Ofiiciaes em diponibilidad,~,
paf!\'IlS qil<lt~S
fôr 8111horibod9 a sua re.ideflCl<l nermanente,
e não nos Livrus das
DIVisof>s, ('m 'lue vão reiidir terriporarll,ment(>,
____
Probibe
aos Alumllos
do Collcgio
Militar,
que M!'('nta)o
JE:nl praça,
o liSO das devisas de Aspirante
a Ofliclal,
011 dI'! )'o;o.to
de Primpiro
Sar~ent(),
em quanto
nIto forem cumo taes decl<lfadOl!
t:m Ordem do ExerCIto.

°

=

[ 2 ]

=

1V: 47 de 7 de Oulttb1·().
Determina que nenhum Alumne Mi.
litar do anno lectivo de lniJf> a 1856 em diante, se possa matricular
na Escola do Exercito sem ter todas ae habilitações exigidas para a
Classe de Ordinario;
devendo aque llcs que se destinào para Cavallaria ou infanteria
terem préviamente
as approvaçôes
das primeiras
partes da b." e 6." Cade.ra da Polytechnica,
cnnser vando-se em vi.
gor o que se acha determinado ácerca dos Rachareis em Mathematica ,
na Portaria de 29 de Setembro de 18:)!!, dispensando-se
igualmente
fi approvaçâo
de principios de Metallurgía
unicamente para e primeiro auno da Escola do Exercito,
áquelles ~lIe tendo completado
fi terceiro
anno do primeiro Curso da Escola Polytechnica,
forem
designudes para a Arma de Artilhf>ria.
_
Que um Facultativo dos Corpos da C.apital , verifique se
.o Alumno da Escola Polytochnicn
ou po -lhercito,
que houver dado parte de doente anteriormente
ou no di-a do seu eX'8me, o estL\
lealmente 'o!;l não; para o que se abservarão as disposiçôes leguifttes :
1. o Os Directores das Escolas Pelytechaica ~ do Exercito,
com a
antecipação nccessaria avisarã-o o Oommllndante
da },a Divisão Mi.
~rlar QOi dias e horas 'em que flS exesnes tanto ordinarios como ex ..
traordinariC1S tiverem logar , declarando
o número destes ; devendo
o ref~ridt!l.c.ommandaftte
norneer, como enteflder mais conveniente t
o f·acu1.talivo ou Facuhutivol
que devem inspeccionar
os Alumnos
q,ue boltverem dado parte de doeflte. !i!•• Os Atumfl08 acompanharão
• parte de doente com attestado de f'actlltativo,
designando a ~"a
morada nesta participação
a qual nâo 1lerá adm;slivel quando não
Neuba com estes esclarecimentos,
e nâo chegue ao conhecimento
da
Escola anteticrmente
á hora marcadapMa
o exsnie ; e será então
que o Facultativo nomeado patl8ará a Inspeccionar
os doentes. 3. 0
Alumllo que der parte de doente sem juntar na mesma occasiâo o
competente .aLtesbado, ou que o não fizer chegar á Escola anle. da
hora marcada para o exame, e bem aasim aquelle que fór julgado
prompto pe]Q Facultativo
nomeado lhe será a sua (alta julgads não
j ustiflcada, e aquelle porém sobre cuja molestia o referido F.aculta.
ti\'o não poder fazer um juiso seguro, recolherá immcdiatilmente
ao
Hospital,
para o que o Alumno se dirigirá ao Commandant-e sob
-cujas ordens estiver, a flln de lhe pass~r a competente guia, sendo.
lhe igualmente r('pulada falta nãojudiflcada,
se não der entrada no
.Hosp.ital.
O Alllmno, quaesquer que sejam 8S SUAS qualificaçõea,
que não comparecer
no elwmo ordinario,
por doellça que não sejll
comprovada na occasião e pela maneira regulnda na Parlaria de 9.7
de Setemhro dCbLeanuo, lhe será csta falta reputada sem caUia justifi.
cada, e por iSiO inadmissivel o AluolnO 8 outro algum exame, e in~
4:ur,o na penalidade de que lrat.a o A.tLigo ~ .. do Decreto d. 10 de
ç

0
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Qezernhro
de ]351;
e outro sim que aquel le Alumno
que faltar ao
ex ame extrnord.uurio
, ainda qne 1)f'1"doença
comprovada
na occasifio e pela maneira
supra referidos
Ilil' serú mais admls,ivel. a o\l~ro
e x am e e xtruor d inur io salvo o. caso de u-r o Alurnno
qualificacôes
que Ih!' dêem direito 'a sl'()'undo !'xame e ainda
nào hOllvprem feito
o primeiro,
porque fi este Olhe será ainda penmltiJa
a cdunssâo
uni •.
carnente
a outro exame
extrflordinfHio.
N: 48 de 112 ele Outubro- = Mandanno
que o Commundante
de qualquer
destacamento,
escolta,
0.11 mesmo.
as praças isoludas em
Counnissâo
dI' Sorvrço , quando carl,cprelll
de fornl'cimtlllto,
Ilprc:;en.
tem a respectiva
G,:ia á Authoridade
l\dlnlnir.trativa
do local , que.
tendo vr-r ifrcndo o fnrnl'cllJl'1I10
qUI:! lhe pertence
lho abo narú , lan .•
ça lido no verso da Guia,
e rece benda em t r ócn um recibo ou valle
Ilósitillll.do
pelo rr-quesite n te : Este recibo 011 valle faz cargu
ao .Con.
se lho Ad miuist rauvo do Corpo a que pertencel!l
as praças
fornecidas
e por !'.le será prom pt ameu te sutisfei t a aSila
imporlancia
logo que
lhe fôr a prese ntado , e pelo prêço da. torra em que for feito o fornocimento,

____
Det.Nmina
q'le os ~~irlHg-iões Mórcs do. Corpos,
Estabe1, cirn ...n to s M:lilllres,
e elas Praçail
de Guerra,
teuhíio
um Registo
resuh ado das In-pocçôcs
que frzorem
aos r,'_p"ctivos Ofliriaes que
derem
parle
dt' doe n ie , declarando
o 110 IJl I' , POSI1, Capitulo
da
dOI' liça , e o número
d~ di.h flue ('lia dUI'·(1I1. Nt'stt> mesmo Itegísto,
os Clrurgiõl>' Mórps tornariJo nota .d·as lictnças
IIrhitradas
pelas Juntas MtlrtêHe.
dt' ~Ilude.
Os esc.larf'clmpntos
que proviH!'OJ d"sle Uegisto St'rno pXflrnoo, na cllsa de nb~ervac;ões
da relação de 'qul' trata
o Artigo 4.1 <.loHpglllarnPlIlo
O ...ral JoS>rvit,:(l
dl'S"lId ... do Ex.·rcito.
Os. Cirurgiões
Móres entregarrlO
o. mel ciollados
rt'gi.toi Mi .FlI.cul ..
tatÍvos qlll' (), tenltào de os substituir
nas suas I'llncções.
'
'. N.· 51 de fitB de Ouful.I'o. = Altéra () I)p('ri,to
da Orgnnisação
do Collegirl
Militar de J 1 d" Dezprnbro
de lS')l,
ppln maneira se·
guinte:
1." O ensino de Arithllletica
passan't do primeiro
e segulldo
anno para () quarto,
onde se leccionará
tbeorica
e praticamente
até
ao filJl da$ proporções
t' SIWS appllcfIÇÔC;;;
ficando
(IS Alumno8
com
o.brigação
de exame.
2.a O ensino
da Lingua lngleza
será IransfeJ:ldo do quinto anilo para o quarto;
e o da re.p('('tiva
Grammatica.,
do qllar~o para o terceiro
anno.
3" O ensino de Eloquencia
passará
do tercdro
811110.
pora o quinto.
4: A .Aula auxiliar
de OrlhQépia,
O~thogrflüa
e rt'd.acç~lo,
será. ol'figada
pMa lodos os Alllmnos do tel'celro anilo I'ln dtante,
para o que a COHg'rE'gaçilO
re/-"ulará o tempo
e a hora. I) a A distlncção estah\'lel'ida
no Arti:rn 18.- do Dt'crf!lo de
11 .de ?ezernbrn
de 18:'>1 de msterills de habil'tur;ào,
r. de não liab~lttaçn? ces,ará desde já, e, t'm harmoria
com esta disposição,
sela. apphcaua a penaJldade
de que trata () t!: ti;;-o 1~. o do referido De-

u.)

l 41
creio,
e que lhe é respecti VII .G. a Haverá 'no quinto an no I rn hnlhos
práticos de Trigonometria,
qlle jllsliflqllem
a Uworia .1' hnhrlite m 08
Alamnos II usar das differentes Tuboae, 7.- As dnferentes !,'p cies de
dese nhn constitllirilO
provilloriamente o Curso de seis on'[I( s em quatro
Secções ,sendo:
8 La dese uho linear,
leccionado no primeiro e segundo a nno r a 2 .... princípios de desenho de [J~lIr.a e paisagem, lec.
cionados no terceiro e quarto anno : a
pr incipio .. de 1\.;c1li11'('111ra, prespeouva e sombras,
lecoienedos -no quinto anilO: e a quarta
desenho topogruphieo a theor ía e sabre·h.do a prática de t.0p0graphia·,
e dos instrumentos respectivos,
O est·u~lo primario de cu la Secção deverá ser acampanlll~do dillheorílil oorrt"spondente.
a saher: na
1." Secçâo , das diffiniçõca geome.triC<ls c traçado de moldur as : na
Q. a, das proporções
de uma Academia e nomenclatura
dos osso, e
dos musculos do corpo humano,
esienciaes ao desenhador : na :1.''',
das regras muis geraes sobre decoração l! distribuiçâo
dos edeficios ,
bem como da theoríu indispensavel
aos problemas
mais ner-essarios
da perspecLiva e sombra: na 4.& fmalmente , da topographia
theorica, Os exames de desenho durante o Curso, de seis, qlle até agora
tinhâo lagar, passart\o a ser quatro, recahindo sobre a tl1eoría e prática correspon den te a cada Secção.
N.o 52 d(, 2 de Novembro. = Ordena que os individuos
despachados Alieres do Exercito para servirem
nas Possessões [l lt rarnur inas , conlem a antiguidade
deste Posto , desde o dia em tjHI:' deixa •
.rem de lIer abonadoi como pra~as .de -pret ROi Corpos a que pel len.
'lerem.
N." 53 de 7 de NotJembro.
Pu-bHca a .çjlrla d~ L(li dt" 12
Agosto,
peja qual são crcadas
algumas
n<&v&sCadefr.as
el\l nlfferen.
tes Lyce"'I do Reino,
e se fixa o preço .d~& mal·rwullls e a'pplicaç.üo
do seu producto;
o modo especial C<>1l10 6e de-vean fl!zer 011 exames
preparatorios
c mais disposições tendell:les !lQ me~horamenLo do ensi.
no nOi me mos Lycells.
Delermina que a 1.· Classe Qe Lentes de que trata () ~~ 1.'.
00- Artigo 1~ ,do Decreto de 19de J nndro de 1837., <lue i06liluio a
Esoola do Exercito, se subdivida ·('ID duas, tendo uma a 8('U cargo
lêr tão sóm~nte as doutrinas que conttiluem as Cad.eH-lls Mil:tarfs,
e
a ou~ra as disciplinai
comprehendidas
0811 Cadeiras
de Construcçàn.
N.' 60 de ~l de De'l.em!J'I'o. = Determi na que o fMnecimen to
feito pellls Autboridades
Civís de que trala a OrdMIl do El'oer-<!lt() N.·
48 deate anno., sÓ tenha lagar nas terra' flondenão
llO,UVMieffi
Cor.
}los estacionadoi pore}\le neslei hJga.re. serão as praças ePl que.tão for.
necidas tl0r estes.
_
QlJe cada nraçl1 a quem fór distribuído f1'a~o ~levidro,
pagne a illlportancía de 380 reis qURndo o qu~brar 0\1 alllravinr.
(~)
N.' 61 Ide ~a de De'l.emo,·o. :::= Publíca a Carta de Lei de 17 de

a.a

=

=

(;w:.) ~"._L/'?'4.?o,.,..~

,~

....~.>/l7.,.L._

ne

$'"C.
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Agosto de 1853, que regula as jubilações dos Lentes e Professorea
de Instrucção Superior e Secundaria,
que completarf'm os annos d.
Serviço que a mesma Lei determina;
assim como a Portaria que estabelece provisoriamente
o modo prático da sua applicação.
N.- 62 de 28 de De't.embm. = plíblÍca a Carta de Lei de 7 de
Agosto deste anno, que pertnitte que os Officiaes habilitado. com o
Curso da Arma de Engeuheria
actua lmente servindo nos Corpos ,
possâo desde já serem em pregados em' Cjualquer ramo de Serviço dependt'nte da Direcção Geral das Obras públicas e Minas; contando_se.lbepara
os etreitos do Artigo 36 do Decreto de 12 de Janeiro
de 1837, o tempo que assim estiverem commissionados como se to.
sem empregados no Serviço effectivo dos mesmos Corpos,
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