<:

N.O I.
Quartel Genera,l na Rua ck Santo AmbrO!r.'o, (m
de 1855.

Õ

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

o

Ex.·
Marechal
DUQUE
DF.. SAl.DA.NHA,
Chefe do Exereito , manda publicar o seguinte:

de Janeiro rl/" -~

r;Ç?:_::)<:~)

Command~~:2;~;:_:·~·: ..'::/
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DECRETOS.
Allt'ndendo
ao merecimento
e mais circunstancine
ql1e concorrem na pessôu do Coronel Graduado
em Brigadeiro do Regimento
de Grunadeiros da RUNHA, Dom Antonio José de Mello, e Chefe
doEstado
Maior da primeira Divisão Militar; l1ei por bem Nomear,
cm Nome de EL-REI,
o mencionado
Bri~adciro Graduado,
para
exercer intet inameote o logar de Cll!~fe da Ileparlição
Mtlitnr da Se.
cretnria de Estado dos N egocios da Guerra;
ficando exonerado do
exercício interino de Sub.Chefe do Estado Maior do Commando em
Chefe do Exercito,
que deselllpenll(lll com milito zêlo e intelligencia.
O Presidente
do Conse iho de Ministros,
Ministro e ~ecretario
de
Estudo interino dos NI'g'ocios da Guerr a , o tl'nha assim I'ntt'lldldo,
I' faça executar.
Paço das NE'cessidudl's, em vin te e sete de Dpzembro de mil oitocentos ciuçoenta e quatro. = REI,
Regente.
Dw-

=

que de Saldanha.
AtlE'ndendo ao merecimento
e mais circunstllncins
que concor.
rem na pp~~ôa do Brigadeiro,
Vi.conde do Pin heiro , e que por Decreto de dt'zenove de Agosto ultimo,
expedirio pelo Ministcrio da
:Murinha,
lhe foi dada por tCl'minacla a U(trJnni •• i1o qllt> exercia 110
"Ultramar: Hei por bem Nomear,
em Nome de EL.UEl,
o mencionado Brigadeiro,
$lIb.Chefe do Estado Maior do Cummando em
eh...!'.! do Exerciro , logar que anteriormente
ex errêo- O Presidente
do Conselho de Ministros , l\I'nistro e Secretario de Estado intNino
dnll ~('gOcio8 da Guerra,
o lenha assim I'nlf'ndino,
e faça pxecular.
Paço das Necebsidade.,
em vinte e sete de Dez. mbro de mi l oitoce ntos cincoenta e quatro.
REI,
Regente.
Duque de Saldanha.

=

=

ter

Havendo-se suscitado
06 Ofliciaes Inferiores,

rlúvidas
CUbOi,

ácerca da considf'rnção q\lP devem
e Anspeçadas dos CCirpo:l do lh,cr •

...
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EXERCITO

( 2 )
cito,
que tendo
desertado,
se apresentam
depois,
pAra gozarem
de indulto,
ou são capturados
t e os que eommettendo
outros Crimcs , são julgados
em Conselho
de Guerra;
QUl'rendo
obviar os inconvenientes,
que para o bom andamento
do Serviço do Exercito,
e sua disciplina,
provêm 'da existencia
das mesmas dúvidas,
que oecasion arn diversos procedimentos,
da parte dos respectivos
Oornman ,
dantes
dos Corpos:
Oonformando-Me
com o Parecer
do Supremo
Conselho
de Justiça
Militar,
que a tal respeito
foi consultado
; Hei
por bem Determinar,
em Nome
de EL-REI,
que os Ollicilles Inferiores,
Cabos,
e Anspcçadns
, crirnin osns por deserção,
tenham
bnixa de posto , logo qlle a mesma deserção
seja qualificada
em Conselho de disciplina;
e que, aqunlles
que hajam cornrnettido
, 011 vierem a cornmetter
outros quaesquer
cr imes , ten hnm igualmente
haixa de posto,
quando
co nd em n ados ND Con selho de Guerra,
log()
que passe em julgado
a Sentença
con d. mnatoria
, "inda que es-te e'IHI"
tigo na mesma Sentença
não tenha sido ex presso : ficando
derozada
II parte
respectiva,
que em contrnrio
destas ui"pnsiç0!'s,
se ('ontém
nas Instrucçôcs
He/{lllarnentl.lfl'8
pubhcadas
com o Decreto
da Reg,'ncia da rtlla Terceira,
de dez de Novembro
de mil oitoce-ntos Irjl)~
ta e 11m. O Presidente
do Coos·,lho de MilJi~trf't!,
Ministro
e ~ecret ar io de Estado
iuteriuo
doo Negocttls da Gr.NrEl,
o lenha assim
e nteudjdo
, e faça executar.
p,'ço das Npceô.idades,
e m nove de
D,'zt>mbro
de mil oitocentos
cincoenta
e quatro,
HEI, H.egente.

= Duque

=

de Saldanha,

PORTARIA.

=

Ministerio
da GIINra.
Repartição
MiHtnr. = 2.· Secção.
Sua M agestade
E L.lt E
Hegt'fI te t'1JI [ orne d o R E I , Tendo Correi.
deração
ao que por este Mini,terioTf'preH'nlouem
Officio de 13 do cor.
rente mez , o Director
da Esco la do Exercito,
expondo
acltar-!e
va.
go o logar de Lente da 3 a Oadeirn , e de todos os log-ares de Substitutos das duas Classes de que trata o Decreto de 16 de Outubro
ultimo,
apenas
ali existem
dois ind v.duos cm Comrnissâo
de ensino para a
subsutuiçâo
das seis Cudeiras , sendo um des es o unico que tem concorrido
como Candidato
no Concurso
aberto
para
o preenchimento
dos referidos
logares , circunstancias
estas que obrigarão
Il Escola
a
ter de fechar algumas
d,lS Aulas,
pela mais pequl'nn
eventualidade,
e sendo necessarlo
providenciar
a tal respeito:
lia por bem Ordl'nllf
pela Secretaria de Estado dos N egocios da Guerra,
('III con fOllTlÍdade com o que propõe o r('ferido Director,
que o Capitiio
de Artilhel'ia, Antonio da UOt .. G..Ima Lobo,
OlTlciaJ da .Bibliotheca da we ...

1..,

( 3 )
ma Escola, passe a servir corno Commlssionado
no ensine da refer~_
da Escola do Exercito,
com as vnntn acns do Jo~a. de Lente Substituto , desempenhando
porém conjlJlll:tamente
os deveres do legar de
Official da Bihliotheca , pelo qua l exercício n;lO occumularú a gratifJca~ão respectiva,
e na inll'llígenc.ia de que esta Commis!ião d,e ensino não lhe dá direito para o futuro a tI" por ella preferen,cla 111.
fillma nos Concursos q re hajam de abrir-se para o preenchimento
dos logares de Subtitutos do mesmo E,tnbl'lecimento.
Paço das Necessidade •• cm 21 de Dezemhro de lS;)1,. = Duque de Saldanha.

-.~..-

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Omciaes
nados tenham os destinos que lhe. VtlO designados.
Regimento

de Caoallaria

N.

o

abaixo meneio-

6.

no

Quartel Mestre.
o Tenente
Quartel Mestre
de Cavallaria N," 2, Lanceiros da l{AINIJA,
Joaquim

'J'enpnte

Regimento

de Cavallaria

Capitâo Graduado,
o Capitâo Graduado
lia N.· 1, José de Oliveira. C~..a:.,

K.

o

Regimento
Carneiro.

7.

do Regimento

de Cavalla«

-*~.SlIa Ex." o Marechal,
manda declarar
para conhecimento
dos
interessados , que se acham a desconto na llf'ponição
de Liquidação
85 d'·~pe7.as de Sêllo , e outras estubelecidas
por Lei, das Patentes e
.Apostdlas correspondentes
aos Despachos .Militares publicados 1185
Ordens do EXf'rcilo de ]3[)Q e lH5:J; sl'ndo t nl tudo npplicave! Il
este d",conto a declaração constante da Ordem do Exercito N." 4l>
de I8;);}.

-.~~.-

Licença.

arbifrndas por motieo« de molesiia nos Dfficioe« abai,xo de.
clarodos ; e confirmadas por Sua Ex. & o ~lar(;,cn(Jl.
Em

Seslâ~ de 21 do me" proaiimo passado.

Ao Capitão de Ar tilheria , Lente Substituto das Cadeiras de MalheOlallca da E8c01u Polytechnca
, Frnncisco da Ponte e Horta, 110Vt'lItn dias para usar dos ares pai rios,
Ao t.ente SlIb,tilUto da 6: Cadeira da ref('rida Escola,
Joaquim
Antonio da Silva, noventa dias para mudur de ar{'s para a Ilha
dll Abdeira j a coulcçar no 1.. de Janeiro proximo futuro.

( 4 )

--.lt..,~.EMença. registada. concedida.

aOi

Ofjiciae. abai~o indicado ••

Ao Primeiro Tenente Graduado do 1.· Regimento de Arlilheria,
Gui.
Ihorme Quintiuo Lopes de Macêdo,
sessenta dias,
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N" 2, Luiz José de Mello,
prorog açâo por trinta dias.
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N.· 8, FJ1ippe
Corrê a de Mesquita Pim enr-l , noventa dias.
Ao Alferes addido ao 3.' Batalhão de Veternnos , José Augusto Carneiro de Aaevêtlo , pro rogação por cinco mezes,

que 01
Foram confirmadas por Sua Ex.- o Marechal,
8 Iicenças
Srs.Commandantl'S
da 1.", !2.a, 3.\ e7.aDivisocs
Militares,
particr»
param ter concedido aos Oóticiac$ a ha ixo OIPI,.cípna .OS, na con tormidade do §. II da determinação
da Ordem do Exercito 1\ ." 68 de
14 de Outubro de 1851.
Ao Capitão Graduado do Regimento de Cavallaria
N."
Joaquim
Epyfanio da Silveira,
dez dias.
.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Infantl;'ria 1'." 1, Alvaro
de Castro Craveiro,
quiuac dias.
Ao Cirurgião Ajudante do R 'girnelllo de IlIfanteria N.G9, José Cor.
rêa da Silva Menezes,
quinae dias; a começar do 1.' de Jallt~iro
do corrente an no ,
Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N.· 11, Francisco Ribeiro
ela Silva, oito dias •
.Ao Alferes addido ao 3.· B.ltnlhrLo de Veteranos,
nerro de Azevêdo, quinze dias,
Q

ô

o

Chefe interina do Estado

,

Quartel General na Rua de Santo Ambro"io,

em IS de Janeir»

de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex," o Marechal
DtfQUE DE SU.DANHA, Com mandante
Chefe do Exercito , manda
publicar
o seg-uintc:
Por f Iecretns de 3 do corrente me,,_
~ ." Balalhiío de Feteranos,

em

Reformado
na conformidade
do Decreto
.ie 21 de Junho
d- 18'2f.,
ficnu do addido ao refer ido Baralhúo , o Cnpel.ão
em iunctivi.lade
temporarra
, José Palmeiro
Tenreiro;
por se achar inct paz de Ser.
vi!;o activo,
iL· Batalhão
de Fetcronos,
Re f,mlludos
na C0t1 for midade do A Iv mi de 1(j de Dftzf'm bro
li:J~ ,
ficfilldo add iuos ao referrdo
Bntaluào , o Cllpifão Quart( i Mp"tro
d,> Illfallleria
em iu n c+ivtdudr- t.>o'p()r~fi'1,
Silvt'~tre ,J(ISP de Caro
vo lho ; e o Capit:lo
Gradlllldo
da mcsrna Arrn,",
f> 1111 IIII.mil
si.
tuuc:ào,
José (1(lIIç'all'es I 'elo;
por te r e m -ido julgados
iu(,np·'7.ps
de Sd'VIC,O
a~tivo
,wla .Iun tu .\1.1itar
<1(' Sn udt- , I' f'stllrl'llI
('('m·
prchen dulos no Ar 1":0 ;~." da Carta r e Lpj d.· 21 de Junho d~ 18<>:3.

o.·

Compunh,,,

de. Veleranll,~

«l.o«

A,i;,.os.

na conl'nfllllda
I.: do Al var.i de 16 de D"zHllbro
de 1790,
add rdo ú rd',·nda
COlllpanhla.
o ['rimvir» '1'f'IIt'nte de Ar.
tilherta "01 inactividade
temporar ta , Miln(wl dos l::lJII tos ; pelo ter
requerrdo
, c IWVl'r ~IJO julgado
iucapuz
de Serviço activo pela Junta Mdllur
de S'\1I0I'.

Rcfnrrnildo
~
fIcando

Por

Decretos

de 8 d() dito meto

Para goznrl'm das vllotngens
de Capitào
de .1." Classp.
por Ih('~ aprOe
veitar o dispo~to 110 Dt'creto
UI' .J. de .Janelro de 1837,
os Ma.IMl's
-t Gradllados,
do Rt'birrlt'"lo
de Cavallal'ia
N.o7, José de Ollvl'Írll;
e do Regimento
df' J nfanter'a
16, D. Luiz de Mascarenhai.
1.. IJalul!uio JlJ (lvel de A :imdtl1"eB.
Capitão
da 3,' Compallhlil,
o CiipllÚO aggregado,
José Joaquim da

[\j"

, Silva •
.Ag~re;::-ado,
o 1\tlljor
Alfert'~,
os S"ldados.

}<'rollcIOCII de Pallla

Grndllado,
Antonio 19nac:io ria Silva.
D. Man('el
de Almeiud
e V uscollcellos;

e

da Veiga.

Demlttld
I, o Alf('rps,
l{afa..J Solano
clp, Almeida;
ror ter cOIl1ple •.
tado (I tempo dI' S. rVIç'o marcildo
no Rl'gultlOlerilO
dus Cl1rpo~ NaCIOnól{'~, e IILltl ('onvlr lJlle continue
a sNvir.
:L· B'J!fltluin ,II(1vel de Atiradures,
V(ltuntariu~ da Carta.
A!fcrc8,
o SolJéidv,
Luiz Justiniano
da Sdva •

•

P.(»)· Decreto da meUlw data;
Demittidos,
cpnser vnndo as honras dos Sf:lIS Postos , pelo lerem requerido,
e por haverem completado
o tempo de Serviço marcado
no Regulamento
para os Corpos Nacionaes.
Esqu,adráo de Caoallaria de V()luntm·io.ç da Carta e Rainho,
O Major Graduado,
agg-regado, Caetano
Xavier
Diniz.
.
. Batalhão Nacional de Setubal dos IJeft1&sores da Carta e Rainha.
O Tenente,
Francisco Neto Coe'JIlO ti", Carvalho.
Por, Decreto de 9 do dilo meto.
Regimento
de [ufanlerio
.7\'.0 Ó.
~judante,
o Capitão Graduado.
Cypri no Jo,é Alves.
Regimento de Infantcria N.· Ii.
-+- Brigadeiro Graduado,
com a anligllidade dr 29 de Setembro de 18ó2,
o Coronel',
José .lo aquirn da Silva Pereira,
Por Decretos de II do dito 1nC9;.
Batalhão de Caçadores N.· 9.
Demiuido do Serviço, o Cirurgião Ajlldallte,
Manoel Pinto de Cam.
po~ Brito; em consequencia
de ter sido jlllgado incapaz de todo o
Serviço por uma Junta l\1ilitnr de Saude,
é não contar mais de
quinze meses de Serviço.
/Jisponihi lida de .
'Cirurgião Mór, oCirnrgiàn 1\IÓl' que se achava na inactividade
tem.
poraria,
de castigo , José Maria Lopes d fi S:l va Leite.
Inactividade temporaria,
Cirurgião Mór, o CirurgiilO Mór do Hf'/~imell!o de Infantcrla N :4,
Joaquim Sevêro Braudeiro de Figueirêdo;
em conscque ncia de ler
sido julgAdo incapaz do Serviço temporariamente,
por uma Junta
Militar de Saude ,
-*)..)~.--PORTAB.!AS.
Minislerio da Guerra. = Bepartição
Militar. = 2.- Secção. =
Tendo o Alferes Graduado
do Batu lhâo de Caçauoreil N.· 2, Aug1lSto Ceziir de As~iz e Silva, Alumno da Escola do Exercito,
per.
dido o anno por faltas nà0 justiflcades
na maioria das Cadeirus em
que se matriculou
no anno lectivo proximo passado: Manda Sua Ma.
W'5lade EL.REI,
Hegente em Nome do HEI, pela 'Secretaria de
Est ado dos N egocios da Guerra,
que na conformidade
do disposto
no Artigo 2: do Decreto d« 10 de Dezembro de 18;)1, lhe seja deacontado no seu tempo de Serviço, aquelle que dacorrêo desde lá de
Outuhro do anno fIndo até 6 de Julho ultimo, por ser esle o temp.o
designado no supra.citado
Artigo. Paço das Necessidades,
em 23 de
Dezembn,> de 1854. = Duque de Saldanha.

Minislerio da Guerra.

= Repartição

Militar.

= 2.& Secçiio.

:;:::

l'&ndb o Atfefi'. Ahrmno do R'g'menl0
.d«- hfeJil-eri", N.o 16, José
Pedro
Lumiar,
Alumno
da E~cola
do Exercito
, sido reprovado
e
faltado
a exames
na maioria
das Aulas em que se matriculou
no anno lectivo proximo passado : Mallua
S,la i\lageslade
EL.REl , Re·'
gen te, em N orne do R E I, pela Se cret ar ia de Estado dos N ogocios
da Guerra,
que em couforrrudade
do disposto no Artigo ~." do De.
creto de 10 de Dezembro
de 1851, lhe seja descontado
no seu tempo de Serviço , aquel le que decorrêo
desde 20 de Outubro
de 1853,
até 2;' de Julho ultimo , por ser este o tempo
designado
110 s'~prlj.citado Arti/!,o. Paço das Necessidades,
em 30 de Dezembro
de 13,H.
;=

Duque

de Saldanha.

~~.-

- ..

Sua Ex." o Marechal,
determine
que os Officines abaixo meneienados tenham
os destinos
que lhes VilO designados.
3.& e ,1," f)ivi.~ôes Mitit,Jres.
Exonerado
do exercício
Oe Ajudante
de Ordens
do Sr. Commandan.
I lI' das sobre-duas
Divi .. ôes , o Tnente
do Hegimenlo
de Infanteria
N." 2, Antéro
Frecl<~ric() Ferreira
Seabra.
Ajudante
de Ordens
do Sr. Comma n dante
das teft>rldas Divisões,
o Tenente
do Batnlháo
d.) Caçadores
N.· 7, José Augusto
Cezar.

,

Batalhão

de Caçadores

N.· 8.

,

Comm(lndante
da 1." Companhia,
o ,\tujor Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N." 1, José Antonio
da Co,ta Mendes;
continuando na Comrnissâo
em que se acha.
,
.Bataliuio de Caçadores N" 9.
Alferes,
o Alferes
do Batalháo
de Caçadores N ." 8, André Barba
CasLcllo
Branco;
pelo requerer.

Regimento de l nfoulcria
Cirurgião
Mór,
o Cirurgião
Mór
Ezequiel
Antonio
Ribe s.

Regimento

do Regimento

de Tnfuniersa

N.· 4.
de I nfanteria
N.·

N.

° 14"

15.

Capitão
da Compa~IJia
de Dl'posilO,
o Capitao
do Regimento
de ln.
fallteria
N: 17, Alberto Antonio de So'll~a Pinl.erro ; pelo pedir.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Iufanteria
N.olO, Antonio Ale·
xandre
Trava. S<lS d' ArnêJo.

R.(;gllJlento de lnfanleria
Commandante
J.t~gIOleflt\l

continuando
Sua

+

Ex,"

N.o 17.

da Compunhia
de lJl'poslto,
o Major
de llrfanteria
N," 15, Antonio Gerva~io
na Commissão
em que se acha.

Graduado
do
da Nobrega;

-*~.-

o Marechal,
manda
declarar
o seguinte:
QJIC o Ci\pilão
Graduado
do Hegim(,!1to
de Cavllllaria
q!le 'pela'Ordem
do Exercito
N,- 1 <lo COTfI'lIle anno possou
gllQento de Ca.vallaria
N" 7, é José de Oliveira Calvalho~

N!l,
ao Re-

(4 )
Sua Ex." o Marechal,
manda declarar Aspirante A Ollicial, por
se achar comprehendido
nas disposições das Leis de 17 de Nevembro de 18:U, e b de Auril de lS·H) , o Cabo de Esquadra do Regi ..
monto de Infunteric N: 6, Anlonio
José Alves da Costa.

-.~-<.-

Licer&fa. arl,ifrnda8 por motiuos de molesiia ao. Officines abaixo M.
darados,
e confirma.da. por Sua Bx.' o ~lar(;clwl.
Em Sessâo de 19 rio rlle%.p"ox2mo
passado.
Ao Omeial
de 3.' Classe da Ropartiçào
de Contabilidade
do 1\Jinis.
terio doi Guerra,
dias para ultimar

Caetano
Elcutherio
Ferreira
Espinheira,
o seu tratamento
e convalescer,
Em S~s.~,io de 2'2 dll dilo me':6.
Ao Tenente Coronel (h.IJlludo do Hpgimento de CIl\'allllrin
Pedro
Maria
Pinto Uuedes,
sessen tu dias para eon u uuar

tar-so

seu Qlland.
Em Scseâo de 4 do corr '?lfe me'!O.
Graduado cio Q ." Rl'gimcnlo
de Aru+heria , Pedro

trrnta

i\." 6,
a tra·

110

Ao Major
Gorji'lO,

trinta

dias

para

Vieira

co n vn lescer ,

-'>-J ..
~.-

Lir:ençlJ. re~idadas concedidas {UI. (~(hú.'les al1ff;:ro itlt/ica,Jr. ••
Ao l\1.tjlr Graduado do Corpo cio E·tndo ~lHior 00 Ext'r('ilO, SubChefe de ~('cçao d a H.c'pll:liçflO 1\1 lu ar do l\lilli,tNlo
da (iUI'IIlt,
Antonio

AII~lJ;\(\

de AI.neld!1 (' Portugal

('nrrPII

de Lucl·rd."

i nu-

ta e 11m dias: corneçan d I 110 l ." do ('orrellle
1II.·Z.
Ao AI!'eres do Itegimculo
de Cuvu llartu ~ .. 1, ll.illhuzar Couceiro
da Costa,
d.·z dias.
Ao Alferes do Rl'gimenlo dI' Ca vnlluri»
N." 2, Lancelr os da nAT.
NH \,
Antonio
~Ltldl\llhu da Galllo.,
prorog';Jçuo por vinte .1,8'.
Ao Cirllrgião Mór do ltl'~imellto dI' Cava!laria
1\: 8, Jo~é COI·II .. i da
SIlva, prorogação por qUlllze diu.; a cOlltur de ~2
Dt:zl'IIlLro
proximo passado.
Ao Tenenle do Regirnl'nlo
cie Infantcria
N: 3, Joaqllim Jo~é Ban.
deira,
prorogaçào por trlnla dias.
Ao Maj'lr Graduado do Regimento
de J nf,lnteria
N.· 4, João Go·
m~~ d.1 SIlva Talaya,
nov"lIta
di!l~.
Ao Alrere. do Rpgimcllto de l ..fanteria
N." 10. JO:IO Ozorio de CM.
tro Sousa Falcào,
8essenta dias; n cOIl1f'çur I'ITl 15 do ('I·rrente mez.
Ao Alftlft'S
do Regimento
ue InfantelÍa .t\." l-I., Auloniu de SO\lsa
Vl'llozn.
s('sseola dias.
Ao Cnl'it;\o do Itt'gimpulo de Infnnteria
N." 17, Alberto Antonio
d(~ Sousa Pirrh('iro,
qUill1.f' di;:q.
Ao Capitãl) de lnfanll'ria
1'111 di'lHlnibilidnde,
mes dos Santos,
lrinl ~ dias,.
.,/1

ue

/1

O Cllefe ;tllcrjao

do b'stado

LI1aior do Ft!i'rci(o

N.O 3.
QUIJrtel General na Rua de Santo Ambrolio,
de 1855.

em J~7 de Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Ex." o Marechal
DUQUE DE S.u.DANHA,
Cheftl do Exercito,
manda publicar o seguillte:

Oommandante

em

DECRETOS.
.
Tendo sido Norneado , para servir no Estado da India , por DeDecreto de vinte e seis de Dezembro ultimo, expedido pr-lo Millisterio dos Negodos da Marinha e Ultramar,
o Capitão Graduado do
]{egimento de lnfulltt'fia número sele, Xi,lo A nlonío Barata Feio:
Hei por bem, em Nome d E L.RE l, Promover o mencionado Capitão Graduado
á etrcctividade do Posto de Ca puâo , freando pertencendo ao Exercito de Portugal,
sern prejuiso
dos Officiaes mais
antigos da sua respectiva Classe e Arma. Outro sim Sou Servido Ordenar, que esta Soberlina H.esoluçâo tique nulla e de nenhum etTe~•
.-rt<_>, quando o mesmo Official , por qualquer motivo, deixe de seguIr
vIagem para o seu destino,
ou de servir naquelle Estado o tempo
marcado no Decreto de de? de S ..ternbro de mil oiloçentos quarenta
e seis. O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretllrio
de Estado interino dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido, e faça executar,
Paço das Necessidaops,
em nove de Janeiro
de mil oitoeeutos eincoenta e cinco.
LtEI, Regente.
Duque

=

=

de Saldanha,
Havendo por Decreto de trinta de Dezembro ultimo,
expedido
pelo Minlstt'riõ dos Negocies da Marinha e Ultramar,
sido Nomeado
para s't'rvir em COIDmissão nu Província de Angola, o Alferes do Regllllento de Infanteria número nove, Jo~é Antonio da Silva: Hei por
bem, em Nome de EL-REI,
Promover o mesmo Official no Posto
Tenf>nlt', ficando pertencendo ao Exercito de Portugal,
sem preJIIISO dos Oífrciaes mais antigos da sua respectiva Classe e Arma. Outro
sim SOIl Servido Ordenar,
que esta Soberana Resolução fique nulla e
de nenhum effeito , se o agraciado deixar, por qualquer motivo. de
$eguir viagem para o seu dcstino , ou de servir na mencionada Proviucia o tempo determinado
no Decreto de dez de Setembro de mil
oitocentos quarenta e sei s, O Presidente
do Conselho de M:nistroll,
Ministrp e Secretario de Estado interino dos NI'gocio5 da GUl'rra, o
tel!ha assim enlelldido.
e façll executar. Paço das Necessidaot's,
em
qlllllze dI' Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco.
H.EI, Regente. = Duque tk Saldanha.

?e.

=

(Q )

,
. Por Decreto» de 17 do corrente m~1>.
Pllra passarem á Olasse dos Officiaes em Commis-ôes activas, a fim
de irem servir na Guarda Municipal de Lisboa , o Càpitão Graduado do Rf'giqlento de Cavallnria N.· 3, Joaquim
Manoel Callado, e o Ma.iO{ Graduado do Baralhâo de Oaçadorea N. 02, Joaquim José Esteves.
Batalbâo de Caçadores N.· 1.
'
Cnpitâo da 3: Companhia,
'o Capitâo de Infanteria
em disponibilidade,
José Ignacio Ribeiro.
,
Regimento de [nfanterio N.· 2.
qíl~)ilão Graduado t o' Qapitão Graduado de Infanteria em disponib,ilidaçl.'tl a. Vi~~n\e José Borges de Medeiros.
~<egimento de Infasüeria N.· 3 •.
C~JrWio, G;çí\~u~do." o 'I'enente , JonqlliUl José Bandeira;
em nttenÇ~O, a. ,~~ 0, Offiç:i~l qt.a'3 antigo da sua respectiva
Classe e Arma,
~ tl!~ {~i.t~a {1 l\erJ;a da Penill'tu\a
e ~ do R~o da Prata,
com t!.IS.

«e

\~o,cção"

Regz'Y)lento
Jnfanteria
Çap\\ão. Qr.a.~nad(l"
o C~pitllO (7rudll~çio
1?,;I,~Qqde~ :s.~\>as,tiào,da Moita Monjz~,

'
N.· 11.
de Lnfan teria em dispçnl-

DisP01l,JbjJicJ.w/.e•

Maj<lr Qrl\9.\ll;\do ~

9- Major

G ra9.uadoo de [o fan teria em Commissâo,
de Lisboa , /o,~quim l-0P'~I de .M~çêdo;, por
ç,e~sa.g~ esta 00 mmi ssâo;
.'

II\, {3;ull.rd.a Muniçí-pa\

\~

ln«çlividark

U""pnrar;.ia,.

.

l:'MI\ ~spe.[are.w cabimento a fnn de serem te.fotli\\a.~M\wO MQjor d.~
Engenheria,
José Simplicio de Aquino c Sousa; e Oill~\ajO~~
Gra-,
duados , do Regimento de Ca'{~J.ln~il! N.· 4. José Rodrigues;
e do
':{t.'~g~Il},!(n~o..
0,1,l Ca,,,allaria N" 8, ;Ml\ooe.1 l:1,Ú~ Feu;l\~.
Castetlo de 8. Ii'~I~p'p~ e~ S~'lJjbl).{.
4\lferei A.judaQte, o AI,feres Gr~dll\ldo c;l.~ 1\~,gim~t9 d,e. ~nfan,teli.(\
:r-V 16, J,QS,tÍ Qvidi<? Leol,lÍ; ern a.\\el),C(a,o a t<:.1 9 "Dli&o. ç'lr'\\t;l, <}.9-,
Ç~I,leg'io .l\~ilila.r, esla~ ioc.ap~z de. COlViJl,!I;',!; I?o, Se.r"içQ- f\ç~ivo \ ~
pe.r\~,c;er.lh,e s,er pro,D}o\'.i<;l~~ ~lf~es e#e,çii~o" l~o. que. ~IW~V.6liS.~,
p'ro'P~çrwj

.

n~ sua

A,!m.a•

l..~a(alháo

de Vet~anf)lf·
~d,didp., Çl. Sç.gu,~.d.oT~lIlente Ajll9antç, do Ca,i,l':Uo <lç S. Fi,I,i,l?l?Ç.ew,
Setul;>.al, A,nlo.~io Thi,ll,go; Pelo ter req,y.,el'ido" e ~~~arf ~Q,~p~ 4.\\
çOIHinuar nes.te Sçr~içÇl.
,
Batalh~Q N,1J(;ion,al cM C~ador,eB
(Ja;lrq"1u,Jt,'
Coronel çlfectivo,
9 qorollel G.r~qllpdo,
JOj~
C(!~in.o
C,Qr4e~w.
"Vinllgre.
~e~ente CQr-<?_nel,.<l l\lajo.ç Gr,ad.uad(h ~irppa N;e.ry, d,c 4Irpej.C!~ C
. lPousa...

ali

( 3' )

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

Sua E~." o Marecl1al, deiermiua que os Officia~i ~b.8ilo lI,l~ncÍQ.
n"d,oi l~llnam, QS destiuos que lhe .. v,ão <kfoignadQI.,

3. a D'41'isâo Militar.
ExolJetado de. <\ddido ao Chefe de Estado Maior , pelo J:eq,up~er7. o·
Capitão do Corpo do Estado Mai()r do Exercito,
D. Luiz de Aze·
vêdo Sá Coutinho;

Forte ~ NOSfJa Senhora

da Graça.

Mó,r, Q Çírllrg~ã.o Mó~ do. Batalhão de C,~çadore~ N.•• ti,
Paulo, Pere.i,Jir3 e Ij-I9Jjta.
RegimentQ de ('avaUa1~ia N.· 8. .
Ca,pitão (harlua.d.o ~ o. Capitâo G.raduado do H,egimen~o de. Ca,v.a.lla.·
ria N.· 7 % José de Oliveira C~rvalho.
BatalJt{ÍQ de Caça,dores. N. q 2.,
Capitã~ GrnduAdfls '. os, Cap~lrwS Graduados
do 1)atalhl\o de Ca.ça,.
dores N.· ~, Doruiugos Antonio Goines , e Domingos. Candido <,la
Silva.
Ten!'t;lte Graduado \ o 1,'f>oentq Graduado
do BatalhÃo ele Caça.dp·
r~s N.O 1;1, Francisco Eell~oj ra,çl~eco~.
.
A Iteres, o AIferes do Batalhão de Caçadores. N.!,13, Vicente da Clil,!jII'
Machado.

Churgi,ão

,

Botalhâo fk CaçadoreK N: 7.,

Cl}pi~ão Graduado,
o <':a.pitão Grnd,l,Ipdo do Bata.lhão de Caç_ado,.
" "'Tés N.· 1 ,.Antonio
José Oorrêa ; pelo pedi".
Regimento dt. 11lfanteria N.· 1.
Atreres ,0 Alferes do Batalhã.o de Caçadores N: 8, D. José Mi.
guel da Silva Pessanha.
.
Sendo:'j-á' 'seg.undo C8~0 que nos Corpos de Cavallnria se dá, da
tral~smissão de mormo a soldados que por effeito do se u serviço es·
pecial tivernm de tratar,
ou de estar junto de cavall08 mormos~~ ~. como claramente
se deprehende
das observações colhidas pelos
CIIIlICOS que prestaram
08 aeus cuidados aos enfermos,
e das quaes
dNam depni$ conhecimento
no JtJ7'nal dos .Facultativos Militares;
determina Sua lh. a O Marechal,
que os Srs. Commandantes
dos Cor.
P,os a quem esta recoDllnendação
possa in teressar,
e todos os Officlaes dOli mesmos tenham st'mpre em vista o caracter contagioso d'a.
qut:lla enfermidade,
para que haja toda a de"ida cautllla da parle
dos boldados, que hão de tratar cavai los com indicios de mormo, e
pela Illl'sma razão das guardas de 'cavalhariça onde estiverem cavai.
)~s ~!m identicas circunstancias;
isto em quanto se não derem con·
dl<;oes que levem a cumprir rigorosamente,
como por e.te modo fica
l<:commt'ndado,
o disposto no §.°18 do Capitulo 6: do Re!tulllmento dos Regimentos de CavaLlaria,
de ~5 de Agosto de 1764, lobre

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

Ó

( 4, )
a morte dos cavallos ncommetlidos
de mormo; tendo-se igualmente
moito em vista que a existencla
de qualquer pequeua ferida, particularmente nos dedos ~ é motivo para mais temer a possibilidade de
ser infrcion ado , como provam,
além d'outros casos observados por
Medicos estrangeiros,
os quefundamentarn
esta recommendaçào.

-.~*--

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o seguinte:
Que o Pr.meiro Tenente do 3.° Regimento de Artilheria, José
Silverio da "Fon.êca,
só gozou quarenta e um dias da licença publicada pela Ordem do Exercito N.· f>6 do anno proxlmo findo.

-.~.-

LIcença arbitrada por motivo de rnolcstia ao individuo abauco declarado, e confirmada por Sua Ex. a O !durechat.
Em Sessão de ·1··do corr ute mct.
Ao Major Graduado do Itf'gimento de l ufauter ia N .] 1, José Di!t.
tencourt Ataide,
sessenta dias para continuar a tratar-se.

---.~.-

Licenças retridadas concedidas aos UJjici.,cs nhaixo indiead» ••
Ao Primeiro Tenente do ~~V
Regimento de Ar ulheria , João Alberto
da Silveira.
trinta dias.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de lnfanteria N.· 9, Balthazar Joaquim de Gouvê a , noventa dias,
Ao Tenente Graduado de Infanteria em disponibilidade,
João Caro
los Brandeiro
de Figueirêdo , trinta diabo»,

./

p

.: -7
'~A

O Chefe interino do Estado Maiato do ExeGtto _

.-:

c;.

.'

Quartel Gencral na Rua de Santo Ambror.io.,

trtL

6

de Fevcreiro

de 1855.

ORDEl\'l DO EXERCITO.

Sua

o

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

Commandante

em

DECRETOS.
Tendo sido por Decret-a de deze nove de Agosto ultimo,
e pelos motivos ne lle expeuddos , exonerado o Brigadeiro do Exer cito , Visconde do Pinheiro,
do Cargo de Governodor (ll'ral da Provincia de An.
gola;
lhi por nem, em Nome de EL.HE1,
Nomear Governador
Geral da dita Provincia , o Mnjór de EII<rcllheria,
José Hodng'ues
Uoelho do Amaral,
a quem por Decret»
vinte e quatro deJlIllC!ro do dilo anno , Fui Servido Nomear paro. in ter inn meute subsuuur
o referido Visconde 110 Governo dà m e nc io na dn Provlncia ; ficando
\J Nomeado
ohriglldo a tirar Carla pel a n-spe ctivn Secretaria
de Estado, com prpvio pag arnento dos courpet-ntes
Direitos. O Visconde
d' Athogllia,
Par do Rt'ino, Mlni"tro e Secrorario
de Estado do~ N,e-

lle

goeios Estrangeiros,
e dos de ,\larinho
e Llt ramar , o tenha assun
entendido
e fõça ex ec ut a r. Paço.
em dczesete de J aneiro d" mil oito-

centos cincoenla

guia.

e cinco.

=

REI,

Regente,

=

f/i~coude

d'At/w-

Tendo sido Nomeado p-or Decreto de dexesete do corrente mez, exV.. dido 111'10Millisterio dos Negocio! da Marinha e Ultramar,
para.
servir em Crti:lluis"flo na Província de Moçambique,
o Capitão Gra ..
cuado em l\fajor do Batalhão
de Caçadores número n-ove. Erancis«
'(:0 de Sõiles
M achado i Hei por bern , em Nome de EL-REl,
Promover o mesmo Oflicia1 á cffectividade
do Posto de l\l'fljor, ficandó
pertehcendo
ao Exercito de Portugal,
sem prejuiso doe Ofli('ia!'~ ma;!
antigos da sua respectiva Classe e Arma. Outro ainl 8011 Servido Ordenar, que esta SOberl.tllá Hesolução fique nuJla e de nenhum l;'ffeito, qUl'Illdo o Agraciado deixe. pór qualquer mOlivo, de sC'gllir "iagel'n para o &eu destino,
ou de servir tia mencionada
fnn inda ó
tl mpo de!ignado
110 Decreto
de dez de Selt'mbro de mil oitccentos
quarehta f! seis. O Presidente do, Conselho de Ministrós,
l\tini!tro c
St'creturio
de Estado interino dos Negocios da GUl'rrn, o tt'nha tl5sir't:J
eutendido,
e faça I'xeclllar.
l'aço das Nt'cc.sidades.
em vinle e ljlla.
tro de Jlllteiru de mil ~it(Trelllo,
ciliCOenta e CitICO. "_ HEI, B.egen.
t~. :::i:: Duque de Suffi8U';ta.
.
.

•

Por. Decreto de 23 do me!; pro:x;imo paliado.
~ .• Batalh-ão de Veteranos.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de ]790,
ficando addido ao referido Batalhão,
o Alferes de Infanteria em
inactividade temporarin , José Corrêa Tavira;
por .he aproveita.
rem as disposições da Carta de Lei de 19 de Agosto de 1853.
3.· Batalhão de Veteranos.
Reformado na conformidade
do Alvuni de 16 de Dezembro de 1790,
o Alferes de lnfanteria
em inactividade
temporaria,
Bernardino
José da Silva , ficando addido ao dito Batalhão;
por lhe aprovei.
tarem ai disposições da Carta de Lei de 19 de Agosto de 1853.
JJ01' Dec,.eto de Qf> do dilo. me,..
1.· Batalhão de Feteranos,
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Buta lhâo , o Cirurgião de Brigada Graduado,
em inactividade lempororia,
José Antonio de A breu; por
ter sido julgado incapaz de Serviço activo por uma Junta Militar
de Saúde,
Regim.ento de Infanteria
N.· 14Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór em disponibilidade,
José Maria Lo.
pes. da Silva Leite.
Batalhão Nacional de Caçadores de Eetremos,
Cirllrgoiãn Mór, o Cirurgião Civíl legalmente habilitado,
Antonio Jacin to Mendes.

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

POH.TAH.IAS.
Minislerio da GlIerra. = Repartição
Militar. - 2.· Secção.
Sua Magestllde BL.RIU, H.egente em Nome do UEI, AUendelldo
á falia de Lentes, Subetitutos , que actualmente ex.ste na Escola do
Exercito,
e á necessldade de providenciar sobre os inconvenientes,
que daqui pódem resultar á instrucçâo
dos Alumnos:
Ha por bem
Deterrnin ar, pela S.ecretaria de Estado dos N egocioi da Guerra,
em
conformidade
com a opinião do respectivo
Director,
que o Alterei
do Batalhão de Caçadores N.· 2, João Evangelista de A hre u , passe
a servir corno Commissionado
no ensino da referida Escola do Exercito, não percebendo por este exercício mais vencimento algum , por
assim o haver requerido;
e na iutelligencia
de que esta Commissâo
de ensino não lhe dá direito algum para, o futuro 8 tcr por ella pre.
fereneia alguma nos concursos que hajam de abri .se para o preen.
ehirnento. Paço das Necessidades,
em '~3 de Janeiro de 1855. =
Duqu« de Saldanha.
Ministerio

Sua l\fllgestade

da

GUf'rrll.

EL.ItEI,

= Repnrtiçâo

Militar.

=

= 2.·

Regente em Nome do HEI,

Secçâo, =
Atteudendo

( 3 )'
á falta de Lentes Suhstitutos , que actualmente
existe na Escola do
Exercito,
e á neces~iJade de providenciar
sobre 06 inconvenientes
que daqui pódem resultar à instrucçâo
dos Alumnos:
As por bem
Ordenar,
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra,
em
conformidade com o que propot o respectivo Director,
que o Alferes
do Batalhão de Caçadores N" (j, José A ugusto Cezar das Neves Ca.
bral , passe a servir como Com missionado no ensino da referida Escola do Exercito, com a gratifIcação correspondente
ao lugar de Len.
te Substituto ; e na intelligencia de que esta Comnlisão de ensino náo
lhe dá direito para o futuro a ter por ella preferencia alguma nos concursos que hajam de abrir-se para o preencLimento
dos lugares de
Substitutos do mesmo Estabelecimento,
P,lÇO das Nccessidadee , em
~3 de Janeiro de 1800. = Duque" de Saldanha.

-.~.-

Sua Ex." o Marechal,
dctermin a que os Officiaes abaixo mencionados tenham os destinos 4ue lhes vào designados.
Batollulo de Carl/dores N.· 8.
Alferes, o Alferes do Regmento
de Infanteria
N." 1, D. José Mi.
guel da Silva Pessnnha,
Regimento de Granadeiros da RAINHA.
Capitão Graduado,
o Capitão Grnduadodo
Regimento de Infante.
ria N" 11, Sebastião da Matla Moniz.
Regimento de Infunteria N;" 1.
Tenente Graduado,
o Tel~ellte GraduorlQ do Regimento
de Infan •.
teria N:.ll, Joaquim Antonio de Carvalho e Vascoucelloe,

.

Regimento de Infanieria

N: ~.

Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Regimento
ria N .. a, José Antonio Ferreira.
Capitão Graduado,
o Capitão Gradllado do Regimento
ria N.· 13, Antonio José da Silva.
Regimento de lnfanteria N." 11.
Tenente,
o Tenente do Reglmeuto de Granadeiros
da
110 A ugusto Leiria.

-.~..

de Infante-de Infante-

RAINHA,

Ju ..

Sua Ele." o Marechal,
manda declarar o seguinte e
1.° Que o 'Mnjor Graduado do ~"Iteg;m('nto
de Artilheria,
Lo".
renç? A nlooio Penêdo , nào g 'ZOIl a licença publicada pela Ordem
do ExerCito N: 51 do a n no prr.ximo findo
2.° Que o Cupitâo Grllduado de Cavallaria , Joaquim ManoeI
. Callado,
s-rvindo em Com missão na Guarda MuniCipal de Lisboa,
'e, acha neste exerci cio desde o dia 14 do mez proximo passado.
J 3.° . Que o Capitão Graduado do Regimento de Infantcria N," 3,
oaqlllllJ José thndeira
•• óruen te gozou onze dias da licença publicada pela Oruem do lhercito N4· 't do corrente o.nllo.
.

, PoSt05 é ven'cimento5
ménsaes com que flcnm (;sOfficiaes
atnhó
'nlenciónsdo'S,
a quem 110 muz de Dvz crnbro ultimo,
foram reguladas as refórmas
que lhes haviam
sido conferidas.
"()11ente com 15.$000 reis, o A I feres de I u fantérra , Manoel
de A breu
Moura,
reformado
pela Ordem
do :Exer('ito N" 38 de QO de J lJ·
lho de 1851; Oficial
de 1." Classe com 4,5$000 réis , oÜffici.rl de
~.~ Classe dá Repartição
de Liquidação
do M.nislerio
d<l Guerra,
Joaquim
José Alvrs Gurcía , reformado
pela Ordem do Exercito
N:
á2 de ~ de Novembro
d:! 181)1"

Lú:ença. reg;'ladas

-.~~.-

ceucedido» aos U/lic;'oes obaieo indtcadn,.
Ao Major Graduado
do Cor po do E,·ladt'l l\1aior do Ex.ercito,
SubChefe de Secção da: Itp~HHtiçã(l Mtlitar do Ministerio
da Guerra,
A n tonio A ugusto de Almeida
e Portugal
Corrêu de Lucer du , pro.
'rogação
por vinte e oito dias
Ao Tenente
do Batalhão
de Ceçadores
N," Q, Luiz José de Mello ,
pro rogação por dez dias.
Ao Tenente GrAduado do l3atalhão df~ Cnçndorcs N.· 8, Antonio Joaquirn da Encarn açào .luuior , noventa
dias.
Ao Oapitâo
Gradllado
do B.eg me nto d<:! Iutanterla
N," 11, Frederico Alexandre
L.olHl, ~1':llt"a dias.

-----.~4~

Foram

confirmadas

Sn.C(\I)'Imandal)t('soll
ticipariltl'l

ter

formi'dade

do

concedido

9.

4."

SUl! Ex.~ o Mllrf'cl\lll,
as li('f'nças
que os
1.",2.\
6·, e7.a Drv.sôcs Militares,
par.
pnr

aos

Ofhcracs

L1 da t'letefluillaçào
de 18b 1.

}4 de Outubro
Ao Capitão Graduado

do Rer.:imento

a hu rxo Dlt'l1ciollados,

da

n a co u-

Ordem

doo Exercito

d<:!Cavallar

ia N"

N.' 68 de

5,

Fernando

Antonio

Rodrigues Tei,,(~jra MO"lIri'io, se te dias,
Ao Cirurgião Mór Grad lIado do I{pgilllc[lIO de Cilv,dlllria

N 08, Alba.
José de A brunhoza,
'ltiinze diaij; li cOllfilr ,lo IS do ([IPZ PHssado •
.Ai) Majo4' Gradwndo do Bdtaliluo de Caçadores
N: 8, AtlgU.lO J{,bé
de SOllsa,
oito dia,.
Ao Capitão
Graduado do Regimento de Infanleria
N: 3, José An" tonio Ferreira,
doze dia;;.
Ao Major GradHado
do Regimento
d1l Infunteria
N" 4:, João Gomes da Silva Talaya,
quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de lnfantcna
N: 8,
!f'ranci!;co Ferreira
. d'fi.ç e Leiv3,
dez dia;;.
Ao A~reíl d.a...mesmo Regimento,
.Tosé Maria Criva,.,
<l"inz-e dias •
.1\0 (~ndll:.do
do l{egimento
J'f: lnfnllteriH
{ .• 9 h ll'illlltu ..
lar Joaqllim
de Gotlvêa,
qllioze dws.
/;::/,
no

O Chefe inleJ'hw

do t'studo

Maim' do 'Ett~r,aÚ()=
~.

/ ,,/

•

C

C

,;"/ .
///..,.,
I,.

N.O 5.
Quartel General na Rua de Santo Ambro_o,. em 13 de Fevereiro
de ISb5.

ORDEl\{ DO EXERCITO.

SI.:iU

Ex,-

o Marechal
DUQUE DI:
manda
publicar

Chefe do Exercito,

SU.DANHA,

Oommnndante

eni

o seguinte:

DECRETOS.
Hnven do por Decreto de dezesete do corrente mez, Nomeado Go.
ver n ador Geral da Provincia de An~ola,
o Major
de Engenhor ia ,
JosP H"drigues
Coelho do Amaral:
Hei por bem,
em Nome de EL.
REI,
Declarar
que o exercicio
do dito lugar,
será pelo tempo de
tres 1l1l1l<'S, e o mais que decorrer em quanto
Eu nno Mandar
o cont r ar io, O Visconde
d' Athog uia , Par do Reino,
M mistro e Secretario de E.tado
dos Negocios
Estrangeiros,
e dos da Marinha
e l_Jltra.
mar,
o tenha assim entendido
e faça ex ecutar , Paço,
em vmte e
quatro de Janeiro
de mil oitocentos
cincoenta
e cinco. = HEI., Re·
gente,
= Fiscoudc d' Atlwguia.

---

Conformando-Me
Com a Proposta
que fcz subir á Minha neal
Presença
o Director
da Eecola Pol ytechnica
, e em virtude
do qll~
dispõe o Artigo vinte e tres do Decreto
de onze de Juneiro
de mil
oitocentos
trinta e sete:
Ild por bem, cm Nome de EL.ltEI, No.
menr Bibliothecario
da mesma Escola,
com o vencimento
marcado
no Artigo vinte e quatro
do refendo
Dccreto , 110 Lente Substituto
da decima Cadeira,
Luiz de Almeida
e Albuquerque,
O Presidente
do Conselho
de Ministros,
Ministro
e Secretario
de Estado
interino
dos Negocios
da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Puço das Necessidades,
em vinte e nove de Janeiro
de mil oitocenlos ciucoouta
e cinco,
HEI,
Regente,
= Duque de Saldanha;

=

Hei por bern , em Nome de E L. Rei,
éxoneror do cargo de Theso ureiro
do Hospital
de Invalides
,Militarei,
o Major
reformado,
Carlos DaIJH1S(~eno Ho~ado,
tornando
ti situação
em que 5~ achava
de addido
ao primeiro
Batalhão
de Veteranos,
quando
por Derreto de vinte e oito de Ago$to de mil oitocentos
cincoentn
11 um,
foi
Nomeado
para aqucl!e IlIgar, O Presiden te do Conselho
de 1\1 i II i.lros,
l\linistro
(' 8ct''''lnti,)
UI' E,1taJo interino
dos Negocios
da GIINW,
o tenha assim t'ntt'lldido,
e faça executar,
Paço das Nt'Ct'ssidadf.'s,
cm trinta e IIIIl de Jnunir»
de mil oitocentos
cincce nta e cinco. =

U El , Regente •.~_. Duque de Saldanha.

T

Tomando
cm toda a consideraçâo
as razões apontadas
na Pro.
posta do Marephal,
Commandante
cm Chefe do Exercito,
tanto pelo
lado da economia para a Fozenda c para os Ofhciues , como pelos
embaraços que se evitâo extinguindo orgnllisações exce pcion aes ; Hei
por bem Determinar,
em Nome de E L. H E L, que o Regimento de
Granadeiros
da RAiNHA,
cesse de assim denominar-se
e seja de ora
em diante = Regimento de I nfanteria N um-ro dois =;, e bem assim
que o Regimento que actualmente
tvm este Numero, pas~e novamente a ter o Numero dezoito, conforme tinha em anteriores organisa~:ões; ficnudo por este modo restaurado no Exercito o N urnero de um
r:'egimenlo que tem honrosa e ·di.tillcLa pagina na Historia Uouatitucional do Paiz. O Presidente do Consdho de Mini&lr05, Mini,stro c
Secretorio de Estado interino dos ~:('g-oeios da Gu('rra, o tenha assim
eu te nd ido , e faça executar.
PHÇO das Naccssidades , em tres de Fev-reiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, = HEI, Hegcnte, =

Duque de Saldanha.

---'*~-<"'---

Por Decre(os dc 29 do me.. prnximo passodo;
Regimento de c« t,att, FW, N: 2, Lanceiros da lL.f I NH A.
Tenente (~uarlel ;\1·t'stre, o ~arg-('nlo (~narlt·1 Ml'stre do DCrO.ILo Ge.
ra] de Cavallaria , Jml'lll'clI da Silva H.nzfl.
RcO'imwto
de In./mle,.,ill, iv ," 7.
Tenente,
contando ~ anticuida-le
de Q:~ d,' .Jallt'iro ultimo, o Alfe.
res Graduado
em Tenenle,
Fr a ncisco de Carvalho
Mourão Pinheiro; por se achar hohilllau" com () Curso de Engenheria,
na
conformidade
do Arligo ;J6: do Decreto d(· 19 de Janeiro de 1831.
Inoctioidaae
temporária,
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
de Infunteria em disponibilidade,
Antonill Pamphiho
de Sousa Corte Real;
por ter sido
julgado incapaz de Serviço activo temporariamente
pela Junta Mi.
lirar de Snude ,
Para esperarem rnhimento
para serem roformados , o Tenente Graduado de Cavallaria,
Ajudante. do Batalhão Nacional de Caçadores de Campo Maior,
Gaspar da Ellcarnllçiio;
da mebm8 Arma
em disponibillrla(~j>, os Capitães Gradllados,
Joaquim Pedro Severino, e Antonio José de 80u.a, e () A I({'rl's Picador, Manoel Joaquim Torres: e de IlIfunlcria na ref('lida silllilÇ:lO, o Tenente Co.
ronel, José Ft'r1landes da Silva; os Tenentl's Coront'is Grndllado!,
José Antonio Silvano, e Diogo Dionizio Cardozo;
o Major, Jpsé
Maria Lf~al; o Major Graduado,
Antonio dt' Araujo Azevêdo Pe.
reira Pinto: o Capitão Graduado,
JoaqUIm Jos~ de Santa Clara;
o Tenenle Graduado,
l,'ilippe Antonio Mendes Mourào;
e o Te.
nonte (~uartel Mestre, JOoé A velino doa Santos NotTe.

Ba/alhão Nacional de Caçodores de E~(.renlO'T..
Demittidos , "cnnser vundo as honras dos Postos, os Tenentes,
.José
Maria dos Ramos Vianna,
e João Antonio Lêdo de Faria,
e I)
Alff'res, Frlippe Ncry cios Hamos Vianna;
pelo haverem requeri ..
do, e lerem completado o tempo de Serviço marcado no Hegula.
menlo pura os Corpos Nacionaes , e ser-Ihe upplicavel
o Decreto
que dissolvêo o Batalhão
de Empregados
Públicos;
e o Alferes,
Adolfo Augusto de Sousa Morgado ; por lhe ser oproveitavcl o ~s.
posto no referido Decreto.
Demittido por náo convir DO Serviço, em consequencia
do seu péssimo proceder,
o Alferes, José Joaquim Pereira Bastos.

-.~?:

..
---

Sua Ex.· o Marechal,
determina que 03 OfficiocI abaixo mencionados tenham os destinos q"~ lhes vilo dcs~gllados.
3. a l Iiinuio Militar.
Chefe de Estado Maior, o Major do Corpo do EstAdo Maior do Exercito,
Chefe de E.tudo l\!nior da 5.& Divisão Militar,
José Maria.
de Serpa PllltO.
5.· ])il,isrÍo 1JIill!ar.
Cllt·f(! de Estado Maior, o Sr. Brigadeiro Graduado
do Corpo do
EJtado
Maior di Exercito,
Cht·fl~ de Estado Maior da ~•• Dívísâo Militar,
Jos~ JOHquilll dtl (~lIeiro~a.
Hej(llfIcnto
d~ Canaltaria N.· 6.
Cirnrg"ão de Br'gad I (Jr,ldllado.
I) ClrlllgiflO
de Brigada Graduado
do Regimento de Infuntena
N o 13 ,Constantino
Alves Pereira.
lJlltalhlÍo

de

C(lra,Lore~

N.·

3.

Cirurgião de l3,igüda G!aduadfl,
o Cuurgrào
de Brigada Graduado
do Regimcnto de Cavallar ia N.· 6. Joaquim
Nunes de Aguiar.
Hel!irnenio de Granadeiros da RAINHA.
Alferes, o Alferes do Regmento
de lnfanteriu N: 17, Justino Au.
gueto Teixeira.
Regi1t1cnto de Iufanleria
N. o 9.
Cir_urgião de Brigada Graduado,
o Crurgião de Brigada Graduado
do Balalhilo de Cnçadnre. N" 3, Jose ,"laria Freire,
Regimento
de Infanlcria
N.- 11.
Tenente Graduado,
o Tenente Grad uado do Regimento
de Infan.
teria N.o 10, l\lnnoel
HCllriqlH'S St"rriio da V(,jga.
Rep,imenlo de I'!fan/cria
N: 13.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do H_egmento de Infanteria N.o9,
Antonio Joaquim Hodrlg"ues Pereira.
1.o Halalhâo de Veteranos.
A.<iLdi~~, o Tenente addido á Praça de lhtrenlOz, Manocl Duarte
cHaoo

'.

...

(

.lJ, )

.~.-----

.
Por D ..cret~'"
,:e3 de Janeiro ultimo, expedido l'elo Ministerio
dos Negocias do ltelrw, foram nomeados Cavulleiroe da Grdvm Mi.
Iitar de S. Bento de Aviz, o Major reformado addído á Torre de
S. Vicente de Belém, José Maria Bapti$ta;
o Capitão do Corpo de
Engenheria,
Augusto Jorge Moreira;
e os Capitães QUlHleis Mes.
tres, do Regimen to de Granad(~;ros da n AlNHA, A lexaud re d« Sil va
Torres, e do Batalhão de Engenheiros,
Antonio José Bl'rnardo;
devendo os agraciados sol licitar
do. referido Mintltlcrio,
os respectivos
Diplomas,
dentro do prasolegal.

--.~'*--

+

Sua Ex." o Marcchal,
manda declarar o sf'gllinte:
1.. Que por Aviso do Mmisterio da Guerra de 6 do corrente mez ,
st' concede
dois annos de Iiccnça para se ausentar do H('ino, ao A I.
feres do Regimento de Uava lluria N:!i!, Lauceiros da !tAINHA, Antonio Saldanha
da Gama.
2." Que Balthazar Joaquim
de GOII\'h, a quem pela Ordem do
Exercito N" 4 do corrente anno , foi confirrnadn
a licençn que lho
tinha sido concedida pelo Sr. Commanrlullte
da 2.a Divisào Milit'lf,
é Tenente Graduado,
e não Capitão Graduado.
---:".~~Ió-

Ltccl&fa arbitrada por motivo de mo/estie'

(10

indt'V'idtlo abauso ela-la.

r.uio ; c confirmada por Sua Ex.· o Marechal.
Em Sessão de 18 do me'); proxzmo passodo.
Ao Tenente do Rcg imento de Oaval lariu N.· 1, Miguel Rufino AI.
ves, trinta dias para se tratar.
--- ..~Q(*LU:~nça, ,.egiltada, concedido, aos Uffic;rtc& abaixo irulicado,.
Ao Tenente do Regimento d" Cavnllariu N," 1, J\liguel ltuuno AI.
ves , prorogaçào por vi n te dias,
.
Ao Alferes do mesmo Regimeuto , Fernando Maria de Sá Cnmcllo ,
trinta dias.
Ao Major Graduado do n,talhão
de Caçadores N," 3, Simüo Jorge
Chaves Pimentel , trinta dias.
Ao Tenente Graduado do Batalhflo de Caçadores N.· f), Uno A u·
gusto de Freitas,
vinle e seis diluo
Ao Alter<Ís do Batalhão de Caçauorc!> N, 08, D. José l\ligut>1 da Silo
va Pl's~anha,
lriata dia3.
Ao Cirurgifio Ajudante do ll'!gimcnto de 1 nfanl(>r;n I',· Q, Dl'lIlin.
gos José Bernardino
dI! Almeida, (jualro Illezc~, .l:UI Vt!OCiUlt'uto,
para ir ao J mperio do Brasil.
,..

-r?j

O Chefe interino do b'slado Maior do EcCmfi;:---~"//
.;:_/
0'-~-:--;t:·1

N.O 6.
QUaI'tel Gelteral na Rua de Santo Ambro7tio, em 17 de Fevereiro
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

o

Ex.·
Marechal
DUQUE
DE
Chef~ do Exercito,
manda publicar

S.u.UANHA.,

Com mandante em

o seguinte:

DECRETOS.
Tendo sido Nomeado por Decreto de vinte (' nove de Março de
mil oitocentos cincoen t a e tres , expedido pelo Ministerio dos Negocios da Marinha
e Ultramar
, para exercer no Estado da, India
a
Comrnissâo de Professor da Escola pr incipul de In ..trucçâo Primaria,
o então Alferes,
e hoje 'I'encnte do Batalhão de Cat;adores n umet o
dois, Luiz José de ~Iello: Hei por b,!rn, e rn Nome de EL.H,El,~
Promover
o rnesruo Omcia I ao Posto de Ca piiâo de 11\ fanteria,
A rma a que fica per ten ceudo , bem como ao Exercito de Portugal,
S1.'m ,
prl'jllió~ ~os Omciaes mais antigos ,da sua r.espectiva Classe ; 'por ,ha. N
ver desistido PUS,O[ ao Corpo de EnlÇellhPrlo, aonde na con lor tnid a- ~
de da L, i só pouia ter iugresso no Posto de Tenente. Outro ,sim Sou
Servido Ordenar qlle esta Soherfllll\ Resolução fique n ulla e de ne .. ~
nhurn effei to , quando o agr aciado deixe por qualquer
motivo de se·'f
guir viagell' para o seu destino, 011 de servir no mencionado Estado J
o tempo determinado
110 Decreto
de dez de Setembro
de mil oitocentos quarenta e seis. O Presidente do Conselho de Ministros , Mi. ~
nistro e Secretario
de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o ~
tenh'a as im enteudido , e fAça executar. Paço das Necessióades,
em ~
vinte e tres de .Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco. =; HEI,
Uegente. = Duque de Saldanha.
Conformando-Me
e....m fi Cou sulta do Conselho da Escola Poly ..
teehu ica ; Hei por bern , ('11\ Nome de EL-HEI,
Conceder ao Len.
te da referidn Escola, João F~'rreira Campos,
o augUlento cio tHço
do c.rdenado, por e.tar comprehendido
lliiS di,po"ições do Artigo pri.
melro da Cllrta de Lei ele dezesete de Agesto de lIIil oitocentos cin.
coentn e tres, e haver preenchido 08 qllcsllos no mesmo Art'go exigidos. O Presidente
do CIlII~('lh() de .Ministro!!, Ministro e S~cretnrio
de .Estado interill" dos Negncios da Guerra,
(J lenha
assim entl>lIdido,
t' faça
execlItur. Paço dos l\t!cessidades,
cm vinte e quotro Of! Jant'ir()
de mil oitocenlos ciucoenla e cinco.
REI, Hegcnte.
Duque de
Sald,anha.

=

1-

Tendo

o Governador

da Guíné Porlugueza,

=

...

o Major,

Carlos Ma-

(2 )
ximillano

de Sousa,

em atlenc;iio

ao seu mão {'stnr1o de saude , re.

quarrdo
ao Governador
Geral da Provincia
de Cubo Verde,
a exon er açào daquelle
lagar, para que havia sido nomenclo
por Decreto
de dezoito de Julho do anno proximo nil~5"do, e Cunformando.l\1e
com a informação
do mesmo Governado,'
Geral,
de vinte e um de
De7.embro
do mesmo anno:
Hei por be m , em Nouie de EL.ltEl,
t~xonerar
o sobredito
Mnjor,
Carlos .Maxim.lillllfl
de Sousa , d o referido logar de G.overnador
da G ui n Portuguesa.
O Viecoude de
Athoguia , Par do Reino,
Minislro
r St·crf'liHio de Estodo dos Neg ocios Estr a ngeiroe , e dos dá Marinha
e Ullr"'T1I1r, nssim o tenha
eutendido e faça executar.
PHÇO,
em vinte e quatro
de Janeiro de
é

l,ml oitocentos

cincoente,

e. ciuco,

= 1 EI,

Uegellte.

Atlwguia.
.,.....,......-

I~ei por

mr,'lI-a

n r,

bem, em Nome di' E L E
o actual Plano di' Ulllforme,

= {/isconde

Detcrminar

de

, e em hnr-

oom
C)\le () l~e-giUlelJto de ln.
fanteria
N umero dezoito
t-nhn
golll azull'lnra,
c cn nlrâ« do me-mo
p'llIno da, farda.
O Presi den te do Consr-lho de :\lini,lros. l\linislrn e
l!iecrl'tari,)
de Estado intcrmo
dos Nl'goci"s
d" G,,{·tro, o t e nlra as ..un
enten dido , e fuça exer-utur,
Pdçn das Ne ce ••idad(·s, cm IH'S d,· l"e..
vereiro de mil oitoceutos cincoeuta c cinco. :;;= lUH, ltcgcoh:. =

FJuque

de Saldanha.

ne

Tenl;lo Eu, pOJl Mp.1I Rf'u] ()ecrt'!,o
cinco de Janf'irC\ dl'slp, on·
no, expl'dido pelo MilllSlerio da Marinha
eU Itramar,
N(\OIcado Seçretario Geral do Governn
<1a Prüvinc a de Müc;'IlDlb'q1l1',
o Cirur~ião Mór do Batalhão
til' Caçadores
n 1Imero oito '. José J3aruoza
Lerlo :
:Hei por q!'m, em Nome de E t·!.tE l, e CIlI conformidade
do De ..
oreto de dez d~ SP.tcml»ro de mil ol.locenlos qllllrenta e 51'18, PromoVer o dito Cirurg-ião
Mór ao Posto de t.:irurgiãQ de Brigada,
fIctln.
do pertencendo
ao Exerçilo de p()flugal,
sem pr"juiso
dos Faeultati.
vos mais antigos da s1Ia rebpf'ctiva Classe. Olltro bim Sou Servido
Ordenllr,
qUê esta
Minha Hcsoluçuo fitlue uulla {' Oe nenhum t'f~
kito,
qllando o agraciado
deix~,
por qualqul.'r
motivo,
de seguir
viagem para o iell destino, 011 de sorvir na IJIcncil,nada
Província ()
t~mro marcado pehl Lfi. O Presid\!lIte do Conselho
de Milli~troll,
.l\lillistro e SecretJ.lfio de Estado interino dOi! N t'gocíos da G uena, ()
tf'tlha a.sim entendido,
e faça eXt'çutar.
I';lço tias Nccess\darlPi.
t'm
oito de Fevt'rl'iro
de mil, oitocentoll cincoenta e cinco.
H.E!, Re"
gente. = DWlue de Saldanha.

=

llewittido,

---.~~.---

Decreto de 27 do me'll pmximo
pauadu.
1.o Halatlulo MoveI de A tiradores.
QOn~ervando ai houra. do PUNO,
pelo ha \lCl\ requerido,

Por

C

3 )

e ter completado o tempo marcado no Regulamento
para os Cor.
pos Narinnaes,
o Tenente,
José Potior,
3.· Halalh.Jo MoveI de Atiraáores,
Voluntorio«
da Carta.
Derni ulde , conservando
as honras
do Posto , pelo haver requerido,
e ler completado o tPDl(>ú marcado no L{egulnoll'nto para os Corpos Nuciona-s , o Ca pirâo , Agoslinho
Joaquim
dos Santos.
Por I Iecretos do 1.· do corrente me~.
Hatalh.âo de ('(:\·a.iore~ N. o 6. '
Cirurgião
Mór, o Cirurg-iúo .i\lór Graduado
do Regimento de Infanteria N.· :3, ManoeL JO,lqU III Tt' xeira,
lJatatltoo de Caçadores ]\T •• S.
.
Cifllrgi:lf)
Mór, o Cirllr~i.ã() Mór Graduado
do Hegimento
de Cavallaria N.· 8, Albano .José de Al>rllllhoza.
Por Decretos de 7 do düo mex.
Bataih âo d« CaçadOl'es N.· ~.
.
Commandanle
da 8,a. COIll pa n l: ia , o Mnjor Graduado
de Infanteria
ern d.spon ibtlid ado , Jucinto
AIIgusto Uatuacho,
Ual(llhâ .. ele c.lç(/dore~ N: 8.
Tellentf' com a Anli:.!'llid .. cl,! d .. s- ele Novem br o proximo
passado , o
Alferes, Al\lolIlO Pl'reirn
:\1ouiinho de ,\ lbuquerque Cotf a Falcão:
por se aehar hahil.larlo
com o Curso de Engenberia,
e lN compldndo PS deis lI11n"~ de Servço
110 Pusl!) de A Ifpres, na co nformidado dos Artigos 36.· do Decreto de 12 de Jallciro de lS37, e
l.o da Carta de Lei de 7 de A gosto uh i mo.
Inactioidade
temporaria,
Alferes, os Alferes, do Rcgim,ento
de Ca val laria N: 2, Lanceiros
da H AlNHA. Antonio de Satdanha da Gnma , pelo requerer; e do
R"gilJl~ntodeCava.l'aria
N."S, Tllomé Vidal Salgado, decflstigo,
pelo espaço de um anilO, em COllsf'quellcia do' Seu iuegular comportamento.
1.· Dalal!ttío de Veteranos.
ReformAdo
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro
de 17,90,
Ücando addido ao referido Batalhão,
o M,.jor Graduado de <?a-+ '~alhria pm inactividade temporaria,
José Hodrigues;
por ter sido
Juloado ihcapaz de Serv:ço a('tiv(), pela Junta MII,~a,r de Saude.

-.~~'f_
PüttTA l{ I A.

l\'linislPrio
lIa Guerrn. = 1{('partit;(lo
Militar.
_ 2.& Secção. =
'J endo o Telll'lIt .. Gradllado
do Ltw-irncnto d~ Infanteria
N.· 11, Antonio Maria da Silva Yalente,
Alumno da Escola Polytechnica,
pt>rdido o IInllO pM faltas não jllstiflcadas
nas eadl.iras
pm que no
t_t'selltt! onno It'('livo se matriculoll
na mesma Escola:
Munda
S,~a
ag,csllldc
EL.HEl Hcgente, cm NMne (lo H EJ I pl'Ja Secrf'ta~la.
de Estado dOI J\egocios da Guerra,
que em conformidade
do dia,

( 4., )
posto no A rtigo '12.G do Dectot~ de, 10 de Dozem hro dI' 1 Bill, lheseja
descontado no seu tempo de SNVIÇO,
aquel le que df'corréo -desde 14.
de Outubro
cio anno proxirno
findo até 22 de Dezembro
tio mesmo
an no , por ser o tempo d.-'s!gnado no su pr acitudo Art.g"o. Paço das
:Nece.sidu-des,
em ~!J de .1aneiro de' 18';);). = Lru.qu« de Saldanha.

---.>tIÇ?<.Sua Ex! o Marechal,
nado tenha o destino que
Estado
Mdjor Gradl1:1do, o ,\flljr)r
.ria , João Frllnco,Xav,er

que o Officia! abaixo meneiolhe vai desig'.Dado.
Maior de AI"tiLherla.
.
Gradllado
do 3: H,l'gimento <de Artilhe •
cietel'llllna

de VIl,conceltos.

---">:>~*'---

Sua Ex,- o Mllrecltal,
manda doclnrur o seguin I!':
Que o Sr, Brigadeiro (jraJuadn,
Fraucsco
Jercnyrno
Caro
dozo ; e o Capirào
de Lnfunu-r!a
nu disponl!)ilidadt),
Joaquim
J",é
Pereira,
foram julga dns promptos
para o Sr-r viço , pela J u11'la Militar
de Saude , eru Sessão de 3 do COI rt'1l1e mez ,

--

..>t~.ç"'i"'-

Foram confirmadas por :-;IIR Ex.' o Marechal,
as Iiconças que os
Su. Commandantes
da 1.&, e n," Divisões
l\hlillHl's,
pnr nc.parurn
ter

•

concedido

aos

Officiaes

fi

bruxo

msn cio n ados

,

na

co nfor

mid.ide

do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· GU de 14 de
Oalllbro de 18ó 1.
Ao Capitão Graduado do ncgimt'nto
de Cavallaria N.· 7, Jo sé de
Oliveira
Carvalho,
quinze dias.
Ao Capiuão
Graduado
do Bntn lhâo de Caçadores
N. o 4, Thomaz
Bernardino
de Mello, doze dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Infanteria
N ,- 7, Alvaro de
Castro Cerveira Homem,
quinze dias.
Ao Major Graduado,
com exercício de l\injor do Bntalh1'tO Nacional
de Caçadores
de Santurern , Joal)uim Antonio da Oosta Freire,
quinze dias.
,
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'QuarteJ General na Rua de Santo Ambro\io,
de 1855.

em 3 ck Marfo

OR,OEM DO EXERCITO.

,Sua

o

Ex,"
Marechal
DUQUE D1I
Chefe do Exereito , manda publicar

SALt)ANHA.,

o seg~inte:

Commandante

em

LI ( ~ ,

"t ~ ~ iQ

DECRETOS.

Achnndo.~e já distribuidas
a differcntes Corpos de Infanteria é~
~,
Caçadores do E~ercito, armas de per~lIssào, e exigindo estas um H.c- ~~,}
guiamento espocial para o seu manE'jO de fogo, que essenl~lalOlente
~ ~
differe do que se empregava com as armas de silex ; e havendo.Me
sido presente os dois Projectos de Regulamentos
confeccionados
para
j..j [
o indicado fim ~ pela _Commissão para isso ~rmeada:
Hei por bem
em Nome d,e E L.R h,I, A pprovar o~ ~efeT1d{ls_Reglll~lTIentos,
que ~
t
~om ,esle baixam, assignados
pelo Mlnl~tro e Secretario de Estado
,~ ~
)nterlll~) dos Negocios de Guerrn , e Dete,rOlinar out~o sim que oS,m~s~ ..f \i ...~ ~
IDos sejam postos em execução.
O Presidente do Conselho de M'nls- ~~
~
tros, Millist-r.o e Secretario de Estado interino dos Negocios da G~erra, o teuha assim e nt eu d ido , e faça executar,
Paço dai> Neceseidu- ~
~ "des, em vinte e sete de Dezembro de mil oitocentos cincoenta
e qua.
'\I ~~'
troo
REI,
Regente,
Duque de Saldanha.

1

«(\
,/4' { ~ •

l\,

1\

=

=

Hei por bem, em Nome de EL REI, Conceder ao Lente da Escola Veterinariu
, Atfonso Olhero,
a Jubilação com o Ordenado da
Cadeira em que foi provido, na conformidade
do Artigo primeiro da
Carta de Lei de dezesete de Agosto de mil oitocentos cincoenta etres,
por haver satisfeito aos quesitos nelJe exigidos:
e outro sim Determi ..
11ar que seja 'conslderado adjunto li referida Escola, para oS,flOs declarados no mesmo Artigo. O Presidente do Conselho de MlIlislros,
Ministro e Secretario de Estado interino dos N ('godos da G lIerra, o
tenha assim entendido,
e faça execiltar. Paço das Necessidades,
em
treze de Fevereiro de mil oitocentol cincoenta e cinco. = !lEI, Re.
genle. = Duque de Saldanha.
Hei por bem Determinar,
em Nome de EL.REI,
que o Tenente do Regimento de Infanteria
numero onze, Julio Augusto Leiria,
conte a antiguidade
do referido Posto, de seis de Outubro
de m!1
oitocp.ntos cincoenta e tres, qlle legalmente
lhe pertence,
por ser
ne:He dIa, que obteve a approvação
no respectivo exame da quinta
Cadeira, ~o Curso da Escola Polytechnica,
que lhe faltava para estar babllltado com o Cuno ger,ai de Engenheria; ficando por este

•

I

modo -sém effeito o Decreto de trinta e um de Agosto do anno proximo passado, que lhe designou a antiguidade
óe quinze de J unho 'de
mil oitocentos cincoenta e tres. O Presidente do Conselho de Minis.
tros , Ministro e Secretario de Estado interino dos Npgocios da Guer.
ra , o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades, em quatorze de Fevereiro de mil oitocentos eincoenta c cinco,

:r:= REI,

Regente,

=

------.~.~---Duque de Saldanha.

Por Decretos de 17 do meto proximo passodo;
~.• Di'visáo Militar.
o Tenente Coronel Grnduado
de Infante.
Luiz de Sá Oxorio,
Torre de S. p'icenle de Belém.
l~eformado na conformidade
da Lei vigentl', ficando addido á referida Torre , o Brigadeiro G rad nado de I" Ca" teria e!ll disponibiii-,
..+ dade, João Firmino de Lemos Corte H eal ; pelo haver rf'quprido,
e ter sido Julgado incapaz de Serviço activo, pela Junta Militar de
Chefe de Estado Maior.,
ria em disponibilidade.,

t:

Saude.
lJatalhâo de enfadore.

N.· 8.

Tenente,
o Tenente Grad uado , }'ilippc Corrên da Mesq\litll Pim!'n_
tel ; por se achar comprehendldo nas disposições do §.- 4: do Ar.
tigo 9.° da Carta de Lei de 23 de Ahril de 184,ó.
,
Regimento -de Infnnteria N. o 3.
'
Tenente Graduado,
o Primeiro Tenente Graduado do 3.- Regimento de Artilherill,
ManDei Vicente Sirnôes da Naaareth ; na conformidade do -Decreto de 24 de Agosto de 1846.

activas.
nas referidas Commissôes

COlllmiSSÔell

Pera 8e'rem considerados

,
activas,

"

desde
quando fórum nomeados pelo Mmi~terio dos N;g~·étos do Rl'ino pa.
ra Oommissões
do Serviço Público.
por lhes aproveitar
o Decreto
'de 29 de 8etf"m~ro de IS!)I, 'o Capilêro Grad"ado
de Cavallarla ,
Fr ancisco de Sallcs da Silveira;
o Tenente Hradundo
da Olf'SOI!,
Arma, J08é Hypolito
de Almeida,
e o Alferes da dita Arma,
D. Francisco
de SalJes da llieuacle e broca.lre;
o Tent"otc Gra.
duado do Batalhão
de Caçadort's
N.· 6, Francisco
Antonio da
Silva Neve.~, e o Capitão de lnfarrteria,
Autonio Theodoro Fer.
reira Taborda.

-.~._--

Por Dpcreto de7 d<J correllte mf'Z, expedido J)Plo Ministerio dos
Negocios do Reino, foranl Ilomehdlls Oavullelros da Ordem Militl'r
de S. Benln de Aviz, osCopirl't<"," do Rc,zimelllode lnfanteria N: 13,
·AnlolJio ·Mntclr:l, e de Infanlf:lia
em COlllluissão aCliva, Antonio
Theodoro Ferreira Taborda;
detendo os agraciAdos, !ollicitRr do re·
{el~do ~inisterio,
QS respccti~os
Diplomas,
dentro do prallo Jqal.

( 3 )
Sua Ex.· 'b Marechal,
determina que os Offtciaes a"aiSC)-IlIeRcionados tenham os destinos que lhes VrlO designadol!l.
Regimento de Caxailaria N.· 6.
Tenente,
o Tenente do Regimento de Cavallaria N."l,
Miguel Rufino AI ves ; pelo pedir.
Batalhâo de Caçadore« N. o 3.
,
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Batalhão de Caçaaor~
. N" 9, José Possidon io de N ovaes Costa e Sá.
Regimento de [uf'anieria N.· 4.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento
de Infan.
teria N.· 11, Manoel Henriques Serrão da Veiga.
Regimento
de Infanteria
N.· 14.
Alfere~, o Alferes do Regimento de Infanteria N.· :)., José ·Fortuna·
lo de Mattos.

- manda
..~ ~eclarar
..-

Sua Ex.· o Maredlal,
Que o Capitâo de
Joaquim Gomes dos Snrrtos
dern do Exercito N.· 9 do

o sl'guinte:
fpfanteria
em disponibilidade,
, não gozou li licença publicada
corrente anno,

--- ..~.-

M&noel
pela.Or.

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar Aspirante a OffJrial, por
se achar comprehendido
nas disposições das Lpis de 17 de Novembro
de 1841, e f> de Abril de 184.;', o Cabo de Esquadra do Regimento
de Infanteria N.· lU,. José. Lopes Molta.

--.~?iil<-

Làcenra. arbitradas. por mottvos. de molestá" aOS Officiae. abai~o ilc.
. clarados ; e confirmada. por Sua Ex." o Marechal •
. ''''". . Em Sessâo de 3t de Janeiro ultimo.
.
AoAlf!'res-':<lõ-tfteglmento
de Infanteria N:4"
José Jorge Monteiro,
quarenta dias para se restabelecer em ares de campo.
..
E ln Sessdo do 1.· do me~ proximo passado.
Ao Tenent~ Grllduado do ..Regimento
de Infanteria
No" 17, Anselmo da S:lva Franco .easlallhelfa,
noventa dias para continuar a
tralar-se.·.
.
Em Sessâ() de 9 do dilo 1''''1..
Ao Tenenle Coronel addido ao Forte Novo de S. Podro , José Maria
Leopoldillo de Sampayo , noventa dias para mudança de ares no
Uonuneute do R ...ino.
Km. Sessâo de 15 do dito meto
Ao Segundo Tenente do 1.. Regimento
de Arulberla , José Maria
Dias (j rande , noven ta dias para se tr at ar em ares patrioe .•

-.~,*-

L.lCenC',,~ rell'dada. cmu:edidas (UlS Offici1le. abaixo indicadn ••
Ao.~r. BIlg'llrl .. iroGraduado
do Batalhüo deCaçadorcs
N:6,
Fran.
CISCO José Pereira
e Horta,
vinte dias.

( 4. )
/

Ao Capitão Graduado do Regimento de Infanteria N.e~, D. Francisco Salazar ,Moscozo, quinze dias.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Infanteria
N. - 7, Alvaro
• de Castro Cerveira Homern, prorog'tlçrW pllr qurnzo dias .
.Ao Alferes do ltegimenlo
de Iufan teria N.·lO,
João Oeor io de Castro Sousa Falcão,
prorogaçào
por noventa dias.
Ao Major Graduado,
com exercicio de Major do Batalhão Nacional
de Caçadores de Santarem , Joaquim
Antonio da Costa Freire,
sessenta dias.

___..~~.Lf~

f~

Foram confirmadas por Sua E~.· o Marechal,
as licenças que os
Sn.Commandanles
da 1.", a.a4.a,e7." Di'vlsões Militart's,
partic.pata'n'ller conced Ido aos Ofllciacs a baixo mencionados,
na conformidade
do §. 11 da determinaçào
da Ordem do Exercito N.· 68 de l-i de
Outubro de 1851.
Ao Oirurgiâo Ajudante do Regimento de Cavallaria N" 1·, JO{IO Baptista Hôllo , oito dias ..
Ao Tenente do Regimento de Cllvallaria N.· 4, Herculano José Pereira, oito dias.
Capitão Graduado
do Regimento
de Cavallaria N." 8, José de
Oliveira Carvalho,
oito dias.
Ao Cirurgião Mór do Batalhão de Caçadores N.°4f, Manod Joa-

""0

quim Teixeira,

quinze dias.

Ao Tenente Graduado
Lgnacic de Gusmão,

do Regimento
quinze dias,

de Infauterla

N.- 18, Antonio

N.· 8.
QUtJrlel General na Rua

de Santo Amb"o'lio,
de 1855.

em

13 de

Ma,.s:o -t-

ORDEl\1 DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Marechal
f)UQUE
DE SA',.DANHA., Com mandante
Chef!! do Eli6r-CItO, muuda publicar o st'guintc.:

cm

DECRETO.
Tendo sido promovido no Posto de Alferes, para 8 'Gllarniç~o o,a
Provlacia
de Moçambique,
por Decreto f'Xpedido pelo MlIlISl(!r~O
dos Negocies da Marinha e Ultramar,
datado de desesete dE' Janetro ultimo, o Primeiro Sargento Aspiranle
8 Officinl
do Regimento
de Infanteria
u úmero dez, Francisco Antonio Pinheiro Bnyãn; Hei
})or hern , cm Nome de EL.REl
, Determin-ar que o me~JOO Official
fique pertencendo
ao Exercito de 'Portugal,
no qual só contará a
anugurdade tio referido Posto de Alfer!'.,
desde O dia em qlle complt>IIH orto an nos de Serviço. Outro sim SOIl Servido Ordenar,
que
c-ta Soberana H.es01111$ão fique nullu c de nenhum effeito, quando o
A~ruciado deixe, por qualquer motivo, de seguir viagem pllra Q seu
d e-st m o , ou de servir na mencionada
Provincia o tempo designado
no Decrt'lo de de z de S ..te mbro de mil oitocentos
quar- nta e seis , O
1>resldt'nte 00 Conselho de Ministros,
Ministro
e Secretario
de .Estlldo lntvnno
dos Negocios da Guerra ,.0 tenha assim ('nl,(,I~dido, e Iaça l'xt'C'ular. Paço das N écessidades, em vin le esete de Fev ..reiro de
mil oitoceutos veineoenta e cinco. = REI, Regente.
= Duque dê
Saldanha.
Por

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

Decretos

de 27 do mcoz.proximo

Praça de S. Juliâo da Barra.

palladu.

.

Tenente Rei , o-'l'elH'I1'te Coronel do Regimento de Infanteria N.· 7,
Antonio Pedro Brõa Condestavcl.
JJi.~ponihilidade.
Tenente Graduado , o Tenente -Graduado d~ Cevallarla , José Lourenço Franco de Multos,
que se achava em inactividade
temporurra pelo ter req'lt'rido.
3. o /:JatalhJo .Movel de Atiradore., Volunlarios
da Carta.
Demiuido , conservando
as IlIIma.s da Grlldtlaç{w
que tem, o :Ma, jor Graduado,
Antonio Paulo Rangel;
em atLenção a t('r rtlque. ndo; e llaver completado o tempo marcado no Hegulamento
para
. os Corpos NaciooRt's, em que servio sempre com dislincção,
cm
18:13 t. i8:Jt" e 18·tO, e dl!.de 181-6 até ao prespnte •
.Demlludo,
o Alferes, 1). Guilherme Rodrigue~ Tenente •

•

Par Decreto da mesma data.
Demittidos,
conservando as honras dos Postos, pelo terem requerido, e haverem completado o tempo de Serviço marcado no ReguLamento para os Corpos Nacionnes.
Regimento de Artilhe1'ia da Carta.
O Capitão, Estevão de Sousa ; e os Primeiros Tenentes, José I""na.
I
cio de Novaes, e Joãó Antonio Roberto Gama,
e
Batalhão
Nacional de Caçadores de Tavira.
O Alferes , Miguel José Antunee,
Bataitião Nacional de Caçadores de Setubal dos Defensor"
da
«Corta e f( ainba;
O Capirâo , Antonio Maria God,illhu é Horta; e o AlfHes~ Agos\[~
nho Albtno de Faria Prcâo ,
-

..~tÇ<.-..,.....-

Sua Ex.· o Maredlal,
delt'rmirla que os Officiacl'l abaixo méilcib"
nados tenham os destinos que IIws VtlO desigrHlú< 8.
Regimento de Crwalloria N. o 3.
CI\}Jilão Graduad.),
(l Cnp,.no
GrnuÜIlJc'I
do Regimento
de CãVIloI ..
faná N.· (;, Frnnt'i,t·"
Autr-u io i\1Hl'hlfdo.
Ilotalhô o de ('a, odores IV.· 7.
'fen"l1nte, o Tenente dó lldlalhão de Caçadores N.· 3 j Manoel José
Gomes.
Datfll/úi() de Oaç(Uiórfll N· 8".
Capitão Graduado, o Capitão Graduado do Batlilb{u) de CaçadoreS
N." 7', Au touio .Jos~ Cnrrêa.
lJatulhti:o de Caçadores N.· 9.
Cifl1rgião Ajnrlllnte;
o C;rllrgirlo Ajudante do Batalhão de Caçado.
res N" 6, Matlrt'lIs Ftllpp" Corrêa.
.
Rer:imt:ntll de Inlil1ltcl'id N," f}.
Commandante
da 1" Compunhia,
o Major Graduado da õ.a, Mi.
,filào Pamplona Corte {{...rl,
Commanrtante
da b," Companhia , o .Major Gtaduado
da 1.., Wencestáu Antonio Perry da Uamara,
Rep,imento de lnfanieria N: 6.
Alf'eres. ó Alft>r~s do Bnlalht\O
de Caçadores N: 7; Antonio Jasê
V Illar; pelo requerer.
Regt/JIento de Infanleria
N.o 12.
Brigad"irn Grndnado,
o Sr. Hr~ndeir!l lhadtlfldn
do R~It;mento dlt
ln fánteria N" 18, J<'ranclsr.o ~~á
Moptc>rlegro; pelo pedir.
Regimento
(ü lnfunterUl
N." 17.
C'ôti1mandanl'ê do 5.' Conlpnnuio.
o \1ujor Graduado do Regimen_
to di! lnfHnteria N.- 4, Joaü Caldi'irtl;
pAio pf'dir.
Alft'r!'s Graduad ... " AlfNt's Grfldllado do Reg:ulellto de Ínfál\leria.
N.. ° 4" J.pá.ó Pt:dIO CaldeIra; pelo llcdir.

(3 )
l?eJ/iment(j de Tnf(mle";a N" H\. .
Coronr-l , o Sr. Cnr~nt'1 do H"gin;ento de Infánteria N.' i~, Antonio Maria dá Veiga;
pelo pedir.
I.· Batalhão de Feternno«
Addido,
o Tenente fI'formado,
addido no 3.° BataUlão de Vetera.
nos, Bernardíuo
Jo~é da Silva.

-.~.-

. P?r Decreto de 21 do ~e? proximo pàSSIH1o, 'e~pedid? pelo Mi.
n isterro dos N egncins do Reino,
foram nOIllt'ados
Cavallelrcs da Or.
dvm MiLtar de-S. Bento de :À\'ií, o Major Gradlladó do R('ginlen~
ln .oe Tnfilntf'na
N.·7, s'ervilÍdó de Major do 3.u Halalhão Móvel de
Allradorps,
Voluntarios da Carta,
Balhino Jo~é de Barros; os Ca«
pitãps, do Corpo de í~ngenheTià, .João Chrysostomo de A bnnl e SOlh
sa ; do BatalhrlCl de Caçadores
N.· 6, João Baplista Nunt'5; e do
Reg·imr.nto
de Lnfauteria
~.o17, Hodí'igo Maria da Mala Lermont;
df'vpndn os agraciados .oliicltar do rl!ferido MillialHio,
os tes.pecU"OS Dqllolllas,
dentro do praso legal.

".~~.-..,

.

Por A\'ISO rio Mil'lislerio
da Guerra,
de 19 de Fevereiro
proximo
ra~sado,
se d .. t er mina (pIe todos os omciae.
dos Corpos de Cn~al.
JUl'la quI' SP. acham
em diversas Comrnissões
fóra dos se us re.pf'ctIVO!l
H t'g-ifile II los , f'otrcg'lIetn
logo os ('avullos
qlle tinhnm
recebido
pnr a
se u 5('1 \'i,o; d .. van do O~ 8,.. COlllmanoanlt's
do" Corpns d"H11I(-IIA
Allua,
(il' h"j.,
f'm diatlte,
nfltl fornecl'r
cavllllo 8CiS OffiCÍ'8e~ que
11110 eSllljnm
110 Sen-iço etTectivo
do Hegimento.

xo mel>(:iollados,

-.~.-

nl('nsae~ com CjHe flC!lrlHn 08 Officisl'S ahai.
110 11Iez de Ft:v!'f"iro ultimo,
foram reguque lhes. haviam sido confer:dss.

P()stM, e vencimentos

a qll('m

ludJ~ a. reformas,

Capit~n com 20.$0.00. reis, o Primpiro Tenentf' dt>A rlilheria ('m ins.
ctlvl~ade temporaria,
Manof'1 dos Sanlnli, lf'formado pt'la Ordem
do Exarcito N.· ~ de 18 d,~ Janf'iro ,,(limo; TellPllte com 1!Z,8000.
rl'is, n A I ferf's dp [n funteria,
M nnMI T. IIps de Faria,
ref~rll1ado
pda Ord,'1J\ do Exercito
N.· 95 de 29 de Dezembro de 1851.
Sua F.x.& o Marf'chal,

-.~.manda

declarar

o seguinte:

4-

Graduéld"
do Cotpo 00 Estado Maior
do I~Xf'rcltt). J'lS'; Joaquim
d .. (_~ll(>lrog:él, Chefe do Estado Maior da ,
b OlVhào M dltHr, pxt'rren IIS func(;õl's d'e~te lugRr na ~ •• Divisâd.
l\lJ1llar,
.j(>sde 1:-1de Fpvl'r('iro ultimo até 28 do mesmo Olf'Z.
2.· l~tle é do Batalhão
d~ Cac;ndores N.· 6, e não de N.· 8, A
<;lrllr;{llI.O \1ó~, Man.wl .Inaquim
Tdxeira,
II q\Jf'm foi concedida a
ltccuça publica-da na Ordem do Exercito N.· 7 de 3 do çoneute.
1.~

&

QUt~

(I

Sr. BrigllTh·ilo

{4 )
Licerr-ça. a,.bUradcrs por motivGS de molesiia

1701

O.ffieiaes aoai.r:o d4.

c·tarados, e confirmadas
por Sua :Ex." o IJIJarC'c/wl.
Em Sessáo do ] [) rio sues. pl'oxlmo passado,
Ao Major Graduado do 2.~ H.cg-impnlo de Artllheria , Pedro Vieira
. -Gorjâo , trinta dias .para se tratar.
Em Sessão do 1. do corrente me",.
Ao Major GradulIdo,
Instructor
do Deuoaito Gerul de Cavallnrin
BaTLholomeu ·Pes.anha de .Mendonça Furtado,
noventa dias par~
convalescer.
Ao Alferes Graduado do Regimento de Cavallaria N,o ~., Lanct~hos
-da RAINHA,
Luiz de Almeid a ·Coelho e Campos, sessenta dias para se tratar em ares patrios.
Ao Cirurgião MóI' do H.(~gimento de Infanteria
N."·6, Ger-mano José
·Guedes,
noventa
dias para ares patrioa,
Ao Capitão Quartel Mestre do R~gimento de Infant<'fin N.o9, Antonio Pinto Cardoso , quarenta e cinco dia. para coutinuar a Iratar-se e con va lescer em ares de cam po.
Ao Aspirante addido á Repartição
de Contahilidnde
do l\1inistC'rio
da Guerra,
empregado na Pagadoria da a." Divisã« l\tilitur, 1\0··
drigo de Castro Guimarães,
trinta dias para se tratar.
0

LicenÇa. ,.egi.tad(lI

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

concedido» aos; Ojjici.lle. abauca i,.dicf1d.oll.
Ao Capitão do Hegimento
de Ca~HlI.aria N" 7, J(!lluar·io Teixeira
Duarte,
sessenta dias: eorneçando em 7 do cnrr eu Ie mt'~,
•
Ao Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N.· 3·, Antonio
Moreira Baetos Junior,
noventa dias.

- ..~

...

-

0'-

, Foram confirmadas por Sua Ex," o Marechal,
ns licenças que
Sre, Commandantcs
da 2.a, :1."6.",e lO." Dj"isôes .Militares, I'arllclpa.
ram ter conced ido aos Ot1iciacs [I baixo mellcionlldos,
na co!~f,\rmidi,de
do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N. o 68 oe h de
Oatuhro de 135l.
Ao Alferes do Regimento
c" CUI'allaria N. 08, D • .Pol,ycarpo Malhell;; Xavier da ·Silva Loho, oito dias.
Ao Cirurgião Mór do B.llalhão dc'Caçéldores N.oS, Alhnllo ,José de
A brunhosa,
quinze díai: tendo cumêço no 1.. do <:orrt'lIle.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Infanteria
N" 5, Jmé Infante de Seqlleüa Sonre~, quinze dias; a começar t'm 4 de l~t've.
reiro

ui IiUlO.

Ao M.,jor Graduado do Regimnnlo
de Jnfanteria
N: U, Augusto
.Maria Nogueira de Brilo , quinze dias.
. h
Ao Capilã() Graduado,
Ajudante do Regimento de InfanLe~.
°18.tj .•_ç
João Tt:ix.eira de AlmeíJa Queiróz,
seis dias.
-4
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N. 9.
O

Quartel General na Rua de Santo Ambrot.io,
de 1855.

ORDEM

e'rrt24 de Marçt>

DO EXERCITO.

Sua
Ex." o Marecllal PUQ\J~ DE SU.DANH.t,
Çhef" do Exercito,
manda publicar o sl-guii\te:

Commondonte

em

DECRETO.
Tendo sido promovido ao' Posto de AIfNt'S, para a Provincia de
Moçambique,
por Decreto expedido pelo Mmisterio
dos Negol'Íos da.
Marinha e Ultramar,
em dE'zesete de Janeiro ultimo. o Primeiro Sargento do I~egimcnto dE' Lnfanteria
número dôze , Miguel J\ IIgusto da
Silva Cordeiro:
Hei por hem Determinar,
em Nome de EL.REI
,
que fique pertencendo ao Exercito de Portugal,
em atlenção fi con ..
tar mais de oito annos de Serviço , e ás boas informações
havidas a
seu respeito, Outro sim Sou Servido Ordenar,
qUE' esta Soberana Resolução
fique nulla e de nenhum eífeito , se o agraciado deixar,
por
qll .lqu-r motivo, de seguir viagem para o seu destino,
ou de servir
n a mencionada Provincia o tempo designado no Decreto de dez de
S ...tembro de mil oitocentos quarentA e seis. O Presidente do Conselho de Ministro8, Ministro é Secretario de Estudo iuter ino dos Negocios da Guerra,
o lenha aasim potf'ndido,
e faça eXf'Cllllt'r. PdÇO das
Necessidades
, em quatorze
de Março de mil oitocentos cinccenta e
cinco. = REI, Regente.
Duque de Sdldanha.

=

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

Por Decretos de 12 dó corrente mel.
Inactioidade temporas ia,
Tenente Coronel , com '8 antizuidade
de ~ de Setembro de 1851, o
..
M,ajor de Cavallaria na mes~a situação,
Rodrigb Maria Cordeiro
V~n~gre; por lhe pertencer,
em conscquencia de ser activa a Com.
missuo em que se achava naquelJa éPOCll, e não passiva, como
P?T equivoco era considerado nas respectivas Listes de antiguiclad~.
Major Graduado,
o Major Graduado
do llegimp.nto de Cavallafl8
N.· ~, Augllóto Ceznr da Cunha ; por rer sidf) julgado incapas de
S~rvlço act ivo te mporariamente
pela J unta Militar dI> Sande,
MaJorl's Graduados,
os Mlljores Graduados
em disponibilidade,
de
(~av81~aria, Manoel D"'llllel, e Rodrigo :FTllncioil; e de Il1fall~~lIa, F ranci$co da Cunha
e Menezes; sem vencimenlo,
por a$itm
o desejarem.

•

Por Decreto

da melma

data •.

Reformados na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addidos aos Bptulhões que lhes vâo designades , os Officraes
abaixo men cionados , que foram julgados incapazes de Serviço activo pela Junta Militar de Saude,
1.. Biüalbão.de Veterano ••
O Major Gruduado de Infunteria em inacuvrdade
temporaria,
Josê
Antonio de Araujo.
2.· Ba.lalhão de Veterano ••
• O Capitão Graduado de Cavallaria em inactividade. temporaria,
An.
tonio José de Sousa,
3.· Batalhão
de Veteranos.
. O Tenenle Coronel de Infanteria em inacti vidade temporada,
José
Fernandes
da Silva, e o Majol da mesma Arma '. em ideutica si.
tuaçâo , José Maria Leal.
por

Decreto.

de 13 do dita meti_.

.
3.· Re!{imenlo de .4rtilheria.
Gomman(]ante. da ~.a Bat-rra , o Major Graduado em disponlbllida ..
de, Joft()llim Maria Baptisla.
Regimento de Infanicrio
N.· Q.
Alferes Gradua.do,
com a antiguidade
de -1, dI' Maio de 18W, o Pri.
rneirn Sargento Alnrnno,
Aspirante
a Officia},
Mll{lJcl Gomes da.
Silva; por estar nas circunstancias
de lhe aproveitur
o Artigo 61
do Decreto de 11 de O'·zernbro de 1851.
Çmll'fllis.ôes activas.
Para serem considerados
nas ditas Commissôes , desde que foram no.
meados pelo M.inisterio dQS Negocivs do Reino para Üornmissôes do
Serviço Público, por lhos aproveitar o Decreto de !t9 de l'\elt·mhro
de 18;'1, o Major Graduado de Oavallarla , Joaquim José Urbano de Carvalho;
e o Tenente Graduadp de Infenteria , Severiano
Silvestre
Lapa.

-*~*~
PORTAIUA.

=

Minislerio
da Guerra.
Repartição
Militar,.
::;=; 2,- Rpcção. =
Sua MII~estade EL-LlEI,
Reg(!l1te em Nome di) ltEl,
Approvr.n_
do a Consultn que lÍ. Sua Real Pres( nçA fez subir o Director da Escola do Ex. rcito , em 24 do) mez proximo passado : Ha por bem Nomear ao Oapitâo do Buta lhâo de A.rtilheria de Mado, Caetano Mancel Roque AI vares, em Uommissào 110 ensino da referida Escola,

( 3 )
Lente Substituto de todas as Cadeiras
theoricas da mesma Escola,
cujo provimento
será por dois annos , findos os quaes a propr,i-cdade
da sub,tituição destas Cad ..iras , flcunt'dQpendente
de nova Consulta, na conformidade da Lei. O que o M ..smo Augusto Senhor Manda commullicar
p .. la Secretaria
de Estudo dos Negocios ,da Guerra
ao r~ferido Director, para os devidos effeitos e fins convenll'lltes. ~aço das Necessidades,
em 7 de Março de J8M>.
Duque de Sal-,
danha,

=

-.~.-

Sua Ex. ... o Marechal,
determina que o Ofticial abaixo mencionado lenha o destino que lhe vai desi~nado.
Re«imento de Infantersa N.· 11.
'l'en_ente Graduadn Aj udunte, o Tenente Grlldufl~o Ajudante do ~Rc.
glmenlo de lnfanteria
N.· 18, Esrauislau Xavier de Assumpçao e
Almeida.

-.~-

Sua Ex." o Marpchnl,
manda declarar o seguinte:
e Francisco Cardo7.0 Montl'll('gro, e não Francisco de
• Sousa ~()ntPnegrn,
o Sr. Brigadeoro' Graduado,
que teve pt~ssngem
do l{eglmento de Jnfuureria N.· 18, para o Regimento N. 12 da
mesma A rma ~ pe la Ordem'. do Exercito N.· 8 do presente anno.
'Z.o Que () T,'n,'nt,(' GTfI?hlsdo do [lIfanleria em disponibilidade,
Joào Car los Brnnd .. iro de FIg'ueirêJo,
não gozou a licença publicada pela Ordem do Exercito' N.· 3' do corrente anuo,

1.. Que

-.~~.--

Licenra• orbilrnda« por motivos. de molestia aos Offtciae. obaieo cUckJradul, e confirmada. por Sua Ex. a O Marec/wl.
M'
Em SCJsâo do ].• do corrente meto
°B, 1<,1or, Graduad~
do H..t>gilJlf'nto de Infanteria
N.·
José de
clteucourt Athaide , tranta dias para con valescerA
',~
Em Seu in de 16 do dito me".
°d Clr~lrglao Mór do ,ltt>gimento de Cavallaria N.· 3, José Alvares
e LIIUü Lellao, tranta dias para acabar o seu tratamento.

A

n,

---*~Q(*Licença. reg;'lada.

concedidru aos OJlici.ue. abaiól:O indicado ••

.1\0....Capell~
~ d·e Caçadores
ao d o fi atalhao
.. Ias.

N. o 1 , José Pereira,

.

trlnla

( :4 )

Ao Alieres Graduado do Regimento
Vasconcellos

Corrê a de Barros,

de InÍanteria
trinta dias.

N." 10, Luiz de

Foram confirmadas por ...Slia E~.· ~ ~J~atech~'., àS licenças que ot
Sr •• Commandautes
da L , e 4. DIVJSOCS MIlitares,
participaram
ter concedido aos Officiaes a baixo meucionados , na conformidade
do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14 de
Outubro
de 1.851.
Ao MAjor Graduado do 2. o Regimento de Artilheria,
Pedro Vieira
Gorjào, q IIi nze dias.
Ao M,jjor Graduado do Regimento de Jnfunteria
N." 3, Justiniano
Ceaar de Baslo~, quinze dias.
Ao Tenente Grduado
do ll('giml'nto
de lnfanteria
N.· 7, Alvaro
de Castro Cerveira Homem,
quinze dias.
Ao Capitão Graduado do Ilegimento de Infanteria
N." 8, João Ber.
nardo Monteiro de Almeida,
quinze dias.

N.'" TO.
Quartel Ge'ne~al na Rua de Santo

Amb,.o,.io,

cm ~ de Mar;"

de 1'85:>.

O·ROEM DO EXEnCITO.
RIJa Ex." o Marechal DUQVE .DE SALJ)ANHA,
Cheftl do Exert:ito,
manda publicar o .5pguinte:
Por Decretos

Con~a.n~lltc

em

de ~l do corrente me~.

Torre de S. Vicente de Belém.
Reformado na conformidade
da Lei Vill'Pllle,
ficando addido à dita
Torre, o Brigndeiro Graduado do Re....
gimen,to de lufaote.ria
N.o.6 'I
~osé Joaquim da Silva Pereira;
pelo ter requerido , I! h~ver sido
julgado incapaz de Serviço activo, pela Junta Militar de Saude.
C()IIIr.hissôes aciioas,
Para SE'r conside radn na referida Com missâo , desde que Coi,(10m pado
p~l() Minlsterio
dos Negoci(l!l do Reino para uma.Commiss:1O do Se~.
"IÇo PtJdiC<l, o Tenente Graduado
de <.1 nfanteria,
João Antonio
das Neves Ferreira.
IntJC1ivitlaA.e tempororia,
Capitão,
oCapitâo <lp,Cavalu.tia
.em du ponjhilidnde , D. Podro .carlos Tellnrio
Moscozo; p<Y ter sido .i1l1~adoincap8z
de 'Serviço acti/lO te mporneiameure
, pela Junta MlhtlH de Baude,
a.- Hat alhâ» de 'Veteranos.
Reformado
na conformidade do Alv;lrá de 16 de Dezembro de ]790,
,ficando arídido 6(1 referido Balalhtlo,
o Major Graduado de Ca'.
"aliaria .em innctividada
ternporaria , Manojll Luis Ferrito; por
ter sido julgado incapaz de Serviço actieo , pelu Junta MilitaI de

Saude,
Por Decreto da meuna data,
Demillidos,
consenando
as honras doa Postos, pelo ter<'m requeri.
do, e haverem completado o tempo de Serviço marcado no Re~ll.
lamento para Q.S' Corpos Nauionses,
Regimento
de .L/"tilhef'ia da Carta.
Primeiro Tenenre , João Carlos Ferrão,
Batalhão
Nacional de Caçadoee» de Set11hal dos Dejauore« da

Carta e Rainha;
Tenente,

Antonio Barreto Borges.
JJ.atalháo Nacional de COÇOdM"
J(lbé Joaqnim Telles de Manos,

Alferes,

de :.E*:trenw&.

Óf,)
.
-.~.I :Sua Ex. o Marechal,
manda
terlj) da GuerrJl

~JVu....c<

M,~.....v-3fe&/õ'hO

~

~~~

.

. .

declarar que por <Aviso do .~Inls.
!iii .aulh.orLsado para coutar .a Lodos· Oi ·lndt.viduQI'

-t-?;'t?.J./",p;~

~

~~.~Jk.Q,._~'-:

_ ...

-?tAn;d

oç.;f~...y:.f'~~~~/.J'Co"

~

~

Í-:o

que tiV'crão baixa por terem completado o tempo de Serviço , ou por
ll;verem sido julgados incapuses de Serviço activo, e depois se tornárào a alisrar , todo o tempo que anteriormente
tiverem
servido ,
uma vez que não tenhâo courmeuido
deserçiio , 011 outros crimes ;
ampliando-se
assim o disposto na Ordem do Exercito N.· 28 de 18-1.5.

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

Sua Ex." o Marechal,
determina qae os Officiae!l abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vão desig-nados.
Estado Maior de Artilhe1'1°a.
Primeiro
Tenente , o Primeiro
Tenente do 3." Regimento
de Arti.
Ihoria , José Francisco das Neves.
3." Regimento de Arlilheria.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Estudo Maior de Arti.
lher ia , Fr aucisco de Pd,da Lobo,
Uallllhlí" de C(I_ç(/dore~ IV.· 1.
Brigadpiro Graduado,
o Sr. Bril'adt~iro Graduado doHegimento
de
Lnfanteria N.· 3, .Jo5.) .Jo,é Pere ira e J[, r l-a ,
lJaLn.tI/.Iío de Caça.Iore«
N," :lo
Tenente
Coronel,
o 'I'.·!tenle Coronel
do Hegímelllo
de Infanteria
, N." 13, Sr-bast âo (jonr,lIlvf's do Vull»,
Major, ,0 Major do Sr.talhão
de Cuçad.vres
N: 4 .José Maria de
Moraes Hêgo; continua udo na Commi-sâo em que se acha.
B~f,t/tI,(ío de Caçadores N.· 4,
Major,
o Major do lluLcdhão de (;aç.ldorci N: 3, Manoel Ferreira
de Novaes.
Rt'gimento
de Tnfrmteria N:" 3.
Brigadeiro GrRdnad",
o So-. Brigadeiro Grnduado do npgimenlo de
lnf'lnteria
N.· 13, Claudio CalJeira
Pedrozo ; continuando
na
Comrnissâo ern que se acha.
Tenent- Corone] , o Tenente Coronel do Batalhão de Caçadores N." 1,
Agostinho Llliz Alves.
Regimento de Tnfanteria N: 13.
Brigadeiro Graduado,
o Sr. Brig ..de-iro Graduado
do Batalhão de
Caçadores N.· 3, Barnabé de Carvalho V'anna.
Teneute Coronel., o Tenente CorolH'1 do H.egimcnLo de Infanteria
N" 3, Jacqlle~ Filippe Nogueira Mlmo7.0.
L· Ballllhâo de Pelet Q1IOR.
Ad.!idn, cm cons(~qllencia
dt" I. r sido julgado incólpnz (lI' Rervir,o de
Vt'tNanns.
por lima Junta
Mllllar deSande,
o Cirtlrgi?IO,~\.illdan.
tI> reformado,
pertencente
ao mesmo Batalhüo,
Thomaz Antonio
Hibeiro.
.
I

o

•

o

o

0,

o

o

.

SII8 Ex

a, Cm:ular

---.~~.-

o MarE'chal, manda publiC'or. pllra os opvídl1S f>rfeil08,
'lU!! abaix.o ie segue, expedida aos Ses. ÇODlmltUUanLes da.
&

,
( 3 )
difTE'rente~ Divisõps M llitares , con tendo diversas
tuodo porque (,S Srs, Commandantes
dos Corpos.
des devem informar
dos seus Sub.-.rdinfldos.
CIltCULAR.

disposições sob~e o
e mais Autbonda.

=

pm .Chefe do Exercito, = L'" Repartição.
1.& Spcção. = III." e Ex." Sr,
Sendo as Iuformaçôes
Somestr=s
dos Of-,
flCiaes do Exercito os Documentos
pelos quaes Sua Ex." o Duque d.eSaldanha,
Commandante
em Chefe
do Exercito,
avalfn o mereciJnento, a ptidâo , bom Serviço e conductn
dos mesmos Ofrlci~es,
epor onde igualmente
procede
aeaugmento
em prstns,
prernros , e
lOllvores para uns, e em castigo
para
aque l les que o merecerem.
ede vende , por taes mo ivos R sua confecção
ser tâo exacto E' ve~d,a.
d~lra,
quanto
do maior escrup uln e cirouuspecçâo
, o mesmo Ex,. Sr.
))ao julga demusindo
recorn me ndar a alta impor+a ncia deste objectou t()do~ os informantes.
= Oomo Sua Ex." tem a mais ampla confiança,
1':'10 só «m V. Ex .... , mas nos Commnnd a ntes rins Corpos,
fllrma!á
o sv u juiso a respeito de cada 11m dos Oflir-iaes informado~.
sPg'lIndo n opinirw ex ar ada nas respectivas
Iuformeçôos
, e procedl'fá,
lle",.n ('onformiclade,
= Achando-se neste proposjto , e convindo Iam.
beru pa r a JHPITllo I' e\>tiolHl" dos bons servidores,
o castigo daque lles
qlle s..jam nWllns d..J'g'l'llll's
e exactos
no cumprimento
de seus deverps, (.111qUf' dpsconlH'celHJo
a nobre missão que lhe impõE' a honr0sa
Cilrrelra lJue ahraçaram,
se afaslam
dos seus deveres e de tal honra,
lançol,d(,_."
('10 torpe.
vicios e devas.idões;
dptermina
qlle
V. Ex.-·
na parte qlll' lhe diZ rpspeito satisfaça
ao C'onsignado
no DeCl'l'lo de
14 de Selpmbro
de 1846,
p"blicado na OrdE'm do Exercito
N: bO,
do meSlTlo ali 110 • e o faça execlltar
por nqudJes
dos ~ells subordina.
dos a qlH~mcompetir.
= Sendo porém fi Sua Ex.a !empre estrema~ente
een"ivel procec1er contra qllalquer Omeial,
e querendo
proporCionar-lhes
todns os meios de emenda
e deft'za,
Ordena
que os Comma.ndanles
do" Corpos,
e mais AllthuridlldE's
que tenhão de inform~r.
de s,~us slIbordinados
os advirtam
de suas fdltas,
primeiro
em p.art~.
cular nào tE'ndo emenda
a adm()('sta~ã() ~(.ja publica
- e reinCIdindo se lancem
eslas notas nas informdçõps,
e nesse cazo patentes
para cada Ime dos int .. res~aci()s 8S obsl'rvar.
sendo.lhes
exigido dec:1~raç:lo por escripto
de CoOl ellas se con f"rmnreO),
011 de a seu respt'lIo"represcntarprn,
pHil em vi&la dE's,ps doCIIIllE'ntos fI' resolver o
qUtl for conveniente.
Existindo nl'stl~ Command(\
em Chefe Infor.
nlaç~t's r~feridas ao 1.· ,Ie Jnn ..iro do ('orrPllle anno,
que não liãq
6~t~bfiltorlas para algoull" clo~ Ollicillf's infolmarlos,
e que são a repitl<;HO do jllisoquc
a Sf'II~ rf'.ppit,os faziam nos Informações
antecedentl'lI
.
C (lmmanf f alllf's,
d·d..rmlna
.
)<' ••os r e'pectlvilS
nuLro SIIn
o mE'~mo
J)\.
~r. que úcprca
dos Ollieise!
que estiverl'm
neste (,S7.I\, II' f'X('·
Cule de~de j{\ o,que fica di~vostu,
na certeza de que se lhes seguirá.
C()mmando

=

í

=

+

Jogo 'o castige eoreceeional de que trata o §. g .• do Artigo 1.·dA Ca.
pitulo 16.,· do Plano da Orguuisaç: o do Exereilo decretado (.>(0 21)
de Dczerubro de 18,J.9, quando as fulta-s (!ogllDeUida-i não demandem
outro procedimento,
= 'I'aes são l1rHllmente, as razôes pelas quaes
quer Sua Ex.- 'GtJ{! noV'afuenle
recommends a V • Ex," a «llli.or jus.
tiça e imparciahdade
ll.e&tm Informaçôes , preencJleodo.se
todos o..
dizeres sem !\ JJI~H r ernissào , notando-se -sempre lUi caiR dos caatigO&.., ~quelJes occorridos oe a época em que SI! vf'rificaram pelo que
:HIZ unicamente respousaveis os Officiaes informantes.
Deus Gllarde a V. Ex," Quartel General na Rua de Sauto Ama
hroskl, cm 14 de Outubro de 1854,
jTúcondc da 1A~"

-.~..=

-r:

Ex." o Marechal,
manda declarar,
para ter a devida elite..
euçâo , o seguinte : Que o Mia sterio da G uerra , por A vieode 14 de
Julhn de 18;)1,. c.un 111 unica , que sendo presente
A Sua Magt'~lnde
'l1:L"H.EI, Regente em Nome do REl, a Hepresentaçân
deste Com.
mando em Chefe -de ~ de Maio do di.to anno., ponderuudo o pn-juiso
que á disciplina do Exercito póde provir da execução do §. 33 do
Capitulo 21 do l1egulamento
de Infanteria.;
por <1118nlo, a baixa.
temporaria desconsidera e faz perder a fôrça 80& individuos que 80f.
feCUI tal ·('ustigo: O MesllHI A uglt&to Sellhor Foi Servido Resolver,
que se não app~jque o castigo de baixa de pns.lo, lemporariumen.te,
aos 03kiaes
ln.feriorc;;, e .M.duda SlIbslitu,-lo,
por, p~isão, prisão
fazendo as gll'lrdas que lhes pNtellce;m ~ pri.ão ,rigonosa, e prisão ri.
goro a cem o prat de Soldado,
&eg'undD as circlllI-átancias
da (culpu ;
SCJ$do lambe:n e.tas pP.llO" applicadu8 :nos meSIIlOi Olliciae-s lnfurioreI, pelo lempo qlle os rellpecliYos C(\lIlmandanLea jul~'ucm, cm lo.
gar ,do casti~o d~ irt:tlI á recruta em ordem de Illarcho.
•
SU8

~---

- ..

Sua l~J(," o l\lnrechnl,
man.da doolllrar A~piranle
II Omeial, 'Por
se achar comprchendido
nas disposiçõee das Leis de 17 de NOYfltJl.
bro de 18.11, e b de J.ul'il de I8lã. o Furriel do Regimento
d.e.l""
fanterÍll N. o 8, V iceme Luit.V az Ferreira.

---...~.-

,.egislodos concedida. aos OJficille. ona;íEo indt.:od" ••
Ao I1lf6,e& do Uegimerlto de Co\'nllaria N.o 1, H..,ruaudo Maria de
Sá Camêllo,
pmrogaçfill
por trillta dias.
Ao Cü.pilu() Graduado do Regimento de 1nfanl-eria N,· 2, D • .Fraocis~o Saltl:~ar MlliCQ,ZO, prorogação por quinze dia~.
Ao Mujnr G radllBdo do n.(~~iUJenlo de ln fanteria N" 4, Joio 00.'
r
~
anel da SI
I va 'I' a l aya, pl'orogaçao~ por hessunia (IM.'p
.-~/
~IU

~?

{) C",," iol.,.ino do Eotado Maior do .E.. ~"",

//:_:J

.--~---:

.

r~
-----:::::;1',..."..,.. __
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+

N. I I •
O

Quartel General na Rua de Santo Ambro'l.io, em 9 de Ab;'il
de 1855.

ORDEM

DO EXERCll'ü.

Rua

Ex," o Marechal DUQUE DE SALDANnA, Commnndante
Chef~ do Exercito,
manda publicaj- o seguinte:

em

DECRETO.
Hei por bem, em Nome de EL.HE[,
Conformando.Me
com
a Con~lIlta da Escola Polytechnica,
pi ovôr na effectividade de Lcn.,
te Sub.lituto da oitava Cadeira da m esrn a Escola, na conformidade
do A rligo oitenta e dois do Decreto de onze de Janeiro de mil oito.
centos trinta e sete, o Doutor em Medicnn
e Cirurgia,
Antonio Da.
~azo Guerreiro,
que por Portaria de vinte e seis de Fevereiro de mil
Oitocentos cincoenta e tres , havia sido nomeado Lente Substituto da
mencionada
Cadeira.
O Presidente do Conselho de Ministros,
Mi.
nistro e Secretario de Estado interino dos Negocias da Guerra,
o te.
n.ha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades.
em
vinte e um de Março de mil oitocentos cincoenta e cinco.
llEI,
Uegente.
Lluque de Saldanha.

=

=

-'--.~.---

Por Decreto de 17 do mc'%. proscimo passado.
1.o Bataibâo de Veteranos.
ReformarJo na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficaudo addido ao referido Batalhão,
COIllO
dispõe o Decreto com
fôrça de Lei de 10 de Dezembro de 18á1 , o Ofllcial de 1." Classe
da Repartlçâo
de Contabilidade
do Ministerio da Guerra,
Malllf'U5
Antonio Pereira de Almeida ; por ter sido julgado incapaz de Ser.
viço activo, pela Junta Militar de Saude.
Por Decreto de 28 do dito met,
Commiuôe« activos,
Para Sf'r considerado na referida Commi-sào , desde que foi.nomE'Ado
pelo Minisll'fio dos Negocios do Reino para uma Cornrnissâo
do Ser.
viço Publico, o Capitão do Batalhão de Caçadores N.· 6, Miguel
José da SIlva Freire.
'
[naciioidade ieml>nraria.
Para f'sperar cabimento
para ser reformado,
o Brilrnc'lt.iro Graduado de lnfanleria
eID disponibilidade,
Fermino José Pereira Han- .
gel.

-.~~~
..-

Accorclam os do Supremo Conselho de Justiça Militar. f'tc. Que
ct)lIflrmam a ~t'lIte"ça
de 1," I nstenr-ia lia parte , em que abs I,eu
por falta de próva legal o H.éo, Agostinho Coelho, Teneute Gradua ..

•

(~ )
do do Bal!llhão de Caçadores N. o ~, do crime de ferimentos, de que
era accusado:
revogâo porém a mesma Sentença
na parte em que
pelo mesmo fundamento
absolveu jg\lalmenlt~ o Réo , Diogo Mendes
Coutinho,
Capitão Grndnudo do dito Batalhão,
accusado do mesmo
crime; por quanto do depoimento
das testemunhas
do Summario e
especialmente
das de foI. 96 e foi. 36 v.", resulta contra este Réo.
pr6va sufficieute de sua criminalidade,
e por isso quanto a elle julgrlO procedento
a aocusaçâo ; ma. attendendo
ao tem po de prisão,
que o ~~o já tem soffrido, jlllgào outro sim com ella expiada fi culpa, e mandão que seja posto em liberdade,
e com esta a lternçâo
a
dita Sentença se execute. Lisboa , em Sessão de 90 dI· Março de 1355.
V. de Estremoz. = Barão de Per nes. = V. da Granja. = Sil va.
= Tr a vassos. = Fui presente, Carvalho, Promotor.

=

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

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionadai tenham os destinos que lhes vào designados.
Batothâo
de Caçadores .N.. I.
<:Jlrurgião Mór, o Cirurgião Mór do Batalhão
de Caçadores N. o g,
Carlos José dos Santos e Silva,
Batatldío de Caçadores N.· 2.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Batalhão de Caçadores N. 06; .
Manoel Joaquim Teixeira.
Bataltiâo de Caçadores N.· 4,.
Capitão Graduado,
o Capitâo Gruduado do Batalhão de Caçadores
N,· 6, João Lobo Teixeira de Barros.
Batolhâ» de Cafudoru N.· 6.
Cirurg-ião de Brigada Gr aduado , o Cirurgiàn de Brigada Graduado
do Regimento de lnfanteria
N.· 1, Joaquim Baptista Ribeiro.
Batalnâo de Caçodore» N.· 9.
Commandante
da 4.a Cornpanhia , o Major Graduado do R!·gimen.
to de lnfanteria N.· 8, João Ribeiro da Silva Araujo; continuando na Com missão em que se acha.
Re{(imento de Tnfanteria N. o 1.
CirurgillO Mór, o Cirurgião Mór do Batalhão
de Caçadores N.· 1 ,
Joaquim Ant..mio Hosad/l.
Regimento de [nfanieria N. o 4.
Commandanle
da Companhia
de Depósito,
o Major Graduado
do
Batalhão de Caçadores N.· (;, Julio Maria S lvano,
Regimento de Tnfantcria N.· 8.
Commandanle
da 4," Companhia,
o Major Graduado do Regimen_
to de Iufunteria N.· 4, João Gomes da Silva Talaya.
Regimento de Infanteria N.· 9.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento de- Infante.
,;a N. o 8, João Bernãrdo ,M·onteiro de Almeida,

( 3 )
RÚt'imento de Tnfanterz'(J N,· 14.
da 3,& Companhia,
o Capitão do Batalhão
N.- 6, Domingos Soares Ilibt>iro de Menezes.

Qapitã(')

_ ~.-

de Caçadores

...

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o seg'lIinle:
Qlle o S!'g'undo Tenente do 12,' Regimento de Artilberill,
.!oão
'J_'-avar~s, 1001011 o Commando da 4," Secçâo do Material de Artilhe.
lia na lO," Divisão Militar,
no J." de Janeiro do corrente anno.

-.~...

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar,
na conformidade
do Ar.
tigo 5,' do Dt>crelo de 29 de Dezembro
de ]849, que os Offrciaes;
e praças de pret, qualquer que seja a sua sit Ilação em Serv.iço do
Exerc.llo, ou fóra delle , que dl'sl'jem ser admitridos no Hospital de
Invalldos Em Runa, devem. remetter
pelas "ias competentes
, os seus
reqllerimentns á Secreturin
de Estado
dos Ne gocioa da Guerra,
até.
][) de Maio pr oximo futuro ; ficando excluídos do concurso,
a que
o ?ito Artigo
manda
proceder,
os individuos , que requererem depOI:; da mesma dat a.
"

L,cença.

-

...

~.-

arbitrada. por motvoo« de m(lle~tin ao. Officiaes abai.xo-{Ú·
ciarados ; e confirmfl.i". por SI/a Rx," o Morec/tul.
,
Em Se~Râo de lá do me$ prnxtrno passado,
,
Ao MAjor Graduado dó Re5ilJlt'1l10 de Infanteria
N,·13, João Rei"
naldo Oudiuot , I ri n la d IRS para se I r ar a r e COIl va lesccr ,
Em Sns';o de ~~ do diro rne,.,
Ao Alferes do Batalhão
do Ceçadores N: 5, Luiz Augusto da Ca«
mora,
trinta dias para se trutar e convii lescer ,
Ao AlfNes Graduado
do Rezimento
de Lnfnnteria N" 4, Antonio
José de Abreu, sessenta di':.s para ultimar seu tratamento em are a
de cumpo,

-.~~.3."

.
Foram confirmadas por Sua Ex." O Marechal,
as licen~8s que o.
Sra. Commandanlt>s
da 1.., 2,",
4,a, e 8,~ Divisões Milita~e8,
e d~ J lha da M adetra , participaram
ler concedido aos 0!l'lCIB_es
a halxo mencionados,
na conformidade
do §, 11 da determlnaçao
da Ordf'm do Exercito N,' fi8 de J4 de Outubro de 18bl.
Ao Cirllr~ião Mór Graduado do Batalhão de Engenheiros,
Francis.
co ,Lopes da ('ullha P"ssôa. quime dia;..
,
'
Ao 1 ClIente do BaJalhão de Caçadores N,o 7, GUIlherme FrederICO
da ClInha. quinze dias,
Ao TenentE' <lraduado
do Batalhão de Caçadores
N" 8, Joaquim
A C;,:ilh~~rne ,de Vasconcellos
Aze\'êdo e Silva, ~uinzeo dias,
o .Capllao (lTnduarllJ do Regimento de InfanteTla N, 2, D. Fran.
CISCO de Salazar
Moscozo, prorogação
por quinze dias.

(

4, )

Ao Capitâo do Regimento
de Infanteria
N.' 9, Francisc.o Xavier
Alves, quinze dias,
Ao Tenente Graduado
do referido Regimento,
Antonio Maria de
Oliveira Queiróz,
quinze dias.
Ao Alferes do mesmo Hegimento,
Ped-ro Antonio Ferreira,
quinze
dias.
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N.' II, Caetano BOõges,
quinze dias.
Ao Sr. Brig adeiro Graduado
do Regimento
de Infanteria
N.' l~,
Francisco Car dozo Montenegro,
quinze dias,
Ao ,\fajnr Graduado
do Uegitr.ento de Iufunteria
N."13,
João Rei.
naldo Oudrnot , quinz e dias.

-.~.'---

Licenç(J' ,.egidada. concedida» aos Offici.,e. ahaixo indicado.,
_
Ao M'ljor Gr ad.iado do 3,° R"gimento
de Artilheria,
João de S.\
Pereira Sam paio Ozor io e Brito, tres mezes,
Ao Alferes do Batalhão
do Caçadores N,' 8, Pedro Lobo Pereira
Caldas de Barros,
trinta dias.
Ao Capitâo Grad uado do [{egimento de Infanteria N. o li>, João Pereira Neuo , sessenta dias.
_..r-..---::
•

_;".,P' ..,.,--_.~
0, Chefe interino do Bstado Maior do E~;;Ó'::_:
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/(;I,

em ~4 de Abril

Quartel General .na Rua tk Santo Amúro"io,
de 18;)1'>,

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal
DUQUE DE SALDAl'HA,
Commandante
em
Cilefc do EXeiclto,
manda
publicar o seguinte;
Por Decretos de 18 do corrente me"'.
1. Regimento
de A'·lillzena.
.
Alferes Alllmno.
o Pr;meiro Surzento
Graduado,
Aspirante 8 Official , :Francisco
Maria da(Jam~
Lobo fl'ptllvpoo;
por se achar habllitado lia cónformidade
dos Artigos 3íi.°do 0"cr1110 de ]!2 de.Janeiro de 1837, e H.' e 1ó.odo Decreto de 10 de Dezembro de 18bl.
Regimento
de Caoallaria N o I.
.'
Tenente Graduado,
o Tenente Gradllado de Cnvallar ia om disponib.hd ade , Luiz Pereira Mo usinho d~ Albuquerque
Corta Fulcào •
Regimento
de Cooallaria N. o 3..
.,
Cllpllao Graduado,
o 'Capitào Graduadn
de Cava llaria cm disponibilidade,
Antonio Hpixa Barrantes
Mfddonadn,
Tenentes Grnd nados , os 'I'enceres Gr adu dos da mesma Ar'ma , e si.
tuação,
Bemordo
~,I
CObla
Al ves , e José de Aguiar.
Hegimento
de Co oatloria IV. n 4.
Commandantfl
da Q • Compan liia , o Major Graduado
de Cavallaria
0

•

M

em dispo niuilidad«

•• Jnào

AUgUbtO

Draga.

de Alencourt

Rc:.::.?rnenltl de Cavallaria

N:

ê,

Tenente Graduado,
'(I 1'1'11 .. nte
Graduado
de Cavallaria em disponibil idude , José Maria da Silva.
RegúlleH,[o de Canallaria N.· 6.
Tenente Graduado,
o T. ncnte Graduado de Cavallaria
em disponibilidade,
Antonio Francisco Coelho.
,
RegillUfntll de CavallLlria N: 7.
1. enente,
o Tenente de Oavallaria em disponibilidade,
José Antonio
de Lima Carmona.
Alferes, o Alferes da mesma Arma ,e situação,
Antonio Emilio de

Fontoura,

JJatnl!uío de Caçadores N.· 4.•
Ajudante,
o Alferes do Batalhão de Caçadores N.·6,
João Justirto
de Mattoe.
Capellào,
o PresbylNo,
José Francisco A ntunes,
"
Batalhão
de Caçad,o,.cs N.· 6.
.
.
1 ent'nlE>s Graduados,
os Tenentes Graduados
de Infanteria e m disp. !'ibtlidade,
J"sé Tavares de Oliveira; Hyton Augusto Scr.pa'; e
Joao JOiIé da Cunha.

'.

RegirnenM de Tnfontcria,
Alferes,
o Alferes de Infanteria
de Azevedo
Mendes
de :Faria.

Regimento

de [nf'anieria

Tenente
Graduado
, o Tenente
Graduado
bilidade"
Antonio
Pedro Leitão.

Regimento

N.· 0.

em dispouibilidade

de Infanteria

, José

N: 11.
de Lnfauterie

Inactividade
de,

em disponi-

N." lQ.

Tenente
Gradllado,
o Tenente
Gradllado
de Iufanteria
bilidade"
Domingos
Francisco de Assiz.

Major

Antonio

em disponi-

temporaria,

Graduado,
o Major Graduado
de lllfanteria
em dispnnihilidaManoel
Fellcinuo Dias : sem vencimento por assim Q desejar,

Torre de S. Vicente de Hel/III.
Reformado

na confor mtd ade da Lei vig-e.H.f(>, ficando ad d ido II referida Torre,
o Brigadeiro
O,ad,lsdo
de Lnfanter ia «m inactividade
ternpor er ia , Fe numo Jmé Pereira
Hang-,·I ; p-Io ln rrquI'rido,
e
haver SIdo julgado
~ncapn.z de Serviço
activo pela Junta Militar
de
Sande.

Regimel~to
Dcrnittido
do Serviço,
Tenente
, Alexandre
completado
o tempo

Corpos

de Artilheria

da Cartn,

cOlls('rnlndo
a" honras do P05to,
o Spg"nndo
Josp Marqoes , pe lo ter r equerldo , e haver
de Serviço marcado
no Regulamento
para os

N acionaes •

........-.~*~
Decreto
de 128 de Março proximo fmdo , expedido
pelo Minislerio dos Negocios do ReIno,
foram nomeados Cavlllleiros da Ordem Militar
de S. Bento de Aviz , o Major Gradlllldo
do 3.· 1{l'gi.
mento de Artilheria,
.loâo de Sá Pereira Sampayo
Oznrio e Brito;
O Capitâo
de Cavs lluria , Empregado
IIR Escola
Vcterinaria,
FranCHCO Pedro Arbués
Moreira; o Capitâo Quartel M~.tre do Regimento de Iufanter:a
N o f), João José de :Freitas;
e o Cirurgião de Bri.
Irada da 6.& Div.sâo
Militar,
João Pires, da Malta
Pncheco ; dHen.
do os agraciados
sollicitnr do referido Ministerio , os respectivos Di~lolIJas"
dentro do praso legal.
Por

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

Ministerio da Guerra.
Repe rtiçâo Militar.
= 1.& Secçâo, 111." e Ex: Sr.. = Sua Mugestade
EL-REl,
Regellte em Nome do
UEI, a (~lIern fni prescnte o Omcio d'esse Commdndo
('m Cher., do
Exercito,
t'xpedido
pela l.aSecçlw da l.~R('partição.
E'm 9 deMHl:QO ultimo; Houve por bem Resolver, que, aos Otliciaes,
que t~nbam
estado em inactividade
temporaria,
sem \'e,ncimento,
pelo hllvt'r leque~ido, se conte para accé~s.o, na conformidade
do que dispõe o
.(\(tigo 4.· do Capitulo
!.Ji do Plano de OrgaJ\ização
do E;xcrcitú)

ue

(- 3 )
20- de Dezembro de 1849, os annos, mezes , e dias qae tiverem de.{ .\
actividade no ultimo Posto7e comparando-se
com os annos, mt'zt's,~ ~
e dias, que coutào os Officiaes da mesrn a Ül asse , secollhf'cprá qllaeS~l'são mais antigos,
bem como os de me nor aotig-uidade;
e que t'ste~ ~
methodo se leve a effeito com 'os Offieiaes que foram reintegrados n(}S,~~
Postos de que haviam sido dernit tidos : O que de Ordem do Meslllo
Augllsto Senhor, couirnuu ico 1\ V. Ex," para os devidos elToit,~5.'='~C1
_Deos Guarde a. V. Ex.... Paço das Neces~idad('s,
em 14· de Abril d.e~ 6\r,
1~85;)•. = Duque de Saldanha,
Sr. Uommandullle
em Chefe dÓ~l~
ExcrCllo.
4.. --;r'/' p. e.";:'" -r./.:.J ... - o,.;}: d- ~....,v/ 5'.b
<,

·'i

=

/D.~""';"/VD,r.

.

,

...~._

*'~

Por Portana do Ministar io dos Nezocios ria Marinha e Ultramar,
de ~ do corrente mes , foi nomeado Instructor
do Corpo de .l\1nri:
nhuiros da Armada Real, o Alferes do Regimento de Infanlerta N •.
lO, Vicente Freder ico Scar nicb i-r.

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

Sua Ex," o Mart>chal, determina que os Ofliciaes abaixo mencionados ten ham os desti nos q ue Ihes vito design ados,
Reeimerü« de Cavaltaáa 1'11': 1.
Tent>nte, o Tenente' do Rommento
de Cava\laria
N." 3, Augusto
, Plllto de Moral's Sarmcnt~).
llegimcnto de Caoallaria N.· 3.
Tenente,
o Tenente
do Rcglmento
de Cavallaria
N," 6, Manoel
Antonio 13ello.
.
Regimento de Caoaitaria N.· 7.
Cap:tão Graduado,
(\ Capitão Graduado do Rt>gimento de Cavalla,.
ria N: 8, JOilO Marcellino Carneiro;
continuando
na Commissüo
• em que se acha.
Tenente,
Borges.

Regimento de Tn[anteria N: 4.•
de Infunteria N." 11, Caetano

o Tenente do ltegimeoto

Regi'ncmto de ln(a11let'ia N: 7.
Tenf'nte Coronel,
o Tenenle Coronel do Hegimento
de Infanteria
N.•" 13, Jacques Fihppe Nogue'ra Mimozo.
,
Regirnento de fr!fartlerw N. o 10.
l~ne.ntc Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento
de Infnn.
leria N.· 3, Salvador
Joaquim 13:1rata FI,io.
,
fle!(imento de J nf'anleria N.o 11.
Capitão da 4 a Coo{panhin,
O Capitão
do Ucgimento de Infanteria
r N." 11,. Domingr.s Soares Ribeiro de .Menez<,s.
Alf.:res, n Alferes do Regimento de Infanteria N.·la, José Teixei"
la de Moraes.
~
Regimento de ln/anleria N.· 17.
o Major Graduado
da 8" JOAé
Commündante
da á.a Companhia,

(4 )
de Pina Cabral;
continuando
na Commissâo em qUE! se acha.
Commandanle
da 8.& Companhia,
o Major Gr duado da f>.", João
Caldeira.
Reg!mC11to de Int'anteria
1\'.·
Tenente Grnduado , o Tenente Graduado
do Regimento
de Infanteria N: 13, .Manoel José da Fonsêca i pelo pedir.
1.· B"taUuío de VtJterat'los.
Addido,
o Tenente Coronel reformado,
addido ao 3." Batalhão de
Veteranos ,Francisco
Machado Bello,
Addido,
o Major reformado,
addido ao 3." Batalhão de Veteranos,
Manoel Luiz Ferrão i peío pedir.

re.

o

-.~.---

Accordam os do Supremo Couselho de Justiço Militar,
fOle. Quo
jlllg~\o o Decreto de 6 do corrente mez por conforme á culpa do Ca.
pitão Graduado do Batal hão de Caçadores N. o ~, (hoje de Caçadores
.N. 06 ), Manoel Vieira i pata o effeito de que lhe fique perdoado o ti-mpo
que lhe falta a cumprir na pella de dois a n nos de rigorosa prisão , na
qual se achava condemnado I pelo criuie de burla. MandtlITI por I 1110,
alie seja solto. Lisboa, em Se~Sr\O de 21 de A brrl de lSó;,.
Vis~()nde de Estremoz.
= B. de Pernes.
Truvassos
li. de Reboredo.
Barão de Aguiar. = Fui presente , Carvalho,
Promotor,

=

=

Licença.

•

rc{(iltadru

=

=

------.~'*._____

concedida, aos Uf.fic.iflCfJ IJ/u,;zn indicadn •.
Ao Capitão do B,llalhão de Caçadores ~. o 4, João Pt.'<iro de Men.
dança,
trinta dias.
Ao Alftlres do .Batalhão
de Caçadoree N." 7, A IbÍtIO Callclido de
Almeida,
sosse ntu dias.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadorns
N.· 8, Fvlippe Corrêa de J\.fes.
quita Prmeiuel , pror()!{nç i o por tunta dias.
. ,
Ao Capitão Gradllado
do H"gllllcI1IO de II.fl1 II tl'ria N:2, D. PranCí3CO Salazar
Moscozo , prol"Clgn!;'ào pp, oito dias.
Ao CRpilãlJ Graduado do ltl'gifll.l!llto de lollfalll~ríll N." .3, Justiniano Cezar de Bastos , pr<lrogaçao
por qmuze dius,
Ao Alreres Grad uado do Re~illlelllo
de lnfafltt ria N.- lO, Luiz de
Vu cOllccllos Corrêa de tllrros,
prorogaçàtJ por trinta dias •
Ao Caper!ào do Regimento de ll1fanleria ~ .olã, Jot'é 19naclo PaI.
1Il1l,
trinta dias.
Ao Tenenle Ajudante do tnl'smo ,R('gimenIO,
}<'rancisc:o Pereira da
Luz CorLe H, .. nl, quínzll (bus.
Ao Tenente addldo lI. P ..a:.l de Campo Maior,
Manod
da ~rna
Lobo, quinze dias.
/' ~
_,.,;.

1'/1

O Chefe interino

do b'1J!a.{o lIlaior

do J:a:erc1"(~~Z-11
(,/

O'

/'

N.O 13.
Quartel General na Rua de Santo

+-

Amb,.o-:.io,

em QS de Abril

de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua Ex.· o Marecllal DUQUE DE S LDANHA..
Cheft! do Exercuo , manda
publicar
o seguinte:

Commandante

em

DECl ETO.
deEL.HEI,
Nomear
Capel lâo do Re al
na conformidade
do Decreto d e onze de Dezembro
cincoenta c um, no P,esbytt'ro,
Antonio da Puriflcilção Moraes Car dozo , H...lig-ioso Egr esso da Provi ncin o' A rrabida, logar que se acha exercendo
por Portaria
de seis de Outllhr? ~e
Hei

por bem,
Colll'gio Militar,
de mil oitocentos

J1lil oitocentos
tros , Ministro

cm Nome

quirenta

e uo ve. O Presidente

do Conselho

do M

OIS·

e Secretario de Estado interino
dos Nl'tr(lcio5 da Gu"rra, o Lenha assim ento udido , e foça exe cutar. Paço das Nl'cessida.
UPi. em dezoito de Abril de mil oitocentos cincoenta e cinco.
lU:: I, ltegeut(!. = Duque de Salilunh a,

=

---.>-~~.

,.
Ofli .'
bai
.
.. lia E~x. o. Iarechal , dt·tt>rmillu q 'e 00
iciaes a 81XO mene o·
nados lenham
05 destinos
que lhes vito designado ••
.
He~imelltt)
ele Cu eallaria A. o L
'I'enoute
CoroIH'I, (I 'I'cucn te Co rou el do Hcgim(,llto
de Cavnlle tia
N," 1), FruHe co Autonio
de
ou a ; continuando
na Commi são
em que
Ajudante,

se acha,
o Ten!'llle
Graduado,
Q, Lanceiro.
da ILulI

Ajudnntc do Regiml'nto
de CavalIaria 1'."
\, José Pedro de Saldanha.
Regwullto
de Caasalloria N.· Q, Lanceiros da RAI
lHA.
B(igadeiro
(iraduado,
o ~r. Brigadt'iro Gruduado do Deposito
Geral de Cavallarla,
D. Antonio José d e Mello.
Tenente Coronel,
o Ten"llt'.l Cnrollcl do H.egimcnto de Cavallaria
N - 1, .Francisco Antllldn Borrr~~!i.
.
Aju,dal tP.,. o Tellente
G~tldlllldo ~ Ajudante
do Deposito Geral de
CavallurJa,
Manol'l DIas da Rocha.
llegilllcnto
de Car:aJlaria N.· 3.
Alf~res,
o Alferes do Regimento
de CavaHaria
N" 6, Antonio Mo·
JIIZ de . \ru6ào
Lira.
.
N.egimenlo de nlMllaria N' ó.
Coronel Gr duudo,
o ~r. Coronel Grad Hldo do n rrimento dI! Cavai.
Jana :'\l.' 2, Lan('eiros
da RA I II , Lili? da Si Ivo ~1nldonado d 'Eça.
'.
Regimento de ('avaliaria N: 7.
nrl~adl'lr
Granllado,
o 'r. Brig deiro Gradil
do do Regim nto de
U~Vi4l1arill ' .. 5, Vicente da <'::ollceição Graça,

•

(~ )
Post<lS e vencimentos mensaes com ,qUe ficaram os Officiaes ahaixo m(~ncionados, a quem no mez de Março proxirno passado, foram
reO'lIiadas as reformas,
que lhes haviam sido conferidos.
T(~nen te General com lQOi~OOO reis, o Brigadeiro,
Bernardo
de
Gouvêa Pereira,
reformado pela Ordem do Exercito N" I) de 31
de Maio de 1851; Major com 38,$000 rcis , o Major Grnduado
de Cavallaria em inactividade
temporuria , José Hodriglles,
reformado pela Ordem do Exercito' N." (i de 17 de Fevereiro ultimo;
e Capitães com 20$000 reis, o Capltão dc Infnuteria
em in actvidade temporaria,
Francisco Cazimiro Judice Samora , roformado
p'ela Ordem do Exercito N: 6 de Ql de )),zl'01bro de ]8'>1, e o
Tenente de Engenheiria , .ManoeI Epifauio de Saldanha M,achado,
reformado pela Ordem do Exercito N" 36 de f> de Julho de 18;)2.
---'*!t)(~4Ltce11fa. arbitrada. por m()twos de molestia aos o.rficiCl€s abaixo d....
clara do, , e confirmadas po?' Sua j;'x. & u Marcc!wl.
Em ..~e.jJsâf) do ] Q do corrente rnc't,
Ao Lente Substituto
da Escola Polytechnica , Jonqnirn Antonio da
Silva, noventa dias para continuar n tr at a r-se na Ilha da Made:ra.
Em Sessl;o de 19 do dilo mes,
Ao Official de ~. a Clabs~ da Rcpart'ção
de Liquidação do Ministerio
da U uerru , A ntouio Ferreira da Costa Balate , quarenta dias para
• ~tl tratar
e convalescer.

.

-·00·-

Foram confirmadas por SI-Ia Ex." o Marechal
, n. lirrnc;as que 01
Sra. Commandanh'8
da L., 2.&, ;j•., e 4." DiVisões Militares,
par.
ticiparum ter concedido
aos Offioiul's II haixo mencionados,
na l'on_
formidade do §, 11 da determinaçâo
da Ordem do Exercito N.· 68
de 14 de Outubro de 1851.
.Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N,·7,
Albino Candido de AI.
mdda,
quinze dias,
Ao Tenente Graduado
do Bntalhão de Cl1çadores N: fi, Joaquim
Guilherme de Vasconcellos Azevêdo e Silva, quinze dos.
Ao Capililo Graduado
do lt"g-imento de Infanteria
N: 9) João Bernardo Monteiro de Almeida,
qllin1.e d:as.
Ao Capitão do referido Regimento,
Francisco Xavier Alves, proro.
gaçào por quinze dias.
Ao Tenente Graduado do m 'smo Rt>gimento, Antonio Maria de Oli·
veira (~uciroz, prorngaçiio por quinze dias.
Ao Capitão Graduadn,
Ajudal'te do rtegirnento de IlIf.lOteria N. 018,
João Teixeira de Almeida Queiroz,
quinze dias •

.O Chefe interino do .Bstado

QU(Jrtel. General

na Rua

de Santo .Ambrm.io,
de 1855.

em

çz de Maio

ORDEM DO EXERCITO.
Rua Ex." o Marechal DUQUE DE SALDANHA, Commandnnte.
em
Chefe do ~)l.ercJto,
manda
publicar o ~1'g'llinte:
Por Decretos de 2:1 do me'll 'P,.oxi'"o passadu •
•'ub.J)iDisdo
M,liü,,. da Horta,
E'Xonerado
de Commandante,
() Sr. Brigadeiro
Graduado de Infan ..
leria,

João

da Costa

Xavier

;

01'10

ter requerido.

Uommandan te I o Tenente CorollPI GI\dll8do
de Arülherla , Major
da Praça de. Valença,
Hoque Fr a ncsco
Furtado
de Mello.
Corpo Ite Engel1heria.
"
Tenpnlps,
os 'I'enen tr-s , do HeO';melltn ele lllfnnl<>r:a N:2,
IIug-nsto
<J..UH Car va lho da Silva ; fi "do H.eU'imenlo
de l u faruerin
N/ [),
José

Corr êa 'I'e lles Pnmplnna

2.·

,

t>

Ue!! imento de Artilh(ricJ.

'1\'111'1111' (~1)arlel Mt'~lrt',
lo de Ar u lher ia , Diogo

'i'J S.ug·pnto
.João

Quartel.
Duarte.

Re:!illle'ntll de {'avl/Um'ia

!\Jeslre

7\'" 3.

C'apil;'o da b.a COlllfJUnltia,
o Capilão
Grlldlllldo
• ('on,Ill,~.lio
IIU Uuurdu
A1uuJe pa l do Porro ,
Pt'5;'Ô",
Cap;Ii'III
da

do

1.. Regimen.

oe

C'ovollllr;n
rm
FlolillllO
AI,lohlO

.

6.a C(,tnpll,dlÍa,
• Cav,t1lnria N: 1, Jari"'f)
ReglTuellto
• ('I'pi,n·1) (Ia 1," l'rI111I/iltI,ia,
('lIvHlluria
N,· 3, AlIlnlllO
{4t~,,:,() da 6.- Compauhiu ,
Carv,dlw •
. ~
JI<llalhúo

Graduado
do Regimento.de
JIl~P S lVt>ir<,.
de {'avaliaria
N: 13.
o Cal'"à .. Urnrluurln
do n"eg;nlf'rIO de
Bt'ixa
l3arrllntl's l\.Jalofllado.
o Capitão
Graduado,
JLi:é de Olivei:a

O.Cllllitiío

de Caçndnres

N.·

7.

Cap·tao
Grndllodo.
o Capi'tão Gradllado
de J n Iflll teria , Ajudante
J>lUça de S. Jultü,)
Barrn,
FranCISco
de A5Siz Lope ••

ua

da

Regi1llenlo de II/j'antet'ia N. o Iii.
o Sr·. Ci'Tonei Uraduado
de lnfanleria
eOl dis.
ponlbilluadc,
Joào l.)1l0rle Hall~l'l.
Por J)ecrelos da rneuna dalo.
'
Cnp'tnn,
('ontinllantln
na Cnmmi ,~ào em qllP S~ Acl'8, o Capitão
Orliduauo
de ClIvallartA.
Frallrisco
dI:: Salles da Siheira.
. .
j)j'ponlbilidnrle.
.
D.·OlIIlIr!o do Serv;c:o,
o Alfeles d" lnfanleria,
Fortunato
Moreira;
pur ll~~im D h:r _Ct:4. uertdo.

Coroo!'1 Graduado,

..,

•( 2 )

Majl'lr Gradundo,
cl'<.&de Conde

. Inacti"irlade
tcmporaria,
o M.'jor Graduado
de Ca vu llaria em dlsponibilldi) Sobral;

S"'"

ve ncimerno

, por

assim

o desejar,

,
1. o Batalluio de Veteranos.
Refnrmado na conformidarie
do Alvará de 16 de Dezembro cI.. 1790,
ficando addido ao referido Batalhão,
I) Tt'llente
C. ro n .. 1 G ractlfn.
• r do de lnfanteria
em inactividade
tem porar ia , José Antonio
Si!.
vano; P!H ter sido julgado incapaz de Serviço activo,
pela Junta
Militar de Saúde,
3, o 'lJalalhâo de Fetcronos,
Reformado na conformidade
do Alvahí. de IH de Dezembro oe 1790,ficando addido ao referido Bdtalhão,
o Teue ntr- Coronel G rudundo 'de J nfanteria em inactiv
ade tpmpornrin.
Diogo Dioniz io Cnr •
•1
rlnxo ; por ler sido julgado iucupaz de Serviço UClIVO, pela J unta
Milllar de Saude,

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

Sua Ex," o Marechal,
deu-rmiua que os Officiaes abaixo mencionados lenham
os destinos qllf> Iht'~ vilo df>sil!'noo. s,
J)eposito {'(,rol de ('ti t'lI llaria,
CirllrgitlO
l\lúr, o CirurgIão
Mór do ll .. t a.lhào de Cnçooore!'i N" :;,.
N 11110 Victorino
Plnlo Cp''1l1eira.
}'acultalivo
Ve to rin a.r io , o Fucultru ivo Vetprinnrio
do H<'I!;nwnlo
de
Cavo ll.u-ia N,u~,
Lnnei-iros
da L{AINUA,
FrRnciSC'(I
J('~~ P,nto.
Regimen/o de (JavllltIJ1'1CJ j\',. 2, Lancetro« da H A 1/\ fi A.
FilclIllalivl)
V'·INinario.
o Fd('IIIIf1tIVtl VdCrJllarlO
do Deposito
Gcrui Ú~ C.lvulla.iu.
Jo,é j l..
na de Sá.
B(J/alfu;o
de ('(Jflldorff
N.· 5.
Cirllrg-ião de Brig'&d,1 (haduado,
t) Clfllrglão
de Brigada
Graduado
du Ut'positu Geral de Cavalluria,
Ant"lIio ,'",.ê dos bOlltus.
lJalolhlío de Caçadores IY. o 6.
Capitão da ÇJ,. Cnmpanll'a.
1'1 C<lpilão
do Butal~ão
d .. Caçadores
N,09,
Conde da Fonle Nova: continuando
na Cu IIIDlk.Sl\O eDl que
se acha.
lJatalhiÍo de Caçm!ores N, o 9.
Capitão da
Cnmpanhia,
() Cap lf,o do Batalhão
de Caçadores
!'>I ,a 6, José de Medl'iros Bl'tll'llcourt.
Regimento
de )"ranterw
.N, o 4.•
Cirurgião
Ajudante,
o Cirur _,\lilO Àjudante
do Ht'gimentn de Cavnllaria N"~,
Lauceiros da IL\lNfH, Julio Cezar CUlvalho da ~ih'a.
,
.~Q<~Licença regislnda concedid:1 110 Ojlicial nhai3t() mencionado,
Ao Sr. C .. ronel (Jradllll,-!o do 1{t'gillWlltl1 d!' Cavallaria N '::;yo [),
Luiz
• da 8,ha Maldonado d'Eça,
quatro m(1zt'~,
~:

:1"

/---

'Mer,&ito·:':_:-- /

O Chefe in/erin(J· do Estado Maior do

.~.---~.' ~,pj

~/"
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Quartel General na Rua de Santo Ambrotío,

cih

iô de Mula

de 18[>5.

DO EXERClTO.

ORDEM

Sua

~hefe

o

Ex."
Marechal
DUQUE
DE SUDANlu.
do Exereito , manda publicar o segtjintc.
Por

Decreto

de

Q;J

do me'l>p"oximo

Commandonte

em

passadu.

Demittidos , conservando as honras dos Postos , pelo te~<!m reqnf!ri.
do, e haverem completado o tempo de Serviço marcado no Regu.
lamento para os Corpos N ncionaes,
1.. lJalallulo Movei de A:.irad"tl;',
Te~ent('s,
Guilherme Queiroz de Campos,
e Joaquim Martins Leitao •
. ~
Bata~hâo Nacional de Caçadorés de l!;str61i10'A..
Ce pitâo , Jonquim José Lêdo,
• •
Por Úeoreto« do 1.· do corrente me ••
. Regilllento de Caeallaria N.· 1.
Tenente Graduado, 'o Tenente Gtadfrado Ajttdante,
José Pedro de
Satdanha.
RalalhiÍo de C'rlfatlart, N.· 6•.
Commandánte
da 3.& C601panr:.1I' 1 n .Maj'" GrlfdlU.do de lrifant~ria
em dispnlJlbilldaue,
Arrra.!ta de ,'\- ('vêd..., Brandâo.
Oommandante
da b.a Oomf)ànhin, o .àhjor Graduado.de Infank!ria
. em d.spo nibIidnde , Ascenso Elmino ti. Bt'ttelll'ourf.
Comma ndante da 6/ Companhia,
o Maj&r Gruduado de Infnl'rteria
em disponibilidade,
Francisco .t\otofloia dl\ S Iva.
Capitão Graduado,
o Caouâo Graduadc
de Infanteria em disponibilidade,
Luiz . AI~es Conte.
RegUl'tnto de l,,!fanteria f\T •• 12.
Comrftandil'nte da Companhia
de De posite , o Major Graduado de
Infanléri:a em dispolllbilidade,
Ftanci~co José BarbO%a.
Regl,mento de lnfante ..ia N.· 14.
.
Tenente,
o Tenente Graduado , Berrrsrdino Antonio de Almeida.
Commi"ôM activas.
.
.
.Alferes, t' AI"cri'1I dó Batalhão
de Caçadojee N.· 6, Dnvid Lopes
da Cun Ira 'P<'lsÔa; por ler sido nomeado pelo Ministerio do Ueino
para uma Commissâo do Serviço Publico.
.
Inactioidaae
tanpo,.a~ia.
.'
..
MoJor Gradllado,
o Major Graduado de Cavallaria em dlspo'n,bill ..
dado, Jó~é Ferreira Alen; o Capitão Graduado
do Rt'gilJ'W!oto-~'é

€~y.aUarilt N.· 6, Ricardo Fernando Vidal ; e- o Alferé' do ltégt

•

( 2 )
menta de Infanteria
N" 4, José Jorge M~)nteiro; por tsr arn sido
julgados incapazes
de Serviço ~clivo lemporariamenl~,
pela Junta Militar de Saude ; c de cast.lgo pelo espaço de seis Inc;(es, em
consequencia
de maltratar
os recrutas de que era Instructor,
abusando assim da sua posiçào , o Alfer a, do Hegimcnto de Infante.
ria N." 18, Antonio José Cardozo,
Torre de S. Vicente de Belém.
lleformado
na conformidndu
da Lei vigento , ficando addido á refe.
rida Torre, o Brigadeiro Grndundo de J nf'nnlcrin, Governador
do
• Forte de Nossa Senhora da Graça,
José M'arqlles Salgueiral;
pelo
, ter requerido , c haver sido julgado incapaz de Serviço activo, pc..
la JUl)ta Militar de Saude.
,
Praça de Peniche •.
Capellâo , o Pre~bytp.ro,
Francisco José Ferreira.
1.. BallJlhâo de Veteranos,
Alferes, o Alferes de CavalJaria em inactividade
temporaria,
Jncinto Ferreira Lima; em attençâo
a, contar perto de vinte annos de
Serviço, sem nota, tendo sitio ferid.o gravl'mente
cm <:'(I(JI bate, e
achar-se incap~z de Serviço activo , c.omo foi julgado pela Junta
.Militar de Saude.
Baialluio Mo~l de Atiradores.
Demittido , conservando as honras do Posto, o Tenente,
João José
1-- da Silva Pereir.n; pelo ter requerido., e haver completado o tempo
--l
de Serviço marcado no Regulamento
para os Corpos Nacionaes,

I:

Por Decreto

r()

,

/f,

--.)-~.--

de 28 de Março

ultimo,
expedido
pelo Ministerio
dos Negocios Estrangeiros,
foi nomeado
Addido Militar
á Legação
~<)rtugueza em Madrid,
o Capitão
do Corpo do Estado Maior do
Exercito,
D. LlIi,~ da Camara Léme,
Por Decr;to
do I." di) corrente mez , expedido pelo Ministerio
dos Negocias Estrangeiros,
foi nomeado Addldo Militor á Lf'gação
Rortugueza na Corte de Berlin , o Tf'nente tio Regimento de Jnfanteria N.~ !i',., Servindo ás Ordens de Sua Ex. a o. Marechal,
Carlos
.J\ ugusto BOIl de Sousa.

->II~~.= AVI~O.

M,nisterio da Guerra.
Repartição
Militar, = L" Spcção. =
111.· e Ex." Sr. = Sua Mageitade
Et-REI,
HE'gellte em Nome rio
REI, a quem foi presente o Officio d'esse Commando em Chefe do
Exercito,
expedido pela 1." Secção. da 1, a Reparli~ào,
cm 9,7 de
~\bril ultimo; Ha por bem Mandar declarar,
que, na conformida_
de da disposição tio A viso de 24 de A bril de 1824, inserto nn Oro
~em do Dia 28 do mesmo lOel. c anno, não.e co.nta para coi~a al-

( 3 )
guma , inclusivê accésso, o tempo em que' os Officiacs estâo p.res()s
cumprindo Senteuça , ou por crimes dos qllaes não. s50 absolvldo~;
devendo proceder-se
ao desconto do mencionado
tfmpo,
conforme
se determinou em Aviso de 14 de Abril prox.imo f1lldt': () que de Ora
dem do MeslIlo Augusto Senhor, eom mun ico a V. lix. para os devidos effcitos, = Dons Gl ar de a V. Ex." Paço das Necessidades,
em
o 1.° de Maio de 1855.
Duque de Saldanha. = Sr. Uomman.
dante em Che.fe do Exercúo,
.... ~:.L~~~)'~
-;--/~s-

=

_.~tç4.

~/".rS-',

.

J.r4

~

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Officiaes aboix1> mencionados tenham os destinos que lhes vão designado ••.
l'egirncnto
de Caoaitario
N.· 3.
Commandante
da, ~." Companhia,
o Major Graduado,
Instructor
do Deposito Geral de Ca vullaria , Bartholomeu
Pessanha de Mendonça Furtado.
Batalhão de Caçadores N.· 3.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento de Infante• ria N.· IS, Antonio José B.aymundo;
pelo requerer.
,•
Batulhtio de C(1çadores N.· 6.
,
Ca~lIao Graduado,
o Capitão Graduado do Regimento de Infanteria
N.· la, Vicente José Borges de Medeiros.
Regimento de Tnfanterio ]V.' 5.
.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Batalhâo de Caçadores.
N.- 6, Luiz Alves Conte.
1·
Forte d' Albarqllel.
Addido,
o Tenente addido ao Caslello de Palmella , Francisco Antonio D urande,

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

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar,
etc. Que
condemnão o. Réo Jeronymo Pires Moreira,
Alferes do Regimento
de ln tan teria N. o lI, na pena de seis mczes de prisão, levando-seIhe para isso em conta o tempo que d'aquclla já trver sofTrido; e desta forma alteram a Sentença de L" Iustauc ie ; por quanto achon,dose provR~O cn,ntra o Réo, que elle pro fer íra , ainda ~"e inconeiderada , e inveridrcamente
palavras,
que não obstullle nao deSignarem
p.essôa determinada,
por isso IDt'SITIO importaram
descrcdito , e injú.
na á Officialidade toda da Repartiç:lO respecli\o,
torna-se aque lle
fact,. argul<io o crime prevenido,
não só no §, S"doAlvará
de 7 de
MaIO de 1710; Artigo 7:, e 29 dos de Guelra;
mas mesmo no Ar»
tlgo 407 do Codigo Penal. Mandam
por 1:11110 que aquella pena se
ell.ecute no Réo da fórma sobreditll,
Li.boa,
!'m SesstlO de 91 de
A brtl de 185;;. = V. de Estremoz. = B. de Pernes. = Travmsos.
-11 B. de Rl'boredo.
Burão de Aguiar.
l' ui presente, CarvaJO J l~omotor
.

.

=

=

(4 )

•

II avendo o Tenente Graduado do Regimento de Infanteria N.· J 5,
F ul crP.1l cio Rapozo , provado na conformidade
do determinado
na Ore
der: do Exercito de 22 de Abril de lHó4, qne lhe pertence o appelido de = (~uintanilha
= determina Sua Ex." o Marechal, que d•
ora em diante o referido Omcial seja nomeado = Fulgencio Rapo.
eo Quintnnilha.

l.icença,

egidada,

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

ctntcedi.im aos 0fftc;'(1e, abai.rn indüadó,.
Ao Tenente Coronel Gradul:ldo,
Major da Praça do Forte de No!
Senhora da Graça,
Diogo Bello de SOllS8 MahlquilJ8,
noventa dias.
Ao Alferes do Regimento de Cavallnria N" 1, Fernando Maria de
Sá Oamello , prorogaç5.o por trin ta dias.
Ao Capitão Graduado
do Regimento
de Cavallaria
N::',
Joaquim
Ep.yfanlo da Silveira,
quarenta dias.
Ao Capitão do H.egirnento de Óavallaria
N. 07, Junuurio Teixeira
D uarte , pro rogação por dois mezes ,
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.~fl, Emmo A"gnlro Calás ,
sessen ta dias.
Ao j\ Iferes do Batalhão de Caçlldores N: 8, Ant'lnio Maria de Vaso
, concellos , noventa dias.
JAo Tenente
do mesmo Batdlhão, Eillppe Correa de Mesquita Pimen.
tel , prorog açiio por cirrcoeu ta d ins.
Ao 'I'enuute Ajudante do BJLulhào de Caeadoree
N," 9, Antonio
Xavier Teixeira de BreJ"rode,
prorogaçâo
pM vinle dilli •.
Ao Tenente Grnd ua d» do Hegimt'llto de Infantaria
N: 9, Balthaaar Joaquim de Gouvea,
prorogaçâ,
IJ('T oiterrtn dias.
Ao Tenente
Gr aIu a do d" n"'gimt'nto
de Lnfanterra
•• IS, Anta.
nio Lgnucio de Gu"mào,
t rm t a dias.

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

Foram eonfirmadns por Sua Ex." o Marec:hn.,. a licenças que os
Sr3. Co.lllmandant(>8 da I,", !Z.a, e :L~ J)~"is&s Militares,
I.Huli{!ipararn ter con ced do aoa Olliciui'S n hilixo mCllcionados.,
na éO'lffJ,mi.
dad~ do ~. II da detcrminaçilo
da Ordem do -Exerci1o N.· 68 de 1+
de Oattr~ro de 1851.
Ao Álf<!l'cs Gradllado do Bltnlhiio
de Caçadores. N. 09, JotlO Edltár.
do SI'>lln Maior Lenca~lj'e e MenE'E(1S, quinze dia!>.
Ao Tenente Aj~ldallle do mesmo Balal!J5.o, .Antonio Xavic(I Teixeita
JlOIIH!11'1 de BredC'fode,
qllinze dias. .
Ao AI:cres do H.egimcnto de lnfanleria
N: 1, Pedro de Sousa Cannvarro,
quinze dias.
o T~nente Graduado do Regimento
de Infanteria
N.- 9, I3altha ..
zar Joaqllim de Gouvên, quinze di!l!.
No impedimento

a

Sull· C/tefe

do Chefe do /J'slado Maior

=4/"/

7:

,.., ./

.",.--)

.,;?,.';)

r..

,/J~,.".

//;:../,..

do .Bocu·cito

..' 'Ii'
~

•

.
"'? '" "..........'
"f

I 1..
-v. ",.-P--/
~
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Quartel General na Rua de

'anto Ambro'l..io, em' lá
de 1855.
'

de Maio

ORDEM DO EXERCITO.

Sua Ex."
Chefe

o Marechal
DUQUE
DI! SAL1)ANlIA.,
do Exercito,
manda publicar o seguinte:

t:m

Conlmandante

Por Decreto de 8 do corrente me".
Regimento de Tnfantcno N. o la.

Ajudante,

° Alferes,

Antonio

.

da Costa

Dias.

Disponibilidade.

Alfprl's, o Alferes de Cava lia ria , Thon é Vidal Salgado,
qlle se
acbava de castigo na inactivida(le It'mporaria.
[noctnndade temporaria,
Major,
o J\Jajnr do Blllal!.Eio de CIl<;adort·s N.· 7, Domingos .José
Ve nanr-io da Cunha M,,"iz; e o Tencnt c do Hpgimellto
dI' l nfunt~ríll N.o ]8, Antonio Pereira Ferr os .l un ior ; por u-rcm sido julgados incapazes de Serviço
activo telllporUfiamelltt1,
pela Junta
lVlJlil...r de Suude.

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

.

PN Decreto elo 1.° do corrf'''t~ mes , expedido pp1!) Minislnio QOI
Np~()('ios d·) H.l·iIlO, foram notue a dos Cn vu lleiros da Ordem Militar
c..t.KBentodcAviz,
~10
d'lReg'lmento
valia, ia N. o 3, Jo:\O Joaqu.m G lIilJlnrãf's j e os Cap'tães,
do Regi.
mento de Infanteria
N ° 3, Joaquim
Jo-e de Almeida;
do Rl'gi.
me ato de Iof .. ntcra
N." 8, Gnspar de Azevêdo Araujo e Gama;
do Ileglm.:nto de Iufanteria
N," l~, Alberto Antonio de Sousa Pi.
nheiro ; e de Infanleria
em Commissão activa,
Luiz José Pereira e
Horta;
devendo os agraciados
sollicitar do referido Ministerio,
dI
respectivos Diplomas,
dentro do proso legal.
o

Capi

Sua Ex." o Mnrechal,
nados tenham os destinos

(~ua,tt'l

de

Ca-

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

determina que os Officiaes abaixo meneio- .
que lhes vão designados.

Jfyp,iJllert!o

Tenente,
o Tenente
Antonio Bellll.

Me.trt'

de Cavalla.rza N:

do Regimento

7.

de Cavallaria

a.· Balalhúo de Veteranos.
A,Hido. o Major reformado,
addido ao 1.0 Batalhr\o
Jo~é Antonio de Araujo.

-.~.,--..

N." 3,

Manoel

de Veteranos ,

, .A ccordnm 0S do Suprem» COlIsplho de J IIstic;o Militar, etC. Q~c
.confnulum a Senlellça de J. a lmLal1cia ~ quP julgou proyado os Cri"

(~)
mes , de que é accusudo o Réo, J~Moreisa
Pinto , Tenente Gra.
duado do Batalhão de Caçadores
N. o 3; rendo
porém nttençâo
(1
gravidade dos mesmos crimes, que oO"endem directurnents
não só a
morahdade
pública , mas lambem a subordinação,
e a disciplin a do
Exercito , julgam insuftieiente para a puniçâo dos mesmos a pena, que
lhe foi imposta na dila Sentença,
e por isso condemnam
o Héo na.
pena de dois anrios de rigorosa prisão em uma Praçe de Guerra,
e
com esta alteração mandam que a dita Sentença se execute. Lisboa t
em Sessão de 21, de A bril de 181)5. = Visconde de Estremoz.
Barão
de Pernee. = V. da Granjn,
Silva.
Trevassos,
f<'ui pre.
sente , Carvalho , Promotor.

=

=

=

=

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Mmtor, ele. Que
confimam a Sentençn de I," Inste ncin , que absolvêo por falta de pro.
va legal, o Réo, Bernardo Lopes , Teuent« 1'111 disponibilidade ,. do
crime de rouho no cofze do RI'g'irnf'1I10 ele Infanteria
N" 3, de qne
não existe nos AUt0S prova juri.hca : Mandam por lanto que 11 dila
Sentença SP. ('xr('oh'
corno nella SP. <!t'll:,rrnillu. I.ishon,
1'01 Sf'SSlIO de
24 de I\hril d~ JI-\f>:).
V. de Estremoz. = BtlFào de Pern es, =
V. da Granja.
Silva. = Truvassos,
= lflll prcseutc , Carvalho,
Promotor,
.

=

-I-

=

---.).-~..---

Tendo observado Sua Ex." () Marechal,
quI' em alguns Corpos
do Exercito '" sâo l!(>lloco!1oi no effectivo das ('on.pallllÍa~,
os 'I'euentes elevados a este Poslo. em consequen cin lle se acharem ha hilna»
dos com o Curso de Ellg..nhcr ia , na cOllformidade
do Decreto de
12 de Janei,ro de 1837; manda
por isso advertir nos respectivos Srs,
Commandantes
que. ficando esses ind ividuns 81'glllldo () disposto no
referido Dt'cretf), adclul,s 110. Corpos a q.ue perl(!F!C'ialll antes de pro.
movidos,
até Plltralem no Corpo de EIlgenl,eria,
111'10podem ter coi.
locação (10 quadro clfl!ctivo das Companhias.
Postos e vencimentos
mencionados.

ladas

8 qHem

-.~~.,.-

men&IH'S coOl que fIcaram eIs Officiaes o1:.nixo
no mt'z de ;\ bl ii proxirno
fIndo,
foram rt'gu.

as r(-"fôrmas. que lhes hlnillm s'do cOllf"rielj\s.
de Campo
COIII 71). $000 reh.,
o BrigarJpiro
GrlldllOd(l
de
!nfanteria
cm indctiv.id~de
temporuria.
Jono }<'crmino dI" L"ll!ol
Corte H.t'al, reformado
p('la Oro ln do EX!'fC'ito t\," 7 de B de
Março ultimo; Coronel com 45$000 ieis, o Tenente Coronel de
Infanleria
('m inactividade
tl'mporuria,
J,.s~ F..rnand,>s <Ia Silva,
reformado pt'la Ordcm
do Exercito N.o 9 de 2·1,de Mllrço dito;
Tpllente Ooronel com 40$000 reis, o 1\'''''nl(' Coronel Oraduaclo,
Joào Corrêa 'de Almeida,
reformod,) plld 01d,·m do EXt'fcito N ,.
19 dI! ~l de Junho de 1849; Cirurgião de Brig41dll Oradl,lMdo'çóua

Marechal

t

3 )

. 20g{)OO r{'is,

o Cirurgrão
de Brigada Graduado'
era- inactlvjda~e
t.'rnporaria,
Jose Antonio
de A breu,
reformado
pela Orde~OO~
Exercito
N ,. 4 de 6 de Fevereiro ultimo; e Tenente com 12~
reis,
o Alfe res de Cavullaria,
Manoel José Pereira,
reformado·
pela Ordem do Exercito
N. o 46 de 20 de Outubro
de 11153.

Sua Ex

a

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

o Mafl'chal,
determina
que ao Tenente Quartel Mes.
trE" do Butalhão
de Caçadores
N.· 2, João Baptista l\fOlltan~a,
se
-e,

conte o tempo qUt" servio 110 6,·BatalhãoNacionolMovel
de Lisboa,
desde ii de Agosto de 1333" até 16 do mesmo rnez ; por lhe aprovei.
tar o disposto na Carta
de Lei de 13 de Março de 1845.

~.-

- ..

Ex." o Marechal,
manda
declarar o seguinte:
1.0 ~ue o Major Graduado
do Rl'gimenlo de Infanterin
N.' 8.,
J, riO Gomes da Silva T •.Ilay.!\, só gozou oito dias dos sessenta de ~I.
cença Ji'gistada
que Ihe foram concedidos
pela Ordem
do Exercito
N.· 10 do presente an n o ,
:."
Qu.(~ o CllpitàoGrnduado
do Rogimentn de Infanteris N:·l:;,
Joao Pereira Nclto, sómenle
gozou nove dias da licença
publicada
p ...la Ordem do Exprcifo N" 11 do corrente a n no,
S.o Que o Alferes di) Batalhào'
de Caçadores N." 8, Pedr", LoLo Pereira
Cnlda~
de Bum)!, ~6 gozou doze dias da licença
publicnd a PI la Ordem do Exercito N:' 11 do corrente a nno,
'I
0
4..
l-lue é Antonio
Moria de Arag:w de Lira,
o Alferes que tpve
p.!lssngl'lIl pela Ordem
do Exerci!o
N.· 13, para o Hegimeulo
de Ca.1.
vallarill N: 3. e não Antonio Moniz de Aragão Lira,
5.°.
Que o Tenente
Uradundo,
Fu1t!'f'llcio
Hapozo
Quintanilba",
n1enClonado
na Ordem
do Exercito N,· 15 do corrente
an no , per.
tence ao Re~imento de I"fanteria
N," ó, e não ao
15 da meema Arrua,
como n a referida
Ordem se declarou •
. 6:
Que o Alferes do Batalbão
de Caçadores N,· 7, Alhino Cnn.
a.lllo de AIIJIt'iJa, só gozou qUÍf.lZe dills.d,,& l cençns publicadas pelQI.
Ordens do Ex.ercito N.o 12, c 13 do corrente
nnno.
Sua

N:

--.-..

...~*~

Reffimento de lnfantcria N,· 9.
o Primeir!) Sargl'lllo A~pirante 1\ Omcia1

Ban,Jeira,
do mf'lI.
Corpo , A.ntonio Martim
daCruz;
por se ncharhabililodocon
..
1'HUle II (i!<poslo 110 §,o 10 o d.• J\rti<>"o I: do Capitulo
8: do Decreto de
de Dezembro
de 1849,

Porta

1110

~o

"

.~
".:~;,,"

SlIa
~E"~
achll(

ci'

Ex,-

---.~.I)

o Marechal,
mnnda ot'clarfir·Aspirante
a Otlirial,
por
cOlnprl'hendl.do
na~ disposiç,ões
das Ll'is de 17 de NO~f'mLro
p 5 dt! Ahrll
de 184b, o Segundo
Sargento
do H.eglweuLo

18H.

~.'.:'::>.~_. ~ nfMII~t:lia ~ •• 9, Sllverio AI,gusto Telxdra
').\

•

da Silva.

(4 )
Lice"9(J'

arbitradas por motivos de molestia aos Offlciac!l aba'.ro (ú.
ciarados ; e confirmarias pot· Sua Ex. a u Jtlorecltol •
.t:'rn Sessâo do 3 do corrente '''Cio.
Ao Alf~rl's Alumno
do 1.0 Regimento
de Artilheria,
Torquato
Elias
Gomes ria Costa , sessenta dias para se tr actar •

.Ao Ca;:l:tão Graduado
do Uf'gllnelllo
de Iufanteria
dos lteis Barbozu Bernardes,
sessenta
dias para
de campo.
Ao Tenente
Grarluado do Regimento
de Infunteria
mo dá Silva Franco
Uastauheira
, noventa
dias

N,"

6,

se tratar
N.

o

para

Tiburcio
em ares

17,

Ansel-

continuar

a

tratar-se,
Ao Tenente
Madeira,
continuar

Licença.

Coron«
ud dido no Forte Novo d(> S. Pedro
na Ilha da
José Maria Lcopoldino
de Sarnpayo
, noventa
di-as para
a tratar-se.

-*~-G!*-

ref(iBtadas canoedi.ru» (/08 ()(/lciflCII abaixo indicado,..
Ao Tenente
Quartel
Mestre do 2.~ H.~';l"lr"IIf'III() de i\rt:lht>ria,
Diogo
João Duarte,
villt(~ dias;
a coutar
de 11; do cc.r re n t e mez ,
Ao Capitâo
do ltegimellto
de Cava ll aria N." 7, Juu uario Teixeira
Dunrte , quinze
dias •
.Ao Major Graduado
do Bat olhão d.~ Caçadores
N.01, Joaquim
Ign acio i\-louzinho
da Rilveir[l (iouvêa,
quatro
IlIP7,('S.
Ao Alferes do mesmo Batalhão,
Thomaz
José Duvrd Henriques,
oi.
to dias.
Ao Alferes do R ·gim ..n to dE' I ufo n ter ia N.· 1, Pedro de Sousa Cn.
navarro,
prorrog-aç:'to p ,r trinta di ...s,
Ao Major Graduado
de L,ftlnleria.
servindo 'dI' Mllj ....r no Batalhão
Nacional de Caçadores
de Suntan-m
, Juaquim Antonio
da Costa
Freire J prorogaçào
por trinta dias.

-

..).-5Ç· ...-

eonfirmadas
por Rlla Ex." o Marechlll.
as licenças
que 01
Sra. Comman dnntce da 1.\ 3.~, e [) .. Divisões Mil·tales·, participa.
ram ter concedido
aos Olliel;ws
f1hUIXO Dlellci.)n,
na conformidade do §. II da d,.termiu<lçào da Ordl~lIj do Exercito
N.· 68 de J4
de Oalubro de 18[) 1.
Ao T('nenlc
do H.egimento de Cavallaria
N: 3, Manoel Antonio
Bello, quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallarin N. 07,
Antonio
Emilio de
:Fontollra,
quinze diaS.
Ao Tenente
Gradu'lJo
do R"gimento
dI"!Infanteria
N.- 7, Alvaro de
Castro SI!rveira
Hom"llI,
qlll!l7.e diilS.
Ao Sr. Coronel
Gradllndo
do j{('gll ellto de Infan:ceria N.·
, João ~
Duar e H.augel,
quinze dras.
. _
~
Foram

uos,

/

O Ch'fe ;.{"in<> do Bolado Maior ~:_~;:
("..,.,-

,.. .. ;

-

~

c/'/
_

.

~

../.

f~~ ..

·dl

N.O
Quartil

Gen~at

17.

na Rua de 8rmto

-! -

Âmbrotio,

e'fl' ft~ .~ Mt.áo

de 185.f>.

ORDEM DO EXERCITO.
em
Sua
Ex." o Marechal
DUQUB PJ!! SU.PANIU,
Commandltnte
Chef~ do Exereuo , manda publicar o seguiote:
DECltETO.
Tendo o Capitão de Mar e Guerra,
Fernando
José de Sa.nta
Ritta , sido nomeado por Decreto de vinte e cinco do mez proxlIJlo
passado , III!pl'ctor da Cordoaria N acionnl:
Hei por bem, (>01 Nome de EL-REr, Determinar
qlle fique exonerado
do loga.r de Di/' rvctor Ger al dos 'I'elegrafos , em que por t'spaço de drzolto annos
desem penhou &~mpre ~om muita (~ircullspecção,
zêlo , e int('llige~'
era, O Presidente
do Conselho de Mini~lros,
Ministro e Sc er etar io
de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tpnhn ass;m f'nll'ndi.
d~, ~ faça execruar,
Paço das Necessidudes , em oito de Maio de
r~iI nltllcento6 cincoenta c cinco. ::;:: HEI, Regente- ~ Euque de
Saldanha.

_.>-:~.-

Sua Ex." o Mnrechal,
nados lenham os destinos

dl'tNm-illa que 08 Officiaes abaixo
que lhes vão dcs ig n ados,

1.a Dil,iSt/o

menGio-

Mzli! ar.

Ajudante
de Ordens dn Sr. Cornm a nda u tc da referida Divisãe>, o
Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N: 3, Símão Jorge
Chaves Pimenrel.
Regimettto
de Cavallaria
N." 2, Lonceiros da RA1NllA.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajuda ntv do Regimellto de Iufanteria N. o ,j, Julio Ceaar Carvalho
da Sdva,
.
Negimet,to
de (;avollm'w
l\' •• 6 •
.AlferE'S, o Alferej do Regune nto de Cavallaria
N: 7, Antonio.E.I11ilia de Fontoura,
•
Batalhâo de Caçadores N.· 8.
..
1 encnte Graduado,
o Tenente G raduado do Ualalbao de Ca~adoo
res N: 3, Antonio Moreira Bastos Jnnior.
•
Regim~~Ll() de lnfantena N: 14:
1enentc Grndnadn,
o Iell('ole Graduado
do Regimento
ueJnfonteria N." 3, Felix Bernardino
de Qu irClZ.

--~~---

SlIft E'(." o MarE'chal, manda declarar o seguin'e:
LO Que o Cap·lão Gradol\do do Bal;dhão
de Cllçau()US N.· 4,
Feliliherto José Lopes, exercêo as fUllcções
Ajudante do Ple.DlO
(.;urpo Lé,ll.Ao çorcenLe Iilll)~.

ue

•

Q.O
Que é João Moreira
Pinto,
o verdadeiro nome do Tenente
~ Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N" 3, que por A('C'ordam de
~4 de Abril ultimo, pub licado na Ordem do Exereto
N. °16 do corrente anno , foi cond emnado em dois unnos de prisão.

-,.!:th~.--

Sua Ex.& o Marechal,
manda
declarur Aspirante
a Offieial, por
se achar cornprehendido
n as disposiçôes das Leis de 17 de Novembro
de lSn, e I) de Abril de 1841), o Cabo de Esquadra
do Batalhão
de Caçadores N." I) f A.ntonio Candido da Costa,

-""~~.-

Licença arbitrada por: motivo de molcsiia 110 individuo obasao declarado, e confirmada pO'r Sua .Ex. a O lHur~chat.
Em Scssâo do IOdo corrente me,.
Ão Segundo Tenente
do 1.0 Regimento
de ,Artilheria,
José Maria
Dias Grande,
vinte dias para. contiuuar
o seu trnj arnen to ,

---.~'*-

.Licença!

,.eJ(.Btada. concedidas (lOS OJ:fici"eB nbaie« ;nt/.icodn ••
Ao Tenente G rad nado do Reg-irnen to de Cu va lluria N. o :3, Bernardo da Costa Alves,
trinta
dias.
Ao Alferes do Batalhão
de CH~ad()res N.· 1, Thornnz JOEé David
Henriques , prorngaçâo
por vinte dias.
Ao Ca pitâo Gr adun'do do Batalhão de Caçadnrps N.·!), ser vin do ~ls
Orde .. s do Comma ndunte
da 1'." Divi.11O Militar,
João
quarenta
e cinco dias.
Ao Alferes do ltegimento
de Tnfanteria
N: 8, Sertorio
breira,
qunre n ta dias.

Ao Sr. Brizudciro Grud undo do Ht'gimento
José de Figueiredo
Fraaão , trinta d115.

-

de Infnnteria

Ln íaute ,

letlO CaN.· 11,

..~ ..-

Foram confirmadas por Sua Ex." o M ar echa! , ai licenças que 01
Srs, Commanduntea
da La. 3.", e 10.& Divisões
Militares,
pnruciparam ter concedido
aos Officiaes a OUIXO fJIt'lIciollados,
na couformida de do §. 11 da determinaçâo
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14
de Outubro de 1851.
Ao M,'jor Graduado
do Batalhão de Caçadores N. o 6, Arnaldo de
Azevéclo Brandiio,
qllíltze dias.
Ao Tpnente Graduado
do Rt!gimento de Infanteria
N" 9, Franci.s.
•
co Bernardino
de Sá Magfllhães,
quill1.e d.as.
Ao Cirurgião
Ajlldantp.
do Regim,enLo
dt' InfantNia
N. o 4, Julio
Cezar Carvalho
da Silva, quinze dias; a contar de 17 do C(lfrcnte.
Ao Tenente GradllaJo
do Regimento de Infanteria N.· Õ-,_~ncisco~
Ludovino

Humem

da

COdta

Noronha,

~~?~
~

quinze

O Chel_ inlcri"" d. Bt/ado Maior

d~~

C_'~/'
..
'--.

~

N. 18~
O

Quartel General na Rua de Santo .Ambro'l.io, em 31 de Maio
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex.&
Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

Chefe

CARTA

SAJ.DANHA,

em

Com mandante

o seguinte:

DE LEI.

DOM FERNANDO,
REI Rp.gentc dos Reinos de Porlll)!Hl,
AI.
garves,
etc, em Nome de EL-H.EJ,
Fazemos
saber 8 todos os 8111,ditos de Sua Magt'stade,
CJu~ as Cortes Geraes
Decretaram,
e Nó!
Qlleremos
a Lei sf'g'uiutf':
Artigl)
1.. A FOf\a Mil:tar do Exercito
SPl'á fixada
em vinle e
quatro mil praças
de pret eff-ctivas
de todas as Armas para o a n n o
economico
de mil ortoce ntos cincoenta
e cinco a mil oitocentos
cincoent a e seis.
Arl.~"
Oa referida
Fôrça sl'rão [icen cead as seis mil das mencio nad as praças , se as tll'gcncins
do Serviço
não demandarem
que
esu- Il únu-r o "".ia rn e n or ,
Ar!. 3,·
Fica rf'vogada
toda 11 Lcg is l açiio em contrario.
J\<iandâOlos
por tauto
a todas
as Authoridades,
o quem
o eoio
nhecirnento
, e execução
da referida Lei pertencer,
que a cumpram,
façam cumprir e guardar , tão inteiramente
como nclla se contem,
O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino
dos Nt'goclOs d a GIlf'fra,
a faça imprimir,
puhlicar
, .e
correr,
Dada no Paçp das Necessidades
, aos onze de Maio de mil
oitocentos
cincoenta e cinco. = HEI Regente,
com rubrica
e Guarda.

= Dugtte de Saldanha,

DECRETO.
Hei

por bem , em Nome de EL.REI,
exonerar
do logar de Dede Sezunda
Classe do Archivo
Militar,
ao Alferes de lnV Illl,,~tirn Evaristo
do Rego;
por assim o haver rt'q\lerid~,
alIeganclo
motivos attcndiveis.
O Presidente
do Conselho
de MlIlIS·
tr08, ,\h n istro e S.'l'ft'lario
de Estado
iII l('fi no dos N t'gocios da G ~IPrrn , o tenha assim e utendidn , c faça executar,
Paço das Neccs-idades , em vinte e cinco de Abril de mil oitocentos
cincoente
c CIII(;O

senhador
fanteria,

-

HEl,

Regente.

= Duqu'(, de

Sa~danha,

•

'

(~ )

-""~.Por Decreto de 7 do corrente mez , ax pedido pelo Minislerio dos
Negocios do Heino,
foram nomeados Cavnlleiros da Ordem Militar
de S. Bento de Avia , o Tenente Coronel Graduado
de Engenht'fia,
José Antonio de i\ hreu ; e o Capitão do Batalhâo de Caçadores N. 03,
Luiz Carlos de Almeida Botelho; devendo os ugraciados sollicitar do
referido Millislcrio,
os respectivos Diplomas dentro do praso legal. ,

---*~llPORT AlUAS.

=

MinistP.Tio da Guerr», = Rcpartiçâo
Militar.
2.- Secção. _
Sua Magestade EL.REl,
R.gente em Nome do RlU, lia por hern
Determinar,
que o Uonselheu o , J.-sé Bernardo
da Silva, Caprtlio
de Mar e Guerra Graduado,
encarregado
da direcção do fubrico da
Cor vota Portu,
exerça corn ula ttva e intf'rinamt'nt('
o logar de Direet or Geral dos Telf'grafus;
não perce hen do por este Serviço mais vencimento algum, além do que actualmente
tem. Paço das Necessidudes, em 19 de Maio de 181>5. = Duq1{e de Saldanha,

=

=

Ministerio da Guerra.
Repartiçãó
Militar. = 2,- Sf'cção.
Tendo o Alferes Aluml\o do 1.0 Rt'gimento de Artilheria,
Fruucisco
Maria da Gama Loho S"plIlvf'da,
Al um no da E.cnla do Exe rcito ,
perdido o anno por faltas níio j nanfic a das na maioria das Aulas em
que se matriculou no presente a n no l=ctivo : Manda Sua Mageslade
I<:L.REI, Uf'gente em Nome do HEI, qlle, e ru conformidade com
O disposto
no Artig-o 2." do Decreto de 11 de Dezembro de ]851,
Ihe seja descontado
no seu I<-mpo de Serviço. aquel!e que decorrêo
desde 19 de Outubro do anilo proximo passado , alé !J6 dI" Abril ul.
timo, por ser este o tempo de,igllado
no supracitado Artigo. Paço
das Necessidades,
em 13 de .Muio de 1855. = Duque dé Saldanha.

-'*~.-

Sua Ex," o Marec~hal, detl'rmina que os Officiaes ábaixo mencio.
nados tenham os destinos que lhes vüo designados. -

Regimento

de Ca'Vn.llllria N.· 8.

Alferes, o Alferes do Hegimento cleCavallaria
N.·:;, Augusto Carlos de Lemos.
Bat(Jlhâo de eaçadare. N: 3.
Tenente,
o Tenente do H.egimento de Infanteria
N.· 13, Manoel
.Botelho Pimentel SarmcllLo.

( 3 )

Reaiment« de Tnfanleria N. o

~.

Antonio José
Alf ..res , o Alferes d~ Hegimenlo de Iofanleria
N:17,
Gonçalves.
Re{rámenlo de [nf'anleria N.· 1'7. '
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do l1egimento de Infanteria N.· 11, Joaquim Augusto Mai:lcllIt!nhas Bastos,

-.~.-

Constando que os Conselhos Administrativos
das Praças de Gueria, nào tem dado exacto cumprimento
ao disposto na Ordem do
Exercito N.o 5~ do anno de 1853, a respeito dos Recibos interinos
das rendas dos terrenos das mesmas Praças,
que deveriam ter sido
enviados para o A rsen al do Exercito,
e d'llli transferidos para a Pagadoria da primeira Divisão Militar:
manda Sua Ex." o Marechal,
qUI! os mencionados
Conselhos
Administrativos,
satisfaçam
promptamente ao que se arha determinado,
enviando áquelle Arsenal.
os
Rt'CI1)OS dns sobr editns.
r endimeutos , e que outro tanto se faça no
futuro, a firn de que por ali se pratique regularmente
a transacção
ordenada,

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

Licença» arbitrada, por motivos de molesiia ao. Offioioe« aba;zo de.
ctarodos , e confirmados por Sua Ex. & o Marechul.
Hm Sessâo de 7 do. corrente me'1..
Ao Aspirante da Repartição de Contubilidade
do Mini8lerio da Guerra, Antonio Joaquim Lopes Cardozo , uiuta dias para se tratar ,
Em Se.ssáo de 18 do dito me".
Ao Capitão de Artilheria,
Lente Substituto das Cadeiras de Malhe.
mntico da I..ser la Pnlytechnica , Francisco
da Ponte e Horta,
setenta dias para se t-ra·IM.
Ao Maj, r Graduado d" Regmont«
de Cavailaria N. o 3. Bartholom(>u Pes,allha
de Mendonça Furtado , noventa dias para se tratar,
Ao M«jor Governador do Oastelto de S. SebastiflO da I!ha Terceira,
João Manoel PNeira da Silva, quarenta dias para fazer uso dos
banhos do Esturil.

-.~.-

ldcença.

regIstada.

concedida. ao. Ofjic;,.,e. abaixo ind'cadn ••

Ao Major Graduado do Regimento de Infanterla
N," 3, João Dias
Mallwiro,
trinta dias.
Ao ~lferps addrdn 80 3." Batalhão de Veteranos , José Augusto Carneuo de Azevedo, prorogaçào
por seis mezes,

(4 )

-*~.Foram confirmadas
por Sua Ex." o Marechnl,
8S licenças
que
Sra. Comman dantea da 3•., e 4." Divisões Militares,
participaram ter concedido
aos Officiacs fi baixo mencionados,
na conformidade do §. II da determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de 14
de Outubro de 1851.
Ão Tenente Coronel Graduado de Artilhería,
Commandante
da Sub»
Divisâo Militar da Horta , Roque Fruncisco .Furtado de MelJo,
oito dias.
Ao Cirurgifto M6r do 3.° Regimento
de Artilheria,
João Lourenço
de Almeida Soares, oito dias.
Ao Al(eres do Regimento de lnfanteria
N" 6 , Antonio José Villar,
quinze dias •
01

.o

Chefe interino do Estado Maior do

Quartel qener.al na Ruo de Santo .Amb"Q'l.io, em ó de Jv..nho
de 1856.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex.· o Marechal
DUQUE DB SUDANHA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
por

Decreto

de 29 de Janeiro

Commandante

em

ultimo.

Inactividade
temporaria,
Para esperarem cabimento para serem reformados,
o Major Graduado do Hpgin\ento
de Ca vallaria N" 4·, Francisco
José dos SOQtos, p o 'I'eueute Gra J lindo do mesmo I{pgimento,
Domingos José
Lourenço;
o Capitão Graduado
do Hegim('nto de Cavallaria N" 8,
Joaquim Carlos Anjos Vif'gas de Oliveira Freire: o Capitão do Ba«
tltlhão d ...Cacudores N:7.
João Antonio Leão; eosMajores
Grad uadns , do Rl'giml'nto de Jllfanteria N:9.
Rodrigo de Freitas e
Mt'IIo, e do Regimento de I nfan ter ia N.· 11, Jacinlho Fortes.

,-.~~.-

Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionados tenham
os df'lItillOi qlle Ihe8 vào designado ••
Deposito r;rrot de Cacaltario,
Fucuh ntivo V"'f'finiln .. , Il Fuculmtivo
Vett'rinario do Regimento de
Cavulbn ia ~ .. 2, Lanceir os da H AlN fU , José Maria de Sá,
Regimento de Cav"ll'J,.zn N.· 2, Lanceiros da RA1NHA.
Facultativo
Veterinario,
o Facultat;vo
Veterinario
do Deposito Geral de Cavallaria , Francisco Jusé Pmto,
Hegimento
de Caootloria N. fJ 1.
~8pitiio da 4.& Companhia,
" Capitão do Hegimento de CavalJaria.
N.- 7, Januario 'I...-ixeira Duarte,
Regiment() de Cavalldria N." 7.
Capitão da 1 & Companhia,
o Capitão do Regimento
de CavaIlaria
N.· 8, José Pedro dos Santos Salgueiro,
Regimento
de CavaUaria N.· 8.
Commandante
da 3.& Compa nhia , o \1ajor Graduado do Regimento
de Cavallari« N.· 1, D. Manoel de SQUia Coutinho;
continuan ..
do lia Commi&são em que se acha,
AlfNe! Graduedos , os Alferes Graduados
do Rt'gimenlo de CavaIIaria N.· 2, Lanceiro s da RAINHA.-,
Antonio de Almeida Coelho
e Cempos ; e Luiz de Alm.·ida Coelho e Campos."
_
". ~
Prura dt b'drt.mm..
"
•
Actdldo.J ~:T-ef)epte addído ao Forte de Almada, FranCISco de M,~~.uda. e Mott ...
Sua Ex,"

f)

--4t

..

-

'_""

"".

•

( !)

.

~.~jfI,---

Licença. arbitrada,

-*'~.---

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o seguinte:
1.- Que o Capellão do Regimento
de Infanteria
N" 15, José
Tgn acio Palma,
sór"enie gozou sete dias da hcsuça publicada pela.
Ordem do Exercito N," 1112 do corrente anno.
Que o Tenente addido á Praça de Campo Maior,
Manoel
2.
da Gama Lobo, desistio da licença publicada pela Ordem do Exercito N. o 12 do corrente anno,
0

por motioo« de molestia ao. Officioes abaieo de.
claradoe ; e confirmada. pot' Sua .EóIJ. & o Marechal.
Em Seuáo de 4. do meti pl'oxamo pa sado,
Ao Major Graduado do 3.u Regimento de Arulheria , Manoe] Clau.
dio de Figueiredo Coutinho e Vasconcello , noventa dia para se
tratar em ares patrios.
Em Sesul» de 14 do dito me".
A/) AlfP.fes G~aduado
do Regimento
de CavullMin N. o 8, Llliz de
Almeida Coelho e Campoa , sesseuta dias para continuar a tratarse em ares de campo.

---.~.-

LU:enço, re~i,,(Jda. concedidas ao« (~f.i~ci'e. (11)(1;:"0;nd;cf/(I .,
.Ao Tt'Ilt"llte Quarlt·1 M"8lre do Q: 1{l'gilJlf'llto de Art lberu«, Diogo
Joào Duarle,
prorogaçiio por quinze dias.
Ao ,\11'1'(1'.do ({eglllltinlo de Cavallllria N: 1. Fernando Maria de
Stí Canwl,), prorcgaçà .. por vin te e cinco dias.
Aro Major Graduado
do Bara lhâo da Caçudores
, .0 a, José de Frei.
tas, Pin Lo, sessen la dias.
Ao Tenente Graduado do Rligimenlo de Infanteria N:2, Rrandsco
Bernardino
de Sá Magalhacs,
dois mezcs.
Ao Alferes do Hegimento do Infanteria
N.· 6, A ntonio José Y. iiiar ,
quarenta e cinco dias.
Ao Tenente Graduado
do Rf'gimt'nto de Infantaria
N," ]1, André
Francisco Godinho,
qlJarl'nla dias.
Ao Major Graduado do H.egirr.enlo de Infantaria
,. 16, Eleodoro
Xa vier Bezerra,
quatro mezes,
Ao Alferes do Regimento d(' Infanteria N :17,
Fernando de Almeida Loureiro e Vascollcellos,
quinze dia ••
Ao A uuitor da 3 Divisão MIlitar, Francisco de M.cllo Lemos e AI.
vello , $Oi.enla dias.
&

..

N.o 20.
QutJrtd General na BUG de Santo AmbrQ'!.io, em l~ "

Junho

de 185;).

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex.·

Marechal
DUQu'& D'& SA.LDANUÁ, Comlllondante
Chcft! do Exereito , manda publicar o leguinte:

em

Estando chegada a t'pocn em que devem ser arbitra.das as li~en.
ças para uso das aguai thermaes , e tendo-se notado n e~tel ~Itlmos
annos o extraordinario
numero de Ofilciaes e Empregad01 civis do
Exercito que concorre ás Juntas nesta occa siâo , Sua Ex.& o Mare-chal , a fim de que se não exceda a respectiva verba do Orçamento
destinada áll ajudas de custo, manda recommendnr
a observanria do
disposto no Artigo :>1 do Regulamento
Geral do Serviço de Saude
do Exercito,
de 2 de Dezembr.o de 185~', devendo ainda ali J u~tas
rC'co~h('cer de um modo preciso se as eircumstanciue
phy.iras dos mspcccionados indicam o uso das ditus aguai, 011 de outro tratamento,
para opinarem conformemente
a ostu ob.ervaçiio,
e procururl'm
mesmo saber se do tretarnento
pelas agnas t11\rmacs Pro annos, successivos e ada um dos inspeccionado.
tem colhido ou não proveuo , para
se evitar assim a reperiçâo de Iicenças a indivíduos que nenhum par·
tido salutur
1~t'(JIt'rlHlo, ou a qut'm outro tr a t a m e n to seria mais proveitoso, assim corno a alguns que eslando restnbelecidos , pretendem
enrntudo continuar
n usar das aguas, fundando-se
em preconceitos
vulgares. As Juntas devem ter em vista todo o transtorno que póde
causar aOI interessados
o nã(l seguimento dos processos da. inspecções , que de certo se ualá quando as licenças não estiverem clara ..
mente justificadas,

+

-.~.-

'-o

lIavendn-se
obeervado , que algumas informações e guias d~ as,«,nlamento de praça, pertencentes
ás praças que mudam de destino ,
ou ~as,am de uni para outros Corpos,
nào SilO coordenadas
com a
devida clareza t' eX8('tidào,
pois algumas tem .ido enviadas
a este C ' 4.
Quartel General com erros, e faltas nota veis noS 8eus differentes pon- ~""
toa; e sendo de absolutá necessidade que taea documentos,
ou quaea-":J;f:,_r.:
(Iuer ,outros rdat'vol á~ mesmns praçal, st'jarn ~eitos e combinados ~om
'''{I'
a maior certeza t como prova Io>gal e verdadclra da biot;rafia mIlitar ;-"-:de cada um: manda Sua Ei. & o l\1arechal,
rrcommendar
aOI Srs.
Commandanlél
de Diviaão, Oommandantt!8 dos Corpos, e mai~ Au.
tborldadt>1 Militares a sua maior attenção e cllid.ldo na fllctura da.
q~II,,~i' port ute f'xpediente
para que não Eejn reeneUido, I~Rl se
achar conformf! as. Ordens eO: vigor. que authori.am
IIi ccmpetenles
Y~rball; e dftermina,
que todas as AUlhoridade.,
á. quae. forem en·
•

",

•

viados taes docnmentos , procedam logo a nnalise, indispensavel dos
rnesmos , para conhecerem se estâo conformes; e quando assim os nâo
acharem,
ou se lhes offereça alguma duvida, sollicilarão directamente os esclarecimentos
uecessarios , ou" se fôr.pteciso , devnlvcrà» os
papeis para serem reformados,
indicando os pontos, cm que encontrárão falta, erro, ou engano.

---.~.-

Sua Ex.· o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo menciOto
nados tenham o~ destinos que lhes vão designados.
6,. & Divisáo Milritcw.
Cirurgião de Brigada,
o Cirurgtão de Brigada da 7.~ Divisão Militar, A,ntonio José de A breu.
7. a Divz'sáo Militar.
Cirurgião de Brigada,
o Cirurgii10 de Brigada da 6." Divisão Mili.
tar , Joâo Pires da Malta Pacheco.
~'. o Regimento
de A1'tilherin.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Regimento de Cavallaria N'" 1-,
Antonio F-austo Namorado.
Rt!gimenlo
de Cavf1.uaria~ N.· 1.
Cirurgião de Brigada Gr id ua do , o Cir unriâo de Brigada Graduado
do ~.o Regimenl.o de Ar tilb or ia , Luiz Maria de Assumpçâo,
Re~imcnto de lnfanleria
N. o 1I,
T~nf!n!e, o Tenent~ do HcgiOlcn'tú de lnfanleria
N.· 4, Caetano
Borges.
Regimento
de Infanteria
N. o lS,.
Tenente Graduado,
o Ten en te Graduado do I{pglm.ento de Infante_
ria N.· 9, Antonio Maria de Oliveirn QUf!ir6z; pelo requerer.
a.· Bat alliâo de Fet eranos,
'
Addido,
o Tenente Coronpl reforrnado , addido ao 1.. Batalhão de
Veteranos,
Francisco
Machado Bel!o.

---.~.-

Licença. ,.eg;dada. concedida. aos OJ.ficiIlC' (Jba;zn indicado,.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Cavallaria N"~,
Lancei.
r08 da HA INIIA, .Ioão de B,lrro$ Saldanha
da (jaula,
trinta dias,
Ao Alferes do Batalhão
d« Caçadores
N," 1, Thornaz José David
Henriques,
prorogação
por vinte dias.
Ao Capitão, do Balalhão de Caçadores N: 4, João Pedro de Mendonça,
prorogação por quinze dias.
Ao Capitão Graduado
da Batalhão
de Caçadores
N.· 6, Vicente
José Borges de Medeiros,
trinta dias.
Ao Cirurgião Ajudante do Batalhão
de Caçadores N" 9-, Mathcn
~
Fdippe Corrêa,
vinte dias.
/:?
Ao Capitão de Infanteria
em disponibilidade,
José Ma~a
Gj'étÇa,...;:" :'
Soares e Sousa, quatro mezes,
<: .~
,/

,-<.<.

f:/'
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Quartel General na Rua de Santo Ambro'l.io·, em 16 de Junlto
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua Ex.· o Marechal DUQUE DE SAT.DANHA,
Chef!! do Exer\:lto,
manda
publicar o st'guinte:

Com mandante

em

Por Decreto» de 4· do corrente melll.
• Tenente,

o T'cuenu-

Bat alh á» de CtJçadOf'es 1V.• 1 •
G ruduado , A ntonio da Costa

Monteiro.

lJallltltrío de Caçadores N.· 3.
Tenente
Graduado,
brhdade , Antonio

o Tenente
Balthaxar

Graduado
dtl Soma.

de Infanteria

em disponi-

Balalh âo de Caçadores N.· 5.
P.:tra. gozar das vnutagens de Capitão de 1.~ Classe, por lhe aprovel.lar o ~eCrd()
de ,1. de Jnn eiro de 1837, o Major Graduado,
Joao Possidonio Corrê« de Freitas.
Bala/lido de Curar/ores N.· 6.
COlIJllJnndantf'
ela 3 " Companhia,
o Major Graduado de lnfaoteria
em di.pollih

• Capllao

lid ade , José

Soares

de

Alhergaria.

da 8.· Uorupan hia , o Capitão Graduado,

ges de Med.>iros.
Alferes,
o Alferes de lnfunteria
Guedes Qumhollf's.

Vicente José Bor.

em disponibilidade,

Jorto Augusto

JJatalhâo de Caçodore« N," 7.
Capirào da 3.a Üompau hin , o Capitão Graduado
do Batalhão
de
Caçadores N.· I, Malloel Joaquim .Mascarenhas.
.
Regimento
de Infmderia
N: 1.
'1 e ne n te, com a ali tig uidade dt' 6 de Maio ult imo, o A lferes , Ma.
noe l Firruillo da 'I'riudado Sardinha;
por se achar hubtlilfldo
COI!'
o CurDO dI! En~enheria,
e ter completado os dois 80nO& de SerVIço neste Posto,
na c nformid ade dos Artig-os iHi." do Uecrcto de
12 de Jallclro de 18~7, e I: da Càrta de Lei de 7 de Agosto do
811no proximo passado,
Regimento
de Tnfanteria
N.· 4·.
Comrn .. ndant .. da l a Corupa nhia , O Mujor Ufaduar10
ele lnfnntcria
em disponihilid
ade , FreuelÍeo
Lourerço
Pues
• CElpltàn da 7." l'llmpHnbia,
o Capilão
(i,aduado
lnllllllena
N.· 7, .losé l\fMia Bernardes.

Regime'Lto

de InJ'0llteria N.· 9.
Graduado
do Ilegimento

• CapitTlO .Ia 5.& Cllmpanhia,
o CapltilO
• lutllllteria
N: U, l\lauocl CllbruJ.

.
".

'
:0,

de H'JllSa e ::-;,1.
do Uegmlent9

•

de

de

Tenente Graduado,
o TenE'nte Graduado
de Infanteria. em disponibilidade,
JOllO José de Oliveira QIAf'iroz.
Regimento de Fnforüerio N.· ] 1.
,Capitão da 6.a Companhia,
o Capitão Graduado do Regimento de
lnfanteria
N.· Q, Sebastiii« da Malta Moniz.
Capitão Gradllado,
o C .. pitâo Grnrluado
de Infe ntcria em disponi •.
• bilidade "l<'rancisco Marques de Carvalho.
Regimento de [nfantorta
.N.· 13.
Commandante
da b:" Companhia,
o J\lajor Graduado de Infanhlfia
em disponibilidade,
José Teixeira Hehf'llo J unior,
Capilãó da B." Companhia.
o Capitão de Infallteria em disponibil.dade , Manoel Joaqurn G )m's dos Santos.
Regimento de l nfautcria N.· 14,.
Capilão Graduado , o Capitão
Graduado
de Iutnnteria
em disponibilidade,
Victorillo José dHS Neves,
Regllllcnto de I nfanteria N." 18.
Tenente,
o Tenente de lnfanteria
em drsponibilidude , Antonio Carneiro de Mello.
Tl'llpnte Graduado,
o Tenente Grf,lduado de Infanteria em disponibilidade,
José Maria Pereira Pinto.
C01'PO
Telegrafico •
• Tenente,
o Tenente Graduado,
Manoel Alves.
']'cnenle,
continuando
na Commissân
em que se acha, o Tenente
Graduado de Infanteria , N1Ino C .rr êa Monção.
To-re de S. Pie.ente de Belém.
Addido, o Sr. B! igadeiro reformado,
Antonio Candido Cordeiro Pi.
nheiro Furtado.

Praça de Valença.
Major da Praça,

o Maj,)r do Batalhão
de Caçadores N.· 4, Manoel Ferreira de Novaes.
Commissôe« activas.
O Capitão Graduado
do Regimento de Cavallnria N,·6, José de Li.
ma e Silva, a fim de ir servir na Guarda .Municipal do Porto; o
Tr-ue nte de Iufsnteria , Sebastião .José de Sampnyo;
os 'I'errentes
Graduados de Üa va llur'ia , Alfr e io Pereira do Carmo, e Antonio
Jonql!im Rodrigues de SlllIsa; e os Alferes, de Cavallarta , João
Eduardo Castellani,
e de Lnfunteria , José Pereira de A lbuquerque; todos em disponibilidnds
; por haverem sido nomeados para
Commissões do Serviço Puh!iro.
Inactividade
ieovporaria,
Tenente,
o Tenente Graduado de Cavallarie , Gaspar da Encarna.
çâo , por lhe pertencer,
em consequencia
de ser activa a Comml.são em que se achava, 'quando foi promovido a esta, Grudua-

( 3 )
çâo e não .passiva , como por equivoco era considerado nas respec-'
tivas Lista" de antiguidades.
Sem vellcimento
pelo terem requerido,
os l\fajores Or8d118do~, do,
Batalhao de Cuc;adorE's N;" 6, Arnaldo
de Aze vêdo Brandao,
e
d .. Lnfantcria
em drsponibilidade
, Joaquim
ME'nd~s Neurel ; por
terem sido jul g-ados i nC9 pazes .de Serviço activo u-mporarta ~f'nte ,
pela Junta Militar de Snude ; o Tenente Graduado
do RegllJlento
de Cavallana
N," 1, Luis Pc~ira
MOlIsinho
de Albuquerque
Col.
ta Falcào; Cnpitão
Gr aduado do Rl'gimento
dI' Cevaüaria N" 3,
Joaquim ~alJlIel Duarto ; o Capitão
do Batalbão
de Caçadores
N.· 6', João F3wtista Nunes; o Ca]wllrw do Batolbào de Caçado.
rcs ~ .• 8, M ..tÍ\neJ Antonio
Ferrax ; o Capitão Quartel Ml'stre ~o
Rvgimento de III fanterra N":>. Jo5o José de Freitas;
e o MaJor
Graduado de r nfar.tena t'1ll dispon.h lidade,' Ignacio Joaquim de
Carvalho:
E' para espernrt'rn
cabimento para serem reformados,
o
Capiltlo do Butalhào dI> Caçadort's N.· 6 ;.Antollio
José 'Torres. e
o J'Vlajor Graduado de Infdllleria em disponibilidade
, Joaquim Pedro da Cunha.
2.0 Balalhâo de Veterano •.
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Df'zE'mbro df'1790,
ficando uodido ao referido Batalhão,
o Pruneiro Tenen tr- do~.· Regimento de '\rtilht'ria,
Rozendo da Costa;
por ter sido julgado
incapaz de Ser viço act-vo , pela JUllta Militar de Saude.
3.· BullAlháo de Veterano ••
Reformado na r.onformidn d« do J\lvllrú dto ]6 de Dt"zembro de 1790,
fiCando addldn ao ref..rió(, fh.lulhrlO, o Major dE' IlIfanterla,
Ber.
nardino eOf·lho Sl)arp" de Moura;
Iwl,} tN requerido,
e aprovei.
tar.lhe o Derreto dI' 23 de Outuhro de l8:> I.
3.· Batul'uÍ,o MoveI de /ltiradore.,
Voiwntorios
da Carla.
D.emitlido,
cnllservando a" honras dn Posto, o Capitão ag~rpgado,
Joaqtli:n Ftllppe de Miranda;
pelo lN reollt'lido,
e haver com.
plt.ta1do.o tempo de Serviço marcado no Rt'gulamento
para os Cor.
pos N IlClonucs.
Por Decreto. de ;; do dito mel.
2.- Regimento
de Arti.lfteria.
Commandante
da 9.a Batt>ria, o Mllj"r Graduado de Artilheria elD
disponibilidade,
João Malloel de .vJello.
Regimento
de C'""at!arza N - 1.
Capilão GraduaJo.
o Capitão Graduado
de Cavallaria em disponi,.
bilidade,
Diogo Rllhf'rto H Igj!'S.
Regimento
de C(lvnllar1O N.· ô.
~fprel, o A If"rt>s Ajudanle.
19oReio Maria de Marael Carmona •
.....,uduute I o Alferes,
Antonio COHea.

!
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Batalhâ« de Caçadores N.· 6.
Capitão da 4.· Companhia,
o Capitão de l nfantcria em dlsponibili-,
dade , José Maria da Graça Soares e Sousa,
Batalhão
de Caçadores N.· 8.
Gapellão,
o Presbytero , Manoel J ustiuo de Carvalho Valle e Vas.,
concellos,
Regimento
de In/anteria
JV.· 9.
Tenente Coronel Graduado,
o Tenente Coronel Graduado de Infanteria em disponibihdade.,
Roberto Joaquim Cuibern,
Regimento de lnfantena
N.' 10. Alferes, o Alferes de Infanteriaem
disponibilidade,
Valentim Evaristo do Rêgo,
P"'llça de S. Juliáo da Barra.
Segundo Tenente Ajudante,
o Sargento Ajudante do lo' Regimento de Artilheria,
Cazimiro A IIgusto.
Torre de S. Vicente de Belém ..
Reformado na conformidade
da Lei vigente, ficando addido á referida Torre, o Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento de Infe ntcria N." 13, Barnabé de Carvalho Vionna;
pelo ter requerirío , e
haver sido julgado incapaz de Serviço activo, pela Junta Militar
de Saude.
Forte de Nossa Senhora (la Graça.
Governador,
o Sr. Brigadeiro G rad uado de ln fa nteria em disponibi,
lidade , Joaquim Antonio de Abreu Cnstello Branco.
Real Colle{(io M·,iitar.
l'enente,
o Tenente Graduado
de Infanteria,
Francisco Podro Ce.
lestino SOOf<>$;
por lhe pntenccr,
visto haver-SR mandarlo consi• derar na effectivid-ade do logar de Offieia! do Estado Maior do referido Collegio,
desde 13 de Março de 18,)1.
Commi.~jôes actroas,
O Major Graduado do g." Regimento de Artilharia,
Pedro Vieira
Gorjào ; por se achar empregado
no Ministerio das Obras Publicas.
Inactividade tempnraria,
O Major Graduado
do Regimento de l nfanteria N.- 17, Antonio
JOllql1im Ferreira,
de caaujro por espaço de um a n no , «m consequeueia do seu múo comportamento
, e pelas irregulur idudes praticadas
no Cómmando
da Companhia,
IIrlO tc ndo mostrado
ernenda alguma
no seu procedimento
com os seis meZ6S de castigo q'16
esteve naquclla situação.
1: Batlllhâ() de Velef't1'YUlI.
Reformados na conformidade
do !\Ivrtrú de 16 di' Dezembro d 1790,
ficando arldi(los ao refendo Ba'"fh;lll,
os :\1ajores G radundos do
• Itegimento
de Iufantoria
No" l s , J"sé Est.misláo Laclleva. e Ra'. fael AQtonio Mendes de Moraes ValIe; pelo terem requerido e ha-

([) )
verem sido julgados incapazes de Serviço àclivo , pela Junta Mili.
tar de Saude.
2.· Batolhâo de Veteranos.
Reformado na conformidade
do Alvará- de I G dI' Dezembro
de 1790,
ficando addido- ao refendo
B<ltulbilo, () 'I'eue ute de Cavall~lria ,,>m
~ inactividade
tetnpnrar in , Gaspar
da Encarnação:
por 1(,r, SIdo Jul~,
gadu to ce paz de Serviço activo, pela .lun t a Militar
de Sl1udc.
'l,· Batolliâo
de Fcternno«,
Rdormado
na conformidade
do A lvarú de ] 6 dc Dozr-m hro de 1790,
fl<'ando addido ao sobre dit o Batalhão,
o Major Graduado
do Ba.
tal hào d« Caçadores N." 3, Antonio do Mellillo
Deos B(ltel.ho;
por assim o dt>SP.1'H, e ter sido julgado incapaz de Serviço activo,
pela Juuta MilItar de Snude ,
Componlaa de Veteranos dos Açôrcs •
.Addirlo, o Major refor mado , Uuetuno José Vianna.

-.~.-

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionados tenham os des ti nos que Ihl!~ vão designado ••
LJatalhâo de CllçlldOl'es N." 1.
Capitão
da 1.& Companhia,
o Capitào
do Batulhâo
de Caçadores
N.o 7, Manoel .' .. aquirn Ma@carenhas.
Bnlllt!/{ío de Caça,tores 11.'.· 4.
Major,
o Major do B.f'glmento
de Lnfa n tcri e N," 9, Francisco
Da.
mllzio Roussado Gorjào;
continuando
na Commissâo
cm que se
acha.
Capitão
da 6." Companhin , o Capitão
do Batalhão
de Caçadores
N. o 6 ,. José Mal ia da Graça Soarps e Sousa.
Commalldante
da 8.a Compauüra
, o .\1aj. r Graduado
do Batnlhâo
de
Caçadores N.· 1, Joaquim Ignacio Mousiuho da Silveira Gouvêa,
JJafatntlo de Caçadores 1\' ." G.
Commnndanle
da 4.,a Companhia,
o Mnjor Graduado
do BalalhZo
de Caçadores N.· 4, João Pedro Shwalb ark,
Bfl.fal"âo de Caçadll1'r:s 1\'. o 7.
Commnndanle
da 3.& Companhia,
o Mlljor (Jrndllodn do BalalhrlO
de CaçadOrf'8 I'" 4, Antonio Lucio T ..II(>s Corte Real.
Regimen10 de !lIj(Jnle"it' 1\'." ] 4.
Capitão da il .. CompanhiA,
o Capiltw do Ucgimento de Infanteria

N: 9, Manoel Cabral.

---.~~.DECRETO.

,
II?vendo_s(' verifIcado qlle o Padre Capt>lIrlO, José PlIlrr.eiro
felJrelro nào tem completos os nnuos de Serviço para a reforma que

(6

)

se lhe conf ...rio no Decreto
de tres de .Taneiro 'do corrente
1I,.j por bem Determinar
em Nome deEL-HEI,
que o meucionarlo
Decreto
fique sem effeito, O Presidente
do COIIS('lbn de Mi.
nistros , Ministro
e Secretario
de Est ado interino
dos Negoci()~ da
Gu-rru , (l t.-n hn assim entendido
, e faça executar, Paço das Necessidades , em quatro de Junho de mil oitocentos
cincoenta
e cinco. =
REI,
H.cgeutc.
= Duque de Saldanha.

por

lárso,

811110:

--_.>-::J-~.---

Accordam
os do Supremo
Conselho
de Justiça
M·)itllT, etc. Que
eonfimaru
por sem fundamentos
a Sentcnça
, que. t'HI 1.alustallclll,
por falta de prova legal,
absolvêo
Q accusa
do , Wel1ce~láo
José de
,Jt\~ueir,~d<l Pereira,
Secretario
da 6.a Divisào
l\Jilitar,
addrdo
ao
Mmisterio
da Guerra,
do crime de fal sificuçâo
do H.l'c.uo,
que f.,z
objecto da pronuncia
de fui. 34 v,"; f' mandam que seja 801to. Uso
boa,
ern Sessào
de 2 de Junho
de 1 Ró:>, = V, de E~lfl·moz,
=
B. de Pernes.
Barão de Aguiar.
Alves, = Truvassos.
B. de R~boredo.
= Fui prcsento , Carvalho,
Promotor.

=

=

-.~*-

LICença,. "f;!!idada. concedidas aos ().IjiÚ.'ICR abai:r.o indicadml.
Ao Tenf>lltfl Grnduado
do Ht>gilllento
de Cavalluria
N ." 3, D, TlIo.
IUUZ l\I'lfiu
de Almeida,
tres IIlI Z"S.
Ao C 0.1 pi Iã"o (Tradllaún
Aj udun te do H,eg:mento
de Infunteria
N," 13,
J()~lO'I'eixeir a d e Atmeida
QII irox , vinte dias.
Ao M.lJor de l ufauteria
em disponib.hdade
, Barão de flarct'lird.Jos,
sessen ta dias,

->lO>-X~*-

Foram
confirmadas
por ~lIa E,.,- o 1\11Irf'c}lOl, 85 [icen as ql e
os Su. ComOl:lIldall!('S
da La, 4.,a, e 7.& Divisôes Milltart's,
parlicrpa.
ram Ler concedido
aos Ofticlae~
a halxo menclollados,
na ('01' formlpa II' do ~, tIda
deternlluaçflO
da Ordem do .Exercito ~,. 68 Ue J4de Outubro
de 1851.
.Ao Prim,·iro Tellf>ntc do 1.. Regimento
de Arlilheria
, l'heodoro
JObé
da Solva Frl'lr~,
quinze
dias.
Ao T~n"nte
Graduado
d" H('girnenlo
de Infanleria
N.· 3, Antonio
Gl)nçulvt~S da S Iv .. , <)Ilillzf' rlias.
Ao Major Gradua,]o
Jo lte;;II(II~ltlO de lllfantcrin
N.o 11, João Cor.
rêa, seis d ius,
Ao Alferes dI) Hegim~nto
de Infanteria
No" 17, José Joaquim
Cor.
rêil de Lacerda,
qninz,~ rlills
Ao .M:.ljor <7rac!uado
coUl Exercício
de Mnjor noBatnlhão
t'\nriolld
de C ...çad'll'es de Suntareru,
Joutjuim
Alllonio du Co~ti:l l?rt.:ire,
5eó.iClIla
dias.
ç

QtuwJd

General

fId

La ctt

SfWÚO

AmbJ'.Ol1,jo,

em '!l3 tU I'u,.ho

de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe

Ex." o Marechal
DU:QuE DE S,,\l.J),.I.NH.\, CQDllDGodante
do Exercito, manda publicar o IlPguirrte:

em,

DECRETO.
Conformando-Me
com a Proposta do Ma,rt'Qhal, Duque de Sal.
danba , Oommandanrs
em Chefe do Exercito:
Hei por bem, D~.
terminar,
em Nome de EL REI, que o Tenente Coronel do Regimento .de Cavallaria
numero quatro , Jl>sé de. Vusconcellos Corrêa ,
qll~ ?eIXOII de ser promovido,
em cOllspqllenCla dos acontPC.lmentoli
JlOhtlCOló.,qye tiveram logar em mil oitocentos quarenta e $t'11I, COI~.
te fi antigUIdade
do Posto de Tenente Coronel de dezenove de A\HlI
de mil oitocentns quarenta e sete, em attençâo .aos relevautes Serviço~ prest ados por este distincto Official cm dlff"!elllf's épO(,BS, ao seu
.J'econh('cl(i~ mereoime nto , valôr , e aptidão. O Pre~ider~te do Con.sclho de Ministros,
Ministro e Secretario de E~tado mterrno dos Ne~O(,IOS da Guerra,
o lenha assim entendido,
e faça executar.
Paço
uas /'I:ecl'ij&idarlPI. em cinco de Junho <te mil oltoce ntoa cincoenta e
cinco.
H l!:.I, Regente. = Du'ltu: cU Saldanha.

=

--~-

Sua Ex.· o Marftchal, determina que os Officiaes abaixo meneio«
nado. ten ham os destinos que lhes vão designado ••

Forte de Noss« Senhora da Graça.
Ajudante de O.dens do Sr. Governador
do referid-o FOJ"U!, o J\lreres <Trllcluado do Batalhão
de Caçadores N.· ~ ,Antonio
Xavier
de Abreu CaliiLello Branco.
Regimento de Cavallaria lf. o 4.
Tenente Graduado,
o Tenente Graouado
do Regimento .pe QavflI.
Iarra N.· 3, Bernardo da COita Alves.
• •
JI
Regimento de Infurüeria.
N.o 3.
Carll,ao da Ó. Oompanhia,
o Capitâo do Regimenlo de Infanh'ri~
N: 4" J(lsé Marill Bernarclea.
Alf.·rt·s, o Alferes do Rftgimenlo de lltfanteria
N.· 8, Manoel Joa.
tlU1U1 dos S.wtos:
pelo rllquerer.
.
._
Regimento de lllfantcria N.· 9. .
. .
Cnll'tao da õ.· Companhia,
o Capitão da Compa1lhla .de ,pepot1to t
Bernardo Taveira Cardo.o.
1.' Bat(Jlháo de YeteranQ4.
.
.Arldicl". o 1'eoPllle reformado addido ao 2." Balalhão
de Veterano$,
RJJlcndo d.a 'Coi1SA

••

(~ )
• P·()stoà e vencimento! mensass com que ficaram ()& Officiaes abnixo
. mencionados,
a quem 110 mez de Maio proximo findo, foram reguladas as reformas que lhes haviam s:do confer idas,
Marcchaes de Campo com 71'>$000 reis, os Brigadeiros Gradulldos,
do Regimento de Infant.eria N. o 6, José Joaquim da Silva Pereira, reformado pela Ordem do Exercito N. O] O de 31 de Março ui ...
timo; e de Infanteria
em inactividade
tempnrorio,
l"irmin(, José
Pereira Rangel, reformado pela Ordem do Exerrito 1\ •• 12 de 24
de Abril d9 corrente anno;
Majores com 3~$000 reis , o Major Graduado de Uavallaria cm iuuctividarle
temporaria , MUIIOPI
Luiz Ferrão,
reformado pela Ordem do Exercito N. o 10 de :31 de
.Mnrço ultimo; e o Capitão de Iufunteria
na mesma situaçào , Lu_
ciano Braz da Silva Negrão,
r efor mnd» p ...la Ordern
du EXNcito
N~· 48 dft 12 de Outubro
de 18M.; CApltào CI'Ul 20$000 reis, o
CapitàoGradundo
de Cavallar ia na ITlPSIIHl situação,
i\ntoni.l .losé
de Souss , reformado pela Ordern do Exercito N. o 9 de 2 t de .Mar.
ço ultimo; e Tenentes com 15$000 reis, os r\ Ifrres de In fantrria em
inactividade
tempornria , Jouquim Lei ... , r.·formado pela Ordem
do Exercito N.041 de 'l de Setembro de 1851., e B ..rnarclino .10.é
da Silva, reformado ppla Ordem do Exercito N.· 4. de 6 de Ii'e_
vereiro do corrente an no,
Sua

E". oM'Ilrechal,
&

--.~.--",,~

Que o Alferes do Regimento
noe l d" B,trros, exer cêo as fUllcçõn
desde 21 de M.uço

..

ma nda declarar

a 3 de Jllllbo

o seg'lJinlf':
de Infanteria
N. °18, Jos,{ Ma.
de Ajudante do mesmo Corpo,
do corrente anno.

Licença. arbitrada» po,. mol,vos

de molestia ao. Officiaes abai~o declara.dos, e confirmaria. por Sua Ex. a u Mllreclwl.
Em. Seudo de 210 do tlle~ p"oxzmo palsfJdo.
Ao Alfp.res do Regimento de Cavullarin N.· 8, };'I'rnlllldo Seixas de
Brito BetlclICOIHl, qlJarenta dias para fazer uso dos banhos das
Caldas da Rainha na sua origl'Ol.
Em SC!lxáo cio J.. do corr nte mes.
Ao Capitão Graduado
do Regiment.o de Infanterls
N • 4, Gabriel
Corrêa de Brito J sessenta dias para convalescer em arei patrios.

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

~nça'
re~;"ad(1' conr.ediriOM a", Of/iciue. abai.ro inóiradn,.
Ao .Capitão Graduado do Batalhão de Caçadort:s N.· 9, João Pinto
Cbryl!ostomo,
trinta dias.
Ao Alferes do Regimento de [nfanteria N.· 16, Nuno~arenhaa
Zuzarte Lobo, cinco mezes.
'.

-,/.
O Che/c interino do RI/ado Maior do F~~rcit9 *-.~

/'

~0~

N.O 23.
Quartel General

M

Rua de Santo Ambro'Z.io, <:m~8 de Junllo
de 1851).

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Marechal
DUQUE DE SALDANHA,
Commandante
em
do Exercito,
manda p"hli(!ar o sf>g'uinte:
CARTAS
DE LEr.
DOM FERNANDO,
REI H.e~ente dos Reinos de Portugal,
Algaryes,
etc., em Nome de EL-B.Er.
Fazemos saber a todos os
Súbditos de Sua Magestadf',
que as Côrtes Geraes Decretaram,
e Nós
Qup.remos a Lei seguintee
Artigo 1.8 Os Alferes Picadores que tivcrf'm completado,
ou pa ..
Ta o futuro completarem
cinco unnos de Serviço effecuvo neste P-os_.
to serâo promovidos n Tenentes Picarlore~.
§.. l.0 A dila promoção,
porém, não poderá ter lognr pelo que
respeua aos act uaes sem preceder informação
do Comma~dantc
do
Corpo,
ou Chefe do Estabelecimcuto
em
estÍ\'e:etll 8?T\'lIldo,. pe-.
la qual se conheça que elles cstao perfPllamenLc lO.lrllldos n~ JOlJo
de espada e lança,
no manejo de clavina
e pistola,
lia equltaçao
nlllitar,
tanto no que di? respeito íl instrucçâo
dos homens, como ao

Cbefe

~"C

ensino

dos caval los

110\'05;

que são robustos

, que sabem

f'xprf'SSar-ie

com energia,
clareza, e methodo na instrucção dos rt>Crutas, e que
estão em circunstancias
de ensinarem os cava\los novos.
§. 2: Nenhuma praça será de futuro promovida ao Posto de AI.
feres Picador,
sem que pelo exame a que deve ser submettida se co ..
nheça que tem as habilitaçocs declaradas
no parngrnpho anrecedcnte, e provar que tem servido por e~paço de dois 8nllóS '. pelo me~IOS, em um Corpo de Cavallaria
, e flue fl'z f'xaUlf', f' foi approvado Il~S eleme~ltos de geometria cm qualquer Estabelecimento
de IlIstr scçao Publica •
• A~t. 2:
Os Tenentes Picadores , que compl<,torf'm cinco an nos de
Serviço effectivo neste Posto, serão promovidos fi Ca pitâes Plcadnrf's.
Arl. 3: Os Cap-itães, Tenentes,
e Alft!rel Picadores percebl·rão
os vencimentos correspondentes
á. respl'ctivn~ G rlldllaçÕ('~' e !trIo lhes
será permittido por caso algum,
passar a Officiaes de fileira •
.Art. 4,· Os Capitãcs Picadores,
que tiverem dl'z annos de cITeCliVO Serviço neste posto,
terào o augmento de vinle e cinco porcen.
to do sell Soldo.
. Art., 5. o A reforma dos Capitães,
Tenentl's,
e A lf"res .Picado ..
lf'S lera logar sómente
quando pela Junta de Sande forem J"ll~?d(\s
trrtalm~nte incapllzl's de Serviço,
e serú regulada
pelo Aharu de
dezeselll de DI!2.culbro de mil setecentos e lloventa.

6) ~ ~~-.-..,~ ~~
~I ~

~~.(,

(fcJ. ~

'"?<-~

~~L._,õ~

~

~

vV~/K-R

~
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Art. 6.'
Pica revogada 8 Legislação em contrario.
Mandâmos,
portanto,
n todas as Authoridades , a quem o conhe»
cimento e execução
da referida .Lei pertencer,
que a cumpram,
e
façam cumprir e guardar,
tão inteiramente
como nella se conrém..
O Presidente do Conselho de Ministros,
Menisiro e Secretario
de
Estado interino dos Negocias. da Guerra,
a faça imprimir,
publicar
e correr. Dada no Paço das Neceseidades , aos ouze de Junho dn,
mil oitocentos cincoenta e cinco. = REI Regente,
com Rubrica e
Guarda.
Duqu« de. Saldanha.

=

DOM FERN ANDO, REI U('g('nt~ dos Reinos de Portugal ;
Algarves,
etc; , em Nome de EL.I{,El,
Faaemos saber a todos os
Subdítos de Sua Magpstade,
qlle as Córtes Geraes Decretaram,
e NÓi
Queremos a Lei st>Klllnte:
Art. L o E' o Gov('TIIO author isado a rdnll'll'rar nos Postos de que
foram demittidos , se assim o requer.-re rn , os Ofliciaes do EXNcilo
a' q1lel1l foi conferida
dermssâo do SPrVH;O Militar,
pelo hnverem p<'_
dido , em virtude de motivos poliucos , desde dez de Julho de mil
oitocentos quarenta e nove.
,
Art. 2.
A reintegração
de que trata o ArtIgo antecedento
não
confere direito ás promoções feitas, uem aos soldos, nem a quaesquer outros ve nci nre ntos correspoudentee
ao tempo, durante o qual
os interessados estiveram dernutidos,
Art. 3"
O prazo dentro do qual se pôde reclamar o beneficio da
presente Lei, é d(> qU31fO IQfl2tN1 flora os irid ivid uos que se acharem
em Portugal,
dtl I is parn os que estiverem nas Ilhas adjacenres , e
de 11m anno p(lra os que se acharem residindo nas Provincias Ullra~
0

mannas.
A rt , 4 o Fica revogada a Lf'gislação em con traria.
Malldâmos,
porta nto , a todas a~ Authoridades
a quem o conhecimento e execuçâo da referida. Lei pertencer,
que a cumpram,
e
façam cumprir c guardar , t[lO inteiramente
como nelJa se contém. O
Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado rnterrno
dos Negocies da Guerra,
a faça imprimir,
publicar e
correr. Dada no Paço das Necessidades , aos doze de Junho de mil
oitocentos cincoen ta c eiu co,
REI Regente,
com Rubrica e G uarda. = Duque ele Suldunfta.

=

-.~*-

Por /JecretoR de 16 do corrente mR.
Uegimento de Caoailaria N. o 3.
Ttlht'nte Graduado,
o Tenente Graduado de Cavallaria
bllidade,
João Fil.ppe de Carvalho.
Cummi.uôes aclt'vos.
O Major Graduado de Cavallaria em disponibilidade,

em disponi,.

Marquei d

( :3 )

Lo ulé , por ter sido nomeado pelo Mini,lerio 'dos N egocios do Reipara uma Com missão do Serviço Publico.
Inactividade temporaria.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduudo
de Cavallaria
em disponihil~~ade, José Lourenço Franco de Muuos ; sem vencimento por
aS;H1n o desejar
. 1.. Batalhão de Fetcrcnos'
Reformado no conformidade
do Alvará de 16. d ...Dezembro df' 1790,
ficando adoido ao refer.do Batulhão,
o Major Graduado de Infanteria em disponibilidade
, .Joaquim Lopes de Mncédo: pt!lo ter rcq uer id o , e hu ver sido j ulzado mcapez de Serviço acti vo, pela J unta Militar de Saude,
o
Ror Decretos de 1!l do dito ?nt'~.
,
Corpo de Engenheria.
.
'1 ene nre , o Tenente de Euzenneriu
dII disponibilidade,
José Mana
Corrt~a da Silva.
o
"
Rc~imtt&to de /nfanlc"ia
N: 2.
.
I'enente Coronel.
o Tenente Coronel Gradulldo
de Infanterla,
Chefe do Estado Maior da 2.& Divisão Milttar,
Luiz de Sá Ozorio ;
continuando
na Connniesâo cm que se ncha ,
CommiSlóclI actiuas .
Major Graduado,
o Mujor Graduado
do 1.. fi('g'imento ilt' Artilhe.
ria, José Maria da Ouuha ; por ler sido nomeado pura uma Commissão do Serviço Publico.
110

lnadividade

tempororia,

Capitães Gruouados.
os Capilttl's Graduados
de Cavalleria
em disponibilidade,
N uno Muria de SOUl3 Moura, sem vencimento por
assim o desejar; e Antonio Lopes SoeilO de Amorim, por tpr sido
julgado incapaz de Serviço acuvo temporariamente,
pela Junta
Milil<lC de Saude,

---.~~.-

Sua Ex." o Marechal,
dete;mina que o Offieia)' abaixo mencionado tenha o destino qlle lhe vai dl'signado.
Regimento de Tnfantcr;a ]\' ." 4,.
Co~mandn.nte
da 8.& Companhia,
o Major Groduado
da de Deposrto , Julio Maria Silvano,

_.,..._.

~.-

..

Sua Ex." o Marechal,
manda declarar o seg-uinte:
,1.. Que o TenE'nte do Batalhão de COÇOd(lrt·S N.· 1, Assiltl'nte
d c!ote Uommando ('m CIl<'fe, .João Alves ,la Silva Lima, uerce as
IUlIcçof>S dE' Chefe de Secção.
desde II do corrl'ntl' mez.
L ~.. QUI' o Tl'nenle Graduado
do Rl'giml'ntl' de Cavallaria N:l',
1!I~Per ..~ra J\1.ollslIlho de Albuquerque
Cotla Fulcão, e () C~Ij,l'lIÜ()
dp .ualalhao de Caçadores N" 8, Manoel Antonio l1'erraz, que Co-

.-

/

(4 )
ram passados á inactividade
temporario pela Ordem do Exercito N.
~l do corrente mel!
é sem vencimento pelo haverem requerido
e não por lerem sido julgados incapazes de Serviço activo temperariamente , .pela Junta Militar de Saude,

=

=

-.~.-

Por Decreto de 18
dos N e;:rocios do lleino,
de S. Bento de Aviz, o
de Veteranos,
Jeronymo
citar daqucl1e Ministerio,

de M aio ultimo,
expedido pelo Ministerio
foi nomeado Ca valleiro da Ordem lU.li tar
Major reformado,
addido 00 1.0 Batalhão
Duarle Ribeiro: devendo o agrnciado sol lio respcct.vo Diploma,
dentro do prazo legal.

-.~{?(.-.

Làccns;as arbitradas p0" motwos de molestia ao. Offic;trf!S abaixo de.
awrados, e confirmada. por Sua Ex. a O Martchul.
Em Sessão de 8 do 'corrente me ....
Ao Cirurgião Mór do Regimento
de Infanteria
N.o6, Germano José
Guedes,
quarenta dias para ultimar a convalescença ('01 ares patrro s,
Ao Alferes Graduado
do mesmo Ht'gimento.
Pedro Augusto dto Sou.
sa , trinta dias para uso de banhos das Caldas de Vizella , na sua
origem; começando
COI li> tio corrente.

---1I~._

1..1cenças re{!istadas concedidas aos Ojjiâ,'lcll abaixo indicado ••
Ao Major Graduado
do Estado Malar de Artilheria,
ser vin do, no
Arst'~al do Exercito,
Joao Franco Xavler e Vasconcellos , qua.
renta dias.
'
Ao Alferes do H.e~iment" fIe Cn vnIlar ia N.~ 1, F(>',nnnuo Maria de
S.í. CoHn"II'), prorngaç:'í·)
pl)r trinta d ra s,
Ao Tenente Graduado
do RcgilJlt'nto -de Uavn llar ia N," 4, Bernardo da <1o,ta Alves , pror ouaçâo por quatro uiezes,
Ao Alferes do Batalh,ào de Cuçado res N.· ], ThoOlaz José David
Henriques,
prorognçâo
por trinta dias.

--~>--5C~I!-

Foram confirmadns
por Sfhl Ex," o lVlaT('chal, as licenças que
os Sra, Commandantes
da :~.a, e 7.a D;visõos Militares,
par t.ciparam ter concedido
110~ OJ1icia(~s ohll'''o
m~lIcj(l"ados,
IIU co nfo rniidade do §. 11 da detcrminar;t,-o da Ordem do Exerctto N.o-68 de J4.
de Oatubro
de l851.
Ao Cirurgião de Brigada da 6." Divisão Militar,
Antonio José de
Abreu, quinze dia-s.
Ao Cirurgião Ajudante
do Regimento
de Cavallaria
N.n 1, João
Baptista llo1h,
oito dias.
.
~.
~";;i~.
Ao Alfp.r211 doH.egimento
do InfantenaN.o6,
Jono Silve ~deS
Pereira,
CJuinze dias.
.......... • ._ .....
"'....

,1-t"'-

--:,,-

O Chefe interino do [ú/ado Maior do _~~.cito.
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N.O 24.
Quartel General na Rua de Santo Am.brotio,
de 1855.

em {, de Julho

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex.&
Marechal
DUQtJE
JUI S!LDANI;A,
Chefe do Exercito,
manda publicar o scguinte

em

Commandanle
t

DECRETOS.
1'(>noo pela Minha Carta R[.:i~,
de 24 de Maio ultimo, expedida pelo Ministel'io dos Negocio~ da Marinha e Ultramar,
Sido Servido Nomear Governador Geral do Estado da India , o Coronel Gr aduado em Brigadeiro,
Antonio Ceaar de Vusconcellos Co~r~a: ,Hei
por bem, -em Nome de EL.H.EI,
Promover o mesmo- Officia! a effectivid ade da SUl! Graduaçâo
c Graduá-lo
no Posto de Marl'chal
de Caurpo , sem prejuiso dos O'fficiaes mais antigo8 da sua respl'ctiva
ela,sse. Outro sim Sou Servido Ordenar,
que esta Sobe!'ana It~llo.
]ur.;af) fique n ull a , e de nenhum effeito , quondo o .agrucl.~do delxil
por qualquer motivo, de seguir viagem para o seu destiuo., ou de
servir no mencionado Ratado, pelo tempo marcado na Lei ;~ao per~~
dendo porém o Posto, e Graduação
que IIU' sâo confl'fidos,
se, pa- ~
la ser empre~ado em alg'lIma Com missão de Serviço , fôr chamado
M~
ao Reino,
antes de findar o referido tempo,
expres-l0 no Decret
l-r;l'J~-r;;;
de dez de' Setembro de mil oitocentos quarenta e seis.}O Presidente
(J
do Conselho de Min istros ,. Ministro e Sec:etario de Estado interino
dus Negocios da GUNra, o teuha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades •• -m vintte e leis de Junho de mil oitocentos
cíncoema e cinco. = REl, H,egente. = Duque de Sal(ianha.
Hei por bem, em Nome de EL.HEI,
reformar na conformidade do Alvorá de dezescis de Dezembro de mil sel!'centos e noventa,
o,Om,cial de Segunda Classe da Hepartição
de Liquidação do MI~Isteno da 'Guerra I Joaquim Mig-ueJ Pereira , Vor ter sido julgado
mcapaz de Serviço activo pela Junta Militar de Saude , que se relinio no Quartel General da Primeira Divisão Militar,
em dezenove
de Maio proximo passado; ficando addido ao Primeiro Batalhão de
Veteranos,
como dispõe o Decreto com fôrça de Lei de dez de Dezembro de mil oilOCClIlo, .cincoeuta e um. O Presidenta do Conselh»
de Ministrol,
Ministro e Secretario de Estado intE'rino dos Nl'gociol
da Guerra,
o tenha 8uim e~lclldido,
e fRÇU eXf'cular. Paço das Necessidades,
l'm vinte e sete de Junho de mil oitocentol cincoenta e
e.1nc:o.
REJ , Regente. = Duque de ~·(Jldanha.
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(~ )
. Tendo a Commissão creada por Decreto de oito de Março de mil
oitocentos cincoenta e quatro,
publicado na Ordem do Exercito numero quinze, de dezoito do mesmo mez , apresentado
o resultado dos
trabalhos de que fôra en carreea da , para propôr todas as medidas
tendentes ao melhoramento technico e administrativo da fabricação da
polvora , por conta do Estado,
e seu commercio:
Hei por be m.,
cm Nome de EL-REr,
Dissolver a dita Commissân , e Louvar os
seus Membro!!,
pela intelligencia,
zêlo, e assiduidade
com que se
houveram no desempenho
deste Serviço. O Presidente do Conselho
de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocies
da Guerra,
Q tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Neceseidadas , em dezoito de Junho de mil oitocentos cincoenta e cinco. = H.EI" Regente. = Duque de Saldanh«,
Sua Ex,"
nados tenham

-.~..-

Marechal,
determina que os Officlaes abaixo meneioos destinos que lhes vào design adoa,
i.: Regimento
de .Ârtilftena.'
Capitão da 1.& Bateria,
o Capitão do ~.V Hegimento de Artilberia ,
Henrique de Sousa Fonsêca;
continuando
na Commissâo
em que
se acha.
Commaudnmo
da 8." Bateria, o Major Graduado do 3.· B.t>gimen..
to de Artilhcria,
João de Sá Pereira Sampayo 02;orio c Brito.
S.· Regimento de Artithe1·ia.
•
ComlJlandantc
da 1 • Bateria, o Major Graduado do I: Reglmento de Artilberia,
Luiz de Sousa Folque,
Regimento de Iufanteria N.· 5.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do Batalhão de Caçadores
, N. o 6, H yton A ugusto Serpa.
O

Regimento

de Inf'anteria

N.· 9.

Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento de Infante.
ria N.· 14, José Maria de Brito; pelo pedir.
Regimento de Lnfonteria
N.· 14.
Capitão Graduado,
o Capitrlo Graduado
do Batalhão de Caçadores
N.· 4., l-?rancisco Joaquim de Cerqueira,"
Regim.ento de Fnfantcrta
N.· 13.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Regimento de Infanteria
, N." 6, José Maria de Sousa Pim ..ntel.
Tenente,
o Tenente do mesmo Regimento,
Antonio:Candido
Au.
gusto.
.
Alferes, o Alferes do dito Corpo, Gaspar Leite Ribeiro,
e Manoel
de Sousa Pirt's.
Castello
S. Sebas/z'(iu na 10.· flivisâo Militar.
Addido, o Major addido ao Castello de S. Braz na mesma Divisão,
José Maria Gnedes j pelo pedir.

de

( 3 )

-*~.-

Sua Ex. a. o Marechal,
manda
declarar
que por l?ecrt~to d~ 16
de Maio ultimo,
expedido
pelo Ministerio
dos NegoclOs do Uem?,
foi agruciado
com o Titul«
de = CONDE DO BOM FIM = o Major
de Cavalluria em disponibilidade,
José Bento Travassos Valdez.

--.~JQl.-

Ex." o Marechal,
manda
declarar
o seguinte:
1.0 Que o Major Graduado
do Estado Maior de Artilheria,
Bernardo José dos Santos
tomou o Com mando
da 4. a Secção do Materiai da drta Arma na io." Divisão Militar,
no dia 4, de Ahril ultimo.
Q. o Que o Prime iro Tenen te do L ~ Reg irnen to de A rtilhcria,
Theodoro, .José da Silva Freire,
desistio da licença publicada
pela Ordem
Go I~x(-rcito N.· 21 do corrente
anno.
l:i.. (~Ile!la
conformidade
do ArtiO'o b," do Decreto de 29 de Dezembro de ]849, foram mandados
adruiltir
no Hos pital de Invalidos
.Mllltarl'S de Ruua , por Portaria
do Ministcrlo
da Guerra,
de 21 do
Sua

mez

pro xirn»

passado,

os individuos

abaixo

mencionados.

José Ptnto do Conceição,
Tenente reformado,
addido
ao 1.0 Bata,.
Ihão de Vt'teraIl08.
João Acto Coelho, Segundo Sargento reformado,
addido ao mesmo
Batalhào.

.
da Fonsêca
Villas.
e Francisco
e a ddrdos ao sobr .. dito Batalhão.
A-g-ostinho Felix Gomes Capelto , F'urr i« , escuso do Serviço,
Aot()llio
de Almeida
Nunes,
Francisco
Cnrri lho , Jose Francisco,

Manod Maria.
Antonio Antunes
da Silva. Sol d ados reformados,
Joâo Barreto,
Man0c! Dias,
escuses do referido Serviço.

.

-,

.........
'

..

,.:,.,,:::_ ..
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~I,~

e JOllO Antonio

Alves,

Soldados

--.lt."tç<.-

Licenças arbitradas por moltvos de molestia aos Officiaes abai.ro declarados, e confirmadas por SUl! Ex. & o Marechal.
.
Em Seuâo de 8 do me7. pl'Oxiwo passado.
.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N :13,
João Rei •.
naldo Oudinot,
sessenta dias para se tratar.
Ao Segundo Esceipuirario
do extincto Arsenal
das Obras Militares,
com exercicio no Mtnisterio
da Guerra
Cosme
José Dias,
qua·
,
renta d las para se tratar.
Hm ._"iesslío de 21 do dito mlõ~ •
~o Cirtugi~lo Mór Graduado
do Balalltlio
de Engenheiros,
Fran.:CISCO L1>pes da Cunha
Pessôa, 8e~senta dias pora se tratar (m ares
patrios.

'

Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N.o 5, Antonio
trinta dias para se tratar.
.
~A;O~C_~pitão rio' Hegimelito 'de Infanteria
N.o~,
José Henuques de.
Cu~tre e~lIa,
selenta
dias para gozar ares patríos.
.A'h·Capnão

_. MarIa

de Brito.

(4 )
Ao Official de 3.'" Classe da Repartiçâo
de Liquidação do MinislNio
da Gner ra , Antonio .José Fernandes,
sessenta dias para se Iralar.
Ao Aspirante addido á Repartição de Contabilidade
do rcfnido Mi.
nlsterio , ManoeI Ricardo Gomes de Faria , quarenta dias para uso
dos banhos do Arsenal da Marinha.

--.-.~.---

Licença. ,.egidada. eoncedidos ao. Offie.oe. abaixo indicadot.
Ao i\lfertls do Regimento
de Cnvallaris
N. o Q, Antonio Maria de
Sousa , trinta dias.
Ao Major Graduado do Rf'gimento de Infanteria
N: 3, Jóào Dias
Morlhf'iro, prorogação por quinze dias,
Ao Alfert's Graduado
do Rf'gimento de Infanteria
N.· 4, Antonio
José de A breu, quinze dias.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N.·lI,
Sebastião da Matta
Moniz, quinze dias.
Ao Major Graduado do Regimento de Infan teria N," 15, Carlos Fre.
derico Buys , noven ta dias; a contar de 1[) de J u' 110 corrente,
Ao Alferes do Hegimento de Iufn meria N. °'7, Fernando de Alml'i.
da Loureiro e Vasconcellos,
prorogaçâo
por quarenta
e CII,CO
dias •
.Ao Officia]
de 4.& Classe da Contadoria
do Arsenal
do Exercito,
A ueusto Cezar de Frias e V <l"1,CCl 11 ce IIos , duis Dlezes, sem venci.
me~lto; a contar de li> de J U nho proxi mo passado.
Por AvilOO do Ministerio dos Negocio .. da Guerra,
de 21 do corrente
mez , foram concedidos
seis mezes de licença
registada para ir fó •
..a do Ri'1 o quando lhe convier, ao l\ll\ior de lnfuutelia
cru dia.
ponibrlidade
, Barão
de Barcdill hos,
-

..it_,~ .-

Ex.:

Foram confirmadas
por ~"a
o .l\~~rech8.1, as licenças
que
01 Sra. Comman dantee
da 2. , e -3. Dlvlsoes Militares,
parlicipa.
ram ter concedido
aos Officiacs II baixo meneionados , na ~or.formi_
dade do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito N.· 63 de 14
de Outubro de lS51.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N.· 13, l\1lo1noeJJoaquim
Gomes dos Santos,
quinze dias.
Ao Capitão Graduado do H.egimento de Infanteria
N. o 14, Victorj •.
no JOlié da~ Neves, quinze dias.
I~

.;~

O CI'oje interino do Ellado Maior d,t;vl(xe~o

t'i'

N.O 25.
Quartel General na Rua de Santo Ambrm.io, em 10 de Julho
de 1855.

Sua
Chefe

ORDEM DO EXERCITO.
o Marechal
s»
Commandante

Ex."
do Exercito,

DUQUE

manda

DE

puhlicnr

cm

DANHA,

o seguinte e

DEcnETO.
Attendendo
ás boas informações
recentemente
havidas ácêrca do
Preshytero e x-Uapel lâo do Exercito,
José Joaquim do Nascifllell~o
c. ~ostll , e aos bons Serviços por el!e prestados
lia Guerra da Legt.
ttm~dade contra a usurpaçào : Hei por bem detNmi.llar,
f'm Nome
de. EL-HEI,
que fique sem effeito o Decreto de dezoito de J\1a~,1) de
mil oitocentos e cincoentn
, que o dernittio
do Serviço. O Presidente
do C"nselho de Ministros,
.Ministro e Secretario de Estado interino
dos Negocias da Guerra,
o tonhn assim e nte ndido , (! faça executar.
Paço dus Necessidades,
cm dois de Julho de mil oitocuntos
cincocnta
e cinco,
REI, Hegente.
Duque de Saldanha.

=

=

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

Por Decretos de 2 do corrente meIO.
H.egimento de Cacailaria N. o 3.
Tellt-nte Gradundo , o Tenente Graduado
de Cavallaria
em dispo.
nibilidade,
Haymundo Gaspar dos Heis.
lJatul/lflo de Caçadores N. o 2.
Capitâo dc
Clas&f', por lhe aproveitarem
as disposiçôes no Decreto de 4 de Janeiro de 1837, o Major Graduado,
Antonio de Sintas.

J:

Regirncllto de lnfanlena

N.· 2.

Capitão de La Classe, por lhe aproveitarem
as disposições do referido Decreto,
o Major Graduado,
José Freire de Andrade.
Reg imento de Tnfanteria N" 4. ,
Command~nte
da Companhia
de Deposito,
o Major Graduado
de
Infantena
em disponihilidade,
Marcos Antonio Fernandes.

'.

. Re~l1nento de Infanteria

Bngadelro
Graduado,
o Sr. Brigadeiro
disponibtltdade,
Christovão Curdozo

N.· 13.

Graduado
Barata.

de Infunteria

.
em

Jrwclividade temperaria.
Capilão

Graduado,
o Capitão Graduado do Regimento de Cavall:uia
N.· 3, 'Francisco Antonio Machado;
por ter sido julgado incapaz de Serviço activo temporariamente
pela Junta Militar de Saude.
Por Decreto da mesma data,
Para conservarem
as honras que tinham nos Batnlhcies Nncionaes ,
Joaquim
Maria da Silva Bnrhoza,
demittido do Posto de Alferes
do Balalhlio
acional de Caçadores
de Villa Real , por Decreto

•

(2 )
de 4 dI' Fevereiro de 1853; e José Gomos da Costa, demittido do
Posto de Alferes do 2.· Batalhão Movei de Atiradores,
por Decreto de 13 de Julho de 1851.
Por Decretos de 3 do dito me,...
Commando cm Chefe do Eeercito •
.A:djun to Chefe de Secção, o Tenen t~ do Bal ai hào ne Caçadores N. o 1 ,
Assistente do mesmo Cornmando
em Chefe, João Alves da Silva
Lima.
Regimento de Caoollaria N.· 6.
Capitão Graduado,
o Oapitâo Graduado de Cavallaria em disponibilidade,
José de Figup.irêdo Se pul ved a,
Balnt/uio de Cara.dures N.· 3•
• Capitão da 3,· Companhia,
o Capitão Graduado
do Bnt alhâo de
Caçadores N.· 4., João Marques Coelho,
Regimento de Infunterio N.· 4,.
Capitâo da 7.& Companhia,
o Capitão Graduado,
Antonio José da
Costa.
Regimento de lnfanle1'ía N.· 9 •
• Capitâo da Companhia de Deposito , o Capiliio Graduado do Rczlmento de Infanteria
N: 14, Victorino José das Neves.
o
t Tenente,
o Tenente Graduado,
João José de Oliveira Queir6z.
Regimento de Infanteria N.· 12.
Tenente , o Tenente Graduado , José Fe l'ciano da Silva.

Regzme"to

de Infanterio

N,"

]7•

• Capitão da 7" Companhia,
o Capitão Graduado do Regimento de
lnfanteria
N.· 1, João Pinto.
Capitão Gr aduado , o Capitão Graduado
de Infanteria em disponibilidade,
José Thomas DUArte.

.

Regimento

de Tnfonierio N:

13.

Capitão Graduado,
o Capitào Gradllado
de Iulanterin
bilidade,
José Joaquim Furto da Costa.

em disponi-

J)ispouibilidade.
Alferes, o Alferes de Cavallaria em inactividade
temporar ia , Fran;
cisco Xavier de Lemos Castello .Branco, qlle se nchava nesta si.
tuaçâo
por ser garantido.

'-.~.-

Sua Ex.· o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vão desil.!:nad('s.
.
Commando em ('!tefe do Fxercito .
Assistente,
o Alferes do Hcgimento de Iufanterie N.·~, Guilherme
,Higgló, que se achava add id» 00 mesmo Commando em Chefe,
] •o
Uegimcnto de Artilhena.
Commandnnto
na 1.. Batt'ria, o Major Graduado da 8.&, João de
Sá Pereira Sarupuyo Ozorio c Brito.

( 3 )
Capitão
da 8,· Bateria,
o Capitão
ce ; continuando
na Cornmissâo
Cirurgião

Ref(imento

de Cavullaria

Mór,

o Cirurgião

Mór

José

de Abrl,nhosa.

Mór,

o Cirurgião

Albano

Batalhão
Cirurgião

G cnnano
Cirllr~ião
José

da La Henrique
de
em que se acha ,

José
Mór,

Coelho

1\1 anoel

Mór.

N." 8,

de Caçadores N. o 2.
Mór

doH.egiruento

de InfanteriaN."6,

Batalhã(l de Caçadores N:
Mór

tio Regimento

8.
de Cavallaria

N: 8;

da Silva.

Regimento
Cirllrgiiw

de Caçadúres

Guedes.

o Cirurgião

:Fons~.

B.

N:

do Batalhão

SJUóB

o Cirurgião

de Infonteria
Mór

N.·

do Batalhão

6.

de

Cnçadores

N:

2,

J oaq uim Teixeira.

-""~*-

Por Decreto
de 27 de Junho
ultimo,
expedido
pelo Miois!ef"io
dos Negoclos
Estrangeiros,
foi nomeado
Addido
Militar
ú Lel!'açaG.
Porlllgu('za
em Paris,
o Alferes do ReO'imento
'de Ca\'aJlaria
N.·l ,
Luiz

QuilJinan.

o

-""~-"':"__
mensaes com que

Postos e vencimentos
ficaram os Officiaes abaixo
mencionados,
a qllem 110 rnez deJunho
proximo
findo,
foram reguladas as refórmas
que lhes haviam
s-do cOJJfNidas.
1\1arcchal
de Campo
COIU
7á$OOO reis,
o Bri(J'lloeiro
Graduado
de
Lnfanteriu
, Governador
UO Forte de Nossa" Senhora
da Graça,
Jnsé Marques
Salgueiral,
reformado
pela Ordem do Exercito
N."
ló de 10 de Maio ultimo;
Tenente Coronel
colTl 10$000 reis, o
Tenente
Coronel
de Infanteria
em inactividnde
temporaria,
José
Antonio
Srlva no , reformado
pe la Ordem do Exercito N. '14 de 2
do mesmo IDI'Z;
Major com 38,$000 reis,
o Mnjor Graduado
de
Infanteria
na mesme situação,
José Antonio
de Araujo,
reformado pela Ordem
do Exercito
N.· 9 de Q4 de Março do corrente
an«
110; ~ Cirurgião
Mór com 20$000 reis, o CirurglilO
Mór na mesma situação,
José da Silva Machado,
r('formado
pela Ordem
do
Exercito N: 43 de 14 de Setelllbro
de 1854.

"
] endo

-.>6,"':.-

.

algumas
da. noras lançados
no Livro Mestre
a respeit.o
<las dlffereutcs
praças
dos Corpos,
immediatn
re luçào com o obcno
<)ue ~e lhes deve fnzer nas mostras;
e scudo ror isso neccssario
('so
clar ecer o exemplo
indicado
na observação
dos instrucções
do mesruo LIvro,
ácêrca dos individues
que se npresenttlo
de deserção , para
que, St'j~rn a ho n ados dos respocuvos
vencimentos
e m hO,olOnia com
o dISP()~to""asOrd(,l1s
do Exercito
N."34 de 18f>Q, e N:8 dc18b3:
SUfl LX. a O ~larechal,
determina
que aos mencionadoi
dCicrlOrCS se

( 4. )
averbe no Livro de registo,
a competente
observação pela forma se.
guinte:
= Presenle de deserção
vol untar iumonte , ou sendo preso
em ••.
Achando-se
preso na Cadêa
de •••
pelo crime de .••
,
foí recon hecido , ou declarou-se
desertor
deste Corpo em •••
, e entregue pela Authoridade
ClvÍI :í M ilitar em •••

~.-

- ..

Sua Ex," o Marechal,
ma nda declnrar
o seguinte:
1.0
Que o Capitão
Graduado
do Batalhão
de Cnçadores
N." [),
Antonio
Maria de Brito,
desistio
da licença
que lhe foi ar hitrnd a pc.
la Junta
Militar
de Saudo , e publicada
pela Ordem
do Exercito
N:
24 do corrente a n n o ,
2"
Que o Alferes do n~gimento
de Infanterin
N.· 17, .J('Sé Jonquitn Corrêa
de Lacerda,
desistio da licença
publ ic ada pela Ordem
do Exercito N." ~l do corrente
anilo.

___:_.~~.-

Licença»

arbitradas por tnOf1VOS de malestia aos Offioioe» obaieo declarados, e confirmadas por Sua Bx.· o Jlancnul.
Em Sessão de ~..t de Maio ultimo.
":Ao Capitão
reformado
add id o tí Uornp au hia de Vl'l<'fllnos
dos Acôres , Ignacio
José
ncr aes das Furnas

Pinheiro;

quarenta

dias

para

uso das a auas

de S. l\1i g 111'1 ; II coutar do dia do c mbarque
Em Seu lo de 31 do dito me'!..

~i,

Ao Mnjor Governador
do Forte
de S. Fran cisco , A, tonio L\ldgNo
de Menezes, sessenta
dias para fazer 11.0 do. l.u uhos do Ar seu a l
da

Marinha.

•

Hm Seuâo
Ao TenenteGrnluado
de Azevêdo

Courinho

Licença regis1ada
Ao Tenente
ges.tBicudo

do Batalhão
c Castro,

de Ql do me-:. p,'(){cimo 7,nlMd().
do H.el;imcnlo
d e Lu fnn ter ru I ,"]0,
, ses se nt a dias

palll

~*~~.-

concedida

00

se trutur

Official

de Caçadores
t'Ii. 09,
noventa
dias_

-

crn

!1It:b

•
Frnnci"co
de l6l11po.

nl,aÍJ:o mcnclm>odo.
Joaquim
Fir011110 Bor-

...
~~*-.

Foram
confirmadas
pH Sua Jh." o Marechal,
as licenças
ql1e
03 Sr~. Commandantes
da 6,'-,
c 7.· Divisões
.MilItares,
pnrtiC'lparam ler concedido
ao. Oliiciaes
abaixo
mencionados,
na C:OI:fOilJiidade do ~. II da determinação
da Ordem
do EXNCito N.· 68 de 14
de Oatubro
de 18;)1.
1\0 Cirllrgião de B ':fada da 7." Di,isão .Militar, João Pir('s dn Malta P.lcheco,
qllill~e dia,;
fi contar
do 1. do corrente
Illez.
Ao C.lpi:;10 do Itegi!l1en lo de Cavnllariu
N"!J,
Antonio H.ci~u BarrnalN
Maldonado,
quinzc
Jias.
. ~
~
0

,-

~.

O Chefe interino do Estado !vlaiar do E~efé.it~.=~

.

/.

~-.,..
/'

~

+
Quartel Genero; na Rua de Sonto Ambro-:.io, cm 17 de Jullté
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua
Chef~

Ex."
o Marechal
DUQUE D~
do Exercito
, manda
publicar

SALD ..\NH.~,

Commandantc

o seguinte:

PORTARIA.

=

=

==

:Ministerio
da Guerra.
Repartição
Militar.
2.· Secç:lO.
Estatuindo
o Artigo ]7. do Decreto de 12 de Janeiro
de.1837,
qlle
os Alumnos
da Escola
do Exercito
, pRgUNn dois mil reis pela ma: ..
tricula
em cada Aulu e d uzen tos rcis de emolumentos
, e igllaesquilntias antes do exame annual;
permiuindo
úquellce que fossem prn~os
de pr~t poderem
pagar a im portancia
das matriculas
por prestaçoes
de quinhentos
reis cada uma,
tendo logar a primeira
no acto da ~bel'.
tura da matricula,
o as outras no principio
de cada mez; e delxa~.
do a maxirnu
parte destes Alumnos
de sati&fazer a esta benevola
disposiçào , cuja falta cansa grave prejuiso
á Escola,
R Fazenda N ac!onal , c bem assim ao Serviço,
e ú Instrucção,
pois que pela mmor
parte dai vez es é por este desleixo de pagamento
que,
ou perdem
o
anno ou ficam para fazer exames extraordinarios,
do que resulta não
se pod er ern abrir
as Aulas 110 tempo competente;
abusos
e inconvenientes
que convém
fazer cessar:
I1a por bem Sua Mngestude
EL-RE[
Regente,
em Nome do REr, Conformnndo-se
com a Proposta do Director
da referida Escola,
Determinar
pela Secretaria
de
Estado
dos Nf'gocios da Guerra,
que as praças de pret AluUlnos da
mesma
Escola , que do proxirno anno lectivo
em dinnte , deixarem
de pagar mensnlmente
as prestações
deeienadas
para as aberturas
e
~cerralllen~os
.rl~ matriculas,
~e Ih,es r~sse Guia
para recolher
ao
Corpo
no pnncipro do m:z seguurta áquelle de que nuo hou\'erc~J
pago a competente
prestaçao;
e quando
08 Alumno5
tenham
de interrompl'r_ a frE''luencla
das Aulas
por qualquer
circunstancia
,fie Ihes
ajustarão
entuo
suas contas,
tanto para se obter por desconto
nos
preis o sa.l~ioque deverem de matriculas,
corno pura se Ihes resrltuir o que
tenham JU pago por conta dos respectivos encerramentos;
dcvf'odo
fica~ depositado
no Cofre da Escola
a impoTtancia
r espr-ctrva aos Alumnos fullf>cido3 durante
a Ir equencin
até que o Governo
haju de lhe
d"r o devido destillo.
OUI TO sim Dett'rmina
o MC.lDO A t1gllsto Senhor,
que' os referidos
Alulnnos
praças
de pret,
perl'alD
o direito a
flt7.~r cxa!lH'~ e. lraordinurios dt'pllj~ dns férias de Agosto eSetembro,
qtl8'ndo antf'cedC'ntt'lllente
aos exames
ordinarios
do üm do nnflo le0

ctivo,
t__r

.......

se lião. lenham
_.-l

habilitado

com o pagamento

•

prévio dos res-

+

(~ )
pectivos encerramentos;
e igualmente
que, aquelles Alumnos que
não fizerem o exame ordinario,
011 nelfe houverem
ficado rrprova.
dos, tendo uns c outros direito a fazê-lo extraordinariamente
depois
das férias grandes,
sejam obrigados. a requerer as competentes
licenças até ao dia 31 de Julho, e a. pagar a importancia
das respectivas
licenças e multas determinadas
na Lei, até ao dia 25 de Setembro
de cada anno; e quando tenham findado estes passos, sem haverem
cumprido estas disposiçôes , percam igualmente o direito de fazer ex.
traordinariamente
exame em Outubro. O que tudo se cornmnnica ao
mencionado Director para os devidos effcitos e fins convenientes,
de.
vendo dar-lhe a maior publicidade,
a fim dos Alumnos não poderem
aIlegar a ignoraneia de taes determinações.
Paço das Neceseidades
,
em Õ de Julho de 1855. = Duque de Saldanha,

Sua Ex.· o Mareçhal,
nados

tenham

--'.~*determina que os Officiaes

os destinos

que lhes

Vt\O

abaixo

-

meneio-

designados.

Regimento de Cçvaltada N.· 2, Laneeiros da RA1NHA.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimente de Oavallaria N: 1, J05é Pedro de Saldanha.
Reuimenlo de Cavallaria N. o 3.
Tenentes Graduado:,
os Tenentes Graduados
do Regimento de Cavnllaria N.· 4, Bernardo da Costa Alves, e D. Francisco de Castello Branco.
Alferes, os Alferes do mesmo Regimento,
.Manoe.} Augusto de Mi.
randa , c Joaquim de Sousa Godinho Freire,
Batalhão de Caçadores N.· 1.
Capitão da 7.· Companhia,
o Capitão do Batalhão
de Caçadores
.N: 6, Vicente José Borges de Medeiros.
Balainâo de Caç(ldores N.· 6.
Commandante
da 8." Companhia,
o Màjor Graduado do Batalhão,
de Caçadores N: 8, José Antonio da Costa Mendes; continuando na Commissüo em que se acha ,
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Regimento de Infanteria N.· 17, José Tbomaz Dunrte.

Baialhôo de Caçadore» N.· 8.
Cornmnndante
da 1.& Companhia,
o Major Graduado
de Caçadores N." 1, Joaquim Caetano dos Reis,

do Batalhão

Regimento de Infonterio N.· 7.
Capitão da 3.a Compnnhia , o Capitão do Regimento de Infanteria
N," lá, JOflO Corrêa de Freitas.
Regimento de Infaniería N.· ]
Capitão da 1.& Companhia,
o Capitão da de Deposito,
Alberto An.
tonio de Sousa Pinheiro.
Oommandante
da Companhia
de Depôeito , o Major Graduado do
õ,

( 3 )

_.~--

-Regimenlo de 1l1runteria N.· 7, llalbino
nuando lia Com missão em que se acha.

José de Barros; conti-

Por Decretos de 19 de Junho ultimo, e 4 do corrente rnez , expedi~os pelo Ministerio dos Negocias 1.10 It eino , Coram ,:ome~,dos Cavn lle iros da Ordem Militar de S, Bento de Avir., o Brigadeiro Ora.
dua~lo de Cavallaris
em disponibilidad~,
Conde de Mell(~; oT~n,e~l.
te Coronel Graduado
de Artilheria,
Commandante
da Sub-Dlvlsao
Militar da Horta,
Roque Francisco Furtado de Mello; o Major do
Corpo do Estado Maior do Exer ..ito , Pl o cido AlJlonio da Cunha e
Abreu; os Majores Graduados,
do mesmo Corpo, Manoel Vicen,te
Graça ; do Regimento de I nfanteria N, 06, Gabr icl Pimenta da S!lva ; do Regimento de Infanteria
N.· 8, João Pina N eg-rão, e Joâo ,
no,'
B da Silva Talaya;
de Infanteria,
Lente da Escola Polytech~lica, Julio Maximo "de Oliveira Pimentel;
os Capitães,
do Ba.
t~lhao de Cot:adores N,· 3, Manoel Maria de Mllltalhãei,
e do Re •.
glmento de Infanteria N,· 2, Thomas de Freitas Wade Rêgo; e o
Cirurgião Mór reformado addido ao 3." Batalhâo de Veteranos,
Benlo Gonçalves dos Santos;
devendo 08 Agraciados lIollicitar do referi.
do Ministerio , os reepecrivos Diploma,
dentro do prazo legal,

-.~"'-

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o st>guintc:
Que o Alferes do Batalhão de Caçadores N," 1 , Thomaz José
David Henriques , só gozou quatro dias da licença publicada pela
Ordem do Exercito N" 23 do corrente ao no,

---·00--

Suá Ex." o.Marecual-,
manda declarar Aspirante a Omeia1, por
se achar comprehendido
nas disposiçôes das L"is de 17 de Novembro
de IS-H, e á de Abril de 184á, o Cabo de Esquadra
do Batalhão
de Caçadores N.·
Francisco Higino Craveiro Lopes.
ô

.

,

-.~.-

~.ccnça. arbitrada. po, mol'vo. de molesti« aos Officiae. abái.ro de.
c~arado" e confirmada. por Sua l~x.· o Marechal.
Em Ses.âo de á do corrente t"e~,
Ao Capitâ o Graduado
do Batalhão
de Caçadores N" 2, Ricardo
de Novaes Corte Real,
sessenta dias para se tratar em ares de
campo.
Ao l>_-'IH'n~edo Batalhão de Caçadores N. 08, Filippe Corr~a de Mesqlllta PlIlll'ntcl,
sessenta dias para se tratar c fazer liSO de banhos
das i\lcnçarías,
Ao Major Graduado do mesmo Batalhüo, servindo de Major no 1'J3atlllbão
Movei de Atiradores,
José Antonio da Costa Mende~,
se"Senta dias para be trotar e fazer \Jso dClS bllnhos do Estoril.
Ao Capitão Graduado do Regimento
de lnfantcria-.N"
6, 1'Iburcio

M

( 4 )
dos Reis Barbosa Bcrnardes , seszen la dias para con tln uar a tratar-se em ares de campo.
Ao Tenente Graduado do llegimento
de Infanteria N.· 7, Antonio
A ug usto Gordilho,
sessenta dias para uso de ares de ca mpo,
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N." 18, Joâo J3apti3ta da
Silva, quarenta dias para se tratar no seu Quartel.
Ao Major addid o ao Caste!lo da Barra de Aveiro, Francisco Joa.
quirn de Almeida,
quarenta dias para fazer uso dos banhos thermnes em Vizclla na sua origem.
Ao Major reformado , Governador
do Caatello de S. Sebastião da
. Ilha Terceira,
João Manoel
Pereira da Silva, quarenta dias para
fazer uso dos hanhos
do Estoril,
Ao Cirurgião de Brigada reformado,
addido ao I: Batalhão de Ve •
. 'teranns , Joiio Henriques de Simns, trinta dias para uso das Cal.
das da Rllinha na aua origem.
Ao Cirnrg-illo cle Brigada
reformado,
addido 80 mesmo Batalhão,
.José Maria (~(Ieimado,
trinta dias para uso das Caldas da Rni.
n ha na sua origem.
Em Se.~sáo de 9 do dilo m('t..
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N.o8, Rodrigo de Sousa da
Silveira,
sessenta
dias para se tr atnr em ares de campo.
Ao CapltflO reformado,
addido ao 1.. Batalhão de Veteranos,
.Ma.
nocl Joaquim
Lobo, trinta dias para se tratar convenientemente.

---.~~
..-

l.icenças registada. concedidas aos 0J/ici{!C5 abaia:o indicadN.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.o2, Emilio Augusto Calüs ,
, prorognçâo
por dois' rn uzes ,
,
A.Q Capitão do Batalhâo
de Caçadores N. 09, José de Medeiros Bettencourt,
seis meses,
Ao Alferes Graduado
do R"gimento
de Infanteria
N! 10, Luiz de
Vllsconcellos Corrêa
de fi,uros, oitenta
dias.
Ao Capitão do RegimelJto de Infnntcria
N.·ll,
Sebastião da l\f.ltla
Moniz,
prorognçâo
por dcxeseis dias,

-.~.--

Foram confirmadas
por Sua l~x." o Mnrechal , as licenças <lue
os Sra. Comrnandantcs
da Q.a, e 7.- Divisões Militares,
pltrticipa.
J'am ter conredid"
ao. OI1i.·ia(~3 ri hUIXO meJlcinnados,
na courormi.
dade do ~. II da d"!crmmaçito
da Ordem do Exercito N. o 68 de 1.1,
de Oatllbro
de 135 L
Ao Alreres do lle;;illlento
de CU\'allaria N: 5, José JoaqlJim Casqueiro, qll:IlZC dias.
A,) Capiti'to Grnrluuuo
do Regimento de Infant!>ria N. o 14, Victori.
no José das Neves, pro'rognção por quinze dias.

o

Ch.efe interino do Bstado !Jlaior do Exercit~ _

J('";?

A

cL;1-'

Quartel General

fI(J

RUd de Santo .Ambt'(J4io, em
de 18M).

26 de jau""

ORDEM DO EXERCITO.
Su.a Ex." o Marcchlll

DE SUD.lNUl,
CODlmandaçte
em
publicar o aeguinte,
DECltETO.
Conformando- Me com a propollta do Brigadeiro Graduado
em
Marechal de Campo,
Gover ncdor Geral do Estado da lndia, An_
tOllio Cezar de Vasconchllos Corrêtl:
Hei por .~m,
em Nome de
E L.UEI,
Promovêr
ao Posto de Alfer: II, ~l8r.a ir servir em Com.
missão no referido Estado.
pelo I('mpo marcado no Decreto de de,
de Setembro de mil <lit<;('ellto&quarenta e st·i., o Pruneiro Sargento
Aspirante 8 Offlcial do R""11111'Ilto de Cavallaria
numero dois, LI\Il·
eeiros da R,\ L H'.'\, D. J(~O'I' A ugusto de Mello; fieando pertencen •
.do ~o ~xercilo de Portugal:
no qual sórnente contllrlÍ a respectiva
e,r tlglll~ adI" de J\ Ift'rn;. df'sdfl tl'lando c(\Qlplf't_ oito annns de S",,!.
VIço. O Pr siden te do C. n elho dI' Ministroll,
Ministro
e RecretanQ
.de Ebtadn illln'no dos ~l'iLocioe da (-iuf>rra, o tenha assim entendi ..
-do , f' fal;u f.x.e.-.dar. PIIÇO .da. ~~ce,,~ldndl's. cm onze de Julho <W
II oi'''ccn.wll 1,;' .QcuLP e ciuco,
UEI, ,U.egt:oLe. ;;:;:; JJuq'Ue át:

Chefe

do Exercito,

DUQ{)'!:

manda

=

::"al.J.ultfta.

1-.

Conformando-Me
com (I l'f( pOSI\l do Mflreollal, Duque de Sal.
ilnnhf.l, Cornrnandante
em C II' 'e do 1~x·ef("1,6: Hei por betu , em
JOUle de EL.HEI,
Determinar,
que os ()ffiçjael abaixo mencionatrio., contem a Jl.ntiguidade .do P(,.lo de S"gulldo Tenente,
das d"las
~Que lhes vão designadas, ln as. quaes foram lli8odadol .ervir nas I<'orti.
flcaçocs das Linhai
de d~feza de Lishoa, colDO Officiaes Engenhei ..
rOi, por possuirr.m o Curso completo diA Anna, circunstancia
que
lhes dava direito a essa antiguidade,
confortne as disj)osições vigen.
1es, na época cm que laee nomeaçõel
tivptam I('gar.
Arma de
Engenhericl
O Major Graduado.
João de Villa Nova Valicon ..
cellos Corrêa de BIHffJi. quatro de Setembro cie mil oitocentos Irin.
ta (' tres; o Major GradllAdo.
J05é Martinho
'I'I\OU181. Dia5,
c os Capitães, João Maria Feijó, e Lui% Antonio BeUo .10$ Reis, viote (' trrs
de AgHbLo de mil (,itOCt'hlOIl trinta"
tres.
Corpo de Engf'nlll'ria
O. Cnpitàe"
José JO'lqlliul de Abreu Vianna,
c Uabri(>1 Ant<\nio
Alllrlilld~ villte e cinflo d~.Aa
lo de mil oitocentos !tinto e lrl'~; o
(~op~
• Joaquim AntoniEl 1~1Ü(\
..es Vaz, cinco de Dt'1.t'mbro de mil
."tOC(",IOII trinta (' tr~,
I" o Capitão,
Augut;to JocKe Moreira,
vinll' e
ditAgoetQ d.e Qi1 Q1LoceQ<\oi lrln\.a e ue •• O Prellideute do COllilClho

=

=

=

=

•

(2 )
de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino dos N egodol
da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço de Cin.
tra em dezoito de Julho de mil oitocentos cineoenta e cinco.
REI, Regente. = Duque de Saldanha.

==

+

(i1}

[ Por Ordem do Minister{o da Guerra publica.se o se~uinte Decreto
para substituir o que foi publicado na Ordem do Ext.réilo N.· 24
de õ do corrente , que ficará de nenhum elfcito. 7
T~ndo pela .:Minha Qarta Regia , de 24 de 1\faio ultimo, expe.
dida pelo Ministerio dos Negocio~ da Marinha c Ultramar,
Sido Ser.
vida Nomear Governador Geral do Estado da Lndia , o Coronel Gra.
duado em Brigadeiro,
Antonio Ce,zar de V asconcef los Corrêa : Hei
por bem, em Nome de EL.REI,
Promover o mesmo Offrcial á ef ..
fectividade da su!, Graduação,
e Graduá-lo
no Posto de Marechal
de Campo, sem prejuiso dos Officiaes mais antigos da sua respectiva
Classe. Outro sim SOIl Servido Ordenar,
que esta Soberana Reso.
lução fique nulla, e de nenhum effeito, quando o agraciado deixe
por qualquer motivo , de seguir viagem para o. seu destino.
nu de
It'rvir no rriencionado Estado, pelo tempo marcado fia Lei, O Presi,
dente do Conselhnde Ministrol,
Ministro e Secretario de Estado if1.'o
termo dOI Negocios da Guerra,
o tenha aesim e nte udido , e foçll f'xe.
eutar, Paço das Necessidadee , em vinte e seis de Junho de mil oito.
eentcs cincoenta e einco, = RE I, Regente. = Duque tÜ ~alda"ha.

-.~..-

Por Decreto de 18 du r.orrcnte me".

. i.· Regimento de Artilhe,.;".
Afreres Alumno. o Primeiro Sargento Graduado,
Aspirante a om.
cial , José Ferreira da Cunha Junior;
por se achar habilitado na
conformidade
dos Artigos 36.· do Decreto de 12 de Janeiro de 1837,
e 11~. e lá.· do Decreto de 10 de Dezem bro de 18ól.
Regimento de CavaUaria N.o 4.
Capitão Graduado.
o Capitão Grad nado de. Ca v.alJaria em dlsponlbilidade , Manod José Botelho da Cunha.
.

Disponibilidade.

Capitão Graduado,
o Capilão Graduado de CavaHaria em inactividade temporaria,
N uno Maria de Sousa Moura, que estava nesta
situação bem vencimento.
1.o l:Jatalhâo de Pete,.ano ••
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezemhro de1790,
ficando addido ao sobredito Batalhão,
o Major Graduado de I{I.
'f.... fanteria em inactividade
ternporaria,
Jacinlho Forte.; por ter .i.
do julgado incapaz de Serviço aClivo. pela Junta Militar de Saude.
.
2.· Batalháo de Veterano..
'
;><-ReCormado na conformidade do Alvará de.16 de Dezembro de 1190,

t"A)
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( 3 )
ficando addido ao referido Batalhão,
o Tenente Coronel de Cavalo.
laria em inactividade temporaria,
Rodrigo Maria Cordeiro Vina!'
gre; por ter sido julgado incapaz de Serviço activo, pela J unta
Militar de Saude.

-.~.---

Sua Ex.- o Marechal,
determina que 01 Officiaet abaixo meneioaadol tenham 01 destinee que lhes vão designados.
Regimento de CafJallari(J N.· 3.
Tenente,
o Tenente do H.egiment() de Cavullaria
N.· 6, Francisco
de Moura Portugal.
Regi,nenlo de Ca"allaria N.· 8.
Alferes, o Alferes do Regimento de Cavallaria N," 3, Manoel Au.
gusto de Miranda.
.
Regimento de Injanteria N.· 1.
.
Capitão. da 6." Companhia,
o Capitão do Regimento
de Infanteris
N.· 17, João Pinto.
.
Regi.mento de Infanteria N.o 13.
Tenente.
(\ Tenente do Batalhâo de Caçadores N~· 3. M.noel Bo.
telho. Pimentel Sarmento.
Regimento de Tnfanteria N." 17.
Capitão da 7." Companhia,
o Oa'pitíto do Regimento
dI'! Infanterla,
N.· 1, D. Francisco de A.siz e Almeida; continuando na Com.
mi .. âo em que se acha.
Torre de S. Vicenk de Belém.
Addido, o Major addido ao L· Batalhão de V eteranos , Miguel X...,
vier de Moraes Resende.

- ..~.-

.

Sua- Ex." o ?tlorechal,
manda transcrever nesta Ordt'1II oa Arti_
go. 66. o, e 66.· do H.egulalUento postal, mandado executar por De-,
creto de 4 de Maio de 1863.
" Artigo 65.·
E' expresenmente prohibidn a inclusão de Corres -,
" pondencia particular dentro das Cartas de Officlo ; e a ninguem
" é permittido usar para aquella dos Sêllos de franquia Official. As,
" Authoridades e Funccionarios,
que o contrar io praticarem,
incor" rem nas penas. comminadas aos que desviam rendimentos do Esta_,
" do, 011 delles se apropriam,
"
" Artigo 66.·
Havendo desconfiança
em qualquer Eltação Pos «.
" tal, de que dentro da Corrasponde ncin de Officio é incluida al ..
" gUUla particular,
o Chefe dessa Estação poderá rt'clamar da R«:..
" pauição ou A uthoridade,
a quem aquella Corre&pondt'ncia fÓr di.
" rigida, que .eja aberta em lua presença,
na meema Estação;, e
tt realiaando-se
a suspeita que tivera, dará immediatamente
conta á
" Sub-I nspecção Geral,
q ue para 01 efTeitos convenientes fará che., ger logo·~o~nttecjmento
do Governo,
â fraude aisim pratieada. "

( 4 )
Ref.rimenlo de InfanteNtJ
N! 15.
porta Bandeira , o Primeiro Sargento Aspirante fi Official do Batalhão de Caçadores N. 04" Juaquim José Coelho de Cana lho; por se
achar habilitado conforme o disposto no §.• 10,· do Artigo
do
Capitulo 8." do Decreto-de flO de Desembro de 1849.
--....-- ~~
arbitrada. p0" tIloltvo. de molestin aos OfftoiIJ/!' ~ba;a:o deLi"'nfa•
cla,.ados, e conjWmado. por Sua E» •• o D-larechul.

1"

..

Em &,,00 de

Íl

do corrente mes.

Ao Official de 4. a Classe da Repartição
de LiqllidllÇão do l\:Iil1isterio
da Guerra,
Alexandre
Rodrigues Monteiro,
quarenta dias para
uso dai Calrl.as da Ra.inha na lua origem •
.Brn Sessáo de 19 do dito mer..
Ao Major de Infanteria em Commi!lsão no Supremo C"nselho de Justiça Mi.litar, João PiUa de Castro,
noventa dias paro se tratar e
fazer uso dos banhos das Cald as da Ruillha, na sua ,origem.

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

eoncedida« ao. o.fJi~"eI abaia:o indifJ(l4""
Ao Alferes do Regimento deCIl~allllria
N.·~, Lanceiros da Ht\.I:lUA,
Joaquim dias da Silva , tri"l~ dias; a eMItiu do 1.. de Agosto proxrmo,
Ao Tenente Graduado
Jo H,'g mi-nt« de C"yuUari.a N. 3, l{:tyruun_
do G.lilpar dos Reii " qll'l.tro m Zf'<l.
Ao AlffHei do Re~il1leJlto de Cavallnr iu N.· 4, J 's.é Maria Couceiro
da Costa Coelho e ME'II", qua re u tu dias.
,
Ao Alferes dQ Regimento
rJ,~ Cavall,U"J1i N.· 6, Ignacio
.~hr'a de

Lrcenç4' re!!"tada.

Q

Mora ..s Cnrmon a , trint

i

dilU.

'

.Ao Majnr Grnduado do BHlllhào de C+t~adorl's ~ •• 6, .JoilO I'edro
Schw,llb,l~k,
trinta dras,
Ao A If()nl~'do mesmo B .. La lhão , Jdio A ngusto G li d.·" (~uill hOlles ,
Qllin~e dias.
Ao"Tenente
Grarlulldo do Rp.gimelltn de ] nfanleria
N.- 9, J rony.
mo Ozorio «:k Cnstro Cabrnl e Albnqll<lfqut',
ttlllta d' ~.
Ao Tenf'nte
Graduado do H.egimento .d~ InfullLl'1ia .I. .0 16, Joüo An ..
tonio Hozado. sessenta dias .
.Ao TenentcOmduado
doRegirnentodclnrantdiaN:ltt,
J sé Ma ..
rill Pereira Pinto,
ql1atrll mezps.
Ao Tenen le addido l\ Praça
de Campo Maior,
Manoel da Gama
L"h",
trinta dias.
Ao Alferes dI' I'IfaRteri,. em disponibilidade,
João EYang61J;~ta Fran ..
co de Ascl'llção e Sá, s"Slienla dtas.
Ao T.'nente Graduado de lllfanteria
na mesma .ituaçr~o, J *0 Car.
JO& Brandeiro
de lt'igueiredo,
vinte dsal.

.....

O ClJef~ interino do .EWJdo M4i0f" do FJZer.cüo

P.
~

=

Quartel Gene,.al' na

RU(J

de Santo Ambrotfo., em

aI

de Jullto

de 18.')5.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

Ex." o Marechal
DUQUE
DE SA.LDANIIA,
Commandanle
Cheft! do Exercito,
manda publicar o st!'Jf\iinte:

dn

C r\ ur A UE LE t,
. DOM l"Ell~ ANDO, HEI Regente dOI Reinos de Portugal,
Algar'Ves,
etc., em Nome de EL-H.E(,
Fazemos saber tl todos ~.
~lIbditos de Sua Magestadc,
Ci"e ai Côrte. Geraes Dtlcretllram,
eNOl
QII~rcmo~ a Lei s~glJiJlte:
.
Artigo 1.0 E' o Governo authorisado
a reinte~rar
no Posto de
Ca1lililO c.Ie Cavaltaria
do Exercito,
a Luiz Ozorio dI' Sousa PCI>lI.·;
110 pr sto de Tr-nente
de Infanteria , a D. Jorge da Camera L('m""
Francisco de Fi;;ut'iredo Sarmento,
e Frede rico AIIg"usto da Comltra
Lerne ; e no .publO de AlfC'rtlll de Tnfanteria , a Carlol M.,nocl d.
Seixas , c a FranC'Ísco de Paula Santa Clara.
i\ rt, 2.'
O Officiaes ro..nci ..nados no A rt.i~o nntl'cl'denle,
pu ..
!larrlO, sern direito a accés o, aos Çorpol de V t>lerauos, nos mesmos
}'O.toll que tinham quo udo pediram
a demissâo,
Art.:J.·
A reinl(")('raçà."
a <til., se refere o Arligo primeiro,
llii.o
41()nfer~ direito a qll .. ltp\l~rvencimento , pelo tempo ,!ue estes índividuos est.ver arn dI miu« H s,
J\rt, 4· Ficu re\'c>/{uda a Legislaçào
em contrario.
Msndàmós.,
!){Iriafllo, a todas as A Illhoridacles 6 quem o conh~ ...
cimento e execução
da T('·ferida Lei pertencl'r,
que ti cumpram,
e
laçam cumprir e guardar, tão inteiramente "Como "elta se l:ontém. O.
Presidente do Contre!ho de Ministros., Ministro e Sf'crelario de Esta.
do interino d08 NI'~ocios da Guerra,
a faça impriOlír,
pub.lica,r e.
corf'er. ~ada no Paço de Cintra,
aos dezesete ue J 111110 de mil ollo"Celltos ClIICOPllta c cinco.
HEI H.llgenle,
COBJ Rubrica e O'unrdd'_
I

= Duque de Saldanha.

=

-.>:~.D gCllETOS.

'

Conformando-Me
COfll a Propostil
do MRrech~l, buqne oe Sal.
donha,
Cnrnmandanle
em Chefe do Exercito:
H"i por beUl, <'1]1
NOlIlt" dI' EL.ltEI
, Determinar qut' seja considerutlo Major lia Clas ..
se dos OmCI8t'S de Infanteria
em disponihilidade,
AfToM(l Bol ..lho
dl' Satllpayo e S'lIlsa, f'0} allcflção,
não só, a que t('lIdo .sido demltlu!o p,~lo g Vl'rno u,urpador,
cm I('te de Julho de rnd Iltlocrntol
·tr~lIl"" "ln. fpz li s-ua nprf'sentação
f'm t('mpo, ao Govl'rno M.'~nf,
{.J:\&a JKt: IeU:UQ udiuida a sua poliiçàu Mililar,
e que 11aJi~6~lhClla-

..

( ~ ).
do., como tambem ,. a ser-Ihe applicavel o Decreto de vinte e tres.. de
Agosto de mil oitocentos vinte e oito; contando-se-lhe
para o efféit o
da reforma o tempo que tem estado fóra do Serviço. O Presidente
do. Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario
de Estado interino
dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entcudido,
e faça executar.
Paço de Cintra , em dezoito de Julho de mil oitocentos cincoenta, e
cinco.
REI, Regente.
Duque de Saldanha.

=

=

Tendo sido nomeado para servir em Com missão , de Chefe da Re.
partição Militar da Secretaria
d<> Governo Geral do Estado da ln.
dia, o Capitão n raduado do Batalhão de Caçadores II umero cinco,
Agoitinho
José Ferreira
de Brito,
por Decreto de sete do corrente
mez, expedido pela Secretaria de Estado dos NegociQs da Marinha
e Ultramar:
HeI por bem, em Nome de E L. RE L, Promover o mesa
mo Official á efTectividade da. sua Graduação,
ficando. pertencendo
no Exercito de Portugal,
sern prejuiso
dos Officiaes mais antigos da
sua respectiva Classe e ArJlla. Outro sim Sou Servido Ordenar ,. que
esta Soberana. l{f'solução fique n ullu e de nenhum cffeito , se n a.gm ...
ciado deixar, por qua lquer motivo de seguir viRgem para o seu des ..
·tlno,
011 de sorvlr
110 JllellCionadn
E.lndo
pelo te-mpo marcado
na
L"i O Presidente
do Con,;elh() de 1\1 inistros , .Ministro e SecrNario
de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendi.
do', e faça executar,
Paço de Ciutrn., em vinle e tres de Julho de
·lniloitoce.nlo6.cincoenla
e cinco.
REi, Regente, :::;: Duque de:

=

Saldanha,
Por

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

Decretos

de 21 do corrente

mez·,.

Estado Maior General.
ÊriO'adeiro, o Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento de Cavallaria
N.04', Chefe do Estado Maior da 7.· Divisão Militer , Chtistovão
José Franco Bravo.
Hatalh.âo de Caçadores N.· 3~ .
4
Major, o Major Graduado do Regimento de lnfanteria N,·7, Agostinho Manoel Leole.
Batolhéo de Caçadores N.· 4.
:Major, o Major Graduado do Batalhão de Caçadores N.·õ, Anta•
nio Joaquim
Pirnentel
Jorge.
Aiferes Alumno , o Primeiro Sargento Graduado,
Aspirante a Offi.
cial , Pedro Freire do Almeida;
por se acha.r habilitado
na con.
formidade dos Artigos 36.· do Decn~to de 1~ de Janeiro de 1837,
e 11.' e lá.· do Decreto de 10 de Dezembro de 18õ1.
.Hatalhâo de Caçadores N. o 7.
Major,
o Major Graduado
d,? Batalhão de C~çadores N.·~) ervi~do de Major no 1.0 Batalhao Mov~l de Atiradores I Jose AntonIO
da Costa Mendes.

( 3 )

I

. Capitão de ]," Classe, o Major Graduado"
Ga~p~r de SOUSB AnnJ• . jo e Menezes; por lhe aproveitarem
as dispoeições do Decreto de
4 de Janeiro de 1837.
I
Batalhõo
de Caçadore« N.· 8.
,
Ca.pitão de 1." Classe, o Major Graduado,
Cazimiro VIctor de Sousa Telles; por lhe aproveitarem
ai disposições
do.Decreto de 4 de
Janeiro de 1837.

Regimento

de Tnfantcria

, Major, o Major Graduado
do B.egimentll
quim Maria da Roza Sousa.

,

N.· 9.
de Infanteria

N.·~,

Joa.

Pr aço d~ Elvas.

MEljor da Praça, o Tenente Coronel Graduado
fanteria N.· 9, Roberto Joaquim Cuibem.

,

do Regimento

de ln.

CommÍ8,óes activas.

Capitão Graduado , o Capitão Graduado
de Infanteria
cm disponibilidude , Francisco José Vi.eira de Carvalho;
por ler sido nomeado pura urna Commissâo de Serviço Publico.

,

D/lponihitidade..

.,

MaJM Graduado,
o Major Graduado de Infanteria
em In~ctl~ldade
teinpor ia , Mallol'l Antonio de Moura Cabral;
por ter sido Julga. do prompto para o Serviço , pela Junta Militar de Saude.
Inaatioidade temporaria:
.
Capilão,
o Capitão de Cavallari« Garun tid o , Antonio Pereira Dias
Castello;
por lhe aproveitar o Decreto de 28 de Setembro de 1847,
e assim o haver requerido.
Capitão,
o Capitão do 3.· R.egimento de Artilheria,
José Joaquim
de Oliveira;
a fim de espetar cabimento para ser reformado.
.
Companliia de. Veteranos elos Açôr.es.
Reformado
na' conformidade
do Alvará de 16 de Dezl'mbro de 1790.,
ficando addido á referida Companhia,
o Mnjpr da Praç~ de EI.
vas, Luiz de Barcellos Mert!ns Lobo' pelo ler requerido,
e haver
aido julgado incapaz de Serviço aCli"o: pela Junta Militar de Saude.

Sua Ex.· o Marechal,

---.~.-

,

determina que 08 Offic;aes ab.ixo meneionados tenham os destinos que lhes vão designad()s.
Batalltâo de Caçad.or6$ .N. o ~.
'
Commandante
da 8." Companhia.
o ~ajor Graduado do Regimen.
to de lnfanteria
N.· 13, José Teixeira Rebêllo JuniorBatalh(Jo de Caçacl,ore. N: 5.
Capitão da 7." Companhia,
o Capitt\o do Batalhão
de Caçadore.
N.· 9, José de Medeiros Bettencourt.
Regimento de lnfanteria
N.· 1.
TeRen.te Coronel , o Tenente Coronel do Regimento
de lnfanteria
~. 4, Carlol Maria COHt:8 de Lacerda.

(4 )
,
llegif/u:nto de Infonteria N.· 2.
Capitão da ,1..& Companhia,
o Cnl'il.tlO do Hegimento de Infantaria
N: 11, Sebastião da Mut tu Moniz.
RegiTlu;ut() de lltfanlerla
N.- 4.
Tenente Coronel,
o Tenente Corouel -do RegFmCllto de Infunteris
N.G 1, José Maria Gomes.
Regimento de Tnfanteria 1Y.•
Tenente,
o Tenente do Regimento de Infcuteria
N.· lO, José Ma.
, ria de Almeida.
Regimento
de Tufantersa N.· 10.
CupilllO Graduado,
o Capitão Graduado -do Regimento de Infunle.
tia N."li,
Jose Vi(:ente Consulado.
Regimento de Jn/antc..-ia N.· 13.
Commandante
da 8," Companhia,
o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores, N.· 2, .J uein lho A Ilgu8to Cnmechn,
Tenente Graduado,
o Tenente Grndulldodo
Regimento
de Infuuteria N: 16, João Allton4o Uozado.
•
Regimento de A,·tillteria da Carta.
.
Exonerado
do exercício de Mfl.tor, o Capitão do H«'g'imenlo de ln.
fauteria N.- 10, Joaquim Anlnldo de Araujo Pessôa.
E"ont!r~do do exercício t.le Aj udante , o Tenente OradHado do Re.
, gimento de Infan'eTía
N" 7. JdlO Aurelio de Bettencourt,
I: llataltuio Alo'veZ de A tirodorcs,
'Para exercer as funcçôes de Major,
o M,'jor Gradll!\<in do Ht"gi.
mento de Infanteria
N.· 15, Balblflo J, ,fi de B, rro s , (jllt' líl,ha

e.

igual

exercicio

no 3.· Butalhfw

Movei

de Aur adorea , Voluntarj()1;

da Carta.

:30 Batalhá" Movtl de Atiradores,
Q

r,'ltmtarios da Carta,

de Ajudnnte , o Tlnt.n't' Grudnudo do Da:
N.· i, JQÜO Carlos Kruese Gomes.
.
'Licença. "l!l{irlada. concedida, "(1,011 0fficif1c-I (fbai;r.n indicadn •.
Ao Tenente Coronel Graduado,
l\fHjor da Pn,ça do FOlIe de Nossa Senhora da Graça,
DIOgo Bel lo de SOIl~li Mal. 'I ias I prúro.
gaçilo por trinta dias,
.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria
N.~ 1, Felllal1do Maria de
S{t Carncllo,
prorogl\çã.'l por tr1I ..la dIH~.
Ao Tenente Graduado
do H.egirne·nt(\ de Infanlt>lia ~ •• J.., Jcrlu TraVUS~08 Val,Jez,
quarenta
e cilleo dias.
Ao Tenente Gra(fuado do Regim~lIto de lnfanteria
N." b, Fulgen.
cio Uopozn Qqintanílha,
SI'I~ mt'u's.
Ao J\2ajor Graclllado do H.egimenlu de lnf6ntería
N: 17, Jouquin:'
Jo~é da Sdva, trinta dias.
• ,<f~ ~
Exonerado
talhão

do exercicio
de Caçadores

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

•.... ::-

U Chife interino do l!:atado Jlaior do E:xercü~/ #
1 ~

..

",L

.-__...-,'I'

".I'

._
/~ ..
t...

Quarlel General

fUI

RU41

de 8anlo Ambrado, em .(. de .Agotto
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex. a O Mn;c~bal DUQUE DE SUDUIlU,
Chefe do E~erclto,
loanda publicar
o seguinte:

Commondante

em

'

CARTAS DE LEr.
DoM F.ERNANDO, REI Regente dos Reinos

de' Portugal,
Algarves,
ele., em Nome de EL.H.E L, Fnzemos saber a todos os
Subditos de S'13 Magf'stade,
que lU Côrtes Geraes Decreta.ram,
e N<>~
Qu("r~Rlos a Lei seg uinte t
Artigo L" E' declarado nullo o Decreto de quinze de Dezembro
de mil oitocentos quarenta e sete, pelo qual foi demirtído do Posto
de Alferes, Antonio de Aseredo Osoi io,
Art. 2.· Itiea revogada n ~egislação em contrario.
Mandâmoll t portanto,
fi todas as Allthoridflde~,
a quem o conhecimento o execução da referida Lei pertencer,
que a cumpram ~ e
façam cumprir e gllardnr~
tão inteiramente
como nella se contem.
O -Presidente
do Conselho
de Ministros,
Minisiro e Secretario
de
Esl ado interino dOIi N egoeios da Guerra.
a faça imprimir,
publicar
e correr. Dada no Paço das Necessidades , I\OS quatorze de Julho de
mil oitocentos cincoenta e cinco. = REI Regente,
com Rubrice e
Guarda.
= 1J1N/W: de Saldanha.
DOM FERN ANDO 1 REI Regente dos Reinos de Portugal,
Algarves,
etc., em Nome de EL-H.EI.
Fnzemos .abc .. a todos os
Subditos de Sua Magcstade,
que as Côrtes Geraes Decreraram , e N.ó,
QUNemos a Lei ~egllinte:
Artig<J 1:
E' o Governo authorisado r. transferir para o Exerc~
to de Portugal,
Capitão de Infanteria
da Provillcir,t de Moçambique, Francisco Maria Corrêa de Lacerde , cOJltando.lhe a autiguidade do seu Poeto d data da presente LeI.
Art. 2.· Fica revo~uda a L"gislação em contrario.
Mandâmos,
portauto , atada •• sAulhoridadc.s,
a quem oconhecimento e execução da H·ferida Lei pertencer,
qlle a curopruUl, -e
façam cumprir e guardar,
tão inteiramente
como nella 1It' cont'-'m. O
Presid,·nle
do Conselho de Ministros.
Ministro c Secretario de Rst ado in terlno doe N l',rocios da Guerra.
e o .M inistro e Secretario de
E,sladu dos Nl'gocios RstranO"eiros,
e dos da Mariulla e Ultr(lmal.
f~~alll impriD1Ü., publicar, ~ correr. Dada no Paço de ClOtrR, ?Ol
vInte e um de Julho de mil oitocentos cincoenla e cin~Q. ::;:;. REl,

°

•

(~ )
Regente, com Rubrica c Guarda.
conde d' /J.tlwguia.

= Duque

de Saldanha.

=

ris.

-'*~'*-

DECRETO.
Conformando-Me
com a Proposta do Marechal,
Duque de Sal.
danha , Commandante
em Chefe do Exercito e Hei por beru , em
Nome de EL-HEI,
Reintegrar
no Posto de Tenente,
com a Gra~
dilação de Capitão,
de que foi dernittido
por Decreto de vinte e oito
de Maio de mil oitocentos cincoentn e dois, a João José Botelho de
Lucena , por lhe aproveitar o disposto na Carta de Lei de doze ele
JUllho ultimo, e assim o haver requerido.
O Presidente do Conselho
de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado interino dos Nt'gociol
da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço de Cintra, em vinte e um de Julho de mil oitocentos cincoenta e einco,
ltEI, Regente. = Duque de Saldanha.

=

-,.,~~---

Decreto de 21 do mero rroximo pf)8fl1Jdv.
2.· Batnlhâo Movei de AlÍ1"adores.
Demitt,ido,
conservando
ns honrns do S~II PO,lo, pelo haver Tf'que.
rido, e ler completado
o tempo de S r viço marcado
no Rt'glllatnento para os Uorpos N aciouaes , o Tenente Quartel Mestre, Diocleciano Antonio Pedro Freire.
Por

3.· Batal/u7o MoveI de Atiradores, V ..luntorios da Carla.
Demittido,
conservando
as honras do seu Posto , pelo haver requeridn, e ter com pletado o lem po de Sf'rviço marcado no H eglllll.
m~nto para os Cor pos Nncion aes , o Tenente,
Antonio Ezequiel

de Figueiredo,

-.~~.-

Sua Ex.· o Marechal,
determina que 05 Officiaes abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vão designados,
.
Bat alliâe de Caçodores N. o 5.
Alferes, o Alferf>s do Batalhão
de Caçadores
N.· 7, Alhino Cnn.
dido de Almeida.
Regimenfo

de Tnfonteria N.· 5.

Tenente Graduario,
'o Tenente Graduado
res N" 6, João José da Cunllll.
RetTimenlo

Alferes

Graduado,
N" 4, Antonio

do Batalhão

de Irlfanfería

~ Alferes Gr aduade
José de Abreu,

de Caçado.

N. o 1~.

do Regimento

de Infanteria

-.~~.-

Por Decreto de 4 de Julho ultimo, expedido pE'lo Mini~terio dos
Nej;!ocios do Reino
foi nomeado Cavalleiro da Ordem Militar de
S. Bento de Aviz, ~ .Major rf>formado, addido honororio á Legação
de Portugal em Paris,
Sebastião Carlos N avarro de Audrade ; de-

( 3 )

_.~.---

vendo o agraciado !!ollicitar daquelle
ma, dentro do prazo legal.

Ministerio,

o respectivo

Diplo-

Accordam 08 do Supremo Consel ho de J ust iça Militar, etc. Q,"e
absolvem o Accussdo , Ludovino Homem da Costa Noronh~,
1~.
nente Graduado do Rt'gimellto de lnfanteria
N. o 5, do argUIdo cr..me de ferimentos , por falia de prova legal; e mandan~ que seJt\
solto. Lishoa, em Sessão de 24 de Julho de 1855.
Visconde de
Estremoz.
= B. de Perne s. = Travassos. ::;::::Costa Carvalho. Barão de Aguiar. = Fui presente,
Carvalho,
Promotor-

=

---.>6Ç~.---

Sua Ex." o Marechal , manda declarar o seguinte:
Que o Tenente Graduado
do Regimento de Infanteria N.·õ,
Francisco Antonio de Sr-qneira , se acha exercendo
as funcçôes de
Ajudante no mesmo Corpo, desde 17 de Maio ultimo.
Licença,

-.~.-

arbitrada. por moflVos de molesti: ao. O.fftciae. ob(Ji~o declarodos., e confirmada. por Sua Ex. & o Marecltal.
E1n Seaâo de [) do mez proxzmo pOISado.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria N.· 8, Francisco Seixas de
Brito Bettencom t , noventa dias para se tratar e fazer uso dos banhos do m ar,
Ao Cirurgião Ajudante
do Rl'gimento
d" Infantaria
N," 10, Anlonio Brandão de Castro,
quarenta dias para fazer uso dos banhos
das Caldas da Rainha,
na sua origem •.
Ao Capitão GlIIduado
de Oavullatin
em disponibilidade,
ManOf'I
Jo~é Botelho da Cunha, sesse nta dias pala uso de 'ares de campo
e baubcs do muro
Em Sewâo de 13 do dsto me't.
Ao T.-nf'lIle C1radu&do do R!'O'imenlo de Ca vnllarla N.·S, Anacleto
da Silva Pelejão,
quarenta "dias para uaar dos banhos de Manteigas, ,na sua orig-em; principiando
ern 20 do corrente.
Ao ,MaJor r-formado
addido ao 1.0 Batulhâo
de VelE'ranos, FranCISCO da S~lva,
quarenta dias para uso dos banhos de Manteigas ,.
lia sua orrgem,
Em Sessôo de 14 do dito meto
Ao Tenente Coronel do Rt'gimento de Infantcrin N.· 3, Agostinho
Luiz Alves, vinte dias para fazer uso de banhos sulfureos em Vi.
zef la , na sua origl'OI; a principiar
no dia 25 do correllte.
.
Ao Major do llIesmo Rl'glmE'ntn.
Luiz XaviE'r Valente,
trinta dias.
para faZl'r uso de banh"s sIIlfllreos prn Vizella,
na sua origem; a
Prt~l(~ip~8r no 1.0 de Setembro proxirno.
AQ Capilao Graduado do r..ferido ReO'iol!'nto, Manoel Pedro Roza,
aessellta, dias .para continuar o seu "tratamento
elll ares de cllmpo.

(4 )
Ao Tenente 'Corollf'1 do Rl'gimenlo

de Infonteria
N.· 11, Alberto
Pimenta de Aglliar, trinta dias para fazer uso dos banhos dos Cal.
das da Rainha , na sua origem; começando
em 16 do corrente.
Ao Tenente Graduado
do B.f'gimento
do Infsntena
No·, 14, Agostinho Antonio dos Reis,
trinta dias para continuar
a tratar-se,
Em oSessríode 19 do dito Ines.
Ao Capilão Graduado
do I e,l(imento
de Ua va llnr ia N," 4, Gl1ipar
Joaquim de MUS8, trinta dias para faze< uso dos banhos das Cal ..
das da Rainha,
na sua origem. a começar no dia 4 de Agost»,
Ao Tenente Graduado do IlIf'SmO Itegimento,
José Ferreira da Mat.
ta e Silva, trin ta dias para fazer uso do. ba n hos das Caldas da
Rainha , na sua origem ; a começar no dia 4 de Agosto.
Ao Auditor da L"' Divisão Militar,
An ton io José de Barros e S}í,
quarenta dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rainlia ,
na sua origem.

--.~.--

l.Ac-e~a. rt:~i"lJdll' COltcet!idm ao« Offtc;'{lc. aoo;zo .,.Jictldn ••
Ao Primeiro Tenente do 3." l{,egimento de Artilheria,
Domingos da
Apresentaçi\o
Freire,
trinta
dias.
Ao Capetlilo do Reg imento de Cavallaria N." -3, Caetano Joaqu;Q1
de C. rvaiho Ramos,
quinze dias.
Ao T')nenle Graduado
do Regimento de Cavallaria N" b. Jotio An.
tonio dos Reis, t rinta di 5.
Ao Alferes Graduado do Butalhâo de Caçudures N.·l, Miguel Frnncisco Morão,
trcs OIf'ZCS'
principiar
no 1.' de AgOi~ corrente.
Ao Major Graduado do B,ltalhã'l de C.çlldQrCi N.· S, Antonio Su •
res RIbeiro de Menezes,
sessenta di""l.
Ao Alferes Alumno do mesmo Batalhão,
Manoel POIlIQ de S1>IIU,
quarenta
dias; coutados da data do hójt'.
Aó Tenente c10 Batalhão de Caçadores
N.o ii, Maoocl Botelho Pi.
mentel Sarmento,
le511"01.a dias.
Ao Alfere8 dl.t Batalh:io de Ca~adorcs No" 8, Duarte Ebidio Vie'ra
de Mel'ltlo'Oça , dois mezes.
Ao Caf>itão do BatalhlLO de Caçadorei N" 9, lIe-nrique José d() Car~ialho, sessenta dias.
Ao Sr. Coronel Grasltado
do RcgilRento de Infanteria
N.·I3,
João
DUllr
, Rahgel,
dois me1.t'S.
.
Ao Tenenle Ajl1tiante cio Regim('nto
de Infanteria
N.o ]õ, F"ancisco P re-i1'B da Luz C )rlt' Unal, dlli)o llIezes.
Ao Alft~reil do Re$('imento rit' ("fnnterifl N.·17, l~ernaod() de Almej.
dl\ Lour{·iTo e Va.c(jllcelln1l,
prMog'ação por 8essenta diRS.
Ao 'l't'nente Graduado do Itf'gilllentH
,[nfaIlL
ria N.- I , Frail.
~i~co António da
ilva ,Mourâo, dois mczes.
..,'
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O Chefe interino do Balado .Maior do Exerc~
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N.O SOo
Rua de Santo Ambrodo , cm 7 de Agosto
de 18;)5.

DO EXERCITO.

ORDEM
Sua
Chefe

Ex.8
o Marechal
DUQUE DE
do Exercito,
manda
publicar

DOM

S~LD4.NHA,

Commandante

em

o sej!'uinte:

CAHTA
OE LEI.
.
FERNANDO,
REI llf'g"t"llte dos Reinos
de Portllgal,'o
elc., em Nome de EL-RE[,
F<l~elllos saber a todos (:' ~
de Sua ~lageslade,
que as Côrtes Geraes Decretaram,
e Nós ~

Algarves,
Subditos
Queremos
a Lei st'g'uint,,:
.
Art~g? 1.. As Grll(~II~çÕes em quaesqner
Postos,
por {'fft"lto d.e
pleter~çao
pa.ra a effectivid ade , .~(>gllndo a escala' da Arma respl'('tl.
~
va , sao consideradas
, na occasiao
de reforma,
como se fossem POSo ,
tos efTectivos.
(
Art. 2:
O. Officiaes que se acharem
pr<'ll'ridos
FOl mais Postos,
além daquclles em que forem effectvos , 011 Graduados,
t" provarem
~(
que esse facto proveio de motivos politicns,
011 de se l!rhurt'lI1 na ex- '!
tincta terceira SPCÇllO do Exercito , 011 em di~pnl\lhilldud(·,
por :nl. t
ta de confiança
politica, depois do dia onze de JUllho de mil 011(\· '~'
centos quarenta
e Ires,
serão indcmnisndos
de todos
s Po.t". em ..
que estiverem
prejudicados
, quando
forem rofor mndos ,
Art, 3.·. Ni\o gozartlO das vantllgl'ns
concedidas
110 .Artigo allt~.~
cedente,
ainda
que depois
se cnvulvessem
em aC()nleClmclltus
poll-!.
ticos , os Officiaes :
~
. 1.. Que estivessem na extincta terceira St·cC;iio. ou nn di~ronlh!.
],d?de, e~m virtude de algum Processo Cidl 011 Militar;
e de mas
lntnr.maçoes,
ou de comportamento
irregular.
.
. .
r?
~.
<'-lue, achan do-se demiuidos
, sem ser por motivos polltlCOS, (
te~h~m
sldn reinll'grados
em S(>IIS Poslos.
.'
~I
.L . <'111e 6e achas.l'l!I,
por molestias,
011 cnnvenit'ncl3
pr~prla,
"
~a e~tl.ncta terceira Recçtto,
ou em disponibilidade,
e bem a.S111I na. ~
JnactlvlOoue
tl'JIlporaria.
~
. Art. 4.·
Tambpm não gl)1.artlO das vantagens,
de que trota o Ar ...
tlgo s.f'gundo,
os Oflicinrs qlll', dn situaçào
de reformados
It-galrmn.(i
te, tlvt'rl'm
voltado
ao .'t'Tviço
tivo.
.
. ~
Arl. 5.·
O.Ollieio!'
que. dl'sdc o dia onze dI' Junho ele mo) 01t.oeNllos (I'wrellla
~ trell, IIlé ti publi(:nção desta Lei, tê('m bido re·
iOrlllad<li,
promovidos,
011 1>1;.'ado! o Praças,
Sf'm accJôso,
e a V f\terollO., pelo ler('!D pedido,
ou sl'gundo
a Lei; mas qUt', na. épo.
cu t'm C)1l tiveraOl esses dpslinos,
be IlCh8~Sem prt"lI'ridos,
cnn!( une
O cxpreuo no Artigo segundo,
Derüo lIldemnisados
Ilessn~ silua~ôes,
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(~ )
se o pedirem,
com os Postos que lhes pertencessem
na data em que
obtiveram esses despachos;
ficando
porém, sujeitos
ás prescripçõcs
do Artigo terceiro.
Art, 6:
São annuladns as reformas concedidas.
desde o dia on «
ze de Junho de mi l oitocentos quare ntn e Ires, ate á pllblicaçrlO
da.
presente
Lei,
aos Otliciaes que as não solicitassem,
011 qlle nr\O ti •
.,essem
ido untes ju1<l'anos incapazes de Serviço activo pela Junta Mi.
iilar de Saude , se ossim o requererem.
§ unico,
Lovar-se-hn
em conta a estes Officiaes,
pnra o eff .. ito
de nova referma , o tempo que tenham estado na situação de reforrnados,
Art. 7." O beneficio desta Lei osrrá app+ica vel aos Officioes n quem
se refere o Artigo antecedente,
com as pre cripçôes
do Aftigo lN.
ceiro , sendo logo subrnettidos a uma Junta,
composta de Officiacs
Generaes,
c de Cirurgiõt>s Militart's.
§ I." Os que foreltl julg-adús incapazes de St'rviço activo serâo ,
depois de indemnisados , novamente refo rrn arlos,
§ !!.o Aquel les , porém, julgados
prom ptos para o Sorviço , se.
TtHl consideredos corno lendo existido na extin ta t~.r~ira SAcção d
Exercito,
ou na di poo ihilidade , desde 11 época da sua refor la, e
apphcar-se-Ihes
fia 'O disposto no Decreto de trinta e 11m de }f;tio de
tnil oitocentos cincoeuta e um, uma vez que este ainde Ihes nâo h •
ja aproveitado,
ArL. 8:
O beneficio da prr-sent« Lei , na parte relativa aos m.
forma-dos, aproveitará
sómenté 1l0SqHt' o invocarem no prazo de tres
tnezes, existindo no leino;
de s is me7et1 achando.ie
ntli J Ihns .ad.
jacentes;
e de um anno para Oi 'que se acharem nas Provincias UI.
tramarinas.

Art.!:

As ;'I1denJlI'sações
concedidas
por esta Lei
.ão.dão. di.
a vencimentos
alrazados.
Art. 10.- O Govcrn'o publicará
lima List nominal,
por Arm.as, '
1 Classes,
e Graduações,
dos Individuos
qtl~tn cO\lher, no caso ck
:reforma
ft1t&[a, o benefici.0 mcnoionado
no Al'ligó segundo, para.
gtapho sl"g1ifldo., do Artigo iexto desta Lei.
Art. 11.· Fica revogada,
unicHmcnte para õs efTeitos da P"CSC41.
te Lei, a LegislaçiiO
cm contrario.
,
Marl'dâmos, potlanto,
a todas as AUlhoridàdes fi quet'" o ('on1)0cimento e execução
da rerNida
Lei peftencer,
quI' a cumpram,
e
façam cumprir
e guardar,
tão inteiratnenlC
CMtlo ~lell" se contém. O
Presidente
do Conselho
de Minist·ros,
Ministro
e S cret.ario de Estado ifltermo
dos N(>~odq. da Guerra,
.. faça imprimir,
public.n e
correTo Dada nu Paço de Gif'ltl'6. flOS dezest'te de Julho de mil oitocentos cini!'Ot'nta e 'Ci.,·Cô. = HEI lt~gcRte, com Rubrica
e Gunrd~.
reito

algum

= Duque
~

~

~

de Salclarlthtl.
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( 3 )
Por Deerel()$ de 28 do meroproximo pauado.
Batolhâo de Caçadores N: 3.

.'
Capitão Graduado,
o .Capitão Graduado
de lufaoteria
etn dlsponibilidade,
Honorato Lacio da Camara.
Batatltâo de Caçadores N. o 6.
.
Capitâo da 8." Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de
Infanteria N," 5, Antonio Lopes da Cunha,
.'
Ten('nte 'GradIl8tln.
o Tenente Graduado
de Inf.anteria em .dlspombihdude , José Manoel ~oares.
Regimento de Tnfanteria N.· Ô.
.,
Capitão Graduado,
o Cnpil:LO Graduado -de lufanteria
em disponi«
bilidade,
V rcen te A ugllslo de Vasconcellos.

Regimento

/!

de lnfa,ntc1'ia N.

o

7.

.

Capil:lo da G." Companhia,
o Capitão Graduado
do ReglPle'llto de
Lufanteria N" 1, Luiz Antonio de Abreu.
Regimento de l-nfasüeria N. - 11.
Capitão da 6.'" Companhia,
o 'Capitão Graduado,
Fr·anci&Co Marqll')S de Carvalho.
Tenente Gra(luado.
o Tenente Graduado
de Infanteria em dlsponlhilidade,
Jucintbo RupoZ<l.
.
Alferes. o Alferes de Infanteria
em disponibilidad'e,
Manoel Leite
de Castro.
Regimento de Infanteria N;" 13..
Capitão da b.a Cornpurrhia , o Capitão Graduado
do -Regimento de
Infauteria
N: lGl, Joaquim Antonio dos Santos.
Tenente GraJuado,
o Tenente Graduado
de Infanteria
em disponibrlid ade , Gabnel da Silva.

Re{(,mento de Infantet'ia
Tenente,

N.- 17.

o Tenente

Graduado,
Augusto Butler Elerperk.
Regimento de Infonterio N," 18.
Tenente,
o Tenente Graduado,
José Maria Pereira Pinto.
Alferes, o Alferes de Infanteria em disponibilidade,
Carloe Augu~
to Pacheco Chaves.
Por Decreto de 30 do dito met••

Batalh&o de Caçadores N.· 5.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
Caçadores N.· 1, Luiz Wadington,

.
,.'
"

.'

/JisponabiJidade.

do Batalhão

de

~

Brigadelro Graduado,
o Sr. Brigadeiro Graduado
do Datalhao de
Caçadores N.· 1, João José Pereira e Borla; para eer empregado
em
ra Com missão de Serviço,

-.~.-

'..."

',' Sua Ex.:",:-o Marechal,
mande declarar o sezuinte t
•__,::~~~~ e~>Y"'Git.eir() oorne do TenenLe Grad"bado do Regimento

~

~'".

Ajudante

..
. '''' ..

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

(4 )
N. 05, q\lil por Accordam

de Infantcria
cado

lia Ordem

Ludovino

do Exercito
Homem da Costa

-.~.-

. Sua Ex." o Mnrec~lal,
nados tenham

de ÇH de Junho ultimo, publié Fraucisco

N. o 29 de 4 do corrente,
Noronha.

determina

que os Officiaes

abaixo

mencio-

que lhes VilO designndos,
Bat a/hdo de Cafadores J\', o 1.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
de Infcuteriá
N,· 3, Agostinho
Luiz Alves,
.
lJatatháo de C'açf1dnres N.· 9.
Commandante
da 3," Companl:ia,
o Major
Graduado do Rocimenlo de Intanleria
N. u 13, Jncmi» AlIg;,sto Cumacho,
e
N.e/(irnentn de [nfnnt crs a ,N. o 3.
Brigadeiro Graduild~.
o Sr, Br;g;.d ..iro Gradllado
do nat .. lh~!O de
Caçadores
N,· 6, Frant,jscn
José Pereira
l' Ll ort a,
Regunenln
de Jilf'(lulericJ L\.· 6.
Brizad ...iro Graduado,
o Sr. Brig-atlt'ir'l
GraduilJn
do nl'g'im<.''1!o de
lnf,lIIleria

os destinos

N,· 3,

CI<lII·:1loUu lde iru Peur0zo;

continuando

na C m-

missão em q ue se acha.
Regimento
de Iufanteria
N, o 7.
Capitão
da 3." Companln.r , o Capitão do H.f>g<mento de Inf.'f.'t>rill
N,· 17, O. Fr a n crsoo de As,iz c Almeida ; contiuunndo
na C •..nmissão em que se acha.
Capitão
da G." COlIlp.lIIhia.
o Cl'pi·ão da il
.lpilo C(,rrêa d: FH·ilas.
R.·.~·;lJIentl) de 1'lfmlc1'illX,·
17.
Capililo
da '7.- Compan h! .. , o Ci.pitàn do Regimente
de Infilnteria
N," 7, Luiz Antonio
de Abre u ,
--.w.~~
.._
Licença. (Jrbi/rnd 18 por motrco« de 1/I(ltCStz'1 aos Ojftciafll abaixo deciarados , e coniirma-io« por S;'ua E«, & () ~lurc.clwt.

a,

Hm Scs,ti() de Q do con'clltc
mc,.
•
Ao Ass:stentl' do Commalldo
('lU Chefe do Exercito,
JOilO Cypriano
COI·lho da S IV.l, trinta
dia s para fazer uso das aguus unb CuIdas
da Itainha,
!lil s.lrl ori~"m.
Ao COlltillUO r!n referido C"'llnanrlo
f>nJChf'f.>, João Sllan's,
trinla
dia, para faz')f uso das aJ iaS Jas Caldas da Haud.u,
nu Sllu ollg'un.

_._",~,.;c;...-

Licença.

"cl!itladas

Ao Tl'nellle

COTtCcút.tú.

(lOS

do R~gillle!llo
de Cavallaria
Portu::-al,
sessenta dias.
Ao Alfl>n!~ do 1l.!gimt!IILu de Infanleria

Xavier,

vinte di.iS.

q/)l·útfe.

N:::I,
N. °16,

rrhaür.o indicl·do,.
Francisco

-

ue Moura
~

Fruncisco~&l.la

-4~:-:
.,....

U Chefe interino do Bt/ado Maior do E.xe(;jfo ~

~
~

+
QU(J1,tel

General

na Rua de Santo Arnbro'Z.io, em 11 de .Agosto
da 185(}.

ORDEIVI DO EXERCITO.

Rua

o

Ex..&
Marechal
DUQUE DE SALDANHA.,
Chefe do Exercito ~ manda public~r o seguinte:
CARTAS

Commandante

em

DE LEr.

-+-

&)

DO)l FERN ANDO, REI Regente dos Reinos de Portugal,
.Algalves, etc., em Nome de RL.IlEl,
Fazemos saber~a todos 01
Subduos de Sua .Magestade, que as Côrtes Geraes Decretaram,
e Nós
Querl'rnos fi Lei s~glllOte:
Artl){o 1.. Os Empregados
do Estudo Maior do llospital de lnvalidos 1\Hlilarf!S, estabelecido
em Runa , se~ão escolhidos dos do
~lIad~o effectivo do Exercito,
011
de entre os Officiaes das Classes
Inactivas,
se o Governo assitu o [ulgnr vantajosoArt. 2: O serviço do Estado' M~ior do Hospital de Invalidos é
amovivel á vontade do Governo. Os Officiacs que forem exonerados
do mesmo voltarão á Classe activa do Exercito,
011 á inactiva
de
que tiv~'rem sahido , quando despachados
para o mesmo Hospital:
§ unico, Os Ofliciaes escolhidos do quadro effectivo do Exercito
são considerados,
para todos os effeitos de accésso , como em Commissão activa.
Artigo 3. o Fica revogado para os effeitos desta Lei, o A rtigo decimo quarto do Decreto de vinte e nove de Dezembro de mil oitocentos quarenta e nove.
Mandâmos,
portanto,
a todas as A lIthoridades a quem o conhecimento e ex.ecução da ref~rida Lei pertencer,
que a cllmpr~m,
e
façam cumprir e guardar,
tao inteiramente
como nella se contem. O
Presidente
do Conselho de Ministros
Ministro e Secretario de Estado Interino dos Nl'gocios da Guerr;,
a faça imprimir,
pub,lica.r e
correr. Dada no Paço de Cintra,
aos dezesete de Julho de mil OItocentos cincoe nta c cinco. = REI Regente , com Rubrica e Guarda.
_

Duque de Saldanha.

t>

DOM FERN ANDO,
REI lte!iente dos Reinos de Portugal,
Algarves,
etc., em Nome de EL-H,EI.
Fa7emos saber a todos os
Subditos de Sua Magest.ade, nue as Côrtes Ger aes Decretaram,
e Nós
Qllerl'mos a Lei ~egl1inte:
Artigo
E' o Governo authorisedo
a mandar pnril ~5 Corpos
à,e Veteranos,
!lOS postos lezalmente
adquiridos
os OfflClUt'S Jllf<;rrores do Exercito,
e Guard~ Municipal de Liiib~a c porto, que l\·

1:

t1' -, ..

.i-

~v""..u/'"

A..

~-.z"',t-

r. ~

/1-·tri.4 ~

n::>..,_.A..

1 t~"p.rnm baixa
f te, Outubro de
1 J} te annos de

ue

do Serviço

por motivos politicos,
posteriores
a seis
quarenta e seis , ,um" vez que tenham vina
bom Serviço, cm que lhes será contado o tempo que deairde aguella dDl~J!.ID
eSlauo fórl,l do Ser!iço Miiuar.
("')
k Art. ~.' As praças de pret do Excrcito , e das Guardas Municl~~ paes de Lisboa e Porto, que se impossibilitarem
de continuar
no Ser, ~:' viço activo em razão de rnolestia adquirida
no Serviço, e por effl'ilo
~ do mesmoServiço
, sendo assiro julgadas por urna Junta de Saude,
~; passarão a um dos Corpos de Veteranos,
ainda que não contem vinte an no,s de Serviço. (I)
,,
'"
§ umco, As praças das Guardas Mnnlclpaes que souberem 1 r e
escrever continuarão
a gozar do beneficie disposto no Artigo primei\" 10 da
Lei de vinte e dois de Fevereiro
de mil oitocentos trinta
~l oitn.,
Art. s' Fica revogada n L!'gislaçi\o em contrario.
:;""
Mandâmos,
portanto", a toda, as Authorid ades , a quem o een e.
t ~ cimento
e execução da referiJa Lei perteneer , que a eumprom,
,..
~t\fllçam cumprir e guardar,
t50 inteiramente
como nel la se ('(lnlélll. O
Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario
de E tado iII terino doe N E'goçios da G uerr li, a raça im primir, publicar,
e correr. Dada no Paço de Cintra , aos desesete de Julho de mil
oitocentos cincoenta
c cinco, = HEI, Regenie , com Rubrica .,
Guarda.
Duque de Saldanha.
mil ()itoc~ntos

f

rF

~1

~.J

=

DOM FERNANDO,
REI
Regente dos Reinosde Portugnl , AI.
garves. etc., em Nome de EL·l'Bl. Fnaemo s se ber n todos o Suh.
ditos de Sua Magestade,
qlle as Cõrtes Geraes Decr taram,
e lÓi
Queremos a Lei seguinte:
Artigo 1.0 As disposições da Carta de Lei de vinte e dois de J u.
lho de mil oitocentos cincoenta e tres , serâo epplicudas
tIOS Empregadoi do extincto Commissariado,
incluidos aqu ,II s me! lOS o qu m
tIver sido applicada
a Carta de Lei de vinle e ullI de A~o \0 de mil
oitocentos quarenta e oito.
'
Art. ~.o
Fica revogada a LCA'isl~çr\O em contrario,
expressamente a clausula do Artigo primeiro da referida Carta de Lei de vinte 'e um de Agosto de mil oitocentos quarcnto c cito.
Mandâmos,
portant.o , a todas tiS AUlhoridades,
li quem
o '0nhecimellto,
e exccuçito da referida Lei pertenc r, que a cumprno. ,
e façam cumprir c guardar,
lito intciramf'nte
como
el'ln St' c()Illrm.
O Presidente doConsclho de Mini tros, .Millistr e, cretario de E~••
tndo interino dos Negoclos da GUNra,
n foça imprimir,
publicar,
e
correr. Dada no Paço dos Necpssidod('s,
aos qualorze de Julho àc
mil oitocentos cincoenta e cinco,
REI R gcn c, tom Rubrica e
G uur.ua.
Duque de Saldanha.
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( 3 )
DECRETOS.
Attendendo
ao que Mo representou
etn seu requerimento,
o B~.
cbarel , Antonio Ignacio Botelho,
Auditor da quinta Divisão Mill.
tar , e a que em Sessão de vinte e- dois do C0rren{e mes , de uma
Junta Militar de Saude , foi julgado incapaz do Serviço activo: Hei
por bem, em Nome de EL.H.EI,
Annuindo á sua Supplica,
Cone der. lhe a devida aposentação,
na conformidade
do disposto no Artigo quinto da Carta de L'ci de nove de Julho de mil oitocentN quarenta e nove. O Presidente
do Conselho de Ministros,
Ministro e
Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim
entendido,
e roça executar.
Paço de Cintra , em trinta de Julho de
mil oitocentos cincoenta
e elnco, = REI,
Regente. = Duque de

Soldanho.
Hei por bem, em Nome de EL-REI,
Nomear ao Bacharel,
SeAntonio Peixoto Coelho, Auditor da quinta DivisllO Militar,
Iognr que ficou vago pela a po entaçâo
concedida
n a conformidade
da Lei, por Decreto dI' trinta de Julho proximo passado, ao Bo~h.arei, Antonio Ignacio 13 telho. O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secret rio de E tado interino doe Negocios daGuerra , o tenha assim l'ntendido,
e faça executar.
Paço de Cin~ra, em
quatro de Agosto de IlIiI oitocentos cincoenta e cinco.
REI, Regente. = Duque de 'aldnnha,
O J
---"'>':~lfct'I"l

hastiâo

=

=

AVlSC?_

'1'

&

..

= Ij

Mini teria da ruerrn,
Repartiçâo MI.ltar. = 1. Secçao.
III. v e ~:.. r.
Sendo n cessa rio levar-se a effeito a di. posição da.
Carta de Lei de 17 de Julho pro ximo ündo , Determina Sua MageataJe EL.REl,
Re"ente
em Nome do HEI,
'llll~ lima Commlssâo
compo la do
larecbnl
de Campo Grudulldo,
José F liciano da
Silva Co ta, que erá I) Prcsidente ; dos Brigndt'iroB Graduados,
Cyprinno
José Soares,
e D. Cario
cI
ta carenhns; do Tenente
Coronel,
Joaquim
i arciso
da Silva PIHeira; do Tenente Coronel
Graduado,
Franci co de Paula de Mendonça;
e do Major,
Jon-.
quim José de 1 cêdo e Couto, que Nào -Vogues; dOI .Majores Gradlla~<!s, Luiz Trav~ssos Valdez, eM noel A nton~o de Oliveira, q~e
&crvlr8o de ecretano
; se reuna em local convenIente,
para eUl VISta dos requerimentos
dos prelcnd('nl
;; quI;' lhe crão enviadol,
c dos
c clarecimcntoli
de que a COlllOl' i\o carecer,
liquidar o direito que
,O~ ~e~1I rentes tiv~r('m
ús indcmni açocs con('edida~ no. referido Lei,
e( II Llmdo 11 r spello de cada 11m o seu p rec r m()livado, com declae
raçiio do Arti"o da Lei qlle Ih aprO\Ciln, e do Po o, Graduo.ção,
nnt~gllido.de, ~u ln Ihorament() de r form.l, precedendo
8 inspecção
dC~lgnadlt no rtigo adimo j flue
IlC ru idade Iht: deve ser con.
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(4 )
ferido; devendo a Cornmis ..~LO, :í medida que fÓr Apurando os seus
trabalhos,
enviar ú Hepartiç~IO competente
Q resultado.
bem como
II Itelaç:lo
de que trata o Artigo décimo; para o que os Officiars que
se julgarem com direito ao beneficio da mencionada
Lei requererão
na conformidade
das Ord'!ns: o que de Ordem do Ml'smo Augll~to
Senhor commllnico a V. Ex." para os devfdos c!feit0s.=
Dcos Guarde a V. Ex," Paço de Cintra,
em o 1.0 de Agosto de 18,')5. = Uu'lttC de Saldanha.
= Sr. Comrnnndante
em Chefe do Exercuo,

-·~h~·--

, Sua Ex," o Marechal,
determina que os Ofl'lciae8 abaixo meneionados tonham 011 destinos que lhes vão designados.
Batalhão
de Caçadores 1\'.0 1.
Alferes, o A lferes do Butalhrlo de Caçadores N. 0!2, A ugusto Cezar
Bon de SOllsa.
Regimenlo
de Infanicria
N. ° 8.
Alferes, o Alferes do He;;-illlellto de Infa nteria 1'-.." G, JOtlO Silvcrio
de Sousa Pereira;
pelo haver rr querido.

---~>-.5~~.---

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar
o seguinte:
Que o Tenente Graduado
do Regimento de Infanteria
N. °11,
André Francisco God inho , só gozoll vinte e quatro dias da lic('nça
registada dos quarenta que lhe foram concedidos pela Ordem do Exercito N,· 19 do corrente (I Il no,

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

Licenç'}' ,.eg'dada.
concedida. ao, (~jj,ci, e' abaixo if1(licador,
Ao Capit~LO Graduado,
Ajudante de Ordens tio Sr. Com m a ndn ute ela
7,'" Divisâo l\Hlilar, Miguel Corrên da MesquIla P'I\Jt'lllcl, quatro meses,
Ao Tcnete Graduado
do Regimento
de Canlllari .. N."2, Lnnceir os
da RA txn x , João de Barros ~lIldl)(lhll , pror. :raçtlO por quinze dias,
Ao Tenente Graduado
do Regimeuto
de Cavulluria N."4" José Vicente Taborda,
trinta dias.
Luis "ra_'
Ao Tenente Gradu3do
do Batalhão
de Caçadores N.
dington
, quinze
dias.
Ao Tenente Graduado
di) Bat e lhâo de Caçadores N.· 8, José Maria Lopes Ribeiro , dois mez es.
Ao Capitão Graduado ,do It~gim('nto
de Infanleria
N.· 4" Gabriel
Corn;n de B rsto , trmta dias.
A(') C'lpit1io OradunJo
di) l{pgín1l'nto de Infunterin
N: ]2, Domingn& Lopei Xisto,
novellta dias.
Ao AtJ'\!r~~ dü Regimenlo de 11lfanteria N,o 14" José Fortunato de
Maltos,
quinze dias,_/
O

õ

,

O CMffl interino do .ellado :ltfaio,.do Exr.,s;.eitj?~=---r
Ó • v

'--__

._

..........

_

/
,'_"

N.O 32.
Quartel General na RUG de Santo Amb,.otio,

cm 18 de Agosto

de 18,)5.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe

Ex.· o

Marechal
DUQUE
D1I S4LDANHA,
do Exercito,
manda
publicar
o sE'gllinte:

Commandanle

em

CAIt'J'A
DE LEI.
FEH,~ ANDO,
HEI HC'gente cios Reinos
de Portngal
•
etc,. , em Nome di! EL.REl,
Faeemos saber fi lodos os
SlIbJltos
de Sua MagE'stode,
qlle as Côr ies Geraes Decretaram,
e Nós
QUt'rernos
a Le i seg umte :
•
A rti~o 1.. E' conced da AO Barão
da Sonde,
cm attençao
aos
DO:\f
.Algarves,

relevantes
Serviços
por clle prest adns , a consider açâo dr- ('oro'lI'l,
lendo ref rmado com o Soldo
corr esponden te ao mesmo
Posto , C,.
cando addrdo 110 primeiro BAtalhào
de Veteranos,
Art. 2."
Fica rcvo)!uda
a r.f'gisloção em contrario •
.l\jand:lnlO~,
portanto,
a todus :JS Aurhoridadee
, o quem o conhecimento
, e execuçào
da referida
Lei pe, tencer , qlle fi CIIIIlIHll,OI,
f' façam
cumprir
f' "uarddr,
ti''to iu teirn uie n te corno nella se coutem,
O Presidente ci(\Cf~'Selh() del\Jioi Iro , Millistro
(' Secretario
de E.·
tado illll'rino UM Nl'goclo~ do Guerr a , a fnça imprimir, pllhliclIr, e
corrvr , Dada 110 Paço das Necessidadcs , ROi qua tor ze de Julho de
mil oi10Ct'III05
oincoenta
e cinco.
ltEI Hegcnte,
com Rubnca
e

Guardn,

=

=

Duque de SalJanha.

-----Ili>~~
J)

ECltETO

'.

Attendendo
110 que
Me representou
o CnpitrlO
de lnfnnterin
da.
Pro\'lnClo de ~Jclçull1bique,
Fruuci co Mnr'o
Corrên
de 1 RCf'rda:
JI~I por bem D terminur , "111, orne de EL.HEl,
quI' palse DO Exerc'lo de Portu~r.I,
nll conformidade
da
'urta de Lt'i de vinte e um
dI> Jlllho ultilJlo,
co"tal~do
a rI' pectivn ontiguidade
desta mebma do:
10; po~ 1I1é serem oppllcllveis
os di posições da referida Carta d~ Le,.
O PreSidente
do Conselho
de Ministros,
Ministro
e Srcretano
dI)
E tado iott'rino do
egociol
da Guerra,
o lellha Auim entclldido,
e faç~ eXf'cutar. Paço de Cilltra,
em ~efe
Agoito de mil oiloCf>ntOI

cincoen\a

e cinco.

=

HEI,

oe

Ueg('nte.

= Duque

de Saldaftha.

AII('ndcndo
DO que
Me repr INltarom,
D. Jorge da ComBra
LeJIle, e l<'redt'rico
AII~UiIO
da CUOlnra Leme:
Hei por bem,
em NoJUe de hL.HEf , Hélrllegrú·Jol
no ]>0111' de Tenente
de Infolllerill,
paliando
o primeiro,
AO Primeiro
DfJlnlhào
dI' Veteranos,
e 081' ..
gundo,
ao Terceiro
BatalhllO de Yeteranos,
na conformidade
da

•

C~rla de Lei ~e de~e5ct~ ~ Julho Illti!'10' da <lua! lhes são applicaveis 8S r especuvas
dISpOSIÇOl's. O Presidente
do Conselho de Minis..tros , Ministro ~ Secretari? de Estudo interino dos Nt'gocius da Guer»
ra , o tenha assim I'II~pn~ldo, c faça executar.
Paço de Cinlra, em
sete de Agosto de mil Oitocentos cincoenta e cinco.
HEI,
Re.
gente. = Duque de Saldanha.

=

-*~~.:.~-

P01' Dt'creto,ç de 7 ao corrente

me,.

Estado Maior General .
• ']fenente General,
o Sr. Tenente General Graduado,
Visconde de
Ovar •
., Supranumerario,
o Sr. Tencn te Genero',
Bnri\p 8e Lord., llo;
Marechal de Campo,
o Sr. Marechul de Campo Ordduado,
J 4
Feliciano da Silva Costa.
, Brigadeiro.
o Sr. Brigad iro Graduado
de Infauteris ; no~ernad()t
da Praça do Abrantes, José Quintino DiLo,; coutinu I do IIR O.Ui
ma Com missão.
7." nit'i~lío Jllz'li!at'.
Chefe do Estado Maior, o l\lajlH de Cavallaria
~m dieponibilidade,
COlide do Bomfim,
J()SP.
Sub-J)iDis~jo J.Hi.lit"" de Ponta Delgo(Jc,.
CommandanLc,
o Sr. Coro nel <JrodlJudo de [nfulIl.>rw, Tenente Rei
<Ia Praça de Abra ntes , J '''lIn 13rondilf) de Castro,
1.. R~gimetllQ de Ar/jJh~"'(J.
Tenenle Picador,
o AI "Ies Plcad ..r, It..""vato do Nucimento;
por
se achar nRa circunstancias
df1 11\ 8llrOvf'itar
o disposto 00
.ti.
go 1.0 da Carta de Lei fie II de JUllho "llilUo.

Regimento

de Cavallnr ia N.

o

s,

I~() nceiros

da NA I N H A •

• Tcnuote Picador, o AI~'rps Picodor , Pedc" Maria
alomé CnJlhão:
por lhe aproveitar o drsposto no j\rlig9 1: da Can de Lei
11
. de Junho ultimo,

u

Re~i",ealf) de Ca"aUa)·'(J
AHIHes,

o Alferes de Uavallaria

]'o: ••

6.

em lh~pof)ibilidade,

Tbomé Vida}

Sa)galió.
Balalhâo
de Caçl1flo,.u N: 6.
Coronel,
n Sr. Coron -I li.. IA falllelÍa,
(;OAl ma ndnn le dn Sllb*Di.
viwào Militar de PonLa I dk~dl\,
é Anlonio de Sequeira.
,
1JatàJJuí.ó átJ f'<J.ra(lo,.,. N.· O.
Capitão de 1." Classe, ó Major Gradttlldo cmprcgllc!o nas Obras Pu. ~jen.,
João Uibeiro da 8dva :Arllujn;
P'" lha opro?eitar o di posto no Decreto de 4. de Jnnl'iro de 1837.

.'0

4

Rtgimen.lu de lnfantcria N. J.
o Tenente Coronrl (arnduudo de hfantoria,
de Elvas, Roberto Joaquim Cuibew.
Q

, Tenente Coronel,
jor da Praça

• a·

( 3 )
Regimento
Tenente Coronel,
Iufanteria
N:

de IIlJanteria

N.' 1:1.

o Tenente Coronel Graduado
ts , Francisco da Silva Roballo

do llegil11enlo
Sarnira;

de

Praça de Abrantes,
Tenente Hei, o T. Coronel Graduado
do Regimenlo
de Infanteria
N." 13, João Duarte [ Rngel.
Commi,.,úes actions,
O Major Graduado
do 9.· Rt!~imento de t\'tilheria,
.João ManoeI
de Mello; e o Capitão do H:f'~im('nlo de Cava llaria N."l , Jun uario 'I'eixeira Duarte;
os Capitllel (hadIlRdo9,
de A,tilheri
, Catlos Ribeiro, e Antonio Lili? de Brito Perelr a Coutinho;
e de Infanteriu , Joaquim Thomnz
Lob» d' t\ vila; e 01 Tcnenll's Graduados, do H.e~im('nto de lnf "leria L •• ~,
Ajudanle
do Balolhà<,
acio-u I ele C çudores I'IIA • a ntarem I Jooquim Jos~ da Graça, e
de lnfanteria
ern disponlbifid adc , Roherto Joaquim de Almeida;
por se achurem todos empregados
em Commissoes de Serviço Public •
Lna a"i.fJade temporária,
O Capitâo , Antonio Lili? Pereira da Cunb a-, i" o Capitão Graduado, Sevt'fino Jo é Judice
amor , arnbo
de Infonlcria cm disPIH!i b.Iidado , a fi m de e perareru cabirne n to para ti reforma.
Por Decreto áu ,,,euna data.
Tcn('ntp
Picador,
eo n tin uando na CI)IIImislÜo ('m qn~ li" Ifcha, o
A Ifere Picador de Cavnllaria,
ser vinde na Escoln do .Exercito,
A n sclrno .10 ~ Ferreira Br!t~a; por se a liar nas eircunstnncias
de ,
lhe nproveit ar o disposto 110 Artigo 1.' da Carta de Lei de 11 do
Junho ultimo.
,

---.~.-

Sua Ex.· o Marechal,
determina que 08 Officiae. abaixo meneionadOl lenham o desLino! qlle Ih '8 vão d ignudol.
_
Re~illlento
de r'Jfan1critl N.· 4..
~'1comrnandante
da 4." Companhi
,o Major Graduado
da de Depô ...
'lI
Ito,
.FfIlIlCi3CO
Joslf Barboza.
W-/'2..
Capitão do Companhia de D po 'LO, o CopitilO dQ 4.", Candido Augu;to dfo OH veir.l Punen tel •
.Capitão Gradullóo,
o Capi no Gr~hJado
do RegiaJento de Infante.
riu 1'1." 13, Franci co d AS5i~ Leot •
TentAnte Graduiido,
0'1 nenta
raduado elo Batalhão de Caçadore.
N.·~,
Aug-,uto Franciscll
'8Y· r do
loura.
AI~ re , o Alferes do Batlllhão
de Caçallores
.. õ, Luis Augusto
da C mara.
Regimento
de Tufanter.ia J. .' 6.
Alfl're , o Alferes do H.etrimento de lnfaOl ria
.. 11, J.ronylllo
Pire .. Moreira.
"

1

( 4" )
R(p:il/lwto
Major,
o Major
noe l Leote,

do Batalhão

de Inianterlo

N.· 1~.

de Caçadores

N.· 3,

Agostinho

Ma-

-.!t.,.tQ(*Sua Ex." o Marechal,
manda declarar Aspirante I'l Official, por
se achar comprehendido
nas disposições daa Leis de 17 de NO\'('IIIbro de lSU,
e i> de Ahril dI! lfHõ, n Furriel do Regimento de lnfantetiu N. 11, Narciso Henriques Achemann.

-.~~
..-

U

Licenfa. arbitrada. por mof1VO' de ftI(llestir no, Of/iJioe. obaieo dech,rodo., c confirnuula« 1JM ,",ua F:r:. u dh.rec/wl.
Em Seuâo de :10 rio '1U!t:. lwo:r:zlfl() pauado.
&

Ao eoron(·1 G rad uario do Estado ]\1nior de A rt .lheria , D lIarl", José
Fava,
lrinta (! cinco d 11 para uso -de banhos do ruar ; deveudo
começar em 2;> do corrente.
Ao C,lpellào d,) Q.' Ite ri IIIl!n to de Artillwr'IR,
FrRncisco
A lherto , ar.
dinha GU'lIIào,
sesse n la d ius para II~O e xt er no das Co ldus do Hainha , 1)(1 sua orig(!IlI,
e e m seguida
de Lanhos do urar ; u C()U1e~8r
cm 10 do corrcnl -,
Em Se.,âo dr: Q «[o CorTCII te 'mr't..
Ao Ass;~tcnte do C ••mrnn n lo 1'111 Cht,ft- do E í'l't i.o, Jneci Allnslll<:Ío
MonteIro
de Brit o, ljll:lr ntu dins para fi zer II~O du~ buuhus sulfurosos do Arsenal,

-.>:!t?<.-

(~fJ' ·'ne. (I/Ja;:r.o ;'tJrl' adn ••
Ao Alf~rcs do H(·~inH'lIl"
d" (_'II~ullnrla 1 :ú, Jn,é de \'Iucollcdltls
.Fernundes e 8.í, trillta di:....
Ao Cirllri{iilo de Brigado Graúuudo cio B.· imt IIto de Cavullnria
1 • n 6,
Conilonlino
Alves Pt'r,>trH 1 Ijllillte dI .••
Ao Alft·rt's do ltegirnl>lIl()
«,teCav dluria l ."7, Jo~é de Alllteida l\1el.
lo e Castro,
II ,11 ml'?;.
Ao AlfcrclI do Ilt'gimento
de lllfuntNin
N.· Q, D. Jo_é da Cum ra
L('me, 1I0vI'nla diluo
Ao Cupillw,do
ltt'gim.f'nto
~e Infallleria
N: (), C) priano Antonio
A11IIE'iua S.lIltns,
trtnta dias.
Ao Alfer(>s d,) Hcgimento
de lnfanlt'ria
N.· !), Manoc! Jo ti {:onç.dves Lim".
prorognÇrlo por vinte dia.
Ao Tenenle Graduado
do Hc!Cilllt>1I10 de InfantNin
N:I0,
Francisco de Azevedo COlllinho,
~('ssellta clin .
Ao Alferes do B.egiJD(.nto de ltlfanteriil • ."l:J, Fl'li. Jo : 0('. ,.usa
c S ,"tos,
seSSt'nta dia ; coutndoi do I.· de ~l'll'III !Iro prflximo.
Ao CupilUO GrnJlIado
do Hegimenlo
de lufanlcria
l .. 17, ,Jo.é 1\.1m08 da Silva,
cinco meZC8.
'/
LicI!r&ÇfJ'

o

,.e/l;dcJ(la. cu",·,·.l'df/' ao«

Chefe inlcritlo

do Etlado A/aior do

(

N.O 33.
Quortel Gencr I na

[lU.

de Santo A" b,.otio, em Q3 de Agosto
de 18;)5.

ITO.
em

JÍl

Cbl'fe do Exerci o ,
DOM FEfL

•

•

( ~ )
gem para o seu destino,
011 de servir no mencionado
Estado o
tempo prescripto lia Lei. O Presidente
do Conselho de Minlstros ,
Ministro e Secretario de Estado interino dos Negoclos da G "('I ra , o
tenha assim enteudido , e Inça executar. Paço de Ciutru , cm sele de
Agosto de mil oitocentos cincoenta e cinco.
REJ , Regente. = Du-

=

gue de Saldanha.

Sua Ex." o Marechal,
nados tenham os destinos

-.~*-

determina que os Officiaes abaixo
que lhes vâo designados.

mencio-

Praça da Elvas.
Governador,
o Sr. Brigadeiro,
Governador
da Praça de Peniche,
Adrião Accacio da Silverr« Pinto.
Praça de Peniche.
Governador,
o Sr. Brigactello Graduado,
Governador
da Praça do
Elvas,
José Mnria Baldy.
N.egimcnto de Ca.eollaria N· 1.
Capitão da 4.& Companhia,
o Capitao do Ucgilllento de Cavallnria
N.8 3, Jacinto .José Hdvl·irc,.
Batathâo de ('(lça"ol'c~ N.· I,
Ca pitiio Grad uado , o Ca pili'to (J rad nado do Butulhâo de Caçadores
No" !2, Hicardo de Novaes Corte H.PI:ll.
Hcginu:n/ll de l nfanteri«
N.· 4.•
Capitão da Comoanhi.a de Deposito,
o Capitão do Regimento de lnfnn teria N" 17, Llliz A ugusto Pimeutel.

IfeKúnento de ft~fante,.ia

N," 17.

Commandante
da G.a Cornpanhin , o Mnjor Graduado
to de Iufunteria
No" ij., Marcos Antonio Fernandes.

Sua Ex"

_ ..~~,.-

do Regirnen-

o Marechal,
rn auda declarar o SE'guinte:
Que o Capitão garanlido,
que pela Ordem do Exercito N,"
28 do corrente anno , passou á Innctividade
tompornrin
, é Antonio
Pereira Dias Castedo,
e não Antonio Pcreirn Dius Castello,

Lice"fa.

-.~...-

arbitrada. por motvoo« de malestia aos Oj/icioe. obaieo decklrado., e confirmada. por Sua Ex." o Mar c/lUl.
Em Sessâo de á do me. pro;r:wlO rlossmlo.
Ao ,Tenente do Regllneuto
de Cavnllaria
N.o 7, Antonio Jo;é de
Carvalho,
trinta
na sua origem.

dias pura

uso dos banhos

lherllHlcs

de Chaves,

/!,'rn Sessáo de 11 do dito me ••

Ao Capitiio do Balalhà() de Caçadores No" 3, Luiz Carlos de AlmE'i.
da Bolt.lho,
trinta dias para liSO interno e l'xtcrllO das aguna lherroaes de Chaves,
na slIa oril;(·OI. cOIr)(>çando cm oito de Agosto.
Em Sesselo de ] L do dilo 111('1..
Ao Major Governador do Cabldlo de Vl:~nlla, Caetano José da Fon.

.

( 3 )

sêca , trinta dias para
fazer
uso de banhos
sulfureos de VizelIa ,
na sua origem,
a principiar
no 1: Je Setembro
proximo,
Ao Alfere Graduado
doH.egimentn
deCavallarinN."8,
Luis de Almeida Coelho
e Campos,
trinta dias para coutin uar a tratar-se
ern
ares de campo

Em Sessâo de 19 do dito mez.
do 3.° H.egimento
de Artilheria,
Adelino
Cano
noventa dias p:lra se tratar em ares pátrios.
Ao Tenente
do Baralhào
de Caçadores
N.o 1, Manocl .. Tavier Loureiro,
sessenta
dias para St' tr atar em ares de campo.
Ao Alferes do H.eglmenlo
de Infunterio
N," G, João Silvério
de Sousa
Pereir a , dois meaes , para contin uar II tratar-se e m ares de campo.
Ao 3" Officinl addido á Hl'p!\niçtlO de Liquiduçào
do Mini.terio
da
Guerra,
Joiio '\lur;a Rodri~ut's
de Castro,
quarenta dias para fazer uso dos banhos
do Arsen a l,
Ao

Alferes

Alumno

dido Pereira

da Rocha,

Em Sesuio de Q:J do dito me~.
Ao Tenente Ajudante
do Regimento
de lnfanleria
N. "15, Francis.
co Pereira da Luz Corte H.eal, trinta dias para se tratar, e gosar
d e ares de cn 10 roo
Ao 1\1feres do mesuro Regimento,
t\ n tonio Alexandre
Tra vassos de
Arnetlo,
vinte dias para se trutar regularmente.
Em Seslillo de 2 L rio dito mez •
.Ao Major G rnduado do Balulhão de Caçadores N" 6, Ascenso EI.
mino de Bo ttencourt
, quarenta
dias para continuar
a trntar-se , e
conva lc-cer ,
Ao Sr. Brig'l1c1eiro Graduado do Regimento
de Iufanteria N.·II, José
de Figueiredo
Fruzão , trinta dia p ra fazer uso dos aguas sulfurosas, na.IUA. origern , cm ;\101llt igus; fi contar
do 1.~do corrente.
Ao C~pjtãn
do n.r~imento
de Infanteria
•• ,. H2, Caetano
Pinto Rebêllo,
trintll dias para sC!o\'lllr o tratamelJto
que se Ihtl indicar.
Ao Tenente
do mesmo U.egimentc>,
José Feliciano
da Silva,
trinta
dj~s pnra fazer liSO Jus aguas sulfuro.as,
na suu origem,
em Mantelgas;
a contar
do 1.. do Cf)rrcnte.
Ao Alferes Aju,ianle
do reft'rid.)
Itt""imento,
Leandro
Maria Tevar
de J\ndrade,
trinla dias para fazer uso da • .a ....uas sulfurosas,
na
sua origem t NII Mnntriga
•
o
Ao Capitao do Itegim 1110 de lnfanleria
N:
13,
Joaquim Antonio
dos Santos,
Irinlu dia - para liSO interno
das aguas sulfurosas,
na
Sua origem,
em M nlei"lls.

lún &"';0 de 23 do dilo met;,
Ao Sr. Brigadeiro
Graduado
do Re·imento
de InfanteriaN.'4
~.
l~'card()
Peixoto,
l'
en la dias para ares pa trios.
Ao l~enl~lIte I jtl< anle do referido Rt'~imf>lIto t Joaquim José
caotara,
q~ relll~ dias plU
uso de aguLls ferrea5.

, José
de

AI.

( 4· )
Em Sess10 de 30 do dilo mez.
Ao Tenente do 2.· Batalhllo de Veteranos,
D. Antonio de M(lc~do,
sessenta dias para uso interno das águas das Caldas da Rainha,
Da sua origem,
e em seguida de banhos do mar; a começar de
10 do corren te.
Em Senão de Q do corrente meto
Ao Capitão do Regimento
de Cavallllria
N.· (i, l\fanoE'l José FE'rnun des , sessenta dias pura continuar a tratnr-se fóra da Praça,
e
fazer uso dos banhos do mar nn Povoa de Varzim.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado
de Cava lluriu em disponibilidade,
Conde de Mello,
quarenta dras para fazer uso dos banhos das Cahlas
da Rainha,
na sua origem.
Ao Major Graduado
do l~egllnenlo de J nfanleria _r .. 6, .MAnoel José
Coelho,
trinta dias para tornar banhos das Caldas de Vizcllu, na
sua origem.
Ao Tenente Quartel Mestre do mesmo Rt'gim('nto,
Jo é Fra ncisco
Xavier de Oliveira GlflQ, trinta dlas para fazer uso dos banhos
das Cntuas de Vízella,
na s ua ol'iJc·rn.
Ao A Iferes do ltegirnen lo de ln fan teria N. 013 , l{l~li:'{ José de SOIlSa.
Sant.os, trinta dias para fazer Il~O dos banhos das 'uldall de \ i.
zelia, na sua origem.
Ao Official de ~ • Clns-e da Repartição
de Contnhilidadc
do .Miais.
terio da Guerra,
Jeronymo Freire Gameiro de Castro , cincôeuta
dias para se tratar,
e fíl7.!'t 11.0 de ball!tos üo mnr:
Ao Officinl de 4,." Classe dfl It"'partiçào
dI' Liqllida,;ilo do mesmo Mi.
nisterio , Sellllào Xuvicr dI' 0, sir', trint a dius paru iU7.cr uso interno das agllas das Caldas da H:jinha,
na lia origem.

------.~)

Licença.

,.el!iBladas

cow,elf7'ciIlM

.------

""1~ () (ficitlcs abaie» ittdicadns.

Ao Tenente (~lIartel Mestre do ~.o Hegifllellto
Ue Artilheria,
Dioco
. João Duarte,
qunr('nln dias.
t'I
Ao Major Gradllado
do Hl'g'imt!nlo
Ue Cavallaria
N." 3, Jot\O Couccir da Costa, trinta dias.
An Capit:io Gruduad~ d~ B talhão de C()(;nclorf'~ N.-I,
Hlcnrrln de
Novucs Corte {teul, vinte e i>ilo dias; u contar de :! d(~St·t.·h1hro.
Ao Tenente Grauuadfl
tio Balalh~lo Ue <':uçndores N." 6, Jo~c Ta. vOlres de Oliveira,
villle dias.
Ao Alferes do Hegimento de Infanleria N:Q, D. Fertlando da Camara Lenw, dois rnt'ze ••
Ao Ma.ior Graduado
cio Regimento
de In(ilnlnia
N.- 17, servindo
de Major no .Batallllio L acinnul de Caçadores de E~lrem ,li, I.
thazar Moreira de Brito,
quinze dias.

o

Chefe in~erino do Elfado

Maio,.

da

N.O 34.
QWIt

tel Ge1~eral na Rtu, de Santo Ambr01.io, em !!7 de Ago,to
de 1055.

OR OEM DO EXERCITO.
Rua
E~.·
J Inr chn]
D QUI: n. SAT.D.\NH4, Comma ..da.n&e di
CIH~.~ d E serei o, manda publicar o '~I'uinte;
CARTA
DE LEr.
DO
FEIL T A, 'DO, REI ltt'g'ent., dos Reinol de Portugal,
.Al~lHves, ('lr., em Norue de EL-ltEI.
Fazemos saber a todos 05
~ Ib,1 tos de SIIl\ 1 lpgcitadf' , qlle ai Côrtes G UI s Decretaram,
e NÓ&
(~IINt'mOs 1\ Lei seguinte ;
A rI i:ro 1.· ,E'o GO'll'rno a uthori ado a conceder o henf'fl(~io do
.Decreto d .. villle e Ifes de Outubro fi..
ii oitocentos cincoeota t um
110 Capitão
de Caval laria , addrdo ao Forte da Ericeira,
José For.
11111nlo do Carvalho.
A,rI. ~..
Fica revogada unicamente,
para o effllito de! a Lei, •
Legi Illç' tl NU contrario,
l\iandânlO,
portanlo,
a todos n Allthoridadcl,
a quem o (!o.
nhccimcuto , e execução da referida Lei pertencer , que a cumpram,
e r..ç' UI cumprir P !!,unrdM. tao iuteirnmente
como nella S(~corllilJ1.
O Preside nte do Consolho de Ministros,
Ministro I' Secretarin
de Eh
t ado in ter iuo dOI Nf'goCloI da Guerra.
a f çn imprimir,
plllllicnf, e
correr. Dada no Paço dOI Necessidndes ; 80i quatorsc de Julho de
mil oitocentos cincoenta e cinco. = REI Regente,
COOl Rubrica
e

G unrdt\.

;=

Duqtl4 de Saldanha.

~

,.t.o-

()

D EC-IUrro.

S ndo d rt'('onnf'rid",

~
~i~

C(.~,

ur ente
ode, procedeI' á red.~no ~
de \1m <?odigo P('nol,l\li,li~ar,
ondl' SCgUndO as l,~zf's ,do Secul<l, e erp "'\ ~ ~ ~
llornwnla
com o~ pnnclJlI • da MOll te lia COllslltuclOnal,_,
se especl. ,'- .~ r
flqll~1ll cllm pr(',cl'~\O e clarrza,
c Õ Il p"ni~e\ dOI M,h~a,e~, of ..
~Lr
I'- ~
~
f"llbIVOll d.~dlbclphna
do E t'rcito t
m lias clrcunstancl811 ~ggra,'an.'l's ("I 811('lIlIllIIte ; e "dll m
I ('1)8 na de~id,a propor~ao dos ~ t' ~
d, llcl~ _ de III d,o qu ,quanto
te, _.jo sub ti\lIId"" 1\ anllga Le. ~
glblaçuo ,'I,d'IM d~p~r~,
conf .. a antiquada,
porou,lraq~e,
hllaea., ~.~ i,;
da II(~S solid", prlllC!plO d,' ju liça univNlal"
m h8rm,?~la C:.1IIl ai ~. t ~
do"tnllll~
filai
e~ulda Il diO' reI t C. digQ r.~nat' • .M1Jltarf'S '. que í ~ ('
Jeg ..m fi ~~x reil, I ~a ~ur pa, ~ are
~Iodados
indoJe ~ b~b~o!,
'f
J~
e \('llIi"1I la da l' 41 ~\O,Portuguf'Za.
acube lor \ Ul~ VI'Z na ,mp061çao~
~ ~l
dllb »1'118 , tonO! o IImllado arbltrio
que 01'CI'8 1H111mrnl
rl'SultB da.
fl
1I1QlIII I'tPrldade
(~as L. i , t' 11.1('8fal pl'rdt>r o fi' ilo lI10ral d. ~or~.
~Q: ~
c~haçào, ,,,r,oundo I&Q ~e mo ~Çllll Q Iliuz I! ~UduneUl' a d Cl· ~'., \
II

r",

I

~~!
~

.

.''''{.

1-.

~

"(\

"

~~

(~ )
pllnn do Exercito,
I' provendo
á j1ltltil;fI, (! pl'ompla
adminisfraçüo
de Justic« ~Jdllar:
rr('i por br-m , em Nome dl' EL.1UU,
cncurri'~llr
80 A uditor
da 1.. DivisflO àlilitar,
Antonio
JOlié de Barros
e Sá , •
Deputado da NoçilO Portllg'1It'za,
de c' nfeccionar e r('di~ir o Proje.
cto de um novo Codi.!;'o Pcn I Militar,
e outro sim Ord('nar,
~ue
uma Commissào presidida pelo Ministro e Secretario de Estado do
Ne~oci.o~ la Guerr a , e composta dos .:\-lillistro~ e S('('rctarios dI' E.lado Honor arios , o Conslllht'iro
de EstoJo,'
J\lnnoel D1Iarte Leitão,
o ,\lar('('IIol de CAmpo,
José Jorge Loureiro : e o Brigadt.iro,
Vis.
conde d'Ourem: dos O<'IHltados da .'açiIQ PlIrtuguP7.3,
o Brigadei_
ro Gradundo,
Augusto
~r Avier Pnlmeirim;
o Doutor ",OrLO Baptista
de Carvalho Marlin~ da Silva Ferriio Ccstello Branco,
e o meneionado Auditor,
Antonio
José de Barros e Sá , (1'11' st'rviríldcSeC'ft'ta.
rio; fique inclImhida
de rever e cxúmin ar os tmbolJlOs rl'8Ilt'Clivlls ao
novo Codig» Penal , que uece ivameute lhe f..re m apresentndos pc'.
)0 enearre zado da illa redacção,
e os fnrú subir com o eu IIHt"(.('f

á

Minha

Presençn

rl'l\'lIllIr ns slln~ Sf'~~Õ(' em

; deven do a Cornmissâo

ft'ltlção á IIrgl'nciu ~ importan('ia.e
~~avid?de <!a mntpti."
('(Imo é
de e.perar do ~eu zelo e re~onh~cldn
11l1( ••l";.(el~cla.
O mc,mo 1\1l11is.
tro e Secreto rio de Elitado IllLerlllO dos Nt'goCI(, dól GlIcrrn, Prf' i.
dente
do Conselho
de Mill;ilros,
o tenh
Bliliim
IIIf'IHJido, e faça
~X6C.llur. Puc;o de Cintrn 1'111vinte e treli d"~ Julho d mil oitocClltOI
cincoenta e cinco.
lt E [, Rl'gentc. = JJv.r]ut de S Idu"ha.

=

---....:...-.~--'?<.-

Por

Dccrptn
de 2.') de J"lho "Ilinl(), f'xpedido pf'lll. finisterio dOI
N .. ~ocio. do Reino,
forllnl II mt'lltiolt:avldl
iros dl\Ürdpln
1111;llIr de
S. Bento de Aviz, o Major Graduodo de) E lado ~Iaior de Artíllu'_
ria, Joi.o PNeira lJOlJltilll Telle : e o Capitão do BntalhilO de ('a.
çadorel
1 .0 1, .Manoel
Joaquim .Muscart'lIhlls;
dt!Yf'lIdo 08 Ilgrllcio.
dOi olliciror dllquclle Milli~terit),
o respcctiv\l
Diploma
I t1elltro do

........._..

pralo legal.

Sua Ex.·
nadol

lenham

Marechal,

f)

Oi

"'-

d lermll18

de lin08 que lhe

que oa Officiae.
vilO designado ••

abai!,o meneio.

:L· Negimenlo de A,./ilIurw.

ela 3.& Butt'Fin,
o Mlljor Orlldllndo
do 0.&, Munoel
Cllludio d~ Fig leirado C IItinho f' Va 1'011('(' lIos.
Capitão da 6.
teria, o C pilão d.) 3, ", Jo é Domingues
de Oliveira.
Regimonto de ('avallária L
f.
Capitão
Graduado,
o Cap.tão (ilfldllAdo
HI·~illlento de Cnvnlla.
Commandnnte

an

ua

fia N: 2, Lanceiros

da

(~lIe

a troca

11\,

J()

é

JOO(llIilll

-.~!! •___

Sua Ex.- o l\forf'clrnl,
1:

!tAl

r:

1I1.IIIda

de COIIIIll:lIIUO

dOI

Sltntod.

dl'claror
o f'guinlt':
da COlllpLlll1liu8, ordenada

pela

(3 )
',,:lQ ,lo corrente nnno.; f'ntre o Major OrllJosé 13 r hozn , e o Capitão,
Candido Anguslo de
, Ohvt'iru P. nt!IIIt·I. é no Ue im 1110 d Lnfauter ia L :19-, e não no
H "ifllf'lllo
".j. da mesma
r rnn,
g:
(III.!
"m S srào de 1 t li Julho ulrim o , foi julg'llclo prompto
pnra o ~er~lço, o Cap'l;\n GrA luado do Ht:gimcnto
de Irlfuntc.ria
N: :3, "lallo!'1 PlIltl'l U.. , II,;
e que em Sussâó de 19 do QJHIlIO
mes , f'lligualmf'.llej
.. l do pr ompto p'lra o ,'rvi(io, o Tenente Grnduado do H.''; iu 'n'" de I a f.1II ter ra l .. 11, J ust iuo Maria Leirâo,
O· (l('m ,lo FlCl't'cil
'1I;1l~().

~ rn
se achar

Frlll'CI~('n

-.~t:.(.-

n",a

o M.lrechnl , iunn du dec lurar Aspiranle
a Official ; por
comprl·h,'II,h lo 110., di pos r;~c das Lei. tie 17 dc No\'em-

bro de 1811.

C;)."

hril

le IBU).

o 'arg-allto

Ajudunte

do Ueói-

ti ,\'lIgust
Vieira da Fcnsêcu.
_
..
~Ç<Licenya. a,.I.j/rflll • por m"/u'os de 1I11~lc"tiI no. Offieioc. abaixo demonto

üe

·ovall.

riu

I'

U

(;.

Jo

clur("~{I"
I; amfirlllwla.
lW" • 'I/(I E:r;. a (j Mora/tul.
fim Scss,ío de Q:l do meor. 1,rt;c,7IIo pa"J"do.
Ao Cirllr",iilO Ajlldanlf'
dI) l
im 'l1lo d~ I.lfo1l1lería
N.· 15,

JoaHiheíro, Iriul,. rti~H p~HR ti· tratar •
.H", SCB,âo de ~ do corr,cnte
A T.'nenle
Ora<lUluio do R",riIlH'II'" di! CIl\'ollflria
N: 2, Lancei.
rOIl dn H,AIo'nA,
João n,·nriqll!'
Pp.r -irn,
trinto dias para fazor
ns'" inti'rno
das O~U05 d8~ CHl" IS do !tllillha,
na 8ua origcRJ.
Ao 'I'('nl'nl(' Graduado
do ml'lOo B.f'girn€'lIto,
José Mllria Gllm('!I da
'Ivn .I"llinr,
trinta dla~ pHO fazer llbO interno
da agua dUi Cal.
dlls do H.uillha, na l\ln ori"'elll.
AI) AlfNe~ d., B talhào de Caço dor!'!! .. (), Vicente da Cruz Machado,
trinta d;a para fazer 1.. 0 li & hnllhos ua$ Caldas Ull Rai.
quim

nhfl.

Bilplibla

,/C~.

L'"

na alia orj~p."t.

Ao Alrllrt.~ uo B.llalhiLO dI' C,lÇOc!orC.
6, Joüo Augusto Gucd.~ (~i1illhl'ln('s,
81'S I'l1t
di i P rA P. trutar.
Ao A If..,rc3 G rnrllJado do H,O(riml"llto d l" fali -rio N.· ~, Luiz Igna.
cio, avil'r Palrn ..iriUl, qll~r nta (ii . para fazer uso das aguol> ela.
Cnldas da Ituilllra, nu sua orig'l·m.
.
Ao l\'nenlo
Grnt.lllado
do "1(0 mn I ,·..,irnento,
Francisco
Bernardino
de. ~H. :\I:1g'olhàc
• qUllrl"111I
dia
p~ra se tratar
m ares de cnmpo.
Ao ,\lretl'
(:;rndllatlo
do ref"riJo
1 c .. imHllo, Aug".to CArlos Xav:c,r 1~1~IIll('i.rilll, qunrl'llta
dias pnr
lN IItO d?
lld~ho8 d~ Ol~r.
Ao (.nplla" ("IItIIlIlI1" ,fI) lt, illlt'nto de Inf11 • fia N. 4, GohCll'l
(jllrft!1I de Br'fil,
trillla dia para "'
dOi banhol
do mar; coDleçnndo no I" di' ~('I"llIbro proxjlTt<'.
Ao ,\II ..r,os (ln B"giUl'-1l10 d" lllfOllterill N: 10, N'alentim
Evnr:sto
dI) ltllóo, lrllllll di.I' para fa:_c u o
anhol do B,loril.

°c

uo

Ao Capitão do R!'gimento dI: 11I1tllJl ria
,0'3 .. M"nrp.t $ ~Ili
Gomes dos Sautol,
Ui/ltl'.}'
fi IrA cn-ntinl' r a «:p"v~lo,c('r,
,Ao Capitâo Quarl.1 M.. re..cl Htl~j )r.Hlo da Illfapl ritl
.. 16, Ju.
tino Francisco
de M{·lln Brand"
, qlulr~Rt61 Ujjl P!l/ll iO rr l r f
faeer III,) doa banho
lulfur
os io Ar!iI'Atll.
Ao Alferes do IIICilllO H(·gimellt.Q.
ap<\el
r Qrdp rvt~ifQ ÇlUh
bl' quaronta dias para fazer' o , haoholj r1P II ar
Ao l'enente(lrliduado
dollogilllt'nt.
oeTII~ flteli
011. ADseJlll1l
do Silva Franco C/lilIlOheir<l.
flOVNltp di!]_ Illlm
e 1',141'".
Ao Major Graduado de IlIfalllcnlJ,
Corntnandollte
do Corpo Telegmuco, Jorge AlIglI.to AJlfuilla,
triuttldi,u
p;tr,. f z r lj:;Q interno das aguat dai Call1nl da HllinLD,
Jll' "11'1 4 figl m,
Ao 'Ienente Ceronel Qcid·rjo ao l/..,rl
oyo de " pl·dro d Illíl d~
Mad ira, José 1\1 ria Le••poIJinQ de SUfllf>ijYO, 'Igv nt Oill l.ar

n

continuar n tratur-ae

,

Ao 'I'eneste GraQuado de Cavallaria
m {Ii pOfl 'hiljd dI', • C· 1 r.;Il.
t~ Monteiro.
quareuta dia, pa,. It Ilho. dp UIC1' n Figll ira; Jlrlncipiando em !ZO do corrente.
Ao Major Grad.,ado di! lnfilnteria
em di pflnib;l' JIIJ
Joaqlún
('11'"
los de Andrade,
trinta dias para fu:cer u~o UPI! bal hOi AAij CuliJas
da Raiu ha, na sua orig~rn.
1~1fl &uáo <ie 3 dI) dilo mi! •
Ao Copi~ao Graduado
do Regimelllo de ln! fll~ ri N, °17, Zeferino
AuglliilQ Soares,
noventa dias para MI!S p.lrios.

,..~;"adtl.

ii

i )li

~

,........,....

O_(fiP."'~f '1fll.;:r.n ;"q'çqd.n •.
Ao Tf!nente
Graduado
do Regimento
de C,.~alJorill
,;" ã, Joaquim
r6copiQ CanLão,
trinta dia •• a comrçl'r 110 l, o ~e SéltlRlOrO pro.
t.CcafIÇaI

çOr&4:lSdid."

(10'

"imo.
Ao Alferes do Batalhão

de Caçadores
N.·:J, J~HI~llifll Maria de Qli.
lV('ira, qllilll~ dias.
Ao Tenente Gruduado
do Batalhão
de Cllç:lI.Jorcs N." ij, Antopio
JOflq"illl qa I~pcarnaçiio,
oitenla dia,.
AI) Alferel do UlIg'IRi6nto de I IIfu II leritA N: 6, João Pl'ruírA J1ernpnd~s, trinta dins.
Ao Tenente Graduado d Q10iQ10 Regimento,
Simüo
'n"cio dc
vlllho. trinta 4i.8.
Ao Capihio de hfaotr.ri. eDl dilPonibilidade, Ignlldo Fcrr~irll Pin
to. d{,js rneael.
Ao Mnjor Graduado d" Infantaria,
&cryJndo de Major no HntDlltilo
8cional de Caç!uoret de Qntllrf'Pl,
J ~n\li~
UIO! io dA Cu la

r

l~rcirl",
{J

prorogaçl\o

por trel

CM/' i_lcri.. do

IPUC

~mor

..I.~ '~.

E".d. "'... ...~~.

c,...

7.~1~.~~-I"

N.O 35.
cm 30 de Agolto

Quartel General na R'UG de Santo Amb,.o'l.io,
de 18õ5.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex.·
Marechal
DUQUB DE SU,DANH.,
Commandante
em
do Exercito,
manda publicar o' seguinte =
CARTAS
HEGIAS.
Serenis imo Infante,
Duque de Bejn , Dom João Maria Fernando Pedro de I\lcantara
Miguel Rafael Gabriel Leopoldo Carlos Antonio GCt'gorio Francisco de J\ssiz Borja GOllzaga
Felix de Bragnnça e Bourb n Sa: e Cobourg Gotha , AlfeTl's do Regimento
de lnfauteria
numero
dvz eis, Meu muito Amado e Presodo Filho: EU
EL·REl
DOM FEl
'Al DO,
Regente ern Nome do REI, Vos
Envio muito Sau ar, como AquelJe que muito A mo e Preso. Querendo Dar. Vt1 uma pr va do Meu Paternal
Affecto, e da consideração em que Tenho :t Vo sa dedicação
II carreira dos Armas,
que
muito De ejo fortalecer para Vosso engl"sndecimPllto
c satisfação do
Exercito Portllguez:
Hei por bem, e Me praz Promover- \' os, CoOlO
por esta Carla Vos Promovo,
00 Posto
AhjOf do Rf'ginu,.,to de
C8 vallaria numero quatro. Serenil8uno J n (8I1tt', Duque de Béjo,
D m João AJarin Fernando
Pedro de Alcontara Migllel Rafael Gahriel Leopoldo Carlos Antonio Grt'gorio
Frsncisco de Aesiz Bor]a
GOllz8ga FeJix de Brag-nnça e Bourbon Saxe Cobomg Gothn , AI.
feres do Regimento de lnfanteria
numero dezeseis , l\lt!1l muito Amado e Pr 'sado Filho,
o 60 Senhor Haja a Voua Augusta PC'DOR f'm
Sua continua
guorda. Escripta no Paço de Cintro,
110S vinte c dois
de Ago~to de mil oitocentos cincoenta e cinco.
VOliO Extremoso
Pai
FEH 'AI"DO. = Duqu« dI! Q/danha.
Chefe

oe

=

=

,Sereni simo Infante
Dom Augusto Afaria Fernando
Cnrlos Mi.
~\lel Gabriel Rafael Agricola Franci
o de AiSiz Gonzaga I'rdro de
Alcantara
Loy()Ja de Bragança
e Bourbon
81tlle CobClurg- Golha,
l\Jellmllilo~m8doerresadoFilJ,o:
E EJ..;.HEI DOA1 lERNAN ..
DO, Ht'gente (1m N me do HEI, Vos En vio nlUilo !audar corno
Aqu II que milito .Amo e Pre o. l~"erl'ndo Dar.Vos
nma evid(lnte
prova do interesse
que 1'0010 p ..la Vo •
roce
affeic;üo li gloria
das Armai,
que tanto lobfl'lal16 em Vo ,(I :Animo, e b m alSlm ao
Exercito Porlugu~z mail UIn puhlico t tem unho de Bcnevolencin é
~onaider8çào:
Hei por hem e M praz Nolt1f'ar. VO!, colllO por sta
(_'nrlü, Voa Nom io Alfere do Ht'ginlf'nto
dto (ufenterin num~ro drz.
Sprcn,llIllDo InfAule
Dom Augu lo .Muria h-mondo Carlol Miguel
Gabriel
!tafael Agrícola Franci6co de Alija G maga Pedro de AI•

•

'cantara Loyola de Bragança e Bourben Salte Cobourg Gotha,
Mell
muito Amado e Presado Filho, Nosso Senhor Haja a Vossa Augus.
ta Pessoa em sua continua Guarda.
Escripts
no Paço de Cintra,
a08 vinte e dois de Agosto de mil oitocentoe cincoenta
e cinco. =
Vosso Extremoso
Pai = FERNANDO.
Duque de- Saldanha.

==

Serealssimo Infante Dom Fernando
Maria Luiz Miguel Gabriel
Rafael Gonzaga Francisco de A.siz Antonio Apolinario de Bragan.
ça e Bourhon Saxe Cobollrg Galha t Mell I1IlIito Amado e Presado
}'ilho: EU BL.REI
DOM FERNANDO,
Regente em Nome do
REI, VOI Envio muito Saudar ~ como Aquelle que muito Amo e
Preso.
Dt'!lejando corroborar
a decidida propensão para a carreira
dai Armas, que com gosto observo em Vosso Animo, e ao mesmo
tempo Dar ao brioso Exercito Portuguez lima solemne prova da consideração em que Tenho 01 ICUS relevantes serviços, e constante dedicação ao Thrcno , e Carta Constitucional
da Mnnarchin:
Hei por
bem, e Me praz Nom.ear. V nl, como por esta Carta VOi Nomeio
AlfPres do Batalhã9 de Caçadores numero clnro. 8erPIliuimo IlIfl\nte Dom Fernando
Maria Luis Mígl\cl Gabriel H.afaf'1 OOn&8ga Franeisco de Asai%- Antonio Apnlinario
de Bragan~a e BOllrbon Saxe
Cohourg Gotha,
Meu muito Amado e Presado Filho, Nosso Senhor
Haja a Vossa Augusta Pessoa em Sua contiaua Guarda. Escrtpta 110
Paço de Cintra t aos vinte e dois de Ago.to de mil oitocentos cio.
coeuta e cinco.=
VOfliO Extremoso
Pai.=
F]!;ij.NANJ)O.
Du.
que di; Sa~a.

-~.-

=

CARTA

DOM FERNANDO,

DE LE[.
Ue~ente d~s Reinos de Portu!!al,
de EL-I{ E
Fazemos aaber a todos os
Illle ai ~rte& Gerses Decretaraei , e NÓI

RhI

r.

Algarves,
etc., em Nome
Subditos de Sua l\Llge.tadt>,
QIlNemos
a Lei ~egl1inte:
Arligo 1.. E' o Governo authorisado
• conceder melhoramento
de rt'forma ao Major ",formado,
addido ao prímeito Ballllhii.o d.
Veteranos,
Luia Marta da Rocha Fontanes ; ficando por este (II do
illdelalli~ado
da preterição na e1Tt'ctividade
daquelle POltO.
Art. 2.· Fica revogada toda a Le~islllção em conllario.
Mandâmos,
portanto,
a t<ldas as Auth<>fidadea,
a qllfln o c
nhecimento,
e execução da reft.!rida Lei pertencer, que a CUWlpralfl •
e façam cumprir e guardar,
tão inteirOOlf'nle
como neUQ te c:o'ltéDJ.
O Pre,identc
do Con&elho de Ministros, Ministro e Secretario da Estado interino dOi Negoeloll da Guerra,
a fftçu impriMir, puhlicar,
•
çorrN.
Dada no Paço das Necesaidadn.
8041 quatorze de J,.lho d
8lil oitocetltos cillcoenta e cinco.
RIU Regente, com B ..bl:ioa •
Guarda,.=
Duque ck Saldanha,

=

( 3 )

---.~.--DECRETO.

Attendendo
ao que Me representou o Tenente G.aduado
em Ca.
pit:io do BatalhaI)" de Caçadores numero cinco, Agostinbo Joaé Ferreita de Brito: Hei par bem Determinar,
cm Nome de EL.REI,
que fique sem effeito o Decreto de .inte e tres de Jlllflo nltirrro , pelo
qual fói conferida ao mesmo Official a efTt!ctividade da sua Gradua»
çâo , em yirtude de haver 5ido nomeado pelo Minrstetio dOI Negocios da Marinha c Ultramar,
para exercer uma Commiasão no Estado da Iltdia. O Presidente do Conselho de Ministros,
Ministro e
Secretario de Estado interino dOI Negocio! da Guerra,
o tenha assim entendido,
P. faça
executar. Paço de Cintra, em vinte de Agolo
to de mil oitocentos ciucoenta e cinco.
REI, Regente. = Du.
que de Sa~dan"a.

=

---.~'Ç(.---

Por Decretos de l:J do eorrenle me".
1.. Regimento de Artilhe,.'a.
Segundos 'I'enentes , os Alferes Alumnos,
Torcato Elias GomeI da
Costa,
e Francisco Xa-vier Adriào; por se acharem habilitados
com o CUhO' da Arma, na conformidade
do Artigo 36,- do Decreto de 12 de Janeiro de 1837; devendo o 1.- contar a antiguidade daqnelle Posto de 18, de Julho ultimo, e o 2.· de ~b do IDeamo mes,
2,.· Regimento de .Artilhcrill.
Para gnzar dali vantages de Capitâo de 1.~Classe, o Major Gradua.
cio, José Maria de Jesus ltangf!l; por lhe aprov.eitar o disposto no
Decreto de 4 de J3n~iro de- 18.'J7.
Primeiro, Tenente , com a antigll dade de i8 de Julho pro~imo ~'IT.
do. o Segundo Tenente,
Frencisco Maria da Cunha; por se achar
hahililado na conformidade do Artigo, 36.· do Decreto de l~ de Ja..
neiro de 1337.
R~gi,,.ento ck CtlfXJlla,.ia N.· 5.
'Para ter a Graduação
e Soldo de Tenente,
e Facultativo
Veterina.
rio, José GODlf'II:' por eentar dez annos de bom Serviço neste Pos. to, na conformidade
do § 2..° do Artigo 13.,· da <;arta de Lei de
. iS de Abri! de 184v.,
Caslello de S. Joáo da Poso
Reformado na eonformtdade
da Lei yj.~enh!, Ítcando addide ao r~re.
rido Castello , o Sr. Brigadeiro Graduado de Cavallaria eRI dispo •
• D,b,li~ade, Dom'Jlg~
Man~t Pere'ra deBurol; per ter sido julgado IlIcapaz de Serviço activo, pela Junta Militar de Saude ••

Fortl! de ~.
Governador,
.

l'aIi-Os ,.

., Major reformado addido
Jo&é da G.ama. Lobo Soares.,

A.,.':"'_

.

ao 1.· Balalhio

de

Vete.

PO" Decreto da mesma data,
1'enentes'-Picadores,
com a antiguidade
de 7 do corrents , os Alie.
res Picadores,
do Regimento de Cavallaria N. 01, Mallbel Lf>an.
dro Roza; do Regimento de Cavallaria N.· ;1, Dunflf> Carlos de
Miranda;
do Reg·imento de Cnvallnri a N.· 4, José Leal; e do
ReO'imento de CavalJaria
N," 7, João Maria Jorge do Amaral;
pot SP. acharem nas circunstancias
de lhes aproveitar o disposto no
Artigo 1.. da Carta de Lei de 11 de Junho proximo passado.

-.lt....~.-

Havendo o Capitão Graduado
de Iufanteria
em disponibilidude ,
Adriano José Curvo Sem-medo,
pr ovado na conformidade
do deter.
minado na Ordem do Exercito de 22 de Abril de 1354, que lhe per.
tence o appelido de
Portuga l da Silveira
deter mina Sua Ex."
o'Marechal,
que de ora em diante o referido Ol1icial seja nomea ,
do = Adriano José Curvo Sem-medo de Portugal da Silveira.

=

=

--A<~. __

Sua Ex.- o Marechal,

manda declarar
o sf'guintf':
1,° (~ue a licença regislada
de trinta dias., que pela Ordem do
Exercito N.e!29 do corrente anuo , iie concedeu lloTenente Gradua.
do do Reaimento
d~ Cav ail ar ia N. 05, João Antonio dos Rcis , deve
começar I~O 1.' de Setembro proximo •
. 2. - Que a licença registada,
concedida
na Ordem do Exercito
N,' 3'2 do corrente anno, ao Tencute Graduado do Regimento de
Infanteria
N," fe, Francisco
de Azevedo CouLi4111O, é de setenta
dias, e não de sesse n ta.

Liaençll. ref(idada.

-.~.______.

concedida. aos Offlci(/e. abaixo indicada,.
Ao Primeiro Tenente do 3. Hegimento de Artilhcria , DOlnlngo1l da
Apresent-nção Freire,
prorogação
po.r trinta dias,
Ao Alferes do Regimcrlto
de Cavllllaria N,· 3, Antonio Xavier de
Mello Lacerda de Brederode,
sessenta dias.
Ao Sr. Coronel Graduado
do Regimento de Cavallaria N, o
Luiz
Maldonado d' P.ça, prorogação
por quarenta dias.
Ao Cirurgião Mór do mesmo Hegimellto,
Alexandre Gomes de Carvalho Ferreira,
quinze dias,
Ao Ospitão Graduado do BaLalhão de Caçadores N" f2, Luis Lobo.
quarenta dias.
.
Af,) Capitâo Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N " 6, Manoel
Vieira, vinte dias.
A~ Alferes do Batalhão deCaçadorea
N:9, JOié Maria Rodrigues,
sessenta dias.
Ao Tenente Graduado
do R"gimento
de Infanteria N • 9, Jeronyrno
.Osorio de CSE!ro Cabral de Atbuquerqus , prorogação p
mez.
0

õ

o

Chefe interino do Estado

,

N.6 36.
Quartel General na RUA eh Santo Ambrotio, em 4 de Setembro
de 1855.

ORDEM

Sua
Cbefe

DO EXERCITO.

Ex.- o Marechal
DUQUE DB SALDANHA, Commandante
do Exercito,
manda publicar o seguinte:

em

DECRETO.
Attendendo
ao que Me representou,
Luiz <'sorio de Sousa Pre.'
to: Hei por bem, em Nome de EL.REI,
Reintegrá-lo
no Post«
de Capitâo de Cavallaria do Exercito,
pa ••ando ao primeiro Batalhão de Vt'terallos. nu conformidade
da Carta de Lei de dezesete de
Julho \IlLi010. da filiai lhe são applicaveis
as disposições. O Pre&idente do Conselho de Ministral,
Ministro e Secretario de Estado interino dos N egoc'o! du Guerra,
o ten ha assim entendido,
e faça executar. Paço de Cintra, em vinte de Agosto de mil oitocentos cincoenta e cinco.
RE I, H.egen te. = Duque de Saldanha.

=

Por Decreto
• Tenente
• Coronel

rêa.

r.

---.~.---

de 27 do rneoz oroeimo Pá.sado. contando a anti{!uidade de 29 de Abril de 1851.
Regimento
de Caeatloria N.· 1.
Graduado,
o Alferes, Fernando Maria de SlÍ. Camelo.
R.egirncnto de Caoatloria N.· 4.
Graduado,
o Tenente Coronel,
José de Vasconcellos Cor-:

Batalluio de Caçadores N.

Çapitão

o

1.

Graduado,

o Tcne nte , Antonio da Costa Monteiro.
Regimento de Tnfonterio IV. o 6.
, Major Graduado,
o Capitão,
João da Cunha PInto.
Por Decreto da mesma data, contando a referida antiguidade
de 29 de Abril de 1851 •
• Capitão Graduado,
o Tenente , Nuno Corrêa Monção; continuando na Commiesâo
em que se, acha.

-

...~

..-

Sua Ex." o Marechal,
determina que QS ORiciaes abaixo mencionados lenham os deslinolJ que lhes vào designados.
B(JtalMo de Coçadore. N.· 6.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Batalhão de Caçado.
res N," 1, Antonio Pereira Carneiro,

Regirmmto de Injlmle,.ia
'l'enente Gradll!ldo,
o Tenpnte Graduado
.... res N.~·,,6, José Manoel Soares.

'""' ..

')

N.·

õ.

do Batalhão

•

de Caçado-

"

( ~ )

Tenente Gr.adlllltlo,
o Tenente Graduado
do Regimento
deTnfanteria N~·7, João Aurelio Bettencourt.
Batalhân
Nacional de Caçadores de Tavira.
Para exercer as fnncções de Major, o Major Graduado do Batalhão
de Caçadarci
N" 4, José Luiz Ziegnheim.

--.)óÇ~.---

Sua Ex. & o Marechal,
manda declarar o seguinte:
1.. Que ao Major Graduado
do Batalhão de Caçadores N" 6,
João Pedro Schwalbak,
foi mandada ficar sem effeito , por assim o
desejar , a licença registada publicada pela Ordem do Exercito N. 0'27
do corrente armo,
'2. o Que por Decreto de 13 de A gosto prox'mo passado,
foi o
.Majnr reformado addido ao 1.0 Batalhão dI' Veteranos,
José da Gilma Lobo Soares, nomeado Governador do Forte do A rleiro , e n~o
do Forte de Aveiro, como se mencionou na Ordem do Exercito N,·
3f> da corrente anuo,

---...~.-

Em virtude dos Avisos do Ministerio da Guerra,
de 25, '27, e 2S
do mez proxímo passado,
Sua E,t." o Marechal,
mau da declarar
Aspirantes
a Official J com a G raduaçâo de Primeiros Sargentos ,
por lhes a proveitar o disposto no Artigo 37,8 do Decreto de 11 de Dezembro de 185), os Alumnos do Real Collr gio Militar,
com praça
no Batalhão
de Caçadores
N.· ~, Arthur Carlos João de Weyhe ,
A ntonio Vasco da Gama Bragn , David A ugusto de Carvalho Vlan·
na, Elizeu Xavier de SOUSI\ Serpa. e José Antonio Sentei,

-.~~.-

Relaçâo dos ,1lumnfJs da Bscóla do Eeercüo ; que foram premiado.
ntlS Cqdâras abaixo mencw.rzadas,
que frequentaram
a referida
Escola , no rlllrw leçtico de 18fJ3 (J 18M, e daquelle» que o teriam
sido , se podessem ser considerados Aiumnos
Ordinario»,
2," CADEIRA.
Caetano Jacques Dupont , Tenente Graduado
do Regimento d lnfanteria N.· 16 = 1.. Premio pecuniario,
Pedro Freire de Almeida, Alferes Alumno do Batalhão de Caçado.
..
res N.4
•
= o·P"
--:"rermo peCUnlaTlO,
Francisco
Antonio de Brito Limpo, Furriel Aspirante a Official do
Regimento de Infanteria
N. o 8 = Honorario em 3,· Jogar,

a.-

José Elias Garcia,
Infanteria

2,"

Pedro
res

/,.J

Freire

N"

PARTE

de Almeida,
4 = 1,° Premio

4

CADEIR.\.

Anspeçada Aspirante a OfficiaI do Rej.jimento
N" 2 1.0 Premio pecuniario,

(...<-1/

DA 4.& CADEIRA.

Alferes Alumno
pecuni~~io,

,lj':l! ,. / .1.f'F

de

do Batalhão

de Caçado.

~

( 8 )
Francisco Antonio de Brito Limpo, Furrrel Aspirante B Official do
Regimento
de Infanteria N.· g,
2.° Premio pecuniafio.
6.... CADEIRA.
Francisco Antonio de Brito Limpo, Fllrril'l Aspirante a OlflCial do
Regimento de Infantcria
N." 8> = O Premio pe('uniario.
Alumnos que. teriam sido premi~dol,
se fusUI1I Alumno. Ordinar,os.

=

2.&

PARTE

D.I.

4."

CADEIUA.

Augusto José da Cunha,
Paizono = O Premio pecuniario.
J.oaq.llim Filippe Nery da E!1carn~'lção Delgado,
A.lferes Graduado
do Regimento de Lnfanterin N. 14
2." PremIo peclIOlarlo •.
José Maria Couceiro da Costa, Alferes do H.eO'imento de CaVilHarIa
N: 4 = Premio honorifico em 3: togar •. I>

=

fi.a

CADEIRA<.

-.~.-

Joaquim F'ilippe Nery da Encarnação
Delgado,
Alferes Graduado
do Regimento de Infanteria
N: 14 = O· Premio pecuniario.
Sua Ex.A o MArl'ch~1 , manda declarar Aspirante 8 ORieial, por
te achar cnmprehendido
nas disposições das Leis de ]7 de Novemhro de 18_ti, e õ de Abril de l.stf), o Ampeçada
do Regimento de
Infantcnu N. o 18, João José Ramos •

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

LiceTl.fa. orbitroda« por motavo, de molestirJ aOl< Officiae •. abaiteO tUcl;)rado., e confirmada .. pm' Sua, Ez.· o Ma,.eclr.al.
Em Sessâ» de ~·t de Julho ullimo,
Ao Major (haduarlo do Regimento de l nfanteria N "1~', José Duar ...
te da Silva, sessenta dias para se restabelecer.
e ares do campo.
Em SeBsâo de 28 do dito. me!:..
Ao Tenente Graduado do Regimento de Lnfanteria N.· 4, Antonio
J.osé Pires , trinta. dias para uso das. aguas das Caldas da Rainha,
na sua or igeur,
Em Seuâo. fk 30 do dito me".
Ao Capitão Graduado do 2." Regimento de Artilheria,
João Gregorio de Mendonça,
trinta dias para fuzer uso externo dos Caldol
da Rainha,
na sua origem; B contar do dia 10 de Agosto.
Em Seaâo de á rio. me. p,.UZZlRO pOISado.
Âo Capitão Graduado do Regimento de Ca vallaria N,"
José Francisco BorgE's, trinta dias para uso interno das aguas dos Caldas da
Rainha,
na alia origem; cOIneçando.no dia 10 do corrente.
AI) Capltri'(f Graduado do Ulesmo H.eg mento: Antonio José deBrito
Fragozo. Amado, trinla diail para ares pntrios..
Âo Major Grad uado do referido Regimen to, Francisco José de OHvera Sá Ch.aVl's, trintu e cinCf) dias para bnnho8 das Caldas. da
Ru'uba,
Da "lia origem; cOlllt'çando 110 dia 10 de AgoitO.
ô

,

Sessâo de

8 do dito mez.
de Caçadores
N.· 6, Jacintho Alexandre
Pereira,
quarenta dias para uso de banhos do mar; começando
110 dia 6 de Setembro
corrente,
.
Em Sessão de 9 do dilo met.
Ao Tenente do R:egimentO'de lnfanteria N," 8, [iJosé'..'\lano~1 de Sampayo, trinta dias para hanhos do mar na Pdvoa de 'Varzim ; tendo principio no 1.. de Setembro.
•
Em Se.~sáo de 16 do dito mel.
Ao Sr. Coronel Graduado
de Artilheria em disponibilidade,
ManoeI
de Velloza Castello Branco,
q uaren ta dias para fazer uso dos banhos do mar •
.Ao Primeiro Tenente de Artilheria,
addido :i Torre de Belém, José
Elisbâo de Vivaldo de Mendonça,
trinta dias para fazer uso dos
banhos do Arsenal.
Hill

Ao Tenente

do Batalhão

-.~._4."

Foram confirmadas
por Sua E,.& o Marecllal,
as licenças que
08 Sra. Comrnandantcs
da 1.", ~.a, 3•.,
5.a, G.", e 7." Divisõe8
Militares,
participaram
ler conced ido aos O!lic;aes a baixo meneionados ,
conformidade
do §. 11 da delI rmmr çào da Ordem do
Exercito N.· 68 de 14 de Outubro de 1851.
Ao Capitâo do Regimento
de Cavnllaria
N: I, Junuario Teixeira
. Duarte,
prorogaçâo
por quinze dia'.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria N. o 3, Manoel Augusto de
Mir mda , quinze dia a,
Ao Capitão Graduado Aj ud a n te do Regimento
de Cavallaria N.· 8,

na

José

Joaqullll

ll cnr iques

.Moreira,

qutnz«

dia ••

Ao Tenente do Batalhão Ue Caçadores N. o 3, l\lanoel Botelho Pi.
mentel Sarrncn lo, q II in,~e dias,
Ao Capitão Graduado do .Batalhão de Caçadores N" 9, João Pinto
Chrysostomo , qUinze d ias , ~
"
Ao Capitão do mesmo Batalhao,
Henrique José de Carvalho,
quino
ze dias.
Ão Alferes do mesmo Batalhão,
Joaquim Pimenta de G usrnâo Ca«
Ihciros , quinze dias.
Ao Alferes do Rt:gimento de lnfanteria
N.· 8, Luiz Augusto Quar.
tin , oito dias.
Ao Capitão Graduado A.iur:lall~e do Regimento de Infanteria N." 18,
João Teixeira de Almeida Queiroz, quinse dias. /
'_"
?-~

O Chefe interino do E.tado Maior

dfr'}Ji,:"ptféf":_::-·Z.
r.:

•

,~~~z.?_

..... -'-~
C~__,.""
*~~... ...".....,...
, '.1 .
~~:

--+Qvarlel GenerQI ma R'UQ de $(Jnt~ A'mbrQt..·o,. em :3 de Setembro
de 18i)il,

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex.a ,0 Marecl1s1 DUQVE DE SAl.PANHA, Commandante
em
Chefe do Exercito,
manda publicar o ieguinte:
DECH,ETO.
Achando.se
designado o dia 16 d" S, tembro de 1855, clecimo oi.
tnvo Auniversar
io Nataljcio
de Sua Milgestaàe O SENHOR DOM
PEDHO (~Ul~TO,
Meu sobre todos muito Amado e Prezado Fi.
Iho , pura a grande
festividade
nacional
da inauauraçâo
do Sl'U Rei.
nado,
com previo Jur arneuto e Acclamaçâo
do Mesmq Augusto Se.
nhor em Sessão Real Extraordinnria
das Cortes Geraes da' Nação;
Hei por bern , PUI Nome de El.-HE[,
Determinar o segujntl':
.
1.- Rná transmiuida
esta faustissima noticia :ísAulhoridndes
C ••
'V~s, M ihtares ~ Ecclestasncas , para qUI', dando-lhe
a maior puh!i.
cid ade , poss~m todos os Portugueses
fazer uquellas, ~('m(\Obtrllçoes
de amor, fidelidade
c f('go~iJ(J, que c,QrrespoJ)dem
a JmpOrl~ncl6
e
eignificaçâo
ue uru aconteclolt'nlo
t~o ft'stivo, e de tantas e tao fundadas ~SperllllçO~ IlILro a ff'licidode do Paiz.
!'l.o
f'o d.ia da Acclamnçào !.telll, e no, do is immediatos , CJUI' ~e·
ril(l de grande gala, haverá suspe nsào de despacho e ."rriço no. Tri.

'huuaes e mais Repartiçôes Publicus , onde por motivos sill1illlHnles
é costume susp-uder-se
, e terão logur salvas de arlilll..ria
nas 'Ior.
1"8, CII:ilelln, Fortalezas
e Navios de (~lIP,rra P(lrtIIJTIICZI'S; p('rrnit.
1i,"io.~e as rllumiuaçôes
, o!' rl'piqut!s de sinos, os fogos de árlificio,
e 1.JI.al'~qll('f (,ui ros f""It'jos ulados em igllal's o('('a.iôes.
O~ dla~ para

liS demonslraçôes

de juhilo,

nas

1111(1.

Adjacentes.e

Pnlises>ô"s UllramariIl8i1,
serão marcados
pelas respectivas
Authora.
dadl:s Superiorl:'s.
3.· .Este D(·creto. depois de impresso, pxtrahindo.se exrmplares
à'I'II,> 1'01 nllfill'ro sufTlciente,
ser;l rem<'lUido pf'los div rsos .M\niste.
rio. <is \uthoridad('1
da sua dl'pendellcia,
para que, na intt·lligen.
cia das t.l i.p(,.ições n' e1le contidas t procurem
feslpjor com o dl'virlo
luz nll'llto o 0('10 sol· rnnihiDlo de a~sumir EL.HEI
O SENHOR.
1)0,\1 1'~~DHO QU.l'TO o t'xercicio dos Poderl's lteat>s. O Mi.
niblro (' bl'crcl.llrio de Ebtado
dos Nl'gocios
do Hl'ino Ilsbim o ll}olll'
e"lpudldo,

lBf>i>.

=

f'

faça pxecutllr.
Hegellte.

llEI,

PAÇO de Cintra,

=

Rodri;;o

em 29 da J\g-o.to

de

da Ji'onse'c(J 11lagalhâes.

-*>-:)<;-"\IO-

Por

sad",

t~Vi80

fOI

do Ministt'rio

~.

~"'I""_'"

'~

IF':'

'J"'_

du fhlt~rrn

, de 21 d,., mpz proximo
raso
que ~e achava do ~OS~1l0 de

exonerado da Commis~ão em

~...4-'__

__'~::IA.

_e:/ __ iOc~ ~ ~-.. &1J_

fJ-fo7';"~,w-l~~..._~;r-~/.I'-"-r ...'"~-~............';I)._,.~.,............._ ~ /~;.b ~~'!/;1.$;"
~

"

(2 )
Equitação na Escola do Exercito, o Tenente Picador,
A nselmo José
Ferreira Braga;
e nomeado para o substituir na referida Comrnis~ão. o Alferes Picador do 3.· Regimento de Artilherin , Manoel José
Victorino.
Por

Decreto

-*~~*de 26 do mC$ proeimo

pa"ado.

J)lsponibilidad«,
Capitão Grarluado,
o Capitão Graduado de Infanteria
em inactlvida;
de temporaria,
Antonio Pamphilio de S(1I1~aCorte Heal; por ter
sido julgado prornpto para o Serviço. JU'la Junta Militai de Saúde,
Por Decretos de Q7 do dilo "~$.
Regimt:nto de lnfantcria N. o 2.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
de Infanteria em disponíbilidade t Antonio Pamphiii« de Sousa Corte Real.
Regimento
de {'avallar'ia' N.· 8.
• Tenente Picador,
com a antiguidade
de 7 do sobredito mez , o AI.
- feres Picador,
Diogo Jo~é de Abreu; por se achar nas circunstancias de lhe aproveitar o disposto no Artigo 1.. da Carta de Lei de
,11 de Junho ultimo.
.
L" Hotnlhôo de Veteranos.
Reformado na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Batalhão,
o Capitão de Infanteria
em
inactividade temporaria
, Antonio Luiz Pereira da Cunha i pelo
ter requerido,
e haver sido julgado incapaz
de Serviço activo J pela J unta Militar de Saude,
'
• Para terem a Grnduaçfio , e Soldo de Tenentes,
e ,wtigllídade
de
, J3 do dito rnez , 03 Facultativos
Veterinarios t do Hegimento de
CSlvallaria N.02, Lanceiros da RAlNH.~, Francisco José Pinto; e
do Regimento
de Covallorla
N." 8, .João :t\ntollio Gonçalves da
Cal; por contarem dez anilo. de bom Serviço neste Posto, na conformidade do §: 2. o do Artigo 13.0 da Carta de Lei de !iZ8de Abril
de 1845.
~or Decreto da mesma data. contando (J antigu'idade de 29 de
Ab,-il de lSf> l.
,
Regimento
de CavaUm'ia N. o 1.
• Capitão Graduado,
o Tenente,
A ugll.to Pinto de Moraes Sarmento.Regimento
de ('avaltar.~a. N." 3.
.
• Tenente Graduado,
o Alferes,
Antonio Xavier de Mello Lacerda
de Brederode.
Reg·imento de Caealloria
N· 7 •
.. Tenente Graduado,
o Alferes t Francisco de Assiz Atl1aide Banazol.
Por Decreto. de '28 do dito me".
Para gozarem das vanlageo8 de Capitão de 1.· Classe, 08 Majores

(3 )
Graduados,
do 1.. Regimento
de Artilhetia,
Lniz Angnst,Q ~osier; do Batalhâo de Caçadores N,o 8, José MHrin da Fonseca
• Lemos -M(}.flteiro; e do Regimento de Infanteria
N,· 11, Manoel
do Nascimento da Silva; por lhes aproveitar o disposto no Decre ..
to de 4· de Janeiro de 1837,
I, o Regimento de Adilhct'ia.
,
Segundo Tenente.
com a antiguidade
de 4 de Junho ultimo, ~ ~l.
feres Alumno
Barnabé Antonio Ferreira : por se achar habilita.
, de Arrilheria , na conformidade
"
"6 • d o
do com o Curso
do Artigo iJ.
Decreto de 12 de Janeiro de ] 837.
BatalMo de Caçadores N.· Ô.
A lferes , com a antiguidade
de 30 de J ilibo prox irno passado, o AI.
fores Alumno , João Maria de Abreu e Motla;
por se achar habilitado com o Curso do Estado Maior, na conformidade do Ar.
tigo 36.- do Decreto de 12 de Janeiro de 1837.
.
Regillltmto
de Intonteria N.· ] O.
.
Alferes Graduado,
com n antiguidade
de 6 do referido mez , o Prrmoiro Sarg~llto Alumno, Aspirante a Offleial J Antonio Pedro de
Brito Villa Lobos; por se achar nas circunstancias
de lhe aptoveitar .o Artigo 61.· do Decreto de 11 de Dezembro de 1851.
Commi .. ôes aotioa«,
O Capitâ« Graduado do Regimento de Jnfanleria N,· 12, Antonio
Francisco Ferreira de Magalhães;
por se achar empregado em uma
Commissâo do Serviço Publico.
Por Decreto da mesma data, contando a referida antiguidade
de 29 de Abrit de 1851.
Regimento de Coeatlario N.· 2, La uceiros da RA I N II A.
Tenente Gr aduado , o Alferes, Manoel Raymundc
Valladas;
contin uan do na Commissâo em qlle se acha.
Regimento de Caeallaria N.· 4;•
• Tenente Graduado,
o Alfere~, Francisco Maria EsleVE'S Vaz.
Por Decretos de 30 do dito me$.
Cnmpanhia de Sande do Exercito.
Capitão Commandante
, o Capitão de Iufanterie
em disponibilida.
de, Duarte Joaquim da Silveira.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado do Regimento de Infante-.
ria N. o 7, J oâo José Cordeiro.
Inactividade temporaria,
Para esperar eabimento , 8 fim de ser ref ..rrnudo , o Major Gradna.
do, Commandante
da Companhia de Saúde do .Exercito, Oalisto
Jo.é de Oliveira.
Praça de Campo Maior.
/1Jf~res Ájll~antc,
(l Alferes
que de igual situação fôra eollocado na,
COlllpuI1111:l de Saúde do Exercito,
Manoel Matbiai Guedes.

(4 )

-1!~*_

Suá Ex.· o Marechal,
deternunn que 08 Otlidaet abaixo mencionados tenham os destinos que lhes vào designados.
;2"
~,. Regimento
l/e A1·tilherilJ.
PriMeira Tenente,
o Erilll~ró T('lIenle do 1.· Regimento
de Arti.
lheria , Francisco Xavier Adriit""
íM:.Jr..(tc_!
Regimento
de lnf'anteria
N,· 17.
Tenente Graduado,
o Tenrhte Graduado
do Regimento de Infante.
ria N.· 4, Antonio José Pires.
'
Regimento
de Infarüeria
N.· 13.
Alferes, o Alft>res do Regimento de Iufantcrla
N" 9, Mnnoel Jesé
Gonçalves
Lima.

-.>-~.-

Em virtude dos AV:Sf'S do M'n'l!ttlrío da Gtlerrn.!dé
30, e 31 de
Agosto ,,'Umo. e do 1.. dó corron te mez , Sua E'(.· o .Marf'chaJ,
manda declarar Aspirantes
a Umciae8.
com a Gradllaçã". de Pri.
meirosSargcntos,
por lhes aprovvirur
o d isposto 110 Artigo37."doDe.
creto de 11 de Dezembro .'e 181>1, os Alumn os do Hf'J\1 Colli'giu
Mi.
Iitar , com praça, no Hegilllênto de Cn vul lar ie N.· 2, Lah-eeitnS da
RAINHA,
Carlos Augusto,FOlltes
Pereira oe Mell() , Fer naudo An.
gusto Schwalback,
e Pedro Coutinho da Srlveir» Hurnos ; ...." :Bala ..
Ihâo de Caçl,ld()f(>s N.·I,
Henrique José dos Novos , Jouquirn Ma.
noel Moura Lima Condest avcl ; m'l Balalhào dI' Cuçudores N." '2,
Allgusto Maria Cam acho ; no Batfllhào N.· f> da mesma Arma • .Toaquim Cyrillo Machado da Costa; f> 110 Hr~·imt'llt"de l.dflut6flu N.·2,
Domingos Bernardino !,'erre'ira de'Sou'Oà Mugrarh , e l\1.lIIocl Joaquim
Barruncho
de Azevedo,

-.~~-

Licença.,.egidado.
eoncedidn» aos ()fjiú"e. llT."iil:O indicados,
Ao Alferes do Hegimento
de Oavatluriu N: 8, AII;;usto Carlos de
Lemos, sessen ta dias.
Ao Capitão Graduaao
do Batalhão de Caçudores N,'
José Gal.
dino dos Santos Plaqllet,
trinta dias; fi con t ar de 1 f> do corrente.
Ao Tenente OraduaHn do 8.lll1lh50 de: <..~Ilçadnr('s N.· G, J(I~é Tava.
rC"sde Ollvclra,
prorogação por vinle diàs; a conlar do dia 10 do
corren te.
Ao CalJltrtb Graduado do Regimento de Infunteria N.~ :3, Joa'tJuim
Antonio da Fonsêca,
vinte dias.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Jnfunteria N.· ]3, Francisco
da Silva Jlot}nllo Saraiv,t,
trinla dilJs,
_ . ~
t?ullndo
Ao Te,nente
til' Jnf~nt~ria, clh di!ponibilida~~n~
de Sousa F una e Mello, q ultue dias.
/
. /
õ

,

0
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O Chefe interino do Rifado Maior do E~ifcil!, ~.~

___....---(__.
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N.O 38.
Quartel Gene,.al na Ruo de Santo Amb,.otio, em 12 de Setembro
de 185:'.

DO EXERCITO.

ORDEM
Rua
Chefe

+

Ex." o M rechal DIIQlI. D15 SALDANJU.
do Exereuo , lJ)jin,da publicar
Q seguinte
DECRETOS.

Com mandante em
t

COI1 formando.Me
com ft Proposta do Mare(·haJ, t>uqlle d~ Sal.
danhu , Commandante
em Chefe do E)(ercito:
Hei por bem D ..t(·r.
minar,
r m l\olDe de EL.REI
,qUf'
passe ao Es ercuo
d\i Poflugill
como Alferes Graduado
110 Posto de Tenente
de llífanteria,
contan ..
do a Ilntigu,dade
desta Graduação
de vimo e nove de Ahril dI' mil
oít<lcenlo" CIIlCOe.r1ta e um, o A lferes P.IO Commissiio
no Eslatio da ln.
dia, .Io,t> du Silva Curado ~ na eonformid a rie dos Dt!creloe de vinte e
dois dI' Outuuro
, e d.'zeset!' rlP Dezembro do meSITlO anilo;
fICando
con:iiderudo lia Classe do. Officiues em C(.mrnill~Óe8 activai 1I1c> ('onc1uir o I. mpo marcado
no Decreto
que o promoveu
a Alfertl5. O P~e.
sidente
do Conselho
dr. Ministrol,
Ministro
e Secretario
de E~'ado 10terino dos Negocio!
da Guerra,
o tenha aesirn rntt'llilido,
e faça executar.
Paço de Ointra , em vinte e sete t;le Ag.tlilQ de mil oitocentos
cincoenta
e cinco.
REI, Regente. = Duqu« de Saldanha.

=

Hei por bem Determinar,

em Nome de Bt.R ET , que o

Alferts
José de Faria Machado,
proquinze de Janeiro
do correll~e
de Portng al , na conformidade
oitocentos quarenta
e seis. Ou.
Soberana Rl'soluç~o fique nuldeixar
por qualquer motivo
011 de sHvir
na menciolladâ.
ProvlOcia o tempo marcado na Lei. O Preiidente do Conselho de Mi.
nistros,
Ministro
e Secretario
de E.tad(,)
int(!rino
dOi Negocios
da
Guerra,
o Il'n ha a8sim entendido,
e faça executar.
Paço de Cintra,
em quatro de Setemhro
de mil oitocentos
cincoenta
e ci!lco.
REI,
Regente.
= Duque de Saldanha.

de Moçambique,
João
movido áquelle Posto por Decreto
de
anno , fique pertencendo
ao Exercito
do Decreto de dez de Selem bro de mil
tro sim Sou Servido Ordenar que e,tl\
la e de nenhum effeito , se o agraciado
ele lit'gllir viagem
para o feu deitioo,
da Provrucia

=

-"~J-

Pu" Dect"tto de 27 do me... pro.ximo pa~s(ldà. e~mt(Jlldo
KUtdade de 29 de AbrIl d~ 1851.
Regimento ele .Infanter,n N.· 9.

~hjor Graduado,
Çilf'itÃo

o Capitâo,

B6Inardo

Tav~ira

Cnrdozo.

Regimento ele InJanferia N.· J 2.
O,nQua~o, o ').'enente t Jopé FqllCillqo da. Silra •

•

(J

antl.

Rn~imtnt() d~ Tnfan.te..ia N.· 14,.
w Capitão

Graduado,

o 'l'eneute

S't'rnllrdino Autonio de Almeida.
Tdcgwftco.
Capitão Graduac!o,
n Tenl'lltP,
Mall(wl Alvel,
]'()r Decreto da me~ml1 dflla, contando a referida antiguidad~
de 29 de Abrit de ISá],
,
R(girn~nto de Infanteria
fI< ." 9.
Capitão Grnduado , o Tenente,
JO;IO Jo~é d- Oliveira Queiróz.
Regimento
de l nfa atersa N. o 17.
Capitão Graduado,
o Tenento , A ugllst(\ Bllller Elerperk.
Regimento
de lnfanlerta
1'.'.- 18.
Capitão Graduado,
o Tenente , Jmé Mario Pereira Pinto.
IJisponlbilúl",le.
J\flljor Graduado,
o Capitão de Cavalh.ria , Jo,.é Bettencourt
Abreu,
Por Decretos de á du r.orra,le met.
Repimento
de CaDullaria N.· 2, i.anceiro» da R A' lYH A
Alferps Graduado , com n allti~"ldade de 25 rie Julho ultimo. o Pri.
PI.. iro Sarg'>lllo
GradU'-Idn Aspirant!! a Oflicial • H ngo Goodnir de
Lacerda Castello Branco : por se achar hohil:tado
na conformidade do Artigo :J7,- do Decreto
de 11 de Dezembro de 18M.
Batalluio di; Caçadores N.· 4.
Oapellâo , o Presbytero , José A ntonio ci~ Santa AnDa Corrêa ..
Regl1ntmto de /nl'anteria IV.· 16.
Alferps Grarluado,
com a antiguidade
de 26 de Julho ultimo, (l Pri.
meiro Har)!f>nto Graduado
Alpirante
a Officlal , Mariano
Alltonio
d.., Azcvêrlo: por se achar hab I tado 118 conformidede
do Artigo
37.· do Decreto de 11 de Dezf'mhro de ] Bi>I.
Reuimento de Infanleria N," 17.
Capilã"
fla b,· Con,paJlhia,
o C~pitào Graduado
do Batalbão de
Caçadored N.· {), Agostinho José Ff.>rreira de Brito.
D'Bflonihilidade.
:A I ferf'8, oA'r .. re8r1....InfR~t.pria, Antonio JoséCardozo,
que leacha.
va de ca~lIgo na IOHCllVldudp teDlpnraria.
1. o 8atCllhdo de Veterano,.
Addido,
n Majtlr rt'formado,
Governador dI' Caste1Jo de S. Sebos.
uão da llha TerctHra t,Jollo MAlloel Pereira da Silvo.
t

('OI"PO

•

•
•

•

-~>$fs~:- =

=

Ministnin da Guprrn. = Rf>pRrti~ão Militar.
1.· ~p('çrln.
III.- e Ex,· Sr. = Sua Ma!{pstade EL.H.EI,
H.t'gt'lItp pm Nome do
HEI, OIg'IIRllcl"
tomar em consideração
o louvavpl procNiimen.
to d" Tcnt'nle ,i.. lt~gllJl,~nto de Infantnia
N: I\:! , AlltOlllO
.Inn ..
quim Cnrrea M ,"~à", e do Furrit,t
do mf.>i!llll Corpo, Carlos }<'er.

s·

nandell VIU.L(),

ql10 pO!

Uludo 2.elozo e efficuz, dirigindo

Fõrçai

.Mi.

( :t )
Jitart's,

cnntrihllirllm
pnrn a captura
de varlos 'crimin~s~5 na 1'r<l_
vincia da Beira,
auxiliando
NU taes dilizr-ncins
o Admllllstrador
do
COllse.lho do EI\,pdal;
B8 por b-m DelNrniour,
que assim se faça
publico
em Ord!'OI rlo Exercito,
O 'lue de Ordem
do M('smo
Au_
gusto Senhor
cornrn nnico o V.
pora os dl'vidlls
t'ffe'lo~ .. Ocos
Guarde a V. Ex. a Paço de Cintra , pm 13. de Ag-ost., de 1,855.,
Duque de Saldanha. = Sr. Cornmnndante em Chefe do Exercito,

f:,.·

SII,8

--.--.~ ._____

.lh.· o

Marf'cha~,
o desuno que

nado tenha

deternnua
que o Ofticial
lhe vai rtl'lJi'!nado.

=

abaixo mencio-

Uegamc'Iltn de CamlllllrÚJ N.· á.
do Reguuento
de {;avallaria N" lI, Francisco

T'enl'nlp,
o 'felll'nle
de ';\1oura Portugal.

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

ne

Hnvenrlo
I>ido ahf'rarfo
o n"'TlI' d" Cllpi,tiio do nl'~jmf'nto
ln.
funl,'r;a
N. '2. Se hnstiâ» da M:atta J\t."niz,
na t'('('8slào em '1111' foi
d-sp vchado
\If"rf's,
sPlldn Portll Blndelra
Ó" f{ptrilllPnlit
de IlIf8n.
• terra. N , o 6 : d ..t~rmina S ..la Ex.· o M:rr"clr .. l , qllf'1'
...ri ('Ira I'm di,'91) Ie
() rt'ferhfo Capit:111 sp,;a Il'"ll'.adn
~,~hlJ~(là.) da l\1ul'a. MOlllz da
,)1.iÍa
como requereu,
p"r ,;t'r o nome r, UI que ~e ilL,slou •.
O

=

=

8uII Ex.-

() l\farecllal,

------*~~~~.-----nlflnd;

tlt'cla ar o sl'g'lIinle:
c!uG".·rra
de 31 d'e AgClstO 111."
tlmn,
SI! determina
que ás praça~ qllP exlra\"ar.
DI (:apsulas
fulmi.
fl<llllf!8, pagll"'" doi~ reis por cada um,i, stmdo idelllica ql18utia mar·
cada para aqll,-Uns Jevndas
por dest'rtorl>s.
2.· QlIf' (I TCIlf'nle Graduado,
Francisro
de Au'vêdo Coulinhn,
• a qlw se reft're a 9 a declllração
da Ordl'm tio EXNCilo
N.·:li> do
correllle
Dllno. édo Ht'g.lllRlltQ de IlIfallterin
;'11.°10, e não dc N.~
li (;nllln se 8l'bu exarad() na m"srna OrdénJ •.
3."
que
o verdlldeir.C' Qome do Major Grllduad'o
do nf','!71Tlf'nl<t
(le I'nfailtaia
N. o 8, agraciado
com Q (háo rtt>Cavalll'iro da Ordl'lrt
• .J\'liLlur di! $. Bf'uto de Aviz, na Ordl'm do Exercito
N:2f> do rnr·
pnle annn,
é João Gomes da. Silva. Tal.dvn, e uào João GOllç.,he'
J. .
,
~ a ~I'I va 'l'
. o Ioyo.
·LO
(,~Ile (J Telll'nte
do Regimpnto
rfé lnflloteria
N.· 1'3", MllnOf1I'
Bott:lho Pinwlllpl, Sarment·,. rlpsj~tl<,) d" licpnça ~cgislarln cOlIl'cdlda..
IJela Ordl'lTI do Excrcito
N ·Q9 do ~,rl';' nte ano(); ollde por ('qll'VIl.
Cn i.' d,,"ig-noll como l,wrh'f!c("I<il) au .8dialhà'" de Caç,lId"r.t's N.· 6~

1,"

Qae por Olieio do M'll.;stl.'rl~

Ô,G

(~11t'

o

,\If.

f('~

d"

H"'g"nll'llln

,Ie (_'üvullnria

N:

6,

AlltOIlI()

MlIria de SOIlS'l, só ~"101l do,-(' di'l!> de J Cf rç
re!!'i.larla,
d", Irillla
'1'11' II... ffllã .. c'"I1"I.diJos p .. r 1 Ord"1Jl do J'""r('lto
N."24 d'este anilo.
6.·
(~II!' f'1I1 S ."it<l d,· 23 dü J ••lhn ui ;111",
foi jlll<18do prolJ'ptn
para ~ :O;"rv ç .. , o C.Apcllào d.o RegluleuLu
UI: lufullteli';
1 Jlaé
I"u,tClo
P.!lwn.

r..:lb

( 4 )
L;ce~a.

arbitrada. por motivos de molesiia

(lOB

Officiae. abaizo de-

darados, c confirmada. por Sua E«, a u Mureckal.
Em Sessão de Q do rne~ P1·O.xÚ71O pa~sado.
Ao Major Graduado do 3 o Regimento de Artilheria,
Manoel Claudio de Figueiredo Coutinho Vusconcellos,
quarenta dias para se
tratar.
Ao Tenente do Regimento de Cavallarie N: 6, Migllel Rufino Alvei,
trinta dias para fazor uso d·s hanhos sulfurosos do Arsenal.
Ao Capitão Graduado do Balalhào,de
Caçfldores N," 6, José T1Io.
ma ... Dila-te, sessenta dias para fazer uso dos banhos
do Arsenal
da l\1arinha,
e do, mar.
Ao CApitão reformado,
e d dido ao I: Batalhão
de Veter anos , João
de Brito Pereira Pinto Gued-s , t riutn dias para se tratar.
Em Seqsâo ri· 16 do duo meto.
Ao Capitão Graduado no 3: Hl'gnH'llto de Artifheria I servindo na
Jtepartição
Mdllnr do Mlllisterio da (-iuerrn, TIl'ago AUl.lllóto \'1'1.
lozo d' Horta,
quarenta d,us para se tratur em ares de caOlpo, e
banhos do Arse nal ,
Ao Official de 1. a Classe da Hf'partição de Liquidação do mesmo Mi.
nisterio , Militão 'I'heodo
Bnrxado Nunes, quarenta dias para se
tratar e fazer uso dos banhos do mar.

-'*~~.-

Foram confirmadas
por Sua Ex.· O Mared\nl,
as Iicenças que
01 Sra. Commandantes
da 1 ~, 4..·, 5.·, 6:, e 7.~ Drvisões Milita.
res,
participaram
ter con ced id o aos Officiaos
a harxo rr-cu ciouados ,
na conformidade
do §. 11 da dercrnun açào da Ordem do Exercito
•
N.· 68 de 14 de Out ubro de 1851.
Ao Cirurgião Ajudam.e do 3 o ltegimento de Arrilher la , João Agos.
tinho

da Cunha,

quinze

d ra s,

Ao Tenente Graduado
do Rt·g-imrnto Cavallaris
N: 4, Francisee
Pereira de Castro, quinze dias.
Ao Capitão Graduado do l{('gimento de Cavallaria N: [), Antonio
Manoel de Alou'lna e Silva. Oito dias.
Ao Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores N"
Agostinho
José Ferreira de Brito, quinze dias.
Ao Alferes Graduado do H.e~imento de Infanteria
N" 4, Antonio
José de Abr<>u, quinze dias.
Ao Alfl'ft's do llegim~nt() de Infanteria
N: 13, Sebastião Botelho
Pimt>ntel Sarmento,
quinze dias.
Ao '!'C'nenle do Regimento de Infunleria N.o 16, l\ntonio Bmno da
Rol'-a, qlllnze dia~.
~
Ao ~Iferf's do mei!no Regimento,
.José Nuno Pt!reir~~~1
õ

diaS.

,/.'

,

-

O Chefe interino do B'slrdo Maior dâ:foercito

.
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N.O 39.
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fJUM'tel General na RUd rk Santo ATtlbrotio, em 15 de Sclemortl

de 1351).

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex.· o Mn,«!dl~t, Dvou.

JB S.UDAHU"",

Chefe do Exercue , .. nda p"bliCRr

t1

COmmand nr. em

fI; te,

DECRETO~
lJa,end<1.&e suteifado duvida. áeerea da cf)n!lideração qne devt'8l
ter os Tambores,
Corneteiros , e Clarins dos COJpO do Blt~óto,

que leond:,desertado,

ie

"prfJte'",.m depo;', par. gf)z~'e'" ,de ind,!t-

to, ou sao capluratloto, e os que, commettendo
o"fr~ 4!rlmeS, IUO
depois julgados em Conselho ele GuertR; QUf1'rf'"do obviar os incon ..
• enienles qllé 00 J"lflftar andamento do Serviço, e á di.ciplina de
Exercito podem provir da existencia da. metmas dúvtda.1 que occ~.
sionam da parle dos divereos Colfllhaodanles
dos Corpos, procedimentHs 1'6riadOf a •• 1 'e'peito;
Conformando-Me
com (J parecer do
Supremo Conselhn de Ju (iça MHitl'lr t q e sobre o f'lobjectofoi eenaultado I Hei P'" bem Determinar t em Nome de EL ..ítEI. ql'~ 05
Tambores , Corneteiros,
e Olarins , criminosos por deHrçoo ~ te'JRm
considerados Soldados , Jogo que à mesma deserção fôr quoliflcadl\
em Co"~lltó rie Oiuiplinll,
e quI!' fique"!'s que commeue,em
outfOl
qllaesquer crimes, 'C)8m igunlmenlé considerados Soldad~,
Jogo qlle
pàlee em .i"lgadn a SeOlf'nça condemnatoria,
ainda qne e.fe castigo
na mesma Sentença não tenha sido expresso. O Presidente do Contelho de Mini "os, Ministro e Secretario de Estado interino dOI NeAl
godos da Gue,ra f ti t60ha usslln ent~ndido,
e faça e"ccltt.r.
Paço
de Cintra em dezoito de Agosto de mil oitocclItol cincoenta e cinco.
REI1 Regente.
Duque de ,"aldanha.

=

=

-.~.

,

Por Decreto de 18 de Agosto proxímo findo, expedido pelo Mie
nisterio dos N egocios do Reino, foi h(1[J'eado Ca valleiro da Orde!-f1
Militar de S. Bento de A"iz, o Capitão do R~gim~nlo de CIJ\'aHarul
N,u :1, Jacinto José Silveiro; devendo o agta':lndo sollicitar daquelle
Mlni~lerio,
o respecliyo Diploma.
dentto do ptazo legal.

-.~.'---

Sua Ex,- o Marechal,
manda declMat A,pirrn'ltl"s a Otlil'iltf'ltf PO'
le acharem comprehendido& na ..di'posições da. lA-i, oe 17 de NOfe'm ..
Lro de 1841, e f> de Abr~' de 184:), Oi l~urrieis, do Batalhão de Caçadores ~ •• 9, Wenf'f'slau
de Som. TeJle, , f!' do HE')fiCllento de
lllf~ohllia N.o 18, MiS'.te1 AlI~It.,f) de li'igneirêdd Antujo Ouede's ••

"Olé

--..~--

. Em .ir'"d. elo A,i", ciG Mi.... M.jo da GUflrr'a

•

f

de 4- do corrGn~

( Q. )
mez , Sua Ex." o M;:rcchaJ,
manda declarar Aspirante a
com a Graduação
de Primeiro Sarzcnto , por lhe aproveitar
to no Artigo 37~· do Decreto de II de Dezembro de 1851,
no do Real Collegio i\ldilar,
com praça no Regimento de
ria N." 3 J Joaquim
Urbano
de Sousa Carvalho,

Offieial,
o disposo AlumCa valla-

-.~~l«-

Sua Ex," o Marechal,
determuia que os Officiacl abaixo meneioJlados tenham os destinoe que lhes vão designados.
BntalhlÍo de Caçadores N.· 3.
Major, o Maj.or do Batalhâo de Caçadores
N.o4, Antonio Joaquim
Prmentel Jorge,
Capitão
da 8." Companhia,
o Capitâo do Batalhão
de Caçadores
N. o 4, José Maria da Graça Soares e Sousa.
lJatalhílo de Caçadores=N," 4,.
Capitão da 6.· Companhia,
o Capitão do Batulhâo
de Caçadores
N.~ 3, João Marques CoelllO.

--".~~.-

Relaçâo

dos Alumnos da Escála Potnteobruca ; que foram. premiados
tldS d,.fj'e,·entes
Cadeiro« da referida Escola, no amUl lectivo de
1854 (J 1855, e daq'l.lflies que igl.l(jlment~ leriam premuulos se 1Jer.
tencessem á Classe de Ürdinarsos,
2.a CADElRA.
Joaquim
"Dias da Silva, AlfMes do Heg,menlo
de Cavallaria N.·2,
Lanceiros da lLuNH A = l.o Premio pecuniario,
Carlos
Henrique
de Aguiar
Craveiro
Lopes,
Aspirante
a Guarda
l\farinha
2.0 Premio pecuniario,
João Thcrnaz da Costa,
A nt!pe çnda , As iran te a Offidal do Regimento de Infanteria
N.· 10 = I ," Premio honorifico.
.
T," CADEI1U.
Joâo Ricardo Cordeiro,
Paiznno
= 1." Premio .Pccunisrio •.
Alumnos que teriam sido premiodos , se pC1'lencessem á Classe de
.
Ordina1'ÍoB.
8," CADEIRA.
Francisco Pereira de Figuelrêdo,
Paizano.
Mariano Ghira,
Segundo
Tenente
da Armada.
Frederico Augusto Oom , Idem, Idem.
Augusto Jose da Cunha,
PtliZftllO.
:Hdllardo AlIgUAto Motta,
Id .. m.
Claudiuo José Vicente Leitão,
Tdem,

=

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

Sua Ex." o Marf'chal, manda declarar o leguinte:
1.· Que por Officio do Minisll'rio da Guerra,
de 7 do eorrente
mes , se determina,
que 5e cOllceda o 8ugmento do tN\,O do Ordl~'

1íildpJ ao Lente dll ~sc.olL\do Exercito,

João Maria Feijó;

por es-

( :i )
tnr c0111prehendido
nas disposições
do Artigo}.
o da Carla
de Lei de
17 de Agosto de 1853.
2.·
Que o Alferes Assistente
deste Cornmando
ern Chefe ~ José
Ricardo
da Costa Silva Antunes,
Me acha cxtrc~tldo
as funcções
de
Adjunto Chefe de SeCçfl'l, desde 7 do corrente.
~
3.· (~lle o Major de I n fanteria em dispnR-ihi!idade,
Bamo d? Bar.
cellinhos,
das hcenças registadas,
de sessentn dias que lhe fOI co ncedida pela Ordem do Exercito N. o ~n;e de seis rne zes pela Ordem
N: çz4, ambas do presente
an no , só gozou quarenta
dias.
•
.1..' QIH! o Alferes do RCITimento de Infanteria
11, FranCISco Augusto Jacome de Castr~ " não "'OZOIl dos sessenta dias de Iicen ..
"
E
. N·•
~a registada
que lhes foram concedidos pela Ordem do xercrto
33 00 fi n no proxirno
passado.
o
5:
Que o Tensnte Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N. !j"
Luiz "\Vadlngt.on,
deixou de exercer as funcções de Ajudante
do B~tulhão de Caçadores
N.· 1, em 19 de Julho
ultimo:
sendo substituido no r"f.-rido e xercicio d(!'lde 20 do dito mez , pelo A Iferes deste
Corpo,
M athius A ugusto Morei a.
G.· Qlle e m S"SSflO de Q de Ag'osto ultimo. foi jlllgArlo prornpto
para o Serviço,
o Alferes do Regimento
de Infantcrie
N: 11, Je ..
ronymo
Pires Moreira,

N:

-.~.-

Postos e vencimentos
nWn&8f'S com quI' ficaram os Offrciaes aba ixo
mencionados,
li quem
no me s de Julho ultimo,
foram reguladas
as
r •.fôrmas qlle 111l'" haviam sido confcrldas,
Mujorp§ com 38$000 reis, os Majores Graduados,
do .Regimento
dI' l n fe nteriu N. o l3, José Estanialáo
Lacuf'Va,
reformado
pela
Ordem do Exercito N:!21 de]6 de Junho ultimo;
e de Infanteria.
em d spon ib h-Iade , Joauuirn
Lopes de Macêdo,
reFormado
pela.
Ord m do Exercito
N.· 23 de 2B do m('SITIO OIez; Capitão
com
20$000 rei" o Pr rnl,iro Tenente
do 2: HeO'imt'llto de ArtilhNia
t
Rozendo da CosIa, reforml\do pela Ordem do EXf'Tcito N.· 21 de
16 de .Iunho dito;
e Oflicial de 1." Classe com L15$000 reis, o
flcial de 2. a Classe da Repartição
de Liqnidndio
do Ministerlo
da
(_~uerra i .JoaqlJim Mlgllel Pereira,
reformado
I)ela Ordem do ExerCitO N. ~4 de 5 de Julho
proximo {)Ildo.
.

or.

-.~.-

Liceus'a. arbitrada. por mot,vo, de Ifwlestia ao. Offtciae. aba;zo de·
clarado., e con{irmfld.a. por Su.a Ex. a O Martchal.
.
·Bm S~ssdo de 16 do rnn P"OXI'?O passado.
.
Ao ASSIstente do Commando
NO Chl'fe do Exercito
José JoaquIm
"\VeIlCt>sláo Lpal, quart'llta dia~ para hnnhos do ~ar.
'Ap Alf.>res do RegtrJlenlo
de CRvallaria N. 03, Cazimiro de A Im.·ida
MarLin .. , quarenla dias para UtO dos, banhos
das Caldai da Uni.

( 4. )
nha , na sua origem, e em Segltida b J!jlJ&~ do mar; a eomeçar
no dia Qi) do corrente.
Ao Major do mesmo Uegimento,
Franciseo JoSfi Urbano de Carva_
lho, sessenta dias para ares de Cltlll,!,>O,
Ao Capitão Qual tel l\festre do referid« Regimcnto!
JoÜ{) Joaquim
Guimarães,
quarenta daI! pa 8 US& de ballllOs do ma, ~ a começar
no dia dez de Setembro prox'mo.
Ao Capitão doRe-g;irncftCo dc-CR~aUaria N,"B •• José de Oliveira Car.
valho, t.;ntlt dia, para U&IÜfOS $ulfuroso. em M.1)'a-ig,~, na sua
orifemo
!tfl Cap7ittM Gradua.do do mcsmoRegimt'nto,
Jói~o Malnquia. de ~.
maif, quarenta dl'lI~ para b Jl'holt do mal mi l' Igue.ira; .. começar
no 1." de Setembro próximo,
Ao Atfe-re'1!Ido .Bdl.ItHlÍw de Uttçadl1f("s N. o 1 'I A'í0sttnhO' José da Sil.
va , tr;I)H~ d.ss para fazer ~'!O das agtws Q8! Caldu
da l~ail)hn,
na sua orig-em.
Ao 'l'eIlCJ1hl G fnd uado do RegiméMo dI' I nrnntf'rtll N.· 7, Aharo d.
Castro Cerveira Homem,
vint« OU}! para se trntar •

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

Licença regist(Jda concedido 00 Ojficifll al.aimo mencionado.
Eo AI feres do Batalhão de Caçadores ~ .• 2, Emlho A ugusto C"lás,
prorognção por trinta dias.

-.~.-

Foram conlirmadas
por :-IUII K.a o Mnrt'dHlI t RS liC'cnr;as que
os Sra, Commandante8
da ;l.\ 4-,\ e ,b.a, Drvisôc
Militar.-s,
par ..
ticipllrltm ter eoncedido /to, Oflit'iars ahaixo ffll'lIcinnndo!l, na eo nformidade do
11 da dl'l.'rmi"8§ão
da Ordem do Exercito 1'; 68
de J4 de Olllt.bro de! ) 8[)1.
Ao Cllpilfro Graduado
do Hegimento de Cavallaria N oe 7, Domin.
gos JOllqttim da Silva Bllrbo7.a, quinze dias. _
Ao Alferes do Ba~alh:io de Caçlldort.'s N." 3, Manot'l Ferreira de
Cl1fvalho, quinze dias,
Ao l\lfere!.t doHlltalbtlo deCaçlldoresN."7
, José Fetreira Vaz Mou.
rão + seis dias.
Ao Altere do .Batalhiw deCaçudores
N."9,
Luiz Pinto de Meiqui.
ta, dez dias.
Ao Major Gradllado do Regimento delnCanteria
N.·S, Dento José
Prreim,
oito dius
Ao Capitrt") r~rRdfladà do Regimt>nto de Infanteria N.o 17, José Ih.
ffi<'S da Silva,
quinze dia!,
Ao Cirurgirlo Mór uo mesmo Regimento1 Joaquim Maria :'Ylachado
de Faria, doze dias.
~

+.

o·

O CM!. inlerinó do E.'a40 M",or do

E"rc"'~",,"""'7

/:/>~7'/
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v

~............---<- ...
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Quartel General na Rua de Santo Amb"o'l.io, em ~~ de Setembro
de 13f>ó.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

Ex.-

o

Marechal,
DtJQVK
DI! SALDANHA,
do Exercito,
manda publicar o seguinte

Commandante

em

I

DECRETOS.
Tendo em consideração
o distincto merecimento,
assignalado!l
'Serviços e mais parles que concorrem no Mnrechal do Eurcito,
Ou'que da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par do Reino, do Meu Conselho ~
4} do
de Estado,
Ministro e Secretario de Estado Honorllrio:
Hei
por bem Nomeá-lo Mell Prlmoiro Ajudante de Campo. O Presidente
do Conselho de Miniitroi,
Ministro e Secretario de Estado inter ino
dos Negocies da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em dezeseis de Setembro de mil oitocentos
cincoenta e cinco. = EL-REI.
= Duque de Saldanha.
Attendendo
80 merecimento,
Serviços , e mais partes que concorrem no Marechal de Campo,
José Jorge Loureiro,
Ministro e
Secretario de Estado Honorario:
Hei por bem Nomeá-lo Mell Ajudante de Campo. O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro
'e Seci etario de Estado interino dos N egocios da Guerra,
o ten ba as-sim entendido,
e faça executar. Paço das Necessidades,
em dezeseis
de Setembro de mil oitoeeutos cincoenta e cinco. = EL-REI.
Duque de Saldanha.

=

Attendendo
ao merecimento,
Serviços ~ é mais parles que eon ..
correm no Marechal de Campo,
José Feliciano da Silva Costa, ,do
.Meu Cons~lho,
Par do ~eino:
Hei por bem Nomeá-lo Me,~ ~Judnnte de Campo, O PreSidente do Conselho de Ministros, MlIIlslto
e Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra , o tenha.
assim entendido e faça executar. Paço das Necessidades,
em deaeseis
de Setembro de mil oitocelltol cincoenta e cinco. = Bt.REI.
Duque de Saldanha.

=

Attendendo
80 merecimento,
Serviços, e mais parles, que cóncorrem no Br.gadeiro,
José de Pina Freire da Fonsece , do Mell
{_;onselho, Deputado
ás ~Ôr!e5: 11ei por bem N omeá-Io Mf"~ ~j uURnte de Campo. O Preildente do Conselho de M inistros , MlIllltro
e. Secretarl? de Estado interino dOI Negocios da Guerra, o ten ha a~l!ln entendido,
e faça executar. Paço dos Necessidades,
em dezeseis

•

(2 )
de, Setembro de mi] oitocentos
:Duque de S(,ldan1.a.

cincoenta

e cinco,

=

::r= EL.REJ.

Hei por bem, em No.me de EL~REI,
Nomear Governador
das
lJhas de Tunor e Solor ~ pelo tempo dtl tres BnIlOS, c o mais que de.
correr, em quanto Eu não Mandar o contrario,
ao Major do Gor.
, po do BaladQ Ma.ior do Exere.ilo. e.IO c..lllmis~ã..o tiO Ultramar , LlIí~
Augusto de AlmeiÃP Macedo; Ircando obrigado a tirar Carla pela
respectiva Secretaria de Estndl), pagos previamenle
os competentes
Direitos. O ViscQnde d' At<o~uia, PflI' do Reino, Ministro e Secre.J:.I~ doe J:;lioiad.o ~ .Negoçioll Eituul~irM,
I: dos da à'lari1lba
e UI.
lIi\111lllol~ R te.. h.J ~~siP1 euwJ1did.o, e f;J~ UI"Clllar.
r~ç.o, t'JS) ~j1J4M
e IiIU9 .d.e A.6:o.ttO de .roil oitoeentos ciucoellla. C cinco -.
nEl,
·~epte •. ;;o: YiS#J1ld& d,' /1tlwguia.

=

_,t..

u.••

Dt'(',c.tQ .cle....'....
in...;..:;..e .pito. de A "'tsLo IIlti,:n,o, C)I.(peN('g~C,~03 da ~~rll)h~
I: \J~Lram.ar,
Il.ol)j aD.o (;(JN~fllad01 das IJb~.i -de J JmM ~ .SoJQr, I) MaJO' sja CÃlf>O .dll
'Estado
Maictr.do Expr..ci.tn, Luiz J\ugIJ&Lo de A!Jl1dQ~ M;iCl>do, Que
se acha
Comrnissâo no lJIlrPIIl ..r: Hei por bem, em Nome de
_l:J...,.I,\_.EI, pJQ-Ul0Y~1 o t:eferj(~Q Major ,;;i .Gr,4j.lJu.IIçã,Q s;I", l'~nell w. COo
l<w.l?l, tem prej~l,Íso d9i Offlciae·' m.Q.j.ll.a)lli~(l.s da resPIf'ctjv,a Cl~.&e.
O.IJlIrQ ,siw So~ ~er,yido Ordenar
que I;".~ Sober~J)~ He&Dluçà.Q fique
.P \lH» #). de 111'91,i.\I". effdto,
Ç11U1Jld~ Q 4W;,l.Çiudo 1 or qWóllq'lli'f
Q.)().ti VÇ)
d.ei~ de 6I'rv,i,r~Q III!1Rcio».a.d.o fh>YImJ() I) tRllJp.Q ql'" UHl fpi ~JiIr(!a..
ik n,Hil'wlJe peç.r.eiLo .. O Pr.,sid~jl~ do COl)s .. lho d.e M;nit!tr.oa, Mi ..
,pistr,o e S(~Cletario de E~tarJo iJHetino dQi N.t;godoi da G-uerT8,. o
l.f'nha assim entendido,
e faça executar. Paço d~$ ~e~jjsidlld(':i,
AfR1
doze de Setemhro de mil oitocj;I)JOj cin.coenta. ~ I;inco.
.I:U;U., Ue~~ote. :;:;::DWj1l& 4t; .$alrhu,JIO,..
• 'l'~/H;ie Sti~ ~~

chdn ,Pelo M11l,,,terLO dos

cm

=

-.-p,

7'

1'c,gd.o ~iJQ ~nOl~ ...dº. por D~reW: de if't~ de JIIIl~oIJJÚI1.1O f e;lpNlido pel.o ~tl.!.l~jJnlQ Ij~. Ne~Qci(l, d" .M.lHinba e I.TIupfJl.íI>I', pnró\
J~"i.r e/Il CONlDIIIls_à.q Q IO){ilr •• l eJl1de U.I\ H."partiçao j\lWl.a,. da Se ..
t:(,4i!JMri~ ,dI) GO\'f'rn.o G.elnJ .dr) F;"'-ad9 da J ndi., o ~Il'i.o 'l'e,l~IJ.te
.fi;a~u4do !'lfl C.Qpi~ii()do Batallláo d.e P~çYdoreL' 1).Ql(lcro CillC.o, Ago.s.
tillho José Ferreira d.e Bri.to, hoje Capitão do n,"gimento lk Jllfrio ...
tt'fia numero dfozes.ete: Hei por Q~m-: ~lIIl\fome dI') EL.H.EI,
Prn!Do_
'V.er o UlRnCiolll)<;!O Cnpitã.o 80 POjl.o rl~ Major. prrJent:eullo
a.{.} Hxer.
,::ito d.e Portu,g~J,
8el'Jl prejllhlo do.Otiil'Ílll's
mai" ll~ltigM dM s.u.a res,.
pectiv{I ~rQ).a e CJ .. se. O'ltr.o sint SOl' Spr\ljdo O,r.d.en.ar.qu
e;;tAJ, So.
be,arHl J{esoJJJç..ilo tiqll~ nulla e.de nenhum effeilo, quando t> .,gr.a~ia"
do qf'jl'C por qualqu.el Sl}otivo de 1egu;r l'jalfAlw par. Q ~ .. desüo().
0\.1

ck .cnis' n~!iuelu:E,i~~

9

tempo Dla,r.ca4o

rlQ

D.eçJ:* do

dez ~

( a)

o.

D~zemhro de mil oitocentos quarenta e ~is.
Presidente da Ca.n•
.ieJlw de l\linifitroJl, Ministro e Secretario
de Estéldo interino dOi Ne"
godo. da Guerra.
o tenha assim .('ntendido,
f! f;lça executa,:.
Paço
dali Necessidades,
.'m quatorze de S<,tembro de mil oitocentoscuu?04tn
..
ta e cinco. = REI, Ji.cgllDU.
Duque de Saldanha.

=

Tendo sido por Decrelo de einco de Ferf'rr-irG de mil' oit9ceMG,IJ
eincoenta e tres , cKpl'l;lida ~J.o Ministerio
d. l\I.rinha e Ultramar,
p1"omovido ao Posto de AUf'I,e6 de Infanteria
do &ttt<Jo .da l~dj~.
com exercicio
de Ajudante de Ordens do Governador
rJa Provincie
de S" Thomé e Princrpe , o p,iflleiro
Sargento , João Francisco da
Camara Leme : Hei por hem Determ.inar,
eru NOIl1.e de f,L ..REI,
que O mencionado A Ifele~ fique pertencendo
ao El'ercito de Portugal. Outro ijm Sou Servido Ordenar que l'»41 Soberana Re6olução fi,..
que null a e de nenhum f'ffeito, quando o agraciado por qualq{lt'r mo ..
tivo deixe de servir 110 Ultramar o tempo marcado pela Lei. O Pre~i ..
dente do Cons .Iho d+lMiniilfoi,
Ministro ,e &cff'tarjo
de Bltlldo iII.
l'C"finll dos Nf'godfls f.i~GII(',·ra. Q tenha assim rntf'ndido,
efjlç"e~e.
cutar, Paço das Necessidad ••s , em dnzt' de Setf!mbro de ,pil oitocen16i eincoenta e "iIHlO.;:;:; R E!, Elegente.
Duqa» «.&ldonhq.

=

AtI.endl'ud.o an ~I,W M'e rl'Pf'P~ntoll
o Mlljor ,ef()rlJl~,d6 addido 'o
pri"\t'irQ Blllltll)Ã.o de \'fltf'f.1l101, Luiz Morill d~ RlIc~" F(wttlnJl':
H ei por bpm, em Nome de H L.RE 1, Cuncoder 11 este Qfficial me·
IhorHml'oto de reforma .eUJ confnrluidade da C~rta (fe!Ai d.,@ q.uator.
~e de Jl,Ilho '1Itillj{),
Pre,idellj.e·do.ÇonseJho
de MlI1i~tloi1 Minis.tro e Secretllrio de Estado j'H.erillo dos NrgQ(:iQ~ da Guem~. o 14Hlha
~iS11ll tuaendido t e façA "lpc'4Iar. {';IÇO (II! CjIJJrfl. e.lI (jpz do ~ ..
tembro de mil oitocel.loi
cillcoellla e c;incQ, ::;:: U. EI, 11egcn\.C~ ,.....
!}WJI# de Sald(,UJI#!J~

o.

-

w .. ~-_

..

.

por fh{;l'e/() de 7 do t:Ol'rcnle' ~k.
BcJ,lalháo Nacional de Caç,Jd(wej de 1Jr.olfon.çQ.
pelJ1íUidot p,lr a~i~ \1' l1~ir ;lH Se r IIiço • o~ .c"piltu" ... Palllo ClIndi ..
dldo Ferrt,ira de Sousa e Castro, e f\ l)lcOllio de B,IlrrQj Pfr~ila do
~go;
o C ..pi1ül> il~grt'gild(l, .José n.~lnurdjn() UJbeiro;. e Q Te,
llenle, Francisco Marin Mnrqul's Fllgueira •.
_.~~

~'_4__

Sua 1\1agpstade ,. E L.IU.': I, DelNJJlillado n"iili, jlnl Of.
flcit'ls e Or41çô('i fu,WPTt!S. qlle 11.0 di4&-!H do COlt4!lIte In.t'Z pllla8 onze
!lO!
lO da manhã,
SEI uào ..dA' reur
IUI Rt'ol Jgr.ja
ti" s. ViSPl1tQ ti"
Fo~a. por Alma de Sua Ma~e&lade Imperial,
O Senhor DU~U.E
D h U1L\G A~ÇA,
de Saunosa c gloriosis.ima nwmoria, Sua Ex."
O ~larec~l.
~.
o fp~ ta~r
& t.odos Çii
ri. Oftici,ep Generaea
Tpodo

( 4. )
residentes nesta Córte , Commandanles
dos Corpos da Guarniçâo dn
Capital,
e bem assim dos Batalhões Nacionnes , para que juntamente com os seus Officiaes concorram
110 referido
Templo á hora
indicada.

-.~.---

Sua Ex. - o Marechal,
determina que o Official
nado tenha o destino que lhe vai designado.

Regimento

mencio-

Iufanteria N.· 17.

IÜ

Alferes, o Alferes do Regimento
Alcantara.

abaixo

deInfanteria

~.-

N"

4, João Jose de

- ..

Sua Ex.- o Mared,al,
manda declarar 'O 8!'guinle:
1.. Que a licença registada de trinta dias, concedida na Ord~m
do Exercito N.· 83 do corrente anno, no Major Graduado
do Hc.
gimento de CuvnlJaria N.· 3, João Couceiro da Costa, deve principiar no dia 2.7 do corrente mez.
Que é Segundo Teneutc , e não Primeiro,
Francisco Xavier
.Adriano, que pela Ordem do Exercito N.- 37 do corrente anno , foi
collocndn no 2. Regimento
dfl Artilheria.
3.'
Que ('III Sessâo de lfi de Agosto ultimo, fotam jlltgados prom •
.ptos para o Serviço, o Alferes Gruduodo do Batalhão de Côlçadores
N." 2, Antonio Xavier de AblCII
Uastello Brauco;
e (l Alferes do
Regimento de Infanteria
N.· 2., D. Fernando
da Camara Leme.

!2:

D

Licença. relfidada.

-.~.---

ao. 0Jftc;'f/es abaizo indicad.r, ••
Ao Tenente do Batolhão de Caçadores N.· 3, José l\lano~l Pinto,
trinta dias; o começar em 11 do corrente,
Ao Tenente Ajudante do Regimento de Infunteria N.- 4, José Nogueira de Sá, oito dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Infanteria N: 13, João An.
tonio Hozado,
prorogaçâo
por sessenta dias.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Sebastião Botelho Pimentel Sarmento, noventa dias •
.Ao T ..nente Graduado
do Regimento
de Infanterle
N,- 16, Cezar
Augusto da Costa, trinta dias.
Ao Alferes do meSlIlo Regimento , Theotonio Lopes de Macedo, quarenta 'dias.
Ao Capellào do Regimento de Infanteria
N." 17, Manoel de A).
meida Neves, quinze dias.
Ao Ofticilll de 4,"CIIl,se dnConladoria
do Arsenal do Exercito , Augusto Cezar de li'aria e V asconcellos , prorogação por tres rnezes J
sem vencimento.
~

o Chefe

concedidu»

interino do E.tado Maior do E~ercjJo
~
i/

= ...
.•

N.& 41.
Quartel General na Rua de Santo Ambr0'4"o, em f27 de Setembro
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua Ex.' o
Chefe

n.

Marechal,

do Exercito,

DUQUB
manda publicar

Commandante

SALDANHA,

em

o seguinte:

Dl:CIlETQS.
Tendo sido promovido
no Posto
de .-\Irncs do Batalhilo Deren.
50r das Ilhas de Timor e Solor , por Decreto
de dl'7.(·!wte de A bril de
mil oitocentos
quarenta
e quatro,
expedido
Jlf'lo AJlIlisterio
da Marinha e Ultramar,
o Aspirante
1\ Offluial
do Hf'g-impnto
de lufanl.,ria numero dez, Diogo José Cotta Falcão Aranha de Sousa e ,\leneze s Rebello
e Horta,
que por Decreto
de dez de Muio do rneWlO anno foi transferido
no Posto de Alferes de Lnfauteria
t!fl Linha. para a
Provincia
de Angola, e posteriormente
para o E.lado
da Ludra ; Jlei
por bem Determinar , em Nome de EL.H.EI,
que o nH'Il(·llJllado_,\I.
feres tique pertencendo
no Exerciro
de portu~al.
Outro sim Sou Ser"ido Ordenar
que esta Soberana
Resoluçáo
fique nulln , e de II e n.1t11 m
, effl~ito quando
o 8~rflci8do
por qualquer
motivo
deixe de servir na
SlIpr9.OIClleionada
Pro vincia o tempo m ar ca do p('la Le i, O Prt·8Id..r,.te do Conselho
de Ministros,
Mllli"tro
e Secrdario
de EFlado mtcnno dos Negocies da Guerra,
o tenha assim o ntcndido
, e fnça executar. (l<lÇO das Necessidades,
em onze de Setembro
dr mil oitocentos
cincoenta e cinco.
HEI, Regente,
Duque de Sllldanha.,

=

Teudo

sido

nomeado

=

para

servir

em Cornmisbão

de Commandan.

te do Corpo

da Guarda
Municipal
da Nova Goa,
por Dar-ret« de
seis do corrente
mez, expedido
pela Secretaria
de Eslado
dos Nego.
c'os da Marinha
e Ultramar,
o Capitão
Graduado
elO Major
de Cavallaria do EXNcito,
SI'TVlOdo em Comrnissâo
no Corpo da Guarda
Municipal
de Lisboa,
l{oDlào José de Sousa:
Hei por b<,m, em No.
me de EI.Hei,
prl'mover
o mencionado
Officiol
{~ dfcclividade
da
&UI\ Graduação,
ücando
p<'rlenccndo
ao Exercito
de Portugal,
Sf'rn
prt'jlliso
dos Olliciat's
mais Illltigos da slIa rt'~r,('('tlvu Classe t' Arma.
Outro
sIm ~Oll Servido <?rdellar
que e.ta Soberanu
Hesolll<;ào flqlle
n1l1l8, e d nenhum effelto se o agraciado deixar por qUOlqll1'f 01,0.
e
tlVo
de st'gllir viagem
para
o seu destino,
011 de ~Nvjr flfJ<i"elle .hs
tado o 1~"lpO Hlarclldo no Df'crl'to
de df'z de St'tf'lIlhro de mil Olt~.
celltll~ lI' l'C'nla e seiS. O Prt'sid!"nle' do Comelho
dI' Mini~tto~, MInibtro (. S l'rt'tlHH> de E&tarlo intertllo
dOIl Ncg( elos dn (J IINra,
o Il'e
n\ o 81i8un
ltd~,
e faça ex(!cul.r. PIl!.'() tlOI !'.eceui.duuea,
cm

•

( Q )
quatorze
Regente.

de Setembro de mil oitocentos
Duque de Saldanha.

=

eincoenta

e cinco,

= REI,

-"'~II<-

Sua Ex," o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo meneionados tenham os destinos que lhes vão designados.
EalallAâo de Caçadores N.· Q.
a
Commandante
da 7. Companhia,
o Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores N." .6, JOllO Pedro Schwalback,
lJatalhâo de Caçadores N.· 6.
Capitão da 4.a Companhia,
o Capitão do Batalhâo
de Caçadores
N.· 2, Diogo José Pereira.
Regimento
de Tnfanteria N.· 2.
Capitão da L" Companhia,
o Capitão do Regimente
de Infanteria
N.· 13, Franciser, Antonio de Carvalho,
Regimento
de Jl~fa1/terÍl' N,· 13.
Capitão da 1.. Companhiu , o Capitão d(l Hf'gimento de Iufunterie
N.·~, Joaquim José MnrtiniQno de :Vlello.
Regtmento
de l nf anteria N... 1 R.
'l'enente Graduado,
o Tt'ncnte Graduado
do Regimento de Infanteria N.· 6, Gaspar Pereira Dias.
1.. Batalh âo de Fcteronos,
J\dd,ido, o Major reformado addiuo á Companhia de Veteranos doa
Açõres , JOflO Mafia de Araujo •

.

---.~~.-

Sua Ex," o Marechal,
m a n d a em virtude de 11m Officio do Mi.
nisterio da Guerra , re pre ho uder sp.\'éraulI'nte o Capitão do Hegimf'n.
to de Infllnteria N.·~,
Joaquim
José Marlilliuno
de MI·llo, por ter
cornmettido abuso de authondade,
no dia 29 dI' Julho ulnmo , COo
mo Coromandante
da Guarda Prinripal da (Tuarniçtlo desta CIdade,
e bem assim ordena que este Capitiio seja trunsferido para outro Corpo fóra da Capital.

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

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o segllinte:
1.. Que o Alferes do Batalhão de Caçadores N":l, Joaquim Ma.
ria de Oliveira,
desist io da licença registnda de sessenta dias , que
lhe foi eoncedid a na Ordem do Exercito N.· 34 do corren te anno,
~.. Que o Tenente Graduado do Rezimento de Cavallarin N"
João A.ntonio dos Reis, desistio da I c:;.ça rf'gistnda que lhe havia
sido concedida pela Ordem do Exercitn N. o 29 do corrente anno,
õ

Licc"fa.

.A.o

,

~.~.---

arbitroda« po,. 1II()twoS de molestia ao. Officiae. aba;zo ele.
cla,.ado.,
e confirmada. por Sua Ex.· () Mo,.eclUJl •
.Em SeBldo de 16 do me, p"oximo pa.sado •

Capitão do

l: Regimento de Artilheria, AdjunLo Chefe de Sec:.

(s)
ção deste Commando em Chefe , Henrique de Sousa da Fonsêce ,
trinta e cinco dias para fazer uso dos banhos do mar; a começar
em 7 do corrente.
.
Ao Capitão Graduado do Regimento de Cavallaria N." 2, Laneeiros
da HA1NHA,
José Joaquim dos Santos,
quarenta dias para fazer
uso dos banhos do mar.
Ao Capitão Graduado do Batalhâo de Caçadores N:
José Galdino dos Santos Plaquet,
tlinta dias para fllzer liSO dos banhos sulfurosos do A rsen al ,
Ao Major do Regimento
de lnfanleria
N.· 9, Joaquim Maria da
Rosa e SOIl~a, trinta dias para se tratar.
Ao Tenente Coronel do n...
gimento de Iufanteria
N • 10, Antonio
das Neves Franco,
vinte dias pdra fazer uso dos banhos sulfurosos
do Arsenal,
Ao T('nenle Graduado
do me-mo Regimento,
Francisco Pedro de
M,·lIo, trinta dias para fazer uso dos banhos do mar.
A.o Alferes Gradundo do Regimento de Infnnteria
N.· H!, Antonio
José de Ablt"ll, quarenta
dias para se tratar convenientemente.
Ao Tenente Coronel do Regimento ds Infanteria
N:16,
José Ma.r.
çal de Oliveira,
trinta dias para fuz er uso dos banhos do J?storll.
Ao Tenente do mesmo Regimento , José da Silva , quarenta dias pa.
ra se trai ar. usando dOI leites.
Ao Tene-nte Graduado
do referido RegimE'nlo.
Cezar Augusto da
Costa , trinta dias para fazer uso de aguas mineraes,
c banhos do
mar.
-Ao Tenente Graduado do sobredito Rcgimento , A ntonio José Pery,
trinta dias para fazer IUO de aguas mineraes, e banhos do mar.
Em. Sessâo de 18 do dilo 1I1e".
Ao Tenente Gradllado do Regimento de Infanteria N.· 14, Agosti.·
nho Antonio dos Reis, quarenta dias para continuar a tratar-se,
e fazer ueo dos banhos sulfurosos de S. Pedro do Sul , n8 sua origem.
J!.'m Sessâ« de 2~ do dilo me«,
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N" f>, Luiz Augusto da Ca»
mara, cinéoenta dias para se tratar e convalescer •.
Em Se'Hão de 6 rio corrente 'lIe....
Ao Capitãu cio Regimento de Infanteria N" 10, servindo na Repartição Militar do M:inislt>rio da Guerra,
Claudio Bernardo Pereira
Cuaby , cincnenta dias para se tratar, e fazer uso dos banhos do mar.
Ao Officral reformado de 2 " Classe da Repartição de Liquidação do
Mrnisterio da Guerra,
Jose da Rocha Lima, trinta dia. para se
tratar.
Ao .Ofticial de 4. a Clnsse da mesma Repartição
do referido Minist.e.
110 João Luiz Taloue
J unior, trintu dias para fazer uso do. banhOI
do Aueoal.
ô

,

( 4, )

~\o Aspirllnt~

da ~(>rarti~i\O ~e COI:tabili~ade do sobredito Mini.te_
Eduardo .Lelte, trrnta dias para ares de campo.

rio , .llcllnqllc

-.~~.-

l.icença4 re.!lidada. coureJidtlll aos OJfici(le. abaieo ind;cqáo••
Ao Citurgiiio Ajudante-do
Regimento de Cavallaria N.o4, Luiz Mi.
guel Dras , vrnte dias.
Âo Tenente Graduado
do Regimento de Cavallaria N.- C>, Joaquim
Prncopio Canhão,
prrrogaçào por dez d.as,
Ao Sr. Brigadeiro Graduado do ){t'gimento de Oava lleria N.~7, Vi.
cente da Conceição Gruçn , quinze dias ; a principiar em o 1.' da
Outubro
proximo futuro.
AQ Oapitão GraJu~d() do Batalhão de Caçadores N: 6, Manoel
Viilira, prorogllçao por vinte dias.
Ao Cirurgião Ajudante do H..eóinleuto
de lnfanteria N.·l,
J âo TU.
nes Godinho,
viote dias.

-_ ...~~.-

BoraR) confirmadas
por Sua Ex.
o Marf'('hal,
III li(,f'tlças
que
os Sn. CIlUllllandallles da 1.·,2.\ a.", .1.~;(i.a, e 7· DI\·I~ e MI.
Iitares , e o da Ilha da l\Lldeira,
particmnram
ler 1011' "d.d" nos om.
ciacs abaixo mencionadne , na coufor midade do ~ 11 da d!'1t ruun açâo dll Ordem do Exercito 11,. HS do 1+ de O"II1I,ro d» Ifl!)!.
Ao Tenente Qllartf'1 Mestre do Dalalhúo
de Caçadores •. 0 1, Roberto Joaquim Salema,
cinco d.as.
Ao CirurgiàllMór Graduado d"Ballilhão de Caçadores T.02, Fran.
cisco d" Paul,. Drólhe,
dez dras,
.t\i1 J\lfl'f"ti nraduado
do BatulhÃ:o d,~ Caçndores
1 .u 9, João Eduar.
d.Q S"qLn

J\lllinr

Lellcastre

I!

MI·Ilf'Zeb.

quinaI!

diai.

Ao Capitão Or~dll~do
do I.{pg'irn~nto de Infant~rja N.· 3, Joaquim
Antonip da Fonseca,
q'III1ZC dllIS.
Ao Alfe'rca Ajudante do H,pgiml'nto de Infanteria
ll,° 7, J"ão Maria F&lçãp e Carvalho,
(1"llIílC dias.
Ao OírurO'iiio Ajudallte d .. Regimento
de Infantaria
N.· 11, Antão
Rer~ira" da Silv1\, Oito dias.
.
Ao Cape lIão do Illcsmo Reg"Inento,
A IItnllio 1\ Ihlno tnpf's, df'z di s.
Ao Tenente
Corollj!1 Graduado
do H.lgill, ...nlo e Jnfullteliu
i .. H!,
. Frflncibco du Silva Hobdllo Saraiva, quiuz(' rlías.
Ao Capitão do Regimento
de lnfant~ria
N: 13, Manoel
Gomas dQs tiantos,
oIto dias,
Ao Tenente ataduado do Regimento de
Maria {..Ilitào, qtlillze dias.
Ao Cirurgião Mór do He~illlelllo
dI' Infanteria
~,o 17, JOUOllllD d
fia l\hchado
de !<'arld, qUlllzc dldS.
~~~~,;.,~

O Chefe interÍlw do E.tado Maior do

~tÇ{~
~

o;...

~-,,__ ...
(.

~~:r

I

.~.

,

7_~-v.'

N.O 42.
Quartel General na

RUd

de Santo Amb,.ot.io, em 30 de Setembro
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Chefe

o

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

DE

Commandante

em

&

LEr.

DOM FER~4NDO,
REl Regente d.o~ Reínosde Porlu/?al, AI.
garves, etc., em Nome de EL·l{lH. Falemos saber a todos 0& Subo
ditos de Sua Magestade,
(lue as Côrtes Geraes Decretaram,
e NÓiJ
Queremos a Lei seguinte:
A rtigo 1.~ A Capella denominada
de Runa e Trucifal,
pertcncento aos bens Nacio naes , instituída por Estocha Serrâo , fica incorporada nos bens que constituem a dotação do Hospital dos Ln validos
MilItares de Huna,
Arl. 2·
~Fica revogada a Legislação em contrario.
Mandâmos,
portan to, a todas as A ui horidades , a quem o eonhccimento , e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpraoJ,
e façam cumprir e guardar,
lno intei ro rne nte como nella se COlltém.
O Ministro (' Secretario de Estado dos l\egocios da Fazenda,
a fuça
imprimir publicar e corre r, Dada no Paço das Necessidades,
aos
quatorze de Julho de mil oitocen tos cincoenla
e cinco. = REf-,
Hegente,
com Rubrica e Guarda.
Antonio Maria de F01ttes Pereira de Metia.

=

......._..~.

....__

AVI:sO.
Ministmio da Guerra. = Hepartiçâo
Militar.
1.- Secçâo.
111.· e Ex." Sr. = Sua Mugestade EL.REI,
A quem foi pr ese nte
o Officio expedido pela 2.- Secção da Ht"pnrtição Central d'esse Commando em Chefe do Exercit-, , cm 92 do corrente ,118 por hem Nomear o Tenente General,
Conde do Bomfrm , Presidentel:l'a Commissão creada por Aviso do 1.. de Agosto ultimo,
para Ilqllid?r o
direito dos Ofllciaes que requererem a applicaçâo da Carta de Lei de
17 de J ulho ultirno , e o .Major Graduado
do Ht"gimento de Infanteria N," 7, Df'nlo José da Cunha Vianna , Secretario da mesma.
('om m issâo , c Exonerar
, pelo req UNC~, o.l\f arechal de' Campo , José
Feticiano da SII\'a Cr-sta , e o MRjor Graduado do Corpo do Estudo
1\1aior dolhercito,
I~ulz Travassos Valdel,
que 118,ião sidol\(!mt'ados para aqul'lIes Cargos pelo -cilado Aviso: o que de Ordem do n:feslll)
AUl{llSlo Senhor
cUlIlmunico a V. Ex." para os devidos cfft'ltos.
Deo! üuarde a V. Ex. ~ l)uço das ~ccesiidlldes, em ~6 de Selt:mbro

=

•

=

de 1855,

=

Duque de Saldanha,

= Sr. Commandante cm Chefe

do Exercito.

..__,_..

-",~

Sua Ex," o .Marechal, determina que os Officiaes abaixo meneionados tenham os destinos que lhes vão desig n adce,
Bcp'menta de [nf'anlcria
N. o l~.
Capitão da Companhia
de Deposito,
o Capiltto do Regimento
de
Lnfanteria N," 13, Joaquim
Antonio
dos S.\lllos.

Regimento

de Tnfonteria N,

13.

U

Capitão da b,a Companhia,
o Capitão do Hpgimcnto de Infanteria
N. o 12, Candido A ugusto de Oliveira PIIllP.O I~I.
Regimento de Infarücria
N," 1'7.
Comrnandante
da õ." Companhia,
o Major Graduado da 4.", Joa.
quim José da Silva.
l'enenle Graduado,
o Tenente
Graduado
do Regimento de Infantelia N." 4, João Travassos Valdcz.
.

-.~S<.~.-

Em virtude do Aviso do Mmisterio
mez , Sua Ex ." o Marechal f mauda
com a Graduação
de Primeiro
to no Artigo 37,· do Decreto
no do Heal Collegio Militar,

ria N." 2,

Lanceiros

cellos e Sá.

da

c!uOtlprrn.

dI' 14, do corrente)

dt'(·llIl'nr A~piranle
a
Sargento.
pnr lhe Ilprovpilnr
de 11 de Dt'~erllbro
de 1851,
com praça 110 Hegilllf'nto
de

RAINHA,

Alexandre

Augusto

Ufllcial ,
o dispos-

o Alum«
Cavallade Vascon.

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

o Marechal,
determina
que no Capitão Gradllado
do
Batalhão de Caçador es N.· 8, José Francisco de Lima,
se COlite o
tempo de Serviço desde 4 de A gosto de ] 833 em li IIt' se ã1i~toll 110
4: Baralhào
Nacional
Movei de Lisboa; por lhe aproveitar
o disposto na Carta de Lei de 1:1 de ,'\larço ele 181.5.
Sua

Ex."

~---

- ..

arbitradas por 'mot,vos de moiesti« aos Officiae. obai~o declarado"
e confirmadas 71(lr Sua .Ex," o Marechal.
Em Se8.~âo de () do corrente 'l'Ic't..
Ao Primeiro Tenente do ~,o !{pgimento de Arlilheria,
Paulo Eduardo Pacheco,
quarenta
dia; par,l uso de banhos do mar,
l
Ao Capitão
Graduado
do I{pgimento de CavoHaria
N" 1, David
Antonio
Cesar da Srlva l"roes, sessenta dias para se t ratnr,
Ao Tonent!! Graduado do (t('gimento deCavallariaN,"2,
Lonceiros
da ItAINIU,
Antonio Telles deOaslro daS.lva,
quarenta dias pa.
ra fazer 1190 dos banhos do mar.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Joaquim Dias da Silva, trinta dias
par" fazer liSO dos banhos do mar.
Ao Tenente Coronel Graduado do R\1gimcnto de Cavallaria N.· (t.,
L;ce~a.

( 3 )
.Pedro

Maria

Pinto

Guedes,

sessenta

dias

para

se tratar

em are.

de campo fóra da Praça.
Ao Capit~LO do BatalhrlO de Caçadores
N.· 4, Antonio
Maria l\laurity , quarenta dias para fazer uso dos banhos do Estoril.
Ao Cnpitâo
Graduado
do Batalhão
de Caçildores
IS:
Gregorio
de Magalhâes
Colluço , trinta dias p:ua fuzcr uso dos banhos do
Estoril;
a começar
em Qü do prl'.enle IlII'Z.
,
Ao Tenente
do mesmo Batalhão,
José da Silva,
trinta dias para fazer I1S0 dos hau hos do Arscunl.
Ao Alferes G rn d ua d o do Batalhão
de Caçadores
N: 9, JotW Eduardo Souto 1\1aior Lencastre
c Meueses , !) uareuta
dias para banhos
do mar na Fóz do Douro.
Ao Capitão
Graduado
do l{egimento
de Infanteriu
N.o~, D. Frnncisco de Salaznr
Moscozo , trinta dias para faz er uso dos banhos
do ma r ; cOOleçando
em 20 do presente
r111'Z.
Ao Capitão
Grarluud,) do mesmo lt(~gimenlv,
Francisco
Xavier
da
MoitA e Vasconcellos , quarenta
dias para se tratar e c0l1vlllescer.
Ao Alferes Grndnado
do It,,,'imento
de Lnfnnter la N."G,
Pedro Au«
gllslo GP Sousa,
trinta dia; para uso de bauhos do mar em S. João
da Fóz; começando
em lá do corrente.
Ao Major Graduado
do Hcgimcnto
dtdnflll1teria
N:7,
José Caetario dI' Oliveira
Lauça , trinta dias para
fazer uso dos banhos do
mar ; a começar
em 20 do corrente.
Ao AlfNCS do H,egilllenlo
de lnfanteria
N" 10, Valentim
Evaristo
do Hégo,
trinta dias parA fazer uso dos bauhos do EstorÍl.
Ao MAjor Graduado
do llPgllnclILo de l nfanterla N: lá, servindo de
M.ljl,r do 1: Batalhão Move] de Atiradores,
Balbino José de Bar ..
BétlfOS,
qua re n t a dras para se tratar
em (ires de campo,
Ao Maj'r Graduado do He~iment)
de Infnnteria
N" 16, servindo
de Major no 2: Batalhão
Movei
de Alir'tdores,
José Maria da
Silva Frf'ire,
quare nta dias para S~ tr at ar.:
.
Ao Capitão
GradllAdo
do rue e mo [(e<T rnento,
Antonio Maria Campiuo. trinta dia~ para fd,zer u.o do~ banhos do Olor; a principiar
"m 20 dI) corrente.
Ao '1't'llilnte do ,cferido
Rl'gimento,
A nlonio Brul')o da Roza, trinta dias para fazer uso do~ banhos do mar; ~ começar em vinte do
õ

,

pu'sente me!.
Ao AI{'I'res do s"bredito
Regi}Jlento,
Herculano
Augllsto
de Barrol
f' Vasconc('lIos.
lr IIta dias para fa;(er lISO doa banhos do Inar •.
.Ao Tenente Gradllado do Hegilllt'lllO
lnf811teria
N."lS,
AntoOlo
Iguacio
de Gmmâo,
tdnla
rliAS para fazl'r uso dOi bauhos do mar
em S. João da l"óz: cOOll'çand.o em lá do corrente.
Ao ,Aspirante
da COlltadoria
do Arsenal do Exercito,
JoaC"juim José da
"~,ncarnllção
Delgado,
quarenta
dias para fazer uso de banhos do mar.

oe

(4 )
Ao Auditor da 7." Divisão :Militar, Francisco
Maria Gaspar Mar.
tins , qu;!renl:l dias pora uso de banhos do mar; com principio no
dia J 5 do presente mez;
Ao Alferes do 3.· Bntntldo de Vctern úos , Antonio de Abreu,
trinta dias para uso dos b3nhos -:aS Culdas de Vise lla , na sua origem,
Ao Alferes addido a o mesmo Batnlhão,
Francisco José Alves, trm ta
dias para 1150 das Cal dns de Vizella, na sua origem, cm banhos geraes ,
Em Sess(ío de lOdo dito 1fIt!'I...
Ao Alfere5 do Regimento
de Lufanter in r-.:S, Rodrigo de Sousa da
Silveira,
sessenta dias para continuar
Lt tratar-se,
Sua Ex.."

-.~''i<:.---

Marechal,
m an d a declarar
o seguinte:
(~Ile o Alferes do Hegimellto
de Cn vs llar ia N.· 6, Ignncio
:l\Iarin de Moraes Carmona,
desisti o da licença registada
de trinta
dias que lhe foi concerlida
pela Ordem do Exercito N. o 27 do C('f.
rente anno; CJue o Alferes do Hf'gimt'llto de Cu vc llnrra r-.•• 7, .rc,sé
de Alme:da
l\Iello e Castro,
ta m be m desist o da IIHnçn
1('~i,tlO(la
que lhe foi concedi?a
l~el,1 Ordem do :E"I'T_rilo 1\~. 32 do I r( s11lte
artn o ; e que o MnJM üradllado
do Butu!(,ao dI' (l'çadnrl'S
N. 3,
Antonio
Soares Ribeiro
de Menezes,
i)!lIalmentt'
desistio
tn n I. rn da.
Iicença registada que lhe havia Sido coue odtda pela Or cm Ou Excrcito N. o 29 do corren te an no.
o

L'~ença, ,.eg'dada.

-.~.---

concedidas aos qf/icit,el aha;r.o indiecd« ••
/lo Tenente Gradua<lo do Hcgimenlo de Cavallaria N," 4-, Francisco Maria Esteves Vaz, vinte dias.
Ao Capitào Graduado
do nle.IlIO Hl'gitnt'lIto,
JNé Joaquim doe San.
tos, quarenta dias; a cOlltar de 25 do corrf'nte.
An Alferes do Batalhão de Caçadores N. o ti, ~liguel Carlos Corrês
POI'S, doze dias.
Ao Tenente Graduado
tIo me~mo Batalhão,
Jotie Tavares de Oliveira,
prorogaç~lo por trinta dias.
Ao Capitão Graduad?
do referido 1.3atalhrto, José 1'ho01az Duarte,
noventa
dias.
Ao Tenente do Balalhi'lO de Caçadores N.· 8, João Marin de Magalhães Coutinho,
quinze dias.
Ao Alferes do referido Batalhào,
Nuno Leopoldo de Mllgalbites Infante, sessenta diae.
Ao Tenente Gradlll\do do Regimento de Infanteria
N. °7, Alvaro de
Castro Cern'ira 1l.)mNn. vinte dias.
Ao Alferes do Rt'l{illlcnto d(' lllfanlctlll ! 1:17,
Fernnndo de Almei.
da Loureiro e Vasconcellos,
prnrognç:lo jlOr Irllllu dias.
Ào Alfere~ do mesmo Regimento,
João José de A!canlal'a,
dez dias.

O Chefe interino do l!.'lIado ,Maio,. do EJ:~
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N.O 43.
em 8 de Outubro

Q,oortel General na RU4 ck Santo Ambrodo,
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Marechal,
DUQUB DE SU.DANHA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte

Com mandante

em

I

-----.~~.----Por Decreto de 3 do corrente m~.
Regimento
de Tnf'anieria IV. o 3.
Capel lâo , o Presbytero,
José Elias de Oliveira.

Sua Ex:" o Marechal,
determina que 08 Officiaes abaixo meneie=
nados tenham os destinos que lhes vão designados.
Batllllllio

de Caçadores

1\' •• 1.

Alfl'rf's Ora lundo , o Alf rps GraZluRdo do Balalhüo
N.· 9, Pedro de Alc a nt arn Corrêu
de Lucvrda ,

de Caçadores

Batalbâo

de Caçadores :N.· 6.
Graduado do Regimento de Infante.
riu N: 1:1, Gabri~I da Silva.
Bafa/Mo
de Caçadores N.· 8.
Alferes , o Alferes do Batalhão de Caçadores N:9,
José Maria Rodrigues.
Re~imt;,nto de lnfanteria
N.· 1.
Alfl>rps, o Alferes doH.'!gimenlo de l nfanteria N.·6, Carlos Augusto Corrêa de Lacerda.
.
Regilllento
de Tnfanieria
N. o 7.
Tenente
Graduado,
o Tentonte Graduado
do Regimento de Infanteria N: 10, Francisco Antonio
da Silva .l\lollrrlO.
Rt!i!unenlo de Iniaiüe ..w N.· 17.
Capitão da 4.- ConqJnllhia,
o Cu"pitão do Batalhão
de Caçadores
N" 6, Antonio Lopes dn Cunha,
.
T('nenlp

Graduado,

o Tenente

Rel(imeTlto de

l ntonterca N.·

CapellilO,

]8.

o CapelltLO do Hegimento de Infanteria N: 3, Silveltré
Augusto
de A Imelda Pi II to.
UataLluio i\'acional de Caçadores de LaeosExonerado
do f'xNcicio de Ajudante,
o Tenente do" Regimento de
Lufunteria N.· lá, Gonçalo Antonio de Seixas •

•

(2 )
Ajudll"'~,.
João

o Tenente

Carlos

Grnduado
Gomos ,

Krusse

do Batalhão

de Caçadores

N." 1"

---,jt-~*__;__'_

Sua Ex. ~ o Màrechal,
manda declorur
do Ministerio
da Guerra
de 27 de Setembro
Officiaes mandado.
reíntegrar
pela Carta
ultrmo , devem ser eon"iderados
uddido!
nos
Ia onde lhes foi designada
li passagem,

--*~

, em virtude do Offici-o
proximo
passado , que os
de Lei de 17 de Julho
Oorpos de Veteranos
pa ..

..----.

Postos e vencirnen tos men&nt'ó CoIIJ qut' ficaram os Offioiaes al.nix o
mencionados,
8 quem 110 m- z de Agosto
ultimo,
foram reguladas
as
r .. fórmas que lhes haviam si,lo (,0Il1'I'rida9.
Tenentes
Coroneis
com 4.0~OOO reis,
Tenente
Coronel
Graduado
de lnfanteria
em inactividade
tempor aria , Diogo
Dionizio
Cardo.
zo, reformado
pela Ordem
do Exercito
N. o 14. dI' 2 de l\1aio IIlIi •
•no; e o Mnjor da Praça de Elvas.
Lui? cip Bareelln.
M"rpns Lo.
bo , reformado
pela Ordl'Ol dn Exel dto N. o l.?B de 31 d .. ,Illlho III.
timo; e Mlljor com :m$OOO reis, o ;\L,jor Ornduodn
d., Infante.
ria ('01 ill<lclividadll
tt'1I1 pnl'lI ria •• l ar-intho
Forlc~,
reformado
pela
Ordem do Exercito N: 127 ele Qfi de Julho dito.

°

-,,~~.-

Sua Ex.· o Morí'chal,
man da dec larar Aspirnnh~ II Offieia!,
por
'Se achar compreheudldn
nas dispos'ÇÕ('i
das Leis IiI" ]7 de NO\·f>n).
bro de 1841,
I" á iiI" A htil dI" 18 tá. o Soldado
do Regimento
de lnfunteria
N.- 17, MllnOt>I Jnuqu:m Hilva (> Malta,

-.~~.-

Sua Ex,- o Mureclllll,

manda dl'clara,
o 8pg"uintp:,
1.°
Que o Capitão do 1.. R"g'iml'rdo
d!' Art .ll!eria,
Adjunto
('hafe de S"cção de~tc COlllrnando
I'm Chd'e, Hl'rH quI' dI' Sousa da Fnn.
lIêca, só "'ozou Q-t dias da liel'hça
arbitr.lda
,wla .Junla M,lilar
de
Sande, f" °puhliclllfa
na Ordem
do Exerc ln N.· 41 do prf'sente onno.
2,·
Que o Alferes do 1{f'!{ mento de Infantf'Jia
N ,·10,
A.sislf'nte
do mesUlp Cpmmllndo 1'10 Chefe,
José Ricardo
da CllI!hl Silva Ao.
tune$, ce&snU 110 1.. do corrente mez, de ex!'rcer os funcçõeíl de Ad.
jlln('to
Chefe d~ ~ecção..
.
,
3.
que a licença regl"tada
concedida ao AlfPfcS do Rcg,mt>nto
de Call1lllnt'l1 N. o fi, g-naeio l\1'ria de ,\fl)flle. CarnlOna,
pela Or.
dem do Exercito
N.· 917 do presplltt! anilO ~ Jcve !t:r contada tle 26
de Selembro
IIltim().
4.·
Que o Capitno
GradlltH.ln
d" llt'zim.>nt,n
delnfllntl'ria
N.o3,
JOAqllim Antonio
dA FUllsêra,
dps;sle da l;cp.nC:II rl'g'I,tada
que lhe
foi cllnclldlda
pela Ordem do Exerl'lln
N.· 38 dt) corrente
nono.
Ó. a . Qup o Tenente
do I{egimpllto
de Cuvllllaria
N,· á. I!ran('i,.
0

r

co de Muura Portugal,

só

gOlOU

30 dill~ da licença regislada que

( 8 )
Ihe foi concedida pela Ordem do Exercito N. o 30 00 prpsente anno,
6.· (~Ile o CapitilO de Infanteria
em d.spooihilidade,
Ignocio
Ferreira Pinto,
não gozou a licença rl'gislada
que lhe foi concedida
pela Ordem do Exercito
N. o :! J. do presente 011110.

--.~.-

Licc7lfo, orbitrad,1I po" moitvos de moles tia no. O.fjicioe. abaixo ele·
clarodo«, e confiruiodas p"r Sua Ee;" o /J,lorecIUJI.
Em Sesldo de fi do msz ?J1'OXlfnO palJiado.
Ao Tene-nte Grllouado do I{cgirm'nlo de Un vallas ia N: 1. Ft>rnando
,"Inriu df' Sá Carnêl lo , trinta dias para faz('r uso dos hnnhoR do mar.
Ao Major Gruduade do Rl'girnl'f1lo de Cavn llar iu N: 3, Bartholomeu Pessunha de .Mendonça Furtado,
noventa dias para conuuuar
a tr atar-so ,

Ao Tene nt« Gmduado 00 Rf'gimento de Cnva llaria N ,0;), JotlO Antonio dos Heis, quarenla
dias para se tratar e fazer uso dos banhos
do mar,
Ao 'I"'11I>nl(' Graduado do Regimento
de Infnnteric N." 2, Damiã<l
Freire de Bellf'nCOIHl Pêg"() , tr int a dias para fazer uso dos banhos
do mar; começando
em 20 dr> rre'i(,llt~ m ..z ,
Ao T,'IIPIlIt> f-hadllado do dt o H.'gilllenlo, Francisco Bern~rdino de
SÚ Magalhiles,
sessenta dias para courinuar
a tratar-se
em ares de
Cnmpo.

Ao Alfl>fe!l Ajudante do sohredito Regimento,
Pedro Ler>poldo Fa.
riü na FOII,eca,
tr.nta dias para fazer 11&0dOI hsn hos do mar,
Ao Alferes Gracluaclo do suprnriito Hcgimento , Luiz Ignllcio Xavier
Palmeirim , vinil" dias para fazer uso dos banhos do mar,
Ao Alfnt's Graduado
do rf'ferido Ht'gimenlo,
AllgUbto Carlo9 Xavier Pulmei;'im,
trinla dias para fil1.l'r liSO dlls hanhos do mRr.
Ao MaJor audido ao 1.0 Balalhão de VetO'rlllll'S, J(lsé Anaitacio Monteiro, quurenla dias para fazpr 1150 dos banhos do Anenal.
Em. Senfio de 20 do diLO mer..
Ao Alf"rf's do Regimento de Cilvallaria
N.o :3, Cazimiro de Almei ...
da Martins, quinze dias para fl\zer 11;0 dos ballhoi do mar em Se.
tllhal;
comc<;ando no di •• 4 de Outubro.
Ao Alferes do Batalhiio
deCflçadores
N.o!,<!, Domin"'o. Llliz da Cu.
nha, quar"'lla
dias para ~p tratar.
~
Ao Major do Regilllt'nlo de Iufllllteria
N.o 1, .Jl\oquim Vit'ira Maria, lrInta OiH~ para uso do. hanhos do E toril.
Ao C;l pilão do Ite~irnen to de 1n fan leria N.· -!ii, TholJlaz d .. Frei.
tas \Vadt" Rego, qllarenta dias p,lra se tratar,
e f~zllr UIiO dos ba ...
Ilhn. do OIl1r.
Ao T('nelllo> Coronel do Rpgimf'ntn
de Infanteria
N" 10, Antonio
d.ls N f'V.'s Franco,
seS6entu dias para se Lratar,
e fazer uso dos ba.
nhos do &Dar.

(4 )
Ao Major Graduado
do Regimento
de Infanteria N," 11, José de
Bettencourt A t 1111 yd e , sessen ta dias para gozar de ares patnos; a
começar do dia do embarque •
.Ao Major do mesmo H.l'gimento, Polycarpo Xavier de Paiva, trinta dias para se tratar,
Ao Tenente Graduado do referdo Regimento,
Ellgenio de Scqueira ,
trinta dias para banhos do mal' na P'edreneira,
Ao Capitfio Gr~d,1I8do, I~.i!lda~te do scbreduo Hegimento,
Manoe]
Joaquim Verissimo , trinta dias para fazer uso dos banhos do mar
na Pedreneira.
Em S~~siÍo de 24. do dito mc!lS.
Ao Cirurgião Mvr do 3.' I{t>gimento de Artilhf'ria,
João Lourenço
de Almeida Soares, sessenta dias para continuar o seu tratamento
em ares de campo.

--...::..~<=<.-

Licença. re{!idada. concedida. aos Uffioioe« ahai.zo ind;codM.
Ao Alferes do Regimento de Cavalluria N," 2, Lanceiros da H.AINIIA,
Conde de Vai de Rei'!. oito das,
Ao Tenente Graduado do Hegimento Cn vallnris N," 8, José Maria
Simões de Carvalho,
noventa dias.
Ao Sr, Coronel Graduado
de Cavallaria
em disponibilidade,
José
Maria Leal Ferreira,
trint a dias.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N,· 3, José l\laria da Graça
Soare. Sousa , prorogação
por cincoo o tn dias,
Ao Tenente do Rcg-imenlo de I nfu n t eriu N,· ]3, Jose Maria Ma.
chado , sesse nt a dias; II começar
no 1.. de Novembro
proximo,

-;;.~-<",-

Foram confirmadas
por Rlla h x," o 1\1 arr-e ka l , as licenças que
0& Srs, Commandantcs
da La, '~.a, e 4.& l)j\'rsoes Mdltares,
pnrticiparam ter concedido a06 o,mc''!_cs aoalxo mellc!O~llld(l~, Tia ~ol:for.
midade do 9. 11 da determlllaçao
da Ordem do Exercito N, 68 de
J4 de Outubro de 1851.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N." [), José de Vasconcellos
Fernandes
e Sá, cinco dias,
Ao Capitâo Graduado
do I{('~imenlo de Infanteria
N" 9, João Bernardo Monteiro de .Almeida, qllinze dias,
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N. o ~, Joaquim
Carlos da Silva Heitor,
quinze dias,
Ao Capitão do HegimP.'nto de lllfanleria
N.· (j, Cypriano Antouin
de i\1m'eida Santos, prorognçào
por q uin ze dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Iufanteria N.· 3, Sebasljr~o
... ,.
José Teixeira de Sousa , quinze dias.
,-/
...::-:::--"
J'I'.

·I'.'
,
do
O CheJe
.n/ermo

D'I ado
lo'

AO''';"

II-r'
d o E~«rc,uy'=
·~1....
-...---:;./
lUazor
./ .-'!.".
/..7

~./

•

'"

~.

roO...---'
~
~
'r, ..__.."
__

.oO

...,.,._

.'

,:....----(..:_

/

-:f'

N.O 44.
Quartel General na Rua de Santo AmbrtY4io, em 16 de Outubro
de 185á.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex.· o Marechal,

Chefe

do Exereito

DUQUE

, manda

DB

publicar

SAI.DAN""', Com'mand'onte
o seguinte'

em

D'ECf:.ETOS.
Auendendü
AO merecimento,
Serviços, e mais partes, que eoncorrem no Brigadeiro Graduado,
O. Carlos de Mascarenhas,
Par
do Reino: lIei por bem NOOlcá.lo Meu Ajudante d-eCampo. O Presidente do Conselho Oe Mio istros , Ministro e Secretario de E~tado
interino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entenàido
e faça
executar,
Paço das Necessidades,
em onze de Outubro de mil oitocentos crncoenta e cinco. = RÊf.
Duque de Saldanha.

=

Attendendo
no merecimento,
Serviços, e mais partes que concorrem no Brigadeiro Graduado,
José Gerardo Ferreira de Passos:
IJei por bem Nomea-Io Meu Ajudante de Campo, em cujo, exercício
entrará dr-pois de torurinnda
a Comrnissâo
CJue lhe foi confcnda,
pelo
Decreto de quatorze de Junho de mil oitocentos cincoenta
e quatro,
de GOVl'Tnador Civil, e Commandante
Militar no Dístncto do Funchal, em con forrnidade da Carta de Lei d~ tres do refendo mez, O
PreSIdente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado inter mo dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça
executar, Paço dos r>.ecessidades, em onze de Outubro de mil oitocento. cineoenta e cinco. = REI. = Duque de ~aldanlttJ.
Att('ndendo
80 que Me representou,
Carlos Monoel de Seixas:
Hei por bem l{eintf'grú.lo no Posto de Alferes de Infanteria,
passan«
do ao terceiro Batnlhâo de Veteranos,
na col1formiJade da Carta de
Lei de dezesete de Julho ultimo, da qual lhes Sl\O applic8\'eis as respectivas disposiçôes. O Presidente
do Conselho de Ministros,
Mi.
nistro e Secrp.tario de Estado interino dos Negocies da Guerra,
o
tenha asum entendido,
e faça executar. PRÇO das Necessidade,s, em
vinte de Setemhro de mil oitocentos cincoenta e cinco. = REI. =

Duque de Saldanha.
Auendendo
ao que :l\fe representou , Francisco
de Paula Santa
Clnra: IJ ci por bt'm H.eintf'grá·lo no Posto de A I feres' de 1 n fanteria ,
passando ao primeIro Blltalhllo de V eter anos , na conformidade, da
Cartü de ~ J~ deaesete de Julho ultimo, da qua-l lhes eüo applica •

•

'

,
veis as respectivas disposições, O Presidente
do Conselho. de Ministros, Ministro e Secretario de Estado interino dos N t'gocios da G uerTa, o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades, em vinte e dois de Setembro de mil oitocentos cinçoenta e cincoo = REI. = Duque de Saldanha,

--r-.~.-__

Por Decretos de 11 de Setembro proximo p~s9ndo, expedidos
pelo MinisteriQ dos Negocios do Reino; foram nomeados.Cavalleiros
da Ordem Militar de S, Bento de A viz , o Brigadeiro Graduado do
Regimento de Infanteria
N.· I, Luiz Antonio de Oliveira Miranda;
o Major Graduado
do ~st~d.o Maior de Art;llIeria,
José.Frederico.
Pereira da CosIa; e o. Capllno Quartel Mebtre do Bntalhao de Caçad, res N." 8, Sil viuo Lutz i\ lves de Azev~do:
devendo os agraciados sollicitar do referido Ministerio,
os competentes Diplomas , dentro do prazo legal.
---

...
~It_

Soo Bx.- o. Marechat, determina que os Ofliciaes abaixo meneienados len ham os dest inos q ue Ihes vil o dl'sig-n ados.
Botathdo de Caçadores N." 1.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores
N." 6, José Thomaz Du rte,
Regimento
de Inf'anteria IV." 1.
Alferes, o Alferes do Regimento de Iufanteria N, 011, Manoel Leite
de Castro,
Reg,j'mento de T'ifanlcria N.· 4.
'Tenente Gruduado , o Tcuente Graduado
do Regimento
de Infan.
teria N: 11, Antonio M.nia da Silva Valt>'lte; pelo requerer.
Regimento de hlj'anteria N.· b.
Tenente Graduado,
o. Tenente Graduado do Batalhão de Caçadores
N." 6, JO$é Tavares de Oliveira.
.
Regimento
de [njanteria N.· 8.
Tenente Graduado,
o. Tenente Graduado do Regimento de Infanteria N." lá, Antonio Carlos da Hocha Vieira.
Regmumto de Int'antep'ia N." 18.
Alferes, o Alferes do Regimento de Infanteria N." 8, Sertorio Leão
Cabreira,
Batalbâo Nacional de Caçadores da Rainha e Carta da Cidade
da Gum·da.
Exonerado
do exerclelo de Major do referido Batalhâo , o Major GrAduado do Regimento de Inf,.n~f'fla N,' l~, José Duarte e Silva,

--~.-

Em virtude do Aviso do Ministerio da Guerra.
de 9 do corrente
mos , Sua Ex." o Marechal,
manda declarnr Aspirante a Official,
com a Graduação de Primeiro Sargento, por lhe aproveitar o dispo s-

( 3)
to no Artigo 37.· do Decreto de 11 de Dezembro de 1851, o Alllmno do Renl Collegio Militar,
com praça 110 Batalhão de Caçadores
N." 1, Henrique Cezar Rolin.

-.~.-

Sua Ex," o .Marechal,
manda declarai o sl'g'uinte:
c
1.0 Que o Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N. 8,
José Maria Lopes Ribeiro,
gozou sómen te quarenta c tr es dias da
licença publicoda pela Ordem do Exercito N," 31 do corrcl~te armo,
2: (_~lle o Tenente Graduado do Regimento de Infanten8 N" 5,
Fulgencio Ra(>ozo Quintant!ha,
desi-tio
da licença registada de seis
mez es que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N. o !23 do corrente anno.

->lI<~~.-

Snn Ex - o Marechal,
manda declarar Aspirante a Official, por
se achar comprt'heudi(jo
nas disposições
das Leis de ]7 de NO\'embro de 18·j.1 , e fi de Ahri l de 181-5, o Soldado do Hegimento de lnfanterra
N: 2, Augusto Cezar Justino Teixeira.

Licensa8 arbitrada»

--.~..-

por vnotmo« de molestia aos Officiae« abai~o de·
cJar"rin s , e confir mn-loe p"r Sua Fa:. a o Marec/i,ul.
Em Scssáo de 20 do me» 7)1'oxI111O passado.
Ao Major do Corpo de Engr-nherin
, Luiz lIerc ..lano Ferreira,
vinte
d ias para fazer lISO de banhos do mar.
Ao Major do Batallião dt· Caçadores N.· I, Fr a n cisco José da Silva,
quarellta dias para tratumento , e uso dos banhos do mar.
Ao Tenente Quartt" Mestre do mesmo B'ntn'lhão,
Hoberto Joaquim
Salema , quarenta dias para fazer uso dos ba nhos do A rsenal.
Ão T ..nente GradllaJo do Regimento de Info nteria N.- 4, João TravaslOS Valdez,
trinta dias para fazer uso dos banhos do mar em Setubal.
Em Sessã» de 2~ do dito mez .
Ao 'Tenente Quartd Mestre do Reg mento de Infa ntcr!a N" 3, Bernardo Lopes, sessenta dias para contin u-ir a tratar-se em ares patrios.
Em. Ses ,Ião de 4 do corrente meto
Ao ~irllrgião Ajudante do 2.· Regimento de Artilheria,
Eusebio VaJerlallo de Mattos,
quarenta e cinco dL1S para se tratar.
-i'~

..

.. -

Licença. regutada. concedida. aos Ofjici-zes aoo;zo indicado •• ~
Ao Sr. Corollel Graduado,
Tenente Rei da Praca de Abrantes,
Jocto
Duarte Rangel,
prorogação
por dois mc-zcs:
.
.Ao Tenente Graduado do Regiml'nto de Cavullaria N.·4, José VIcente Tabnrda,
prorog-açào por quinze dias.
Ao 'l'enentt> Cornllel Graduado
dn Rl'gimento de Cavallaria N.- 6,
'. .P,..~rn Maria Plllto Guedes,
trl's meZ(,3.
,
.Ao J êllf!ote do Itegimento
de Cavallaria N." 8, JOtW Pedro Tavares TClgueiros, trinta dias.

t

( 4. )

ce

Ao Major

do BatalMo
de Caçadores N," 2, Francisco
MelIo'
Brayner,
trinta dias,
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· 9, Miguel
Mnlherro Corrêa Brandão,
novcn ta dias.
Ao Capitâo Graduado do Regimento de lnfanteria
N: 16, Joaquim
José Profirio Corrêa , trin ta dias.
Ao Cirurgião Mór do Deposito Geral de Cavallaria,
fazendo serviço
no n"girnento
de Lnfauteria N.· 18, Nuno Viclorino Pinto Cerqueira,
trinta dias; a contar de 6 do corrente.

-*~~~""--

1..,

Foram confirmadas
por Sua Ex," o Marechal,
88 licenças.
que
os Suo Comrnandantes
da
3 a, 4.·, 6.., 7.8, e 8." Divisôes Mil.
iteres , paruciparam
ter concedido aos Offici aos 8 baixo meucion ados ,
na conformidade
do §. 11 da determinação
da Ordem do Exercito
N.· 68 de 14 de Outubro de 1851.
Ao Tenente Graduado do Regimento
Cavallaria
N." 4, Francisco
Maria Esteve Vaz, quinze dias.
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N." 8, João Pedro Tavares Tri<rueiros, quinze dias.
Ao CapitflO Gradt.lado do mesmo Regimento,
João Mu)aquias de Lemos, qUinze dias.
Ao Capitão Graduado
do referido Rrgimento,
Ajlldante de Ordens
do Sr. Command.mte
da 3.& Divisão Militar, João Marcellmo Carneiro,
quinze dias.
_
Ao Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores N,· 1 , Ricardo de
Novaes Corte Real, prorogaçào
por quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N," 2, Libanio Northway do
Valle,
quinze dias.
Ao Tenente do Baralhâo de Caçadores N." 7, Guilherme Frederico
da Cunha,
oito dias.
Ao Tenente do Batalhrt<? de Caçadores N: 8, Joâo Maria de Magalhães Coutinho,
qumze dias.
Ao Alferes do Regimento
de lllfanteria
N." 10, Valentim Evaristo
do n~".o, q uinxe dias.
Ao Tene';;te Graduado do Regimento de ln fanteria N. ·11, Eugenio
de Sequeira,
quinze dias; a começar em 19 do corrente.
Ao ;\lajflr Graduado do Regimento de Lnfauteria N," 13, .I\pparicio
Ferreira,
dez dias,
Ao Alferes do Reg;mento de Infanteria N." 15, Antonio ,\Iexandre
Travasses d' AnlCdo, quinze dias.
Ao Alferes do Regimento de lnfunleria N" 17, Joaquim Corrêa de
.
diIas.
L acerda , qumae
.1':,.1
~_/
.4:':"'; _.,.~~

O Chefe interino do Ellaáo Maior do E.~~t~
tI'

"::_.

O~-;

~

.....,

N.O 45.
Quartel General na Rua de Santo A,nb,.otio, em!25 de Outttóro
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua Ex," o

Marechal,
DUQUE DE SU.DÁNH,\, Commandante
em
do Exercito,
manda publicar o seguinte r
por Decretos de 12 do corrente me:..
Regimento de Infanteria N. o 9.
Major,
o Major de Lnfauteria , Major da Praça de Valença,
Ma.
noel Ferreira de .Novaes,
Praça de Eloas,
Major da Praça,
o Major do Reguneuto de Iufanteria N"9,
Joa.
quim Maria da Roza e Sousa,
Inactividade
tempororia,
Capitão Graduado,
o Capitâo Graduado do Realmente dê Inra~teria N. o (i, Tiburcio dos Reis B a rboza Bernarci"c5; por ler sido .1U!gado incapaz de Serviço activo temporariemente
, pela Junta A'll.
l irar de Saude,
1.o Bat"lhí.Ío de Fetemnos,
l\fajores effectivos, e reformados na conformidade
do Alvará de 16
de Dezembro de 1790, ficando addidos ao referido Batalhào,
os
Majores Graduados,
do Batalhão de Caçadores
N," 2, Antoni?
, de Simas ; e do Regimento de I nfanteria N" ta, João Reinaldo
•
Oudinot;
por lhes aproveitar o Artigo I: da Carta de Lei de 17
de Julho ultimo, haverem requerido, e terem sido julgado! incapazes de Serviço activo, pela Junta Militar de Saude.
Reformados na conformidade do Alvan\ de 16 de Dezembro de 1790,
ficando addrdos ao mesmo B..talhão, o Major Graduado do 3:· He• gimento .de Artilheria, ~osé Hozado j e o Capitão de lnfante~la em
dispon ibild ade , Joaquim
José Pereira;
pelo terem requendo,
e
ha~~rem sido julgados incapazes de Serviço activo, pda Junta
Militar de Sande;
e o Capitão de Cavallaria addido ao Forte da
Ericeira , José Fortunato de Carvalho , por lhe aproveitar a Carla
de Lei de 14. de Julho ultimo, e assim o ter pedido.
,
Compartida de Veteranos dos Açôres.
Reformado na conformidade do Alvarú de 16 de Dezembro de 1790 t
f~can~o addido á referida Companhia,
o Major Graduado ~e Ara tilhoria , Governador
~a Ilha do PICO, José Pamplona MoniZ Corte Upal; por ter sido Jlllgado incapaz de Serviço activo, pela Junta MilHar de Saude.
.
Casiello de S. Joaó Baptista da Ilha Terceira.
.
;Addldo '. o Alferes Ajudante da Praça de Campo Maior, Francisca
Jgnacio Pimcntel.
.

Chefe

(~- )
Por Dec,eto de 13 do dito m~.
}.O Regime/':o de Artilhe,.ill •

.Alferes Alumno, o Primeiro Sargento Graduado,
Aspirante a om..
cial , Henrique Augusto de Sousa Reis; por se achar habilitado na,
conformidade
dos Arligos 36. - do Decreto de 12 de Janeiro de 1837 t
e 11.- e lf>." do Decreto de 10 de Dezembro 1851.
Batalhâo de Caradm'es N. - b,
Tenente,
com a antig~idadc
de á de Setemhro ultimo, o Alrerea._
José Joaquim de raiva Cabral Couceiro;
por se a-char habilitado
. com o Curso de Engenheria,
ler completado dois annos de Servi.
ço no Porto de A:Her~8, na confofmida?,'
dos Artigfls :;6: 00 De ..creto de 12 de Janeiro de )837, e 1. da Carla de Lei de 7 de
Agosto do anno próximo
passado.
Alferps Graduado,
com a antig nrdude de ~G de Julho ultimo, o Primeiro Sargento Graduado
Aspirante a Otlicial,
Luciano
Pêgo de
.Almeida Cibrâo ; por se achar uabilitudo na conformidade do Ar e .
tizo 37: do Decrf!to de 11 de l'ezembro de 1851.
"
Regimento de Infanteria tv ," l ,
Alferes Graduado,
com a referida antizuidade
de 26 de Julho ulrimo, o Primeiro Sargento G ruduado Asnir ante a Official , Joaquim
Herculano
Rodrigucs Galhardo;
por se achar habilitado na con·
formidade do Artigo 37: 00 Decreto de li de Dezembro de 1851.

Regimenta

de lnfunteria

N: 2•

....'enentes,
com a "nti~,idade
de 5 de Setembro ultimo, os Alferes,
Domingos Pinheiro Horgl'&. A guelo José Moreira, e José Vice n te
Oodinho;
por se acharem hah,liladOB com o Curso de Eng .. nheria, e haverem completado dois IInl1M de Serviço no Posto de AI.
feres, na conformidade
dos Artigos 36 • do Decreto de l2 de Ja.
neiro de 1837, el.o da Carta de Lei de 7 de Agosto de 185'j"

-.~~.-

AVISO.
a
Minis'f'rio da GIl!'TrIl. = Hcparti~ão Militar. = 1. Secção. =
111: e Ex.o Sr.
Sua MII!rp.stade l<:L·H EI, A quem foi presente
o Officio experlido pelaQ.A Secção da Rppartição Central d'esse COlIl.
mando em Chefe do Exercito J em lú do corrente mez; lia por bem
Nomear o Brigndl'iro,
Fortllnato José Barri!Íros, Vogal da ConrmisIão creado por f\vi~o do 1: de Agosto ultimo, pllUl liquidar o dtrei.
to dos Officiaes quc reqller.>rl'lll a applicação do Carta de Lei dI' 11
de Julho antl'cl'denle;
e Ex{)nerar da mesma Com missão , o 'Briga.
deiro,
D. Carlos de .Mascarenhas,
que h:\\'ia sido l\omt'od" para
aqllelle Cargo pelo citado A viso: o que oe Ordt'm 00 Mesmo A Ug"IIS.
to Senhor commlloico a V. Ex.· para os oevidos effeitos. DeM Guarde a V. Ex." Pa~'o das N<,cessidadl's, I'm 17 de Outubro de ] 855. =
Duque tlt: SaldanAa.
Sr. Cammandanle
em Chefe do Ex.ercito.

=

=

[( II')
Ex." o Marechal,
determina que o Otlicilll abaixo meneio';
tenha o destino que lhe vai designado.
Batalhão
de Caçad01"eR N: 5.
Alferes Graduado,
o Alferes G rnd ua do do Regimento de Infanteria
N: 1, Joaquim Herculano Rodrigues Gt\)hardo.
Stl8

pado

--,~---

Tendo o Sr. Commnndantc
da á." Divisão Militar dado parte do.
procedimento
do Major Graduado do Corpo de Engenheiros, .G uilherme I~nacio Basto, que durante os tres dias de festejos publlc06,. por
occasiâo da Inauguração
do Reinado de Sua Magestade O Senhor
DOM PEDRO
QUlNTO,
não compareceu,
C0O10 lhe .cumpria,
CIII nenhum
dos Actos publicos durante os dois primeiros dias , apresentando-se sómente no terceiro em um Baile Solemne de pequeno
uniforme;
nào o hsta nte as Ordens dadas pelo dilo Sr. General,
de
trajarem
o grandt> uniforme , durante os referidos tres dias, to.dos
os Militares em Serviço n'aquella
Divisão; situação em que ali se
acha ha mais de qlla!ro annos aquelle Major:
Deter~,ina Su~ .~x.·
o Marechal,
que o Sr, General,
Commandante
da cltsdll Dtvisâo ,
reprehenda OlUl sevérarn!'nte e em termos fortes 0«) uelle Official , na.
prpsença de todos os Officines Superiores residentes 110 Quartel Ge.
neral da mesma Divlsâo, não só pela pouca consideração em que teve os fellejns publicoa , por motivo para lodos os Portuguezes de tanto
regosijo, mas lambem por haver respondido por escripto que não tinha.
ainda o grande uniforme; quando o ultimo Decreto que o regularisoll
data de quasi seis annos, e RS ultimas alterações de quatro (! 1) e aquele
le MAjor tem est adu quasi constantemente
empregado,
e por este
motivo tem recebido ai nntajo!o8s Gratif}('ações inherentcs á Arma
de Engenheria;
facto que ainda aggrova mais o procedimento que te.
ve , bem como o ter-se esquecido de que pertencia fi uma Corpora ..
çâo Scientiflca
,. tão distincta no Exercito,
que Sua EJI:." tem a hon ...
Ta de Com mondar •.

--_.,.~.---

• Tendo merpcido a A pprovaçâo
de Sua Magestade fEL.REI O
Senhor DOM PEORO QUIl TO., a Marcha Militnr composta pe.
10 Professor,
João GuillH'rme Daddi , que as musicas rcunidas to.
caram lia Presença do Meimo Augusto Senhor, no dia da Sua Aeclamação:
determina Sua Ex." o Marechal,
que em todas as Paradas Gcraee e Ellercicins, na occasião de Marchar em Bevuta, 10
toque unicamente I) referida Marcho •.

---.....

~.-

Accordam os do Supremo Con~elho dI' Jusli90 Militar, etc. Que
-conflrhlilO a Selltf'nça,
q ue em L· J nstancia, a h ohêo, por falta de
prova le~al, o acclIsado,
Jo.é Viclorino M ns('arenhotl Zuzarte Lobo, Tenenle Grllduado de lnfauteria
em disponibilidade,
do crime

( 4 )
àe resistencia , de que foi accusado , e mandam que seja solto. Liaboa, em Scs-â o de 13 de Outubro de ]855. = B, de Pernas.
Alves. = Costa Carvalho, = B. de Reboredo, = Barão de Aguiar.
Fui presente,
Carvalho,
Promotor.

=

-".~.---

Sua Ex,- o Marechal,
manda declarar o seguinte j
1.0 Que são quinze di,,! de I cença fl'gi.tada,
que forom concedidos pelo Sr. Commandante
da 5.& Divisão .Militar, ao J\1l)jorGra.
duado do Reg;mento
de lnfanteria
N: 13, Apparicio I"ellf'ira,
c
nilo dez como foi publicado pela 01 dem do EXC',clto N. 410 do cor.
rente anno,
Que o Major Graduado
do Rt'gimpnto de Cnvallaria N:!!,
João Couceiro da Costa, desistio da I ce r-çn re gist ad« tjlll' lhe foi concedida pel<l Ordem do Exercito
N.· :13 do corrente
anno; e que o
Capellâo do H.t>gimento de InfalHt ria N." 17, J\lanod de AlmE'llla
Neves t desistio iJ.rllalmente da licença r{gi"tada que lhe foi concedida
pela Ordem do Exercito N: 40 do corl("de an no,
Q

!2:

-~>-~;,-

F.m virtude dos Avisos do Mnmterio da GUf'rra, de 11, e 19 do
Corrente mez , Sua Ex,a o , l arr-cha l , mnudu dt'clarar A,pirantrs
a
Officiaes , COIll a Grad UUo;àf) de Primoir« Sargen to, por 111I's I) provl'Í.
lar o disposto no Artigo 37.' do Doer-to de II dr Dezenlbro de 1351,
os Alu:nnos do Heal Collf'gio 1\<1 .Iitar , com pra~a 110 Hegimento de
Lufunteriu N," 7, Camillo Augll.to Hd)()l'ho:
e no Regimento
de
Lnfa nteria N.· 11, Heun!jue (;C7.<If de Sousa e Silva.

-.~~.-

LI::ença. rt"g"tada. concedidos aos Uf'ficiae» abai:r.o ind'"adn ••
Ao Tenente Graduado do H'gimpllto d('Cavallnria'l\o:3,
Bernardo
da Costa Abreu, prnro;!uçào por vinte e oito dias.
Ao Capitâo (~lIartel Mestre do mesmo Regimento , JúlIO Joaquim
G uimurâes , quatro meses,
Ao Alferes do l~egime.nt() de Cavallaria
N. ° 6, Zeferino Roberto
Vieira da Mala, dOIS mezes.
Ao AU'eres Grad,!auo. do Batalhão ele Caçadores N:l,
Miguel Fran.
ci~co Morão Plllhelro,
prorogaçã,) por quatro m ..7f>S.
Ao CapitrlO Graduado
do Batalhão de Caçadores N.· b, Grt'gorio
de· Magalb1ies Collaço,
Sessenta dias.
Ao Ciruf"iào Ajudante do Itegimento
dI' Jnfanleriu
N.o 2, Marti.
nho AI~gusto da Cruz TenreirO,
tlll1l(pllla rlias.
J\o CupiLfto Graduado
do Ole~mo Regin.euto,
D. Francisco Salazar
Moscf)zo, dez dias.
Ao Alfere~ do Regimenio de rnfanlcria N.· G, João Pereira l?ernan.
de3, prorogação por vinte dias.
/
-, ~

~.

7.

O Chcl'e interino do B.lado ,Maior do R' ..4i/.lr~-

N.O 46.
Qtú;lrlel General na RU4 tk Santo Amb,.ot.io, ~m 31 ele Outubro
tk 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua

o

Ex.·
Marechal,
DUQUB DB SALDANHA,
Commandanle
Chefe do Ex.ercito, manda publicar o seguin e:

DECRETOS.
Ql1erencJq solf'Dlnisar a época da Minh(l Acclawação

em

com 11m

Acto de Clemencia tão amplo,
quanto aeja compatível com a segur liça cornmum , e com 8 disciplina do Exercito: Hei por bl'm, exe~e
eando uma da. auribuições
do "oder Moderndor,
que .Me é mais
agrudavel,
e, Tendo ouvido o Conselho de Estado,
Decretar o seguinte I
Artiho 1." EI concedida Amnistia pata os crimes:
•
1.. de abuso de liberdade de imprensa,
em que sómente sCJa parte o Mmisterlo Publico;.
.
~ .• de contrabando),
fIe: ndo perdidoj , a favor da Fa~enda, e. da,
Ressoas a q uem pprtenccr,
s(·gúndo as Leis, os ohjectos reSpl!ctlvoB
ao mesmo contrabando;
;1.· de primeira e ~t'gllnc1a d(,icrç.fio ~imp'les do Exercito 011 Armada, ou de deserçâç
aggravnda,
se esta o tiver sido s6mentc pela
_l1htracçlto, 011 doscaminho de objt'cto~ da Fazenda.
~ 1.0 Os Processos instaurados pelos ditos crimes ficam de nenhum
effeito , e nelles se porá perpetuo silencio, Os réos que f>stiverem pre.
1.05 serão soltos,
se poc outro moti vo não deverem seF conservados na
prisilo.
§ !l.. Aos desertores &6 aproveitará esta Amnistia , aprt'Sentnndo ..
II~ éllf>5 dentro
li? dois mezee no Reino, de quatro nas Ilhas adjacen ..
tr,s,
de seis no Ultramar,
('ontRrlo8 quanto ao Reino e Ilhas , d~s..
de a data -m ÇJIU' este Decrr-to fôr pllblicado na Ordem do ,Exerc't,o
e
QU
rmnda ; e quanto ao
Itramar,
desde o dia em que for pubh
cado na Capital da Província •
.Arl. ~.o . Aos esllldantt" da Universidade,
e de outros Estabeh·ci ..
menh's tle I nslrnrção luperior, e secunduria , ficam p r(foa~as quael."
qUl'f pl'nllS, que lhes tenh rn sido impo tas por fa tos pral1cados em
('l1lrfl\'en~üo d Legi lo~ão t'sr.ecial TPgnladora pos solJrepitos Esta .. qclecilllt'nt )s ~cienlirlcn~:
f' 'Não
arlm·tlldos a conlinllnr ne!les 01
~u~ f'.tudos da (JIe~IJla fórapa quc continuariam,
se IIÜO tiveueUl comJPcLudo a cOlltr"vpução •
.Alt. 3.
Ao!! réo.s cond mnago.s por St'nt~nça,
passada em J1I14
do t em P~JII\.S l.na19re~ W,PQrU1I8S de qualquer llalUrelul, fica per
0

•

•

( ~ ')
doedo o tempo, que lhes faltar para cumprirem suas condemnações ,
não excedendo
fi tres a u nos ; e quando
exceda, ficam-lhes perdoa.
dos tres annos das dilas penas.
Art. 4,.0 As penl\s correccionaes
de prisão ou desterro, impostas
por Sentenças passadas em Julgado,
que não excederem a 11manilO,
ficam perdoadas. aos réos; e quando exccdaru , fica-lhes perdoado um
armo das sobredltas penal.
Art.
Nas disposições dos dois antecedentes
Artigos não são
cornprehendidoa
os réos, que jl1 tiverem obtido commutucâo , ou di.
minuição das pena~ a elles impostas por Sentença;
nem aquelles ctue,
t!'ndo' sido acCusados pela parte offendida , Hão tiverem obtido per ..
dão desta,
Os Minietros e Secretarlos de Estado dai differentes neparli~õc9
(l tenham
assim entendido,
e o façam e xeoutar,
Puço, f'1n vinte de
Outubro de mil oitocentos cincoenta e cinco. = REI. = Duqued« Saldanha. = Rodrigo da Fonseca .Magalhâes.
Frederico Gui ...
lherme da Silva Pereira. = Antonio Maria d.~ Fonte« Pereir« de
.ltIeUo.
Visconde d/ Athoguia.

5."

=

=

!"':'"--

. Hei pot bem Determinar,
eru Nome de EL.REI,
qUE' os om~ciaes reformados abaixo m-ucíonados
sejam collocados add dos aos
~t
Corpos de Veteranos que lhes vão de,h,nados:
= Pnmeiro Batulhào
l ~ O. Tenentes Coroneis , João Pereira Golaio , e Luiz Antonio de
{'i~Müanda; os Tenentes Coroneis Graduados , José Joaquim de Frei}
Utas e Abreu , e Sllverio Nunes Purzo; os Majores , Antonio Julio l'e.
'{.) t. ~ 'relra d'Eça,
Antonio Ozorio da FORsêca, Ignacio da Gonha Gas~ ~ ~ ~ parinho,
19nacio Xavier de SOIl~a Pizarro,
João Gotnes da ~llva
" ~). ~ Tellei, e Joaquim dI' Frt'ita~ Esmeraldo;
os Capitãt'i,
A nfonio de
). ~t ~Sousa Mello Freire .d'Alte! DOlD.'lIgoS Henriquf's Ayalla,
Coro.
~ ~ ~,~rê_a Man.oel de, A~o~~. Jouo Frelle de A~ldrade Salazar d. Eça Jor• ~ \ dao, Joan Jose de Sa BelteIH'ourt, Joaqlllm A lIgusto P('relra da SI.
va, e o Capitão Graduado,
Joaquim Jmé Pereira de Araujo; os Te~ ,~ ) Dentei, Amaro <?hriapim Alvures de Lima, Francisco José da CosIa t
~{li-JOãO Antonio. Pllnentel TravassQS, .Manoel Ignacio Marlins PAm~ ~\ plona, e o Tellen.te, de Artllh!'ria de Ordenanças,
Rafael José Lopes da Silva: e os Alferes, Antonio Pedro Gomes de Leir(ls, Ja.
ques de Oliveira Travassos, João Carloi da CosIa, José Urbano Ma.
) ~deira,
Theodoro Felix Ribeiro,
e o Alft'ft's das extlnclas MlhcillS,
\J.
Joaquim ela Co~ta Galante, = Segundo Batalhão = O Tellf'lIte Cc.
v}- ,?nel, hidoro Cl!maco de Me,na ~ ~,lva Mal~quias: o,Ca.pitão, Ag~s ..
,1I!j
tlnho Vello7.O Peixoto,
f' o Caplluo
das t'xtIlH'tas M 1I1clas, FrancIS.
~ 4f co Gomes Inglez;
05 Tent'ntt'8,
AntQnio :Felix Per.1ella Ma~l'are.,
t ~ ~has,'. Gregorío ,Cal~eira Casl~1I0 Brlln~,;,. e Man,oel I<'~rnandes ~e.

"'i 1~
~
r",

\f

=

~t00

~ ~.~t
.

1

.f
~.
t

,~

t

~. lb1ago. :;;;;~e(celr~ J3atalbao ...;,

pj Ienente~

Corouels

J

AntOniO

(s)
Manoel da Fonsêca , e Manoel Bernardo da Fonsêca: 08 Majores,
Jof\o Baptiste Lopes V(.llozo, Martinho Qrcsaoo Villas Boas, e o
Major das extinctas Milícias,
Rodrigo de Mendonça Cardoz.o; .01
Capitães,
Antonio Manoel da Costa Calheiros ; Antonio da Sllvelrl"
Mourão,
João José de Almeida,
José Maximo da Cunha,
~osé de
Sá Burr eto Souto Maior,
Pedro José de Andrade R(>go Far!8, e. o
Capitão Gr aduado , Antonio José Calhoz ; e o Alferes, Frnncis«
co Antonio Pereira. = Companhia
Provisor ia dos Açôres = O Major, Manoel Christiano da Silveira; os Capitães,
Agaplto PamJ?loo
na Rodovalho,
Antonio Placido de Bettencourt
Lima, e Francisco
de Paul,l Lima; e os Tenentes,
Ignacio Tbadêo de Betlellcourt,
e Jorge da Terra Brum da Silveira do Canto. O Presidente do Conselho de Ministft.s, Ministro e Secretario de Estndc interino dos Ne ..
gocios da Guerra,
o tenha assim e nten dido , e faça executar.
P~ço
das N eCt'ssidades, em vin te e cinco de Abril de mil (litocelllol elll<ot
coenta e cinco. = REI, Regente.
Duque de Saldanha.

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

Sua Ex." o Marec1lal, determina que o Omeial abaixo mencionado tenha o destino que lhe vai desi~lIado.
Batathâo de Caçadores N.· 1.
Alft'res, o Alf ....res do Batalhão de 'Caçadores N: 6, Francisco Josó
da SIlva J unior,

-.~.'

Postos e vencimentos men saes com que ficaram (IS Otliciae!! abaixo
mencionados,
a qllem no mez de Setembro ultimo, foram reguladas
ás refórmas que lhes haviam sido eonferldas,
Major com 38$000 reis, o Capitão de Infanteria
em inactividado
temporaria , Antonio Luiz Pereira da Cunha, reformado pela Ordp.m do Exvrciro N.- 37 de 8 de Seternb o ultimo; e Capitão com
20$000 reis, o Tenente de Cevallurin na m: sma silttação, Gaspar
da Encarneçâo , reformado pela Ordem do Exercito N: 21 de 16
de Junho do corrente anno ,

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

!'ua

Ex ," o Marechal,
manda declarar o seguinte:
.
.
;.
Que na ~(Jnform d~de do que se acha expresso ~o Avtso do
L. de Agosto ultimo, publicado na Ordem do Exercito N. 31 de 11 do
mesmo mez , que nomeou a Com missão que tem de liquidar o direito
que o. Omciae~ pfl'Judicodos
em seus accéssos , tiverem
ás indt>mni.
eaçôes concedidas pela Carta de Lei de 17 de Julho do corrente OR....... J10; deVf'fIl os mt'sr~lOS ~mcines
requ~rer eSsus indemni58<;õclI, ainda.
. " quando a sua c188slficnçao s!'j.l para as suas reforDlas futuraI:
laivo
'r~~t>1D (lll~fllle:l a ql!t'm aproveitar o ditipoelO I!O Artigo] .oda citatla.
. . t'1., por lss!, que. lIao carec!'ndo de serem classificados,
oSseus reque.
".; '-, r.melllos,.ó devl'm ... bir á Repartição
competente,
qUBndo pertea •
. ' ". fillID..iCC logo reforuladolio

..'

\

~

......

"

..

'

(4 )
2,· Que o-Tenente Gradaado doUegimcnto
d~ Infanteria N,"4,
Z8(:hatÃu dfil$ollla Cílllndo, eurcelJ as Iuncçôes de Ajudante do me$5Q ~j
.. n'o f desde 29 de S.etcmbffl
ultimo até 6 do corrente mez,
S,· Q.~ o ,âlfeTes do Rogimento de lnfanleria
N,· 16, Theoto •
• io l,.opes da M"cêdo,
~~enl.,e ,OZO~I qez aliu da jicença registad
"ubli~d$ ptl" Ord.un do Exercito
•• 40 do corrente anno ; guc o
'J',e.u.eat.e Gru9.ua~o de Ueginumt<l ~I-! Jufanteria No" 7, Alvaro de
r. Cerv.eiro UQJPeflil, t,mbetq gozol,! aórpente qu,lro dias da li~.
leg\il~
"ue Jb.e foi co,ncedidp. EeJa Orde.m do EXfl.cil.o N • 4·'2
M fMlr.eQte anpe; e q.&le.Q Alfere. do .B"taJhào de Caçadores N" 8,
JQ6é ~ari.
O!Hiru.l,!6 gozo,u lambem trinta e quatro dias da li~.
-Irifta: .q jjle [pi con~d.i4a peJa Or~
po E~erci.to N." 43
IHJ·

ç~*

~,~~

r;...,. .,.~(J"",

P''' ~~

'-'Irwf/M .. #

.

~ fJ&Olesti~ 9~ OJficiaer abaizo de·

CfJ..,,~dtu

'P!:lr SlJ,t} Ee;" 9 l!.a,.~.
Em Seutfo fÚ *._do """ pt:Q.r.i.mo pq"ado.
oU ~apjt~e .. rt. . fttO.9_e 1'},(~;Í, N.·
iOll,glliQl A,.own:o
dOI Santos,
trinta di~ rPftf:B con.va.ltJ.ACer.
b'",. e.rslÍo de 4 dq cprr,ente ~.
r~
JIJJial\~e dp Re$i!J..lt'D~ deCavallnria
,.4-, Llliz Mhgllel Dias, trinta dias para fuzer uso dOIl banhSJ41 do Dlar lia Pedreneira.
Em Sessáo de 6 do dito meti •
• CorQnel dp ,B,atalhiio qe tGa~dor€!li N." 7, J1\Cinto José Pin~
to, leesenta dias par~ .. e \lAIN eAl rl!jl de call1po;
a começar
em

n,

....p-di'.,

•

11,. :,iufl/l" rJif J} ~() diJ.o fIVtlIi •
.Ao Mi\jQr Gf'a.d\lado dto JOfIHlWta em iJNIct'vi~de te.m!?Or;tria, Ro.
IlgO de
. :M Ih. ti G4l tro, ~l',arent}l {lill'l pllFP cOT\tinllar a

.

tra.\Bf

-.~.--rrn-

e4 e t..ll!C' UV',4e bMbol

tb.er.IIJAq& (la Re<te,

nli bUj1otigclD.

IMeflÇll' reg;dtJda. t:oaet:~
aO' Qfficille. ah(J;zo indicadn ••
Ao Capitão a..d..40 de ~iate .. kt ~ € valia fn N:" i>, ,Anlonio
...- de BrlLoFi'agozo nade, trinta dlall; ,a c:orp4t~r no 1" ue
4mbco ~rlNlimo. •
.40 ' eMllM G~t:1I,,,df) ~es_'
~~~o
, Joaquiln Procopio Ca-

.-, ,.Hão
&"I"'~
do ~g~a"
_'ial

•

.,
"" N" 11,. AltlOAio 4lbj~
·,u:o.e"\o di."
.J.., Capi •
RqimMtQ ~ lofan.leri.a N.· 16, ~lberlo

.' ':~. "i.,.:::~-.. ~7
e,

.~~

N.O 47.
Quartel General na RU4I de Santo Ambrot.io,

em o 1. o

de NovembrD '

de 185õ.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Chefe
•

t

'O.

Ex.- o Marechal,
DUQUB
S.uDUlH~, Commandaftte em
do Exercito" manda publicar o seguinte.

DECH,ETO.
.
Conformando-Me
com n Proposta do Marechal , Duque de Sal.
danha , CornmnndanLe
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Deter ..
minar que o Capitão do Corpo de Engenheria,
Rutino Antonio de
Moraes, conte a antiguidade do Posto de Segundo Tenente de trrnla de Junho de mil oitocentos trinta e tres, dia em qne foi ma',l~a.
do fazer Serviço nas fortificações da Cidade de Fáro , como Official
de En~enheiros,
p~r possuir .naquella
época: o Curso complet~ d.a
respecuva Arma; cucunstancia
que lhe dava direito a essa ahllgu1•
de, segundo as disposições vigentes , quando a teferida nomeação tete logur, O Presidente do Conselho de Minletros , Ministro e .Secre.
tario de Estado interino dOI Negocios da Guerra , o tenha.9ss!m en:
tendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em vinte e UOIS
de Outubro de mil oitocentos cineoenta e cinco', = REI.
DuqU6
ele Saldanha.
,

=

----.~'*--

Por Decreto de 4 'de Junho ultimo.
Regimento de hj'antcria N.o S.

'

.
Capitão da b.a Companhia,
o Capitão de lnfanteria
disponibili ..
dude , José Lino Ferre ira do Valle.
Por Decreto de 18 do mel proa:im" panadu.

~•• Regimento de Artilheria.

cm

Capit.ão da !2. & Bateria,
o Capitão Graduado
do Estado 1\1aior de.
Arulherla
, João Evangeli~ta
Gomes.
• Capitão da7.a Bateria,
o Capitâo Graduado do mesmo Estado Maior, •.
Jo~é Antonio Pereira de Araujo Sequeira.
• Capitão da 9." Batçria ; o Capitão Graduado do dilo EstadO' Maiot t •
Uilberlo Antonio Rôlla,
3. o Regimento de Artilhertà.
· Capitão da 7.&Bateria , o Capili\o Graduado,
Manoel Joaquim de .
Sousa Ferreira,
Capitão da 9.· Bateria,
o Cápi(ão Graduado,
Francisco de Paula I
Lobo.
Praça de Valença.
• Major effectiyo, .Major da Praça,
o .Major Graduado
do i: Re-gi~
mente de Arlilheria, João li" H.oza.

(~. )
Por

DCC1'e!O

da rne,ma data,

, Capitão, continuando
na. Corumissâo cm que se acha ,. o Cãpitào.,
Gradllado de Arulherie , Carlos Riheiro.
~•• Bal"lh<10 de Veterano s,
Reformados na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
ficando, addidos ao dito Batalhâo , os Capitães do Regimento de
"
Ca vali aria 1'1 •• 8, Antonio Heixa Barran tes Maldonarlo,
P. José
'
de Oliveira Carvalhc ; pelo terem requerido,
e haverem sido julgados incap~zes. de Serviço activo , pela Junta .M"llitar de Saude-,
Majores effeclivol,_ ~ subs-quentemenre
reformndos na conformidade
do citado Alvará, os Majores Greduados , do Hl'gimento de ln ..
fanteria N."7, .Jorge da Cunha, Ribeiro.; ,lo Hegimento de Infan .•
teria N: 18, Martinho Maria Bilton:
e de Iufantr-ria em inacti •.
"idade temporaria,
Joaquim Mendes Neutel , e José Mario de Bel.· •
tencourt ] por lhea aproveitar o A.rtigo I: da Carta de Lei de 17
de Julho ultimo, terem tido julgad ..s incapazes ds Serviço Activo,
pela. Junta Militar de Saude , e haverem req-uerido; ficando addidos , o nrimeiro aI) 1.• Batalhân
de V eteranos , o IIp'''llndo 80 3.·
BalaJhi,~ de Veteranos ,
terceiro ao 2.· Butaltlão d; Veteranos.,
e o. quarto á. Companhie de Vetl'ranos dOi. AÇôrci.
Por Decreto de 22 do dilo me,.

°

Estado II1m'or General.

.

'rpn~nte nf'neral effectivo, o Tenente G-eocral Graduado,
AntoniO' •
Padua da Costa,
Marechal
d~ Campo c{1'eclivo, o Ma ..echnl de CalJll?o Gr.aduado,
#
• Conde de Vinhar ••
1.. Regimento de Artilheria.
Alfprel A1lIlJlnos, o's Primpiros Sargento. Graduados,
AspirAnte,l a·
Officiat's,
MIguel .~'~gllsto da Silva, e Ignscip Augusto'NulI!'s;
•
por se acharem hab,lHlldol na conformidade
dos Artigos.36.· dn •
Derreto dI' 12 de .Janeir.o de 1837, e lI: e tá. o do Decreto de 10
de Dezembro 18!) I.

3." IU;giment" ck ArlilhericJ •
• Graduado
em Tenente,
com o S,.ldo desta P lentp,. ('ontando R IIn.
tiguidade de 13 de Agosto uhiOlO, o FacultatIvo Veteritturin,
}<'ran. ,
ci~co Maria de CarvaUlO; por contllf np,z o»nOI de hom SprviçQ
1)('"le POttto,
1)8 c~,n~(,r.midalte do §•• ~.• do Artigo
l3.· du Carl~
de Lei de 28 de Abril de ISlá.

R~gimtmto de InfanÜr;a. N.· 6.
T(>Rente, com a antiguidade
de I) de Setemhro ultimo ,. o Alreres,.
Dento Forlllfl8!o de M.)l)m Continho de Almt'ida d'Eça;
Dor ~e
achar hahilitado ('O'rrl o Cur<'o d~ Ellg'pnheria,
e havl'r ('onlpfptotf
•.,

dois

annoll

de Servj~o no fasto de .Alfer-es, na cooforulid.-edc

dUi

•

( 3

l

.Artiglls :J6'" do Decreto de ]~ de Janeiro
de Lei de 7 de Agosto de 18;)4,

de 1837 te

_.~~.-

1: da Carla.

Por Decreto de 17 de corrente mes , expedido pelo Ministeri.o~ ,
dos Negocios do Reino, foram nomeados Cavalleiroe da Ordem MI- ~ (,;
litar de S, Bento de Aviz, o Major reformado do 1,· Batalhão de ~
Vett'ranos,. Patricio José Abranches;
os Majores Gradllndos,
do
l1egimento de Artilheria,
Luiz de Sousa Folque , c de Infanter~a t'1U ~ !
inactividad-e temporarla , Duarte Joyce; os Capit1ies, do Reg,men-.~ J
to de Cuvallaria N.- I, João Baptista Alves; do Regimento de lo- ~~
fanteria N,- 1, João Pinto;
do Regimento
de lnfantl'rin
N,- 1~, ,~
,1\1anOl'I J.r.aquim (lom('8 dos Santos; e do Regimento de Infante~la~' ~
N" 14, M anoel Ca hrul ; devendo os agraciados
solicitar pelo dito. -,
l\1.ui.tcrio,
Oli respectivos
Diplomas,
dentro
do
prazo
legal,
.
--:;..., ..

3"1'

I

-.,.~~.-,
=

~

AVlSO~

=

.Mini&Irtio da (lll('nn,
Beparlição
.Militar. = 1'•• Se('çt!'o.
III: e Ex.· ~r, = Sua Mugestade EL.HEI,
A quem foi presente
o Officio d't-sse Commando em Chefe do Exercito,
expedido pela
2,- S CÇllO da 1.& R('portiçã'o e m lQ do corrente mez ; lia por bem
Marujar deolarar , que o u tmo Posto a que se refere o Aviso de 14,
de A hril ultimo; para o df'lconto do tpm po !lue aos OtTIciaes te nãó <,
conta de Serviço, he o ultimo Po lo effectivo C(1D10 se depreh('nde da ~
Jl'lra do cidado AvÍ&ot não i" podendo entender
nem appli('ar ás..
Graduações:
o que de Ordem do Mesmo Augusto Senhor comrt'luni.
(:0 a V. Ex." para 05 dt!vidol ('!feitos.. DeM Guarde
a V. Ex,- Paço
das N t'cessidlldp.s, pm 1i> de Olltll bro d~ 1855. = Duqut de Salda~
tlha. = Sr. ComID81ldante em Chefe do Exercito.
.
Sua Ex.· o MarE"chaJ" determina que 01 Omei.el .babo meneio.
1lados tenham Oi delltinol qlle lhe. vão designado ...

_____...~.--

Corpo de En (l'cn!teria.
Graduado,

Chefe ,10 Estado Ma!or, o Sr. Bng:dciro
de Melquila Cahral de Almeida.
lJalalhâo de Cafodo~'
Cllpit.~o da 1.- Companhia,
o.Capitno do
N" 3, José Lino Ferrf'ira do Valh~.
Ba/alMo de Caçodoru
1'enf'nlf> fi rarlllorlo, o 'l't'nf'nté G radllildo
rt's N.· 1. Ji ão Corlol Krusse Gome.;
. _ !iu, elll que se arha.

r.uiz Antonio

N.·!':!.
H.egimento

de lnfanteri.

'
N,· 4.
do Blllalt.lio de Caçndo.
contin uahdo na ComOli ••

Regimento de Ti1fanter;a N: 7.

Capitão da 7.- Cnmpanhia,
o Capitão
N,.- 3., JOlá Ahria da Graça Soares

do Batalhão
e Soulta.

de Caç~dore.

(4 )
Regimento de Iufanterla N.· 9.
Capitão Graduado Ajudauts , o Capitão Graduado Ajudante do Re.
gimento de Lnfanterin N.· 18, João Teixeira de Almeida Queiróz.
.
Regimento de Infr.mle'1'Í<l N:" HI.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado do Regimento de Infantes
teria N.· 18, José Vicente.
Reg'imento de Infante,.z·a N: 18.
Tenente Graduado
Ajudante,
o T("ú'nle
Graduado
Ajudante
do
Regimento de Infantaria N.· 9, A lexandre Luiz de Sonsa Teixeira.
Hatalluio Nacional, de Caçadures de Setubal dos Dej't:.nsures da
-Carta e RainlUJu
Exonerado
do exercicie de Ajudante,
o Tenente doBatalhão
de Ca.
çadores N.· 1, José Augusto de Sá e Simas.
.

-,,>::s~ ..-

Sua Ex." o Marechal t manda declarar Aspirantes a Oftcia('s,
por
se acharem comprehendideu
nas disposições das Leis de 17 de Novembro de 181,1, e Ó de Abril de IS·J,á, o Segundo Sargento do Regimento de Lnfanteria N.· I:J, JOllO José Teixeila Pinto; e o 'Soldado
do Re"imento
de Cavallaria N." ~, Lanceiros da R.UNHA, José Ma.
ria Pe~eira Hodrigues.

-.~~.____;.,.

L;cenga. arbitrada, por motwo« de mo/estia ao. Officiae. aboie« dee confirmadas por Sua Ex. & o MareChal.
Em Sessâo de 4 do corrente mel.
Ao Tenente Coronel do Rt>gimcnto de Covallaria 1 T •• 2, I anceiros
da RAINHA, Francisco Antonio Borges, sessenta dias pura gozar
cta,.ad(JI,

ares palrio..

•

Ao Tenente do Batalhão de Cnçadores N.· 1, Manocl Xavi,'r Loureiro, noventa dias para mudar de ares para a Llha d~ lVludelra;
n começar no dia do embarque.
'
Ao Alferes tio Hegimonto d(' lrtfllnt<>ria N" 7, Anto'nio Joaquim de
Almeida,
noventa dias parQ f.Jzcr uso dos ares da Ilha da Madeira; a começar no dia do «rn harq ue,
---.
....__._.
Licença. ,.egtl~ada. c01we~ida, aos qffic;'rle. abaixo indieadn«;
Ao Major do Regr~eolo ,de ünv~lIllria 1\1. o ~, Lanceiros ~da ILuNHA 1
Guilherme Francisco de Almeida da :s.lva, pfofogaçao pl'll tr nta
dias .
.Ao Alferes do Regimento de Infllnteri
N.· 6, João Pereira F,'rnan.
des pror(lgação por trinta dias.
Ao C~pilão Graduado rio Regimento de Infanteria N.· H, Frolld6CO
Joaquilll de Cerqueira,
noventa diiJs.
__ /
~~

.~..

O Chefe interino do Balado

Maior. d~~

--------.",
.----:-_:::::;;:r

_____
<.._

fw'~~'~~~

~

Qua,.tel Gene,.al na RU4

tÚ

Santo Amb,.o<tio, em 10 de J\'ovembro
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Rua Ex,-

o Maréchal,
DUQUE DE SUDANHA,
do Exercito,
manda publjcar o seguinte

Chefe

Commandahte

em

I

DECRETO.
Hei por bem, em Nome de EL.REI, Nomear Tbesoureiro do
Hospital de Invalidos Militares em Runa, na conformidade de.Car ..
ta de Lei de detl'sete de Julho do corrente anno , ao Capitão Gra"
duado dó Batalhão
de Caçadores
numero seis, Adjunto Chefe de
Secção no Commando em Chefe do Exercito,
Luis Arsenio Marques
Corrêa Caldeira,
por se achar na ... circunstancias
de bem desen~pe.
nhar as funcçôes
do referido logar, segundo 8S informações.h~vlda!!l
a seu respeito. O Presidente do Conselho de Ministrol,
Ministro e
• Secretario de Estado interino dos Negocios da Guerra,
o tenha aS~im entendido,
fi faça executar.
Paço das Necessidade.,
em onze de
Setembro de mil oitocentos ciucoenta e cinco.
REI, Regeole.

=

Duque de Saldanha.
.

---.~~.-

==

Por Decreto de 17 do me. proximo I'a.. adu.
Praça lk Peniche.

Exonerado
de Govl'rnador,
pelo pedir, o Brigadeiro Graduàdo
Arlilheria,
José Maria Baldy,
Governador,
o Brigadeiro,
Christovâo José Franco Bravo.

Inactividade

de

iemporaria,

Capitão,
o Capitão do Regimento
de Infanteria N.· 14, Luis AI!gusto de Carvalho e V asconcelloe,
de castígo por espaço de sell
mezes ; em. cOIllit'quencia do 61'11 irregular comportamento.
POI' 1Iecreto de 22 do dilo meti.
Regimento de Infasüeria N: 6.
.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado de Infanteria em Comomse.o
na Guarda .Municipal do Porto, Antonio José Ferreira.

Commissóc. actioas,
rara irem servir na Guarda Municipal do Porto,
o :Major de Cuvallaria em disponibilidade,
Joaqllim:Ferreira
Sarmento;
o .Ma~
jor Graduado
do Hegimento
de Infanteria N" 6, 1\1anoel Jose
Vaz; o Capitão ao Batalhão
de Caçadores N.- 9, Mano~l. José
do Valle; e o Capitão Graduado de lnfaDleria em dispoDlbllldade, João José Lopes.
.
Por JJec,.eto, de 27 do dilo mel.
Pa a ~o&.ar das Jaolagena de Vapitão de J •• Classe, por lhe aprovei .. •

•

( 2 )
de 4· deJaneiro
de 1837, o Major Graduado de ln- .Com missão na Guarda Municipal
de Lisboa , José
Francisco Gomes.
'
3. o Regimento
de .A1·tillu:'fUJ.
Segundo Tenente , com a antiguidade de 13 de Outubro do corrente
lInno, o Alferes Alurnno do 1.0 ReglOlento de Artilheria,
José Antonio Mnlaquias de Almeida e Sú : por se achar habilitado com o t
Curso d'esta Arrua,
na conformidade
do Artigo 36.0 do Decreto
de 12 de Janeiro de 1837.
Regimento de Caoallaria N. o 9, Lanceiros da R.A l II:H A.
Capitão da l." Courpanhia
, o Capitão de Cavallaria
em disponlblIidade , José Guedes de Carvalho e M ...nl'zf'~.
Regiment o de lufanteria
N.· 4,.
Tenente Graduado.
o Tem-ute
Graduado de Infanteria em disponlbilidade , João d'Ornellas.
Reuimento
de Infanleria
11:.0 14,.
Alferes effectivo , o'Alfer-es Gradll~do,
Joaquim ....lippe Nny da Fn.
carnação Delgado;
por &c achar hahihlaOn corn (l Curso de En- •
genheria,
na cOI.formidade do Arllgo 3{1.· do Decreto de 12 de
Janeiro de 1831-.
C')1't'Imissóes actioas,
O Majn.T Graduado do 3: R'gilll('lllo de Arti llieria , Antonio Maria
Caurolinn., a fim de ir servir 110 GUllrdu Muni!' pai do Porto; o
Capitão do Regimento deCavalfariaN.ug,
Lancerros
da RAirnlA ,
Manoel Ayres de Carvalho ,_ a fun dE' ir servir na Guarda Mllloi.
eipal de Lisboa ; e o Alferes do I{...
gimenro
de Infanreria
N.· 14,
João Filippe de Gouvên , por tor sido nomeado pl'lo Mlnisterio
dos
Negocios do Reino para lima Commis~flO do Serviço Publico.
])
J S po ni hi lida de •
O Tenente GradUAdo, de Cavallaria
, Antonio
Joaquim
Rodrigu!'s
de Sousa; por ter Sido exonerado da Comrnissào em que se aehava no Ministerío das Ohrds Publicas.
Por Uecret« da mesma data,
Majores etrecti\'os, e subseq -ent ...mente T«,formados na conformidade
do Alvará ?e 16 J~ Dez~m~Ho de ]790, os MajMes Graduados,
de I nfantena
em dlspolllb1lrdade,
Thomaz Dias Malheiro;
e pm
inactividade
teruporaria,
Calisto José de Oliveira;
por lhes aproe I
veitar o Arti~o 1.·da Carla de Lei de 17 de Julho ultim·), !iS im o
terem lequerido,
e haverem sido jllh~ad,)8 ineapaus de Serviço acti.
vo, pela J IInta M·lnar de Saude; ficando addidos, o prirnpjro >;\03.·
Datalhiio de Veteranos, e o &egllndo ao I:Batalhão de VeteranOl.
, tar o Decreto
íunteria

, em

-.>~io-

Em virtude do A viso do Ministerio

da GUf'rra,

bro proximo findo, Sua Ex.& o Marechal,

dE' 31 de Outu-

malld" decl«rur Asvi{ante

a Omcial,
com a Gradn~ç:io
rJ(' Primeiro Sal'gento,
por lhe aprovf'i.
tar o.disposto noArlign37.8doDecrelo
de 11 de Dezembro
dc18ál,
o A lumno do Rpal Collegio
M ditar,
com praça no Bllta:Ihão de Ca..
çadores N.· 2, José Maria Semith Barruncho,

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

Sua Ex," o Marpchal determina
que a Junta que, na conforml,
dnde do Artigo 7 • da Carla de Lei de 17 de Julho ultimo , tem de
inspeccio n ar os Officiaes a quem aproveita o Artigo 6.·, será com.
posta do Sr. 'I'enente
G"neral,
Antonio
de Pndua
da Costa,
como
Presidr-nte
: dos 8rs., :l\farechal
de Campo,
José Pedro Celestino
Soare"
cultativos

e 13rigadf'iro,
que fóru âo

José Antonio
Vieira da Fonsêca;
e dos Faa Junta
M_ilitar de Saude
ordjnaria
em Lls-

boa.

---.>-_!(~.---

Ex. & o Marf'cha I, ma nda declarar
o sej!'uin te:
1.. Que fica sem effeito , a prorozaçâo
de licença rej!'istada , por
trinta dias.
concedrda
ao Major do Rf'"imento
deCavallaria
N.°!Z,
Lancpjrns
da H_INHA,
(;utlh'prme Fra~dsc()
de Almeida
da Silva,
puhlicada
na Ordf'1JI do Exercito N ,·4·7 do corrente
anno.
!Z,o Que () Cirurgião Ajudante do Reg'imenlo deCavllllllria
N:4,
Luiz 1\1 i:!uel Dias,
~Ó gozo II cJl'Z dias da licença
rf'gistada que lhe
foi concedida
pelR Ordem dn Exercito
N.·..j.1 do corrente anno:
e que
o A Ift'res do Itt'ginlf'n lo de ln fo ntNia N. ° 1:J, Fr-lix José de -Souso e
Santos,
tarnbern
sú gozou quarenta
e res dias da Iieença registada.
publicada
pela Ordem
do EXPrcilo N." 3g do mesmo anno.
!1.· (~ue o Alferes do Ueg:mento
de Ca va llar ia N.· 6, Ignacio
Maria de Moraes Carmona,
não gozou II licença rt'gistada que lhe
foi concedida
pl'la Ord .. m do Exercito
N." 27 do pn'sente
aono;
que o Tf'nente do Batalhão de Caçadores N."8, Joüo Mario de Magul hfll's COllti n ho, ignalmente
não gozou t flllI bem fi lict'nça registada.
que lhe foi concedida
pf'la Ordem do Exer('itn N.·44 do dito anno;
P qlle o Major
do Batalhão
de CaçadoT<'s N.· 2, Francis"'êo de MeIJe.
Breynt'f,
dp~islio da licença que lhe foi concedida
pela Ordem do
Exercito
N.· 44 do corrente an no.
Sua

í

Licença. arbitrada. por

-.~.-

de rrwlest;a no. O.fficiae.aba~o de·
clarado., e confirmada. pl'r Sua Ex. tJ Mareclaal.
Em Ses.âo de 4 do meto pl'oximo paliado.
•
Ao 'ft'nt>lIle Graduado
do Rt>gimento
de Cavallaria
N: {), Joao An.
torn.io dus Rf!ls. qllar~nta
dlllS para continuar
a fratar·.!" •.
Ao l"'1I'lIle do Batalhao de Caçadorf's
N.o 6, José Hl'nr'quel
da
eObta. vInte dias para fazer lhO dos hanhC)1i do Anf'nal.
Ao Alfl'rt's do Batalhão d., Caçadores
N." 6, João Augusto Gue-.
de~ Q~inho-ne., noventa dill5 para te tr~lar.
moluXJs

&

( 4 )
Ao Alferes do Regimento de Infantcria N,oI, João José Mendes Di.
niz , trinta dias para fazer uso dos banhos do mar.
b'm Sessâo de 14 do dito mel.
Ao Major Graduado
do Hegirnento
do l nfanreria N" 1~, servindo
de Major do Batalhão Nacional da Guarda,
José Duarte da Silva, quarenta
dias para aca bar o seu tratamento
e con valescer,
Em Sessâo de 18 do düo me".
Ao Sr. Coronel Graduado,
Tenente Rei da Praça de Abrantes , João
Duarte Rangel,
quarenta dias para continuar a tratar-se.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Cavailaria N"~, Lanceiro!
da RAINHA,
Antonio 'relles de Castro da Silva, quarenta dias pa.
ra se tratar,
Ao Major do Regimento de CavalJaria N," 3, Francisco José Urbano de Carvalho,
quarr-nta
dias para continuar
a tratar-se.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Jnfanteria N." 7, Antonio
Augusto Gordilho,
trinta dias para se tratar.

---..~.-

Licença, rel(.dada.
concedidas aOI Offtci.flelJ abai;Eo indicad?I.
Ao Tenente Graduado
do Regimento <le lnfanteria
N.- 7, Antonio
Augusto Qordilho,
sessenta dias.
Ao Cirunriâo Mór do Deposito Oeral de CavalIaria,
fazendo serviço
no B.t'glrncnto de:. Infanle~ja
N:"'18,
Nuno Victorillo Pinlo Cer.
queira, prorogaçao
por vinte dias.

------jjo~.---

RS lir-enças
que
Foram contirmadas
por Sua Ex.ll o Marechal,
01 Sra. Commandantes
da 1.., 8·, 5.·, 6,·, e.B.a Diçieô('s .Milita.
re.,
participaram
ler concedido
nos Officiaes a baixo meI1cionl.dos,
na conformidade
do §. 11 da d«>terminação da Ordem do Exercito
N" 68 de ]4 de Outubro de 1851.
Ao Cupellâo do 3.· Regime'1to de Artilheria, Francisco de Santa Clara Cllnha,
quinze dias.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria N" 6, Cypriano Antonio
Almeida Sant.os, pro rogação por quinze dias; a contar de 21 de
Outubro ultimo.
Ao Tenente Coronel do Regio,ento de Infanteria N.· 13', Francisco
da Silva Roballo Saraiva,
dpz dias.
Ao Tenente do mesmo Rtlgimento,
Manoel Botelho Pimentel Sara
mento, quinze dias.
Ao Alferes do Regimento de Infanteria N" 15, Antonio Alexandre
Travasses de Arnedo, quinze dias.
Ao Alferes do Regimento de lnf'anteria N." 18, Sertorio Leão Ca»
breira , dez dias.
./
..~
.~

O Chefe interino

do E.faáo Maior ~~
C/'.
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. N," 49.

1

Guartel General na Rua de Santo /lmbrO"l./o, em 17 de Jl,l"ovembro
de 185f>.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua Ex," o Mnrec1Jal,
DUQua DE SA.LDA.NHA, Com mandante
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte-:

cm

Por Decretos de 3 do corrente mel.
Regimento de Cavallaria N." 2, Laneclros da nA1 NH A.
Alferes Graduadoe , com a antiguidade de 4 de Outubro ultimo, ot
Primeiros Sargentos
Gruduados Aspirantes n Officiaee s José Bernardo Ribeiro,
e Manoel Augll~to Novnes Sequeira:
e com a an,
tlguidade de 6 do dilo mez , o Primeiro
Sargonto
Graduudo
Aspi rante ~ .Omcial, Fruncuco Jeronymo Soares Luna ; p,lr se acherem habifitados lia conformidade
do Artigo 37. do Decrete de 11
de Dezembro
de 1851.
Regimento de Infanteria N. o 2.
.
Alferes Graduado
, com a 'ntignidade
de 4 do referido mf'z. os ~rt ..
melros Sargentos Graduados A,piranlf's a Officiaes, José Zeferino
•
Sergio de Sou~a, e Pedro Augusto Carrasco GUf'rra; por se achar!'lu habilitado»
na conformidade do Arligo 37.- do Decreto de 11
de Dezembro de ]8:)1.
1.- Batalhôo de Veterano ••
Majores effectivos t e reformados
na conformidade
do Alvará de 16
. de Desembro de 1790, freando nddidos ao sobredito 13 talb~\o, ?'
Majores Gradnados,
do Batalhão
de Caçndorcs
N," Q, AntOlllO
Nunes Barboza;
e do Hegimento de Infantcria N," 14, Aqru:>to •
Maria I ogneira de Brito; por lhes aproveitar
o Artigo I." da C.ar.
~a de Lei. de 17 de Julho ultimo, terem lequerido, e haverer_n Sido
Julgad\}. Incapazes de Serviço aetivo , pela J unta MIlitar de Saude.
3.- Batlllháo de Veterano s,
Re({,rmAdo
na conformidade do Alvará de16 de Dezt>mbro de 1790 t
frenado addido ao referido Batalhão,
o Cupitão do Rf'gimento de
Iufanteria
N. o 14, Manoel Cabral;
pelo ter rl'qul'ridn, .-e baver sido julgado incapaz de Serviço activo, pela J uutu Mlhlur de
Saude.
Batallláo Nacional de CaçàdoreR d~ Tavira.
Dewnittido, conservando
as honrai
do selJ Posto, o Cirurgião .J\f6r
do refendo Batalhão,
José Pedro Marque! Belli9g'1l; por .a'óslom o
tl'r pediria, e achar-se
nas circllnslanc:ins
do [1.- 4 do §. f>. do
, .ArtIgo I~.o do Re~ulamerno
para 01 Corpos Nacionlle. de ~Çl ~c
lSovembro de 18-:1.6.
0

•

(2 )
Sua Ex." o Marcchnl,
nados tenham
os deatinoa

-"'lV~jj;-.

.

determiua
que os Offici-ael
que lhes vão designados.

abaixo

mencio-

8.~ j)iVl'sâo Militar.
Exonerado

do Com ma ndo do M ateria I de A rI ilherill, o ' Major G raduado do Estado
,1\1aíor da dita Arma,
Alexnudr«
Jo;.é de Barros.
C ..nnmandcnte
do dilo l\faleria I, o 1\lajor Graduado
do referido .Estado Maior,
João Franco
Xavier
de Vusconcelloe,

i';,~tad.u il!aior' de Artittu ria,
do 2: H(·gimento
de Ar tilheria , José Antonio
de Araujo
Sequeira.
Regimento de A,·tilherw.
Commandante
da 7.'" Bateria,
o Majo. Graduado
do Estado Maior
de Ar ulheriu , Franci.co
José Mnrlu de Aaevêdo,
Regimentu de l nfunt eria N.o 4.
Alferes Graduado,
o Alfere5 Graduado
do Regimento
de Infanterla
N.· 2; Miguel Gomes da Silva.
Regimento de [nfanlr+ia N;" 6.
Commandllnte
da 7.'" Companhia,'
o Major Graduado
do Batalhão
Capitão,
Pereira

o Capirâo

de Caçadores

+

Q'"

N.· 6,

-.tp.~.-A,ct'nso

Elmino

de lletlencourt.

Em addilamento
á di,pos\'ào insert a na Ordem do Exercito N.6á dI' 2t dI' Dezembro
d- 18-tl, recomme ndaudo que, na conformidade
da LI'i, sejam contemplados
nas pn.mcçôes de Otlicines.ln
..
feriores os individues
ausentes
dos Corpos pnr motivo If'gal,
que forem dignos disso,
PIIl conSldf'Tllçl\O
ao S('II comportamento
e capacidade;
manda Sua Ex ," o Mart'chal,
declarar
que lodas as praças
dos Corpos do "-"eleito,
que se acharem
nas referidas
circunstancias,
devem SN admittidns
11 eXa,fl1f', uma
vez que sejam effectivas
nos postos immcdiatameute
inferi- res I sendo
préviame nte avisadns , para
que haja tempo de cOlllparf'Ct'reOl
no concurso,
de que tr ata o Arti.
go 11.· das Instrucções H.eglllanlPlltares
de 10 de Novembro
de 1831.

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

Sua Ex.- o Marechal,

nlanda declarar
o seguinte:
Que o Tenentt'
do B,ltalhão
de Cllçadores
N.· 6, .Tacintho
AI<lxandre
Perpim, aÓl1lente gozou vinte e sete dias da licl'nça que
lhe f(li arbitrada
pt'la .Junta l\Illi ar de Sande,
e publicada
peja Ordem do Exercito
N.· 36 do corrente anno •

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

Postos e vencimentos
men&8PS
com q III.' ficnram (,5 Officiaes abaixo
mencionados,
a q11em 110 rnez de Outllbro
ultimo, foram reguladas
85 rt·fôrmas que lhes haviam
sido cOllft'ridas.
Coronel
com 40,$000 reis,
o Tenente Coronel de Cava lIaria em

inactividade

teru!lOraria,

Rodrigo

.Maria Cordeiro

Vinagre,

refor-

( :I )
marIo pela Ordem do' Exercito N.· 27 de 26 dé J1I1bo'u,ltirno; e
Tt'IIt'ote Coronel com 4.0~OOO reis, o Major de Infanterla,
Bern ar d iuo Coelho Soares de Moura, reformado peja Ordem do Exercito N.· 21 de 16 de Junho do corrente anilo.
Lic~nfa.

----.~.----

.

orbitrodas por m"flvos de molestia ao. Officiae. aba.~o declarados, e confirmada, por Sua Ee:" o Marechal.

Em. Ses.áo de 13 do mes: proximo palsado •.
Ao Aspirante da Itt'PIHtição de COllt ..b.Iidade do MinistNto da Guerra, Henrique Eduardo Leite , trinta dias para se tratar.
'
Ao Aspirante da mesma Repartição do referido Mtnisterio, João José
Pereira da Fonsêca Bunhos, quare-nta das para se lralar•
Em Sessão de 19 elo dito rrte'~.
Ao Alferes Ajudante d(l FOItalcza do Ilhéu, Thomas José Xavier,
sesse n t a dias para ares parrios,
js'rn Ses,ão de 2 do corrente me'll.
Ao Tr-ne nte do Re e.. imento de Cuvallnrio
N .,.• 6
Manof'l Caetano,
sessenta dias para continuar
o Sf'U tratamento
em ares pa~rt(Js.
Ao Alferes Gradllado do Rcgi!Tlf!nto de Cavallaria N.·8, Luiz deAImr-idu Coelho d,> Campos, quarenta dias para se tratar.
.
Ao Tenente Grnduado do Iteg-imento de Jnfonteria N.·~,
FranCISco I\ugu'to da Co:.lu e Snusa , quarenta dias para s~ tratar.
Ao Alleres Gradllado do mesmo Rpgiml'nto, Miguel Gomes da Silva, noventa dias pnrn se tratar na Ilha da Madeira.
'
Ao Tenente Graduado
Ajudante do Regimento oe Infanteria N:13,
Carlos Gomes Barata Feio, sessenta dias para continuar o seu tratameuto fóra da respectiva Div isâo,
.

_.~*....:........

.

Lrcença. "Cj! .. toda« concedidtu aOIl O tjic;'ae. abaixo indIcado ••
Ao Cirurgião Mór do 3 • Rf'gimento d~ Artilheria,
João Lourenço
de Almt'ida Soares, sessenta dias.
Ao Cirurgião Ajudallte do RpO'imento de CavalJaria N: 1, João
Bapti.ta Rôllo, quinze dias. o
Ao Capitão do RI'gimento de CavolJaria N.· 9, Lanceiros da RAINHA,
José Gued(~s de Carvolho t' Menezes, quarenta dias.
.
.Ao 'l\mentc Graduado do Rf'gimento de CavaJlaria N:4, FranCISco
P reira de Ca~tro, st'is dias.
Ao CapitilO Graduado do Rf'gimento de CavaJlaria N." 5, Joaquim
Epyi'anio da Rltve'ra,
seSSl'lltll dias.
Ao 'J'f'nente do Rf'gilllento de Cavallaria N.· 8, João Pedro Tavares Trigueiros,
prorogllç:lO por trinta dins.
Ao Capilito do lteginlf'lll0 de Infanteria
N." 13, Manoel Joaquim
Gomes dOi Santos, dôze dia5.

t:>, ~

"

-

(4 )
&. vtt. Ao Capiti\o Graduado
José Profuio

do Rt>gimento de Infanteria N."I6,
Corrê a , prorugnçâo por trinta dias.

Joaquim

-">6C"'(.-

Foram confirmadas
por Sua Ex.· o 1\1 arechal , as licenças que
01 Srs, Commandantes
da 1.., Q,a, 3.", 5.\ e 7." Divisões Militares, participaram
ter concedido aos Officiacs a harxo meucionados
,
na conformidade
do §. 11 da determinaçâo
da Ordem do Exercito
N.· 68 de 14 de Outubro de 1951. .
Ao Tenente do Regimento deCavallaria
N.o7, Joeé Antonio de Li. ma Carmona,
quinze dias.
Ao Capit~o Gra~lla~o do l~egime.nto de C,nallaria
N:
Joaquim
EpyfanlD da Silveira , quinze dias.
Ao Tenente Graduado do Batalhão
de Caçadorea N.· 8, Antonio
Moreira Bastos Junior , quinze dias.
Ao Alrere'! do Regimenlo de Infanterin N.· 17, Fernando de AI.
meida Loureiro e Vasconcellos
, quinze dias.
Ao Capitão Graduado do Regimento de Infamaria N.· 18, João Teixeira de Almeida Quei.óz,
quinze dias.
~
õ

O Cllefe interino do EúaCÚJ Maior do
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N.ê 50.
QUartel General na Rua tU Santo Ambrot.io,

+em !l8 de J\"Ovembro

de 18M.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua Ex.-

o Marechal,
DUQUE DR SU.DANHA, Oommandante
Cj)efe do Exereuo , manda publicar o seguinte:

em

DECRETOS.
Tendo sido nomeado Commandante
do Batalhão dp. Artilberia dá
Cidade de .Macáu, por Decreto de oito do correu te fil'Z, expedido
o
ela Secretaria de Estado dos Nl'gocioi da l\larinha e Ultramar,
'I'enen to Coro'nel de A I t.l her ia , João Ferreira Mendes r H ei por bem
Promovê.lo 80 Posto de Coronel , ficando pertencendo
ao Exercito
de Portugal,
sem prejuiso dos OftiC'iaes mais antigos da sua rt'sPl'ctl.
Vil Classe e Arma.
Outro sim Sou Servido Ordenar
que esta Minha •
.. Soberana Hesolllçao,
fique nulla , e sem effpito, se o agraciado por
qualquer motivo deixar de seguir viagem para o sr-u destino , 011 de
servir u'lIf1l1cll;l Comrmssâo o tempo marcado no-Decreto de dez de
Setembro de mil oitocentos quarenta e seis. O Prl'sident~ do Conse»
1410 de Ministros,
Ministro e Spcrl'tano de Estado ihtl't1i10 dos Negocios da Guerr a , o tenha nssun f'r>tendido, e faça e,,('cular. P~ço
das ~!'cessidades,
em dczeseis dE' NO\'eOlhro de mil oitocenlol cmcoenta e cinco,
HEi. = Duque de Saldanha.

r.

=

Conformanno.Me
com o parecer da Com missão incumbida de líquidar os direitos que os Ofüciaea do Exercito têem no beneficio da
Uarta de Lei de dczesete de Julho ultimo: Hei por bem Co~ced~r
malhornmeuto
de ft·forma, por estarem comprehendid09
na dlsP.osl"
çt\O do Artigo quinto da mesma LI'i, a08 Majores reformados addidos
lIO Primeiro
Batalhão de Veteranos,
Joaquim Lopes de MaC'êdo. e
José Estanisláo
Lacueva ; e ao addido ao Terceiro Batalhão de Ve.
teranos,
Antonio do Menino Oe08 Botelho. O Presidente do Conselho de Ministros , Ministro.e Secretario de Estado interino dos NI'gociol da GUl'rra, ° tenha 818im entl'udido,
e faça executar. r~Ço
das Necessidad(·s,
em dezesete de Novemhro de mil oitocentol CIOcoenta e cinco. = HEI.
Duque de Saldanha.

=

-

AtlendE'ndo 80 que ~Ie representou Francisco de Figupirt-do Sare
mento:
Hei por bem rellltegrú.lo
no Po~IO de Tenente de lnfnnteriu do Exercito,
passBndo ao TNceiro BatalhrlO de Vd<'ranos,
na.
conformidade
da Carta de Lt:i de d'>lcsete de J III 110ult imo. cujas
dispo~içoes lhe ir\O applicavcls. O Prc~idente do ConseJllo áe MlI1i,-

•

:l )
" José Judice Ramora; por lhe aproveitar o t\rtigo 1.° da C,arla, de
Lei de 17 de Julho ulrirno , assim o haver reqlleriido, e ter SH~O julgado incapaz de Serviço acuvo , pr-la Junta Militar de SaúdeCompanhia, de Veteranos dOI A!ores.
Major effectivo , e reformado na conformidade
do At~arú de H~,de
Dt'Z('01bro dI' 1790, ficando addido á dila Companhia,
o Ma~or
Gradllado
de Infanteria ern inactividade
temporarla,
Cons!anLlnll
da Cunha ; por Ibe aproveitar o Artigo 1.0 da Carla de Lei ~e 11
de J 111110ultimo, nssim o II'r I equerido , e baver sido julgado moap.az de Serviço activo , pela Junta Militar de SaúdePor lIecret os de ]7 do dito me".
Regimento de Cooallaria
N.· 4.
.
CapililO d1. 5,· Companhia,
o Capitão Graduado,
FranCISco
José
l,'feire de Miranda Pêgo•
Regimento de Caeallario N· 8 •
.. Capitão da 6." Companhia,
o Capitão Graduado do Regimento de
CovallalÍe. N.~ 6, Antonio Mflnoel Hibeiro de Carvalho. '
UatlJth(l.o de çnradorell ]\r. o 2.
Capilão
na 4,- Corupauh!» t o Capitâo Graduado
do Batalhâo de
Caçadores
N," I, Antonio
da Costa l\1ont ..iro.
lJal"lhâo de Caçadores N.· 6 •
• Capitão lIa b,· Companhia.
O Capitão Graduado do Corpo Telegrafico
Manopl
J\lvll~'.
CRpil~1f) da 8," Companhia,
o Cap:tão Graduado
do Batalhão de
Caçadores N. o l , II ilario José dos Reis.
Batoth âo de (;()ra.tore~ N.· 9.
Capilão da 8," Companhia,
o Capirâo Graduado de Jnfanteria,
Ins ...
• truct or da Companhia de Aspirantes a Guardas Marinhas,
Nuno
Corrêa Mon~ào,
_

2. o Batalhâo JUo"cl de A tiradoresDemiuldo , cnnservan do as honras, o T(!nente, D. João Carcome
> Lobo; por ter cODlplelado o tempo de Serviço marcado no Hegu.
lamenlo para os Corpoa Nacionlle ••
(
-fl~~*,-

AV! O:
Minislprin da Gn.rra.
H~part'ção
1'1itar.
1" Secção. ::2.
III.· e Ex." Sr. = Tendo-Se Dicrnado Sua Mugestade BL.HEI dos
Bt'lgos, (~onft'rtr 8ft Ten~n'e do Batalh;lo qe Caçadores N.·[), João
J!{IIfll in Tamngnini,
e ao Sol-dado n: 7 da 3." Companhia do H,e.
,,~IDl .. ~1fl.dt11I1fan'er;a
Clemente Vicellte, a Meda1h,a deDls.
,\.i!I,CçaO pp}os serviços que preltnflllJl
na occaiião do naufrll1f1o das Es.
cuna' Bl'lgas, ,H.eDldrand, e Indm.lriel.
Sua Mogestade EL-REI,
,1.1.01por blOI PM:mittir que O~ agracilld i "ouão a~eilar 8 Mercê t e
'luzer UiO da .Medalha couferida; e Querl:udo O .Mesmo Augusto Se.
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Quartel Gemral na Rua de Santo Ambror.io, em 6 de D~",emTwo
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

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

Commandante

cm

DECRETO.
Conformnndo-Me
com a Proposta do Marec1lo1, Commandnnlc
em Chefe do Exercito:
Hei por bem Determinar que 09 Alferes Gr~duados em 'I'enentes , do Hegimento de Infanteria
numero dez, Joao
Maria da Cunha;
e de ) nfanteria
em disponibilidnde , Conde de
A"i1{'z, contem a antiguidade
desta Graduação
de quinze de Fevereiro de mil oitocentos quarenta e cinco, nos termos do Decreto de
dezoito de Fevereiro de mil oitocentos V! II te e quatro,
por haverem
sido prejudicados
por Alferes que estavam n3S mesma. ~.rcllnstancias , e foram promovidos em mil oitocentos quarenta e seis , a~ Posto de 'I'enente , com a referida antiguidade.
O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de E.tado interino dos Negoda Guerra,
o t..nha assim entendido,
e faça executar. ,Poço das
Necessidades,
em dez de Novembro de mil oitocentos clIlcoenta e
cinco, = HEI. = Duque de Saldanha.

•

-.~.-

Por Deerei» de 2t do mel pf'oximn panado.
Regimento de lnfonlerio N.· ó •
. Para gozar das vantagens de Capirào de J." Classe , o Major Gr,a- •
• ditado,
Mditão Parnplona COIte n~al; por lhe aproveitar o disposto no Decreto de 4- de Janeiro de 18117.
Por J)ecreto de 26 do dito ,nc'U.
Regimento de Infauterio N.· 14.
Capitão da 2.& Companhia,
o Capitâo Graduado
do Regimento de •
Infanteria
N." 9, José Manoel Sabino,
Capitão da 3,· Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de
lnfantcria
N." 1~, José Feliciano da Silva.

Inactioidoa« temporaria
De castigo por espaço de um mel, o Capitão do Batalhão d~ Ca.
çadores
N.· 8, M anoel Joaquim Hapozo;
em cons~quenCla de
ter mestrado muito pOllca energia no eurnpr imeu to dos seus deveres, quando COlllmandante de lima Forçe de duzpnlas praças do
dito Batalhão,
na occasião em que pernoitou na VHla de Alemquer em ~8 de ~gosto ultimo.

•

· Por Decretos de 11 de Setembro ultimo t e de 14, a 91 de- No ...,
vcmbro proximo findo, expedidos pelo Minislerio dos Negncinsâo
Reino,
foram nomeados Cave lleiros da Ordem Mililar de S. Bento
de A\'Íz, os Majorea Gradulldos.
do ~ .. Hegime:nto de Ar tilherln ,
José Cnndido Perdigão;
do 3.a Regimento
da mesma Arrua, Manoel Claudio de Figueir.edQ Coutinho e Vasconcellos;
e do Batalhâo
de Caçadores N:S,
Antonio Au~us.tó de Mncêdo e Couto; e os Va ..
pitâes , do Regimento
de Infunter ia ~ ,. 9, Vict~)rjno José das.Ne ... "('S; do Regimento
de Infonteria
2'1' •• l~., Caetano Pinto Hcbêlo;_
do Re~imenlo de Infanteria
N.. 17, L'liz A nto nio de A hreu ; I) de •
Fnfunteria em Oomrnissào ..m Ang-oIa, Jo~é Antonio pereira 'd'Eça;
•
devendo 01 ngraciados sollicitar do referido dil1islcrio,
os competeules Diplomas , doutro do prazo legal.

-.~..

.......--

Sua Ex.... o MarochaJ, dete-mina que os Omciaea abaixo meneie]lado. tenham os dearinos qi:e Ihel V;I(~ cl('sig'lIadoi,
Deposit» (;eml de ('at:alt,!t"ia.
Capitão QuarLl'l Mestre, (I Cap'lltlO qllart,., M.·"tre do Rezimento de.
Cavallaria
N ~. 3, .Jo!k • Je aq ui ln n uuuaràes.
"
RelTimctlto de ('aval/ana N.· :t
Tenente Quartel M~slrc, {)'1'f'11t'llle QUUlIt'1 ~l"stre do Deposito Gerai de CavilHaria.
Malloel Clemenle de S'nHM3 forro.

Butalhâo de Cara.ioreç N,· t.
Capitão da f>.L Companhia.
o Capitão do Batalhão
de Casad9te.
N: 6, Hilario José do, Rp.is•
.Jjate&~/~t/otle enfado reli N.· 4.
Commandante
da 1.,. Companhia.
o Major Graduado do Batalhão
de Caçadores N.· 1, Simào Antonio de Albuquerque
e Vastro.

Bat.llltáQ de

Caçttdof·ell

N: 6.

Capitão

da 8.- <?()mpa~hia, o Capitão do Batalhão de Caçadures.
N.o 4, AntoniO Morta Maurily.
l1flt(flhe'io de Caçaclorn N.· 9.
AlFeres. f) A!feres do .Butal1lilo de Caçadort..'I N.· 4., Antonio Vieira
Guimarãe3.
Regimento de hl(anle".;o N.· 7.
Tenente Graduado,
o Tenente n,~duado
do ltegimento- de Infante_
ria N. o Õ f João A.u!f"(;o dI' Bl>ttencqllrt; pelo ter req.ucrido.
Regzmentn de Tnfantc1'ia N. o 11.
Tenente Graduado,
o T~nnntc Gr.~\lado do Regimento
de Infnn.
teria N" 1, Antonio Sevéro de Carvalho e Sousa.

_->-'«AVI~O.

=

Ministf'rio da GueTTR. = Hepartif;'ão Milita'. = 1.' Set-ção.
lll" e Ex" Sr. =:::;:; Su~ Mugeslade .EL.REI A QUOIll fGi preM!até o

( :I )
omeio de 13 do eorrente , expedido pela 1.. Secção da 1.. Reparti.
.
Ç~1Odo Cornmando
eui Chefe
dCl EXCICilo, e Conformando:Sc
com ~ ~
a opinião e, pressa no mesmo Omein: )la por bem Dctermlllar
que
a opplicaçâo
da Carta
de Lei th, 17 de Julho nltimo , 'lue concede
~.
serem admiuidos
nos Corpos
de Veteranos
08 individuol
que sendo ~'~
Offlciaes I nferiores
tiverâo
baixa
par moti vos polllico.,
eontando-.
(~
lhes para esse fim o tempo que esuvcrâo com haixa,
seja extensiva
4~
~. praças que nestas eircumstuncias
de novo se afittlárito voluntária ... ~
mente nos Corpol
do ExP.tcilo,
por não dever em estai ficar em peio- ~ \
res cir cumstnuctas
, do que, os in dividuos
que foram contemplados
na
referida
Carla ele Lei: o que de Orctf>m (lo Mesmo
AIlg'u~to Sonho"
eJ
comrnunico 8 V. Ex." para os devídCls ('ffeitos, Dcos Guarde 8 V.
Ex." PIlÇO das Necessidudes , 1'01 ~.j. de Nov('mhro
de 18M>,
Duque de Saldanha. = Sr. Comrnandante
em Chefe do Exercito •

1~

=

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

e,

E".& n 1\hrl'dtaJ,
manda
publicar
os 'f.aheHas N." 1 ,e
juntas
a esta Ordern , mándadas
confeccionar
no Arsenal
do Ex!>r.
cito,
e e nviudns a este Commando
em Clle'fe,
Portaria
do Mi.
ni~tt·rio da Guerra
de 8 ile Tovembro proximo pS&l8dCl, dos preços
porque se deve pagar 80S Anificl's dos Cnr~s.
~elo 8l:êrlo e Irll~a.
lho de lun a, das peçaw qUt\ o referi.lo
Ar Pllnl deve fornl'cer
forja.
das,
p qlle o. Corpol devt'm
pagar á'luplle J\ rtPllal,
pt'lflS rrpços
d('si~IIRdos
na "I'~unda das mt'~m"s Taoelllls;
a flol de que tenbalQ
ti dedoa
cxccuç-Uo no. COqhlS do E~erclt().
Sua

com

Sua

Ex.·

-.~.-

o I\fareellal,
manda
declatar
o sl'g'uintt' ~
1:
Que o Alft"res Assistente
d'este Commando
em Chefe,
Glli.
1herrne 1J Igg-e~, t>xPrceu as fuocçoes
de Chefo de Secção,
desde 10
n trinta
dt, Novl'Ulbro
ultimo.
2. o Q1Ie o Capitão d" Batalhão de Car:l1dorcs N. 09, Nuno Corr~a.,
MOfl«;ao, conllllua
tf'mrlllrarinmente
na Commissão
ean que .e acha·
"a 11 n les de promovido neste Po,fo.
3,- Que o Capitão
Oraduado
do Regimento
dl'Covallaria
N.oó,
AnJon;n Jo.é. de Bril,? Fragozo AmaCIo,
ó gozou s(.is dia. da licen.
ça que lhe fOI COIl(lidld6 pela Ordem
do Exercito
N. o 31 do corren.
\(! anno.

-.).~.~
d

oe

Em Avimo do Minislerio dá
uerra
3 do co'r~nte mez, II(' de_
~rmin{l que.
pinlura
doa ohjectos
do Materbl
de A rtilheriB naa Pra ..
Çüs dI' Guerra
se fu~o como fachina
!'JnpreO'ondó.tIC
neste serviço os
Artilheiros
scrv(tIIlel dos Dp8tacaruc'ntf.>
estacionados
ao lf'mp8 da
Ple,ma
pinlura
n_8s ref('ri,das ~r jl(;38 cm g~le clla baja de ter .log-II,r ;
e que 8 nllllll'raçlUl e callhrnçao
dOI menclOnadol
objectol
leJa fella
por conta do Ar_cnaJ do EXCTcitt>.

( 41 )
Em virtude do Aviso do Ministerio da Guerra,
de 24 de NevemDf!' moxim(}~fJ do, Sua _E"," o Marechal t manHa <Ieclll1'nl .A..~pjrf\o(e
a Omcial, com a Graduação
de I>nmeiro Sarge,nto', po~ lhe aprovei.
tar o diaposto
(> Artigll,37. 'do DectCtt!i de 11 de 'De%emoro de :1351 ,
o Alumno do Real ,Co!legio Militar, com p__raça.no H e I\: rrl,('nlo <leCa.
vall.ar' a ,N~~ ~, Laheeiros da R1\.1'111;\, Joao-: Pmto R.eb.:lo Guedes,

J.ict'nftl. arb,U,.aclr1' pó"

-.~~."

de moiestia ao. Oftlciae. obaioro de.
'cla,.adoB,
e cOl1ji1'1nadOB pfY1" Sua Ee:" o Marechal.
4m h):nrto de ~ do mri prozitno pOISado.
Ao Tenente G~üad
do n gjflJento de Infanteria
N," 8, Antonio
.Carfos da !tocha Wtei"ra, t}'.uarenta dias para se tratar.
Ao Tenente Graduaâo.do
Regimento de Infanteria
N.~ 12, Manoel
dos Santos, trinta di~s para convalescer,
Ao Tenente Grad\laqouo
Regimen.to de Infanteria N.·l7, Anselmo da
'Silva F'ram:o Cast~ ,eira ~ s~si:~tta dias para continuar a tratar- se.
1~,"!SesscW de '3' do dito rllt:~.
Ao Capitão Gradllad<ectoIR~gimcnlo
de Jnfanteria N.·17,
Zeferino
Auzusto Soar es , !lt'~enta tliar flafll continuar o seu trataureuto,
o
iam Se~s,11/ae 13 do dilo 11101 ••
A~' Cirurclâo Mór Graduado do Batalhão de Engenheiros , Francisco
Lopes da Cunha Pessôa , sessenta dias para se tratar em ares palI ias;
mO/tt.YJB

o

_ ..
~~*-

l.icença, ,.egi,tada8 .&onct:(Jidv~aos 0lfic~lfet II/,ai:xo iwlic;a.dn ••
.Ao Capitão Graduado,
Ajlllanle ,To RegÍmellto I.k Infunteri.1 N,09,
João Teixeira de Alfl1eidlJ (~lI\'ifóz. noventa dias.
A(~ Alferes do Reg;me'ltõ
~~.lnf~te,ria
~ •• !-b, ~U{lO Mascarenhas
Zuzarte Lobo, prorogaçaA por {JUIOze iliá'S~

...,...__>~-(,.--.....

Foram confi-rmadns ~or ~\Ia l~x.l& o Marechol,. 88 Jicl'nçlls que
01 Snl. Commandantcs
da
3..\ e 6 & Di;isões Militares,
pnrtrcipara:!) ter concedido
aOI
tlicijti's abaix.o mtlllci,\nados,
na con.
formidade do §. 11 da l'te
°liaJroo da Ordpm do Exercito N.· 68
de 14 de ()lIlulJro de
')1
Ao Capitão Graduado
do J girn
José Botelho da Cnn
," rillz
ias.
Ao Capitão 9raduoado do I
icudiito de I!!fanteria
.°12, José Vi.
cente, qUinze dias.
Ao Capitão Gr~dllado do m mo
to, quinzt' diaS •
.Ao Cape lião do ,Hegimentl) '<le Infantcria
de Almeida Pinto, treze 'dIas,

.a.

0

Na ausencz'a do Chefe. int~1'ino do .Esta -iJiC~~ do J!,'or,rcito
O Sub.Chefe =jf- ~
o':.~_

///

//!./"
/ _.

,/

L

.~ ..~~ ;K;;t/~, ~
?-_..

w

,/

'~:l'V:
~.,.#!~ ~
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Tabella n.' 1, dos preços
.qJ.l.fJ B
pagar aos artiflces Espingardoiros e Coronheiros I( os' "C1:n:p08 oa noncertosaixo designados, respectivos ao
actual armamento I do us de Exet eitn; n ) qual não vae comprehendicJa a
importancia do O'enêtoc fo~jwl'eJ8tiva~ao m"tigos de que trata a Tabella n.' 2.
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N.O 52.
Quartel General na Rua de Santo Ambrm ..io, em 15 de Dezembro
de 1355.

ORDEM DO EXERCITO.
Rua
Ex.· o Marechal,
DUQu& DE SALDANHA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commllndnnte

cm

DECRETOS.
Conrormancio-Me
com a Consulta do Conselho da Escola do
Exercito:
Hei por bem Conceder ao Lellte Cathedrntico
da referida Escola, II Major Graduado
de Eugenheria , Joao de Vllla Nova de Vascouce lloe Correa de Barros,
o a uzmen to do terço do Ordenado,
por estar cornprehendido
nas dlspo~çõcs do Artigo primeiro da Curta de Lei de dezesete de Agosto de mil oltocl'nl"s ciucoenta e trr-s , c haver preenchido o~ nuisitos no mesmo Artig-o exigidos. O Presidente do Conselho de Miuistros , Ministro e S~creta.
rio de Estado interino dos Negocies da Glll'rra,
o tenha assim cntendido,
e faça executar,
Paço das Necessidades , em tres de Dezernbro de mil oitocentos cincoenta e cinco. = REI.
Duque de ..

=

Saldanha.
Conformando-Me
com a Consulta
do Conselho da Escola do
Exercito:
Hei por bem Conceder ao Lente Cathedrntico
da refprida-Escola , o Cu pitâo de Engenheiros,
Luiz Antonio Bello dos l1e:8,
o augmento
do t--rço do Ordenado,
por estar c(llUpreh!'lld;do 1It\!
dispoblçõ~3 do Arligo primeiro da Carta de Lei de deles!'!e de AgClS.
to de mil oitocentos crucoentn e Ires, e haver preenchid-i os quisitos
no mesmo Artigo' exigidos. O Presidente
Conselho de Minihlfo! ,
Mini.lro e Secretario de Estado interino dos Ncgocioe da Gurrra,
o
tenha assim emendido , e faça executar. Paço dos Neccuidlldl's,
em

no

tres de Dezembro de mil oitocentoe cincoenta
Duque de Saldanha.

e cinco.

___:...~~*-

= REI.

=

Sua Ex.· o Marechal,
determina que 011 Omeiae. abaixo mencionado. tenham os destinos que lhes \'110 designados.
Regimc'1Ito de Ca,,(!Llil,.ia A.· 7.
Alferes, o Alferes do H!'~in1t'nto de Cavallaria N," 6, 19nacio Ma.
lia de Morae. Carmona;
pelo ter requerido,
.
l1atat/Hío de CaçalÍores 1\.0 1.
Capitão Graduado,
o Capitâo Graduado
do Batalhão de Caçadores
:N: 8, Antonio José Corrêa,

•

( ~)
Regimento de Tnfanteria

N.9 7. '

,-.

Capitão da 7.& Companhia,
o Oapitâo do Regimento de Iufunterla,
N.· 17, Luis Antonio de Abreu.
Regimento de Jnfanierea N.· 16
AJ feres, o Alferes do H.egirnento de Infantaria N,· 18, Sectorio Leão
Cabreira.
Regimento de Infanteria N.· 18.
,
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado'do
Hcgimeuto de Infanteria N.· 13, Custodio Antonio Teixeira de Vasconcellos ; pelo ter"
requerido.

-.~.!-~...
AVISO.

Ministuio
da Guerra, =:! Hopartiçâo
Militar .. %:::: 1.& S~cçi'io, :;::r
{+ IH. o e Ex. o Sr. = Sua M ugestade IH,· H. E I; sendo- Lhe pres nt e o
~ ..... quanto se pondéra no Ofliei!· d'(!Slie Cornmuudo em Oh. f<! do Exer~ ~-.éÍto,.expedido
pela 1."Becção lia 1.& Reparriçiio;
..m !H cip Nevembro ultimo: Hn por hern p",terminar
q"~ a respeito
do!> OtliciQl's que
~

~t
"fc.

QltrutrlllnnllS,
pnt lrav .. rt'm ultinrado
foram despuchados
, se faça pro!'osna dispolllhilidude,
ded,IfSHldo
se es, ~ 'fn circunstancia:
e que em quanto 8,1!! que tenham tt'gr ,ssado não
'havendo
ulumado
o tempn
da claUsllla CI nl que forbm dt·~I,.lItcblld(11
,~~
para servirem fI'aquellas Provinciéls, se fl1ça 11111101'01 propo.lo
para·
i. ~~\icrpm eollocados fiOS Corpos em que haja Vllcatura;
mas 110 Po.to
~ CI ~ <tntecedeote
ao (m que foram despà('h dos, dtoclarandc ..st' o ntnti.
t) )o ~ vo; e qlla lido se não offcreça vllca lutu
Oe S C( rpos, se faça ptopos':
a.
ta para do lIlesmo m.o<,lo, e respl'.cli va declaraçiLO,
il'relll
c. II. c.
~

~

tem regrfls8ado
das ~rovtnClas
tempo da Conllnls~ao puru
• \) l"ta a fim de serem collocad"s

...
l .•·o

l}lle

t:;"

1

dos"na di.ponibilil~~dc:
o que d€ Real Ordl'UJ comll~tlnico II V . .E .~y'
~ t tpnrn os deyiJos effellos; e jJ~lTaqUf' o me"mo se pratique Coll) os Of.,
~ '. IJ ficlaes. l)ue de futuro regrp&~ar~Ol das citadas Provincilll.
Dt>t.s GII8'.,
ti ~-:.de a V. Ex.· Puço das Nçcessidndl!s,
em ti de Dt>zembro ,dê 1M:;.
t> li ==- Duque de SaldanAa.
Sr. Coltlluandante
em Chefe do E,.et ..
• ~ cito.
'
,.- ~

=

.,'

.

-

..
~*-

Postos e venClmentos UJen.at's com que fIcaram nl Officiaes s"bnÍ1c()
mencionados,
a qlJem 110 rnl'z de NO\'Nnbro
proKimo fllldo,
foram
reguladas ali r"fÓrrntl9 (!I,e lhe~ haúam sido conferidas
110 precllle
anno.
Tenente Coronel, com 4~$OOO fpi<J, o l\IIRjN de Infant"rill,
Antonio
. de Simui.
reformado
pdu (rd('1IJ
o E"l'rcito
N.o 4õ; ,'\llIjorel.,
com 38$000 rel&, o Major de 1lIflllller,8, Jorge da Cllnh;l Bibe.
10, reformado
pl'la Ord. III d(, Exercito N,· 47; os Majnrl's (irllduados,
do Hatalhi\o de C.çadnres
N.o il, Antonio do Menino

Deos Botelho, e do Regimento

de lnfanleria

N."13,

Ra[llcl An-

/,,(
,

( !l )
tonio Mendes de MorRes Valle , fC·formados pela Ordem dó Exercito N," 2l; e 05 Capitâes , do Hegimenlo
de Cavallaria N.· ~,
Jose de Oliveira Carvalho,
reformado
pela Ordem do Exercito
N,. 4.7. e de Lnfanteria em disponibilidade , Joaquim José Perei •.
la, lefotmauo pela Ordem do Exercito N." 4f>,

_.~~.-

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar o aeguinte:
1:
Que o Tenente do Regimento de Cavallarta N:7,
José Antonio de Lima OlmtlOna, não gOZllll 05 sessenta dias de licença que
lhe foram concedidos pela Ordem do Exercito N: 40 do anno prox imu findo,

2." (~tle o Alferes do Regimento de Infanteria N.·~, D. José da
Cumarn Leme, de.istio de lic nçn que lhe foi concedida pela Ordem,
do Ivxercito N.· 50 do corrente a n no ,
3,. (J\l(, o 'I't-neute Grlld lindo d tltugim('ilto
de Caval1aria N," 3,
D, 'I'hornuz Maria de Alm 'iria,
só ~flZoU trinta e cinco dias da li.
Cf'lIça que lhe fOI concedida
pela Ordem do Exercito N.o ~I do corrente 1111110.

Sua Ex." o Mnrechal,

-- ~.~
...

dec larár Aepirnnte 8 Official , por
te aehur comprehendido
nOI disposições
dus Leis de 17 de Nevembro de 181L, e á de Ahri] de 18 ~b, o F:mi(ol do Batalbão de Ca·
çadoreS N,· 9, Frederico Cesar da Comam [;eDle.
RlUI;dll

-",,~-,<

..-

Licença ar~iJ.,.adlJ 110r motio» de moles/'a oo Oflldal al,dixn

.

do, e confirmoao

110"

8uII

Rx.

a

O

tleclara.
b-fatf'âwl Vuque de Saldanha.

,, "
.Em SeMsâo de 16 do file!; p,'oximo passado.
~Q_~:.enertt~
Graduado
Ajurlonle ,do. H.e~'I.nento de lnfant~rin N:l ,
'l\11gúel Cabra] Gorddl.Jo de Oliveira Miranda,
trinta dias para se

~::--...'

-

.trarur,

,

_.~*-

Ltcençn. r-cf!-uladm conccdid'll a()~ 0ffic.lJe, abaixo ind'cadn ••
Ao Cirurg-ir\o de Brigada' da 7.'" Divisão l\Iilítar,
João pires da Mat.
ta P ,lcheco, dez dias.
Ao Capitão Graduado do Rl'gimento de Cavallaria N:4,
José Joaquim dos Santos, trinta dia~.
Ao Tent'lIle Gradllado do Regimento de Cnvallaria N: á, Joaquim
p~{;c(Jpio Canhão,
prllrognção por trinta dias,
Ao I t'lll' 11I'" d(l H.egim ..nto de Cavallaria N: 8 João Pedro Tnvn.
.
rt·~ 'J' rlgUl'lros,
prorog'açao por Sl'6.elltá dias, '
A" MAj II' ~jradllllóo
do Balalhr\O do C~çadores N .. 3, Antonio Soares ,Hlbell'O dE' Ment'ZE's.
quarenta dlss.
,Ao ('Irll~;{,âo de ,Brigada ~iradua.do do Batalhão de Caçadorea N: 6 J
Joaquim BapLlsta Ribeiro, qUlllze dias.

•

( 4. )
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N. o 9, Luiz Pinto de Mesquita Carvalho,
trinta dias.
•
Ao Alferes d'o mesmo ,Batalhão,
J,oaquim Pimenta de Gusmão Ca»
lheiros , quarenta dias.
Ao Capitão do Regimento de Infantcria
N.· 6, Antonio Joaquim de
Abreu,
trinta dias.
Ao A Iferes do Regimento de Infanlcria N. 010, Antonio Rufino PcTeira Barboza,
trinta dias.
Ao Alferes do H.egimento de lnfanteria N.·12, Antonio Carlos Sardinha, trinta dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento de Infanteria
N:14, Joaquim
Pinto da :Fonséca, noventa dias.
Ao Alferes do Regimento de lnfanteria
N: 15, Nuno Mascarenhas
ZlIzarte Loho, seis mez es •
.Ao Capitão Graduado do Regimento de Infanteria N:16, Joaquim
José Pronrio Corrêa, prolognçrlO por tr iuta dias.

-.~<?(.-

Foram confJfmadfls por 8'HI Ex." o Marechal,
as licenças que
o Sr. Commandante
da L" Dtvlsão Militar, participou tr-r co nc cdrdo
aos Officiaes abaixo man eionados , na co nformidade xlo §. ] 1 da Determinação da Ordem do Exercito N:68
de ]4 de Outubro de 18f>1.
Ao Capitão Graduado do Hegiml'nto de Cavllllllrlfl N," 4, .l\1Rnoel
José Botelho da Cunha,
quinze dias; tendo principio cm 30 de
Novembro ultimo.
Ao Alferes do Regimento
de Tnfanleria N." 17, Fernando de AI.
meida Loureiro e Vasconcellos , Oito dias.

o

Chefe interino do

.

N.o 53.
Quartel

+
em Q!2 de De'!.embro

General na Rua lk Sanlo Ambro'l.io,
de 1855.

ORDEM DO EXERCITO.
~ ua Ex.- o Marechal,
DUQUE DE SAI. U!Il
, Commnndante
em
Cbefe do Exercito,
manda publicar o st!guitlte:
DECRETOS.
,
Conformando.Me
com n pfHecer da Commissâo incumbida de li.
quidar os direitos que M Offlcines do Exercito iêem . ao benefIcio da
Carta de Lei de dezesete de Julho ultimo:
Hei por bem Conceder
melhoramento
de reforma,
no Posto de .Marechal de Campo,
por
,estar cornprehendido
na disposição do Artigo quinto da mesm Lei ,
ao Tenente Corohel reformado addido ao primeiro Balalhl\O de Veteranos,
José Alltonio Silvano. O Presidente do Conselho de Ministros, Minietro e Secretario de Estado interino dos Negocios da U~er.
ra t o tenha assim eniendido e faça executar.
PAÇO das Necessidndes , em vinte e um de Novembro de mil oitocentos cincoenta e cmcoo
REI.
Duque da 8a/clunha.
ã

=

=

Conformando-Me
com o parecer da Commis@ão incumbida de li.
quidar os direitos que os Officiaes do Exer cito lêem ao beneflcio da
Corta de Lei de dezesete de Julho ultimo:
Hei por bem Conceder
melhoramento
de reforma no Posto de Coronel,
aos Tenentes Coroneis reforUlados addido s ao Primeiro Batalhão de Veteranos,
A ntoJtio Angelo Cabral,
e Antonio Maria de Frias; por se acharf'm comJ.lrt'hendidos na disposição
do Artigo quinto da referida Lei. O Prcsidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado in ..
~rUto dos Negoci &dIJGu(~rra, o tenha Ruim entt'fldido, e faça exe ..
cotar. Paço da .. Necessidades , em vinte e um de Novemuro de mil
oitocentos' cincoenta e cinco.
REI.
Duque de Saldanha.

=

,

=

Conformando
Me com o p8'recer da Commissão íntumhida de Ií·
quidar os direitos que os Officiaes do Exercito lêem 110 beneficio da
Curta de Lei de dezesete de Julho ultimo:
Hei por bl'Ol Conceder
melhoramento
de reforma no Posto de Coronel
00'1 enente Coronel reFormado addido 00 Segundo Batalhão
de 'Veteranos,
Gaspar
,de Sousa Barreto Hamires; por se achar comprchendido
nas dispoaiçõ<,s do Artigo quinto da rtd'erida Lei. O Presidente do Conselho de
Ministros,
Ministro e Secretario de Estado inte rino dos 1\l'gocios da
~llerra,
() tenha assim e n te ud ido , e faça executar. PaçO dali r-,,('essl.dades, em o primeiro d~ Dezembro
de mil oitocentol cillcoell\a é
Clll()O. = REI.
iJuqut tk Saldtmha.

=

•

, Conformando.Me
com o parecer da Commissâo incumbida de li.
quidar os direito. que os Officiaes do Exercito têem ao beneficio dá
Carla de Lei de dezesete de J ulho ultimo:
Hei por bem Conceder
melhoramento
de reforma 110 Posto de Tenente Coronel,
aos Majo.
rcs reformados
addidos,
no Primeiro
Batalhão
de Veteranos,
.M·a..
noel Luiz Ferrào,
c ao Terceiro Batalhão de Veteranos,
José An.
tonio de Araujo; por se acharem comprehendidos
nas disposições do.
Artigo
quinto
da referida Lei. O Presidente
do Conselho de Millis.
tros, .Ministro e Secretario de Estado iI} terino dos N egocios da G uer·
ra , o tenha nssim entendido,
e fuça executar.
Paço das Necessidu ..
des, I'In tres de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e cinco. =
lUU. = D uqne de Saldanha.
,

_.4~11<-

_

Sua Ex.· o Marechal.
determuia
que 08 Offioiaes abaixo meneio.
nados tenham os dellt.1noll que lhes vão di"si~nadol.
Batatluio dt' t 'açodorcs N.· 1.
Capitão GrlHlulldo, o CêJpiti'In Graduado
do Bntalhâo de Caçadores
N." á Alltollio Schw ..d!lIlc:k.
,
Batllth/lU de Caçar/ores N.· s.
Capitão da 5,"' Companhia • o CêJpitào do Batalhão
de Caçadores
N: á, Antonio Joaquim Simões,
Batalhâo. de Caçadores N.· 5.
Capitão da.4" Companhia,
o Capitão do Batalhão
de Caçadorea
N.· s , A lexand re Cez ar M imozo,
ReKilllcnto de l nfanteria
N;" 17.
Capitão da 7" Ocmpanhia , o Capitão
do Batalhão
de Caçadores
N.· 6, Manoel Alvl's.
1.. llatalhâo de Veterano ••
Arldido, o Tenente Coronel rt'formado,
addido 80 3.· Batalhão,
Bernardino
Coelho S.wre" dto M<lllra;
pelo ter requerido,

~.~.-

.

Relação dos Ctlwfidatm'. que no prescnt« unno lectivo foram mandado,
adinitti»: nO Real Cotkgio jl!fdilm', cnmo Alumno5 Pensionistas do
Bslado,
pelos nlotivos declarados adiant,~ dos seus reslJectil,os '10"
mes, e qne se publica pa c()nformidade
do disposto riO A1'ligo l~
do Decreto de 11 de JJe..emb ..o de lBi>l.
Silvino Llliz de Lllla Pal's de Sandü e Caslw, till)() do Prirnt'iroTe.
nenle
reformado de A rtl IlJl'ri o , Amaro Cri,p Rl A Iv('s de Lima;
por haver cornpl~lado
o rn·.xiln() da idade prE'j",Iicial,
f' por
isso
compreltendido
nas prefcrencias
de que trata o Atlig~ 11.· do IC·
ferido DE'crt'lo.
13enjamin Augusto Morf'ira Cnrnhl'zes, filho do Tf'nE'ntt' Quartel Me8"
lre de InfanLeria N.· 11, José Mauoel Q~m beze~; idem, jdem.

( ':l.}
Simão da Costa
Possôa , filho do Marechal
de Campo
Conde
de V 'PllélE'S: idem,
idem,
~Jlilloel Carlos Gomes P.f'rf~ira, filho do Major reformarln.
. dante do Presidio
do Custello de S. Jorge , José Cados

Graduado,
CommanGomes Pe-

reira: id-m , idern,
Ilenri4ue Eug-enio Perdigão,

o
filho do Cirurgião
de Brigada
Gradua.
na Praça de S. Julião da Barra,
Joaquim
Theo-

do, com exercicio
• dorico Perdigão;
idem,
idem.
Alltonio
Ferreira
Sarmento
, filho dofallecidoCoronel
que f(li do Re.
I gimt'nlo
de Cavallari«
N.· 7, Anlonio
Ferreira
Sarmento:
por eh
tllr cornprehe ndido conjnnctarnente
lias preferencias dos Artigos 10.e. I I.' do referido
Decreto, por iS30 que o Pai foi ferido em com.

batI', e j:t fall-cido.
Jo.(' J~nllcio ri" Olileira Junior , fIlho do Capitão
Graduado
de Ca •
• ça fures No" 8, J,.é I;nalÍo
de Oliveire:
('ar estar comprehendi.
do na preferencia do refendo
Artigo 10.',
por ser filho do ORi.
cial frri j" 1'111 combate -,
Luiz ,da S.rva Mouzil1ho
de Albllqllerqlll',
filho do Tenente
dI' Iraran.
tf'ua em disponibilidade,
!<'ernando
Luiz MOlL%ínho de AtbuquorquI';
idern , idem,
'J'bomllz de Mello, filho do Capitão
G rncJlIado do Batal.hão de Ca.
~(Id(lrl's N. o 4, 'I'homas Bernardiuo de AI1'110; ídem , Idem.
110racio Olll'g'ario t\l V('j, filho do fall~cid o Primeiro Tenen te da A rmada, Pedro Ollcgario AlvI!&: por ",'ar c()OJpr~hendido na pr ...
fereucia do 1\ rligo Ll ." do referido Decreto,
por ser orfâo de Pai

e Mãe.
Ecillardo
Carlos Marlin'f,
filho do fallecido Capitão
Graduado
deInfuII II·ria , Alltonio
.'"sé Maltills;
idem, iOl'Jn.
Izid"ro Augusto de Alm('iua,
filho do f..lIl'c:ido Marrchal
d~ CampB
da ex'íllcta
Uri;.:ada da Nlarinha,
.Joaquim José de Alnwlda;
por
(,btar comJlH'hl'ndldo
na prefe.encia do Illcncionado Artigo 11.·, por
It'r filho de Viuva.
Cario.
Augu~to
dI' Mora~s de J\lmeida,
fIlho do fallecido
Capitão
de Fragata,
Callo~ A 1I~II~lo de i.\1oral'S A tmClda;
jrlpm, idem ••
SI!\I(·riullo Maria Peltra,
fdho do fa lecido Capitão da Fragata,
Joao

Maria rellra;
Carlos Clallcilllo

idem, id m.
0111., tilh) do Cirurgião

!ljudante di' CavalJaria N.D
J\1igu,!1 Dia,;; por f'.tar na' r.ircup,stollcios
a que se rf'ft'r()
fi J\rlÍ!o
II.· do dito Decreto depoil de Sí'lell) 8ltendidal ai Cla,ssei
de pr(·f,·renc'a •
.A 111011 io ,/11 vif'r dI' Almeida Pachf'co, filho do 'tenente G rad uado
de Cüçndilrt"
N.· 8, Franci.cfl
Bento
Pllchl'Co: idt'm, ide,lII.
E(fll,U(f, Ollliz !.np<,s de Sousa,
filho do .!\f .. j()r rpforOlsdo acJdldo ao
• DlilalJuio de Veleralias,
Maximiano
Di'lli, Bruno; idem, idem.
4,

Luiz

( 4)

Fernando
Alexandre de V nsconceilos , filho do Major de Engcnhe.
ria, Alexandre José Boldho de Vusconce llos e Sá; idem, idem.
Luciano de Azevedo l\1ont ..iro de Burros, filho do Capitão G raduad9
de I nfanteria N. 5, José de ,\i.: e vedo Monteiro de Barroi; idem', idem.
Francisco Gonçalves de Sousa Junior , filho do Primp.iro Tenente de
Artilheria , Ajudante da Praça de Peniche,
Francisco Gonçalves
de SOIl~a; idem, idem.
Malloel Maria Pinto de Sousa, filho do Major Gradua dr, de Infanterin N.· 16, Bento Feli~berto Pinto d(' Sousa; idem, idem.
·Julio Cezar Judice Samora,
filho do Capitão reformado , lt'rancisco
Cazimiro Judice Samora,
idem, id, m,
Luiz Augusto Franco,
filho do Tenente Coronel Graduado,
Chefe
interino do Estado Maior da 1.& Divisão Militar,
CarloM Augusto
Franco;
idem, idem.
Alfredo Theodorico. da Costa e Silva ; filho do Capitão de Fragata,
Roberto Tht>odorlco da Costa e Silva; idem , idem.
José A ucusto Nogueira de Sá, fdllo do T('nente Ajudante de Infanteria
4, J05é Nogut'iru de SI\; idem, idt'm.
>-c::José
l l onornto de Mt'ndonç'l,
filho do Tenente da Companh in dI' Li.
n ha do Districto de Mossdmedcs,
Honorato
Ju&é de .Mondon~a ;
idem, idem.
Frnncisco Joaquim l\f;:.ria de Carvalho , filho do Tf'n("(1te Grndulldo
de Cavallaria de Angola, Jouqu rn 11ar'A de Carvalho;
idrtn , id..m,
Jo!é Maria Lopes de Macedo,
fIIllO do Mujor re íormado , Joaquim
Lopes ode Macedo.

N,o

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

Sua Ex.·'o Marechal,
manda declarar o !Ie~ulnle:
Que o Tenente Graduado
do Rt·~imento de IlIf&nlnia N ·8,
.António Carlos da Rocba Vieira, só gp7,OU Irinta e dois dius da li.
cença que lhe foi arbitrada
p~la .luntu .l\Iilitar de Suude , e publica.
da pela Ordem do ExerCito N,· 51 do corrente anuo.
,

Lt~nçfl' N!J!.dada.

-.~..-

concedido. aos OJficfoe. aha'fr(J indo adn3.
Ao Scgunrlo Tenente
do 1.0 Hegilí1e ••to de Artilhcrin,
José Maria
. Dia~ Grande,
tres frlezes.
Ao Alferes do Batalhão
dfl Caçadores
N.· 3 ~ Manoel Ferreira de
Carvalho,
~(!ssenta dias.
Ao Capilão Graduado
do Bltalhão de Cllçarlort's N.· 6, Gregorio de
Mnglilhàes C?lIaço,
prorogfrçâo por trinta dia,!'
Ao CirurO'ião Ajudante do Regimento de Infantena
N. o lá, Jcaquim
HaptisÜt Itibdro,
trinta dia~.

.:;,'~

~'

O Chefe interino do /!:.tado Maior do E$e..r;~~~/~~~
,P"
,."'.,

c;."";::""

• .-......;~
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N.O 54.

+

Quartel General na Rua de Santo Amb"o'l.io,

C,1i

31 de Der.em~ro

de 185b.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex.·

o

Marechal,
DVQUE DE SAI,DANfIA, Commandanle
em
do Exercito,
manda puhlicar o Eegeinte:
O EC H. ~~ ros.
Conformando-Me
com o pnsecer dn Comrnissão incumbida de lí.
quidur o direito que os OlTic;sel do Ex/reito têem 1\0 beneficio da Car«
t de Lei de dcsesete de Julho ultimo : Hei por bem Determinar
que
na conformidade
do Artigo sexto da referida L(.i, fique sem effeito
n reformn conferida., por Docreto de sois de Junho de mil oitocentos
• quarenta e sete , ao Coronel de IlIf,lIIteria,
José Athanflzio de Mi .. •
r andu , e que s..gundo dispôo o numero dois do Artigo satimo da mE'S"
ma Lei, pll5se á Olasse do~ Officiaes em c.li~p()nibilidadl', com a Ora.
duação de Brigadeiro,
e antizuidade
de vinte e nove de Abril de mil
oitocentos clncoenta e um.
Presidente do Conselho de ,Mjni~tro8,
:l\1inistro e S ..cretario de Estado hlleriflo dOI Neg(,cioll da ,Guerrll, o
tenha assim pntendilJo, e faça executar. Paço dos Nl'ce'lidadcs.
~m
deaesete de Dezembro de mil oitocenlol cinccenta e cinco.
REI.
= Duque de Saldanha,
Chefe

d'

=

Conformando.Me
corn fi Proposto do Marechal,
Duque de Sal.
danha, Commanc.lanle em Chefe do Exercito:
}lei por bem Deter.
minor que o Tenente do Hegimento
de Infanteria
numero quatro,
João de Ornellns , conte 8 antiguidade
deste Posto de cinco de Se.
temhro de mil oitocentos trinta e sete, por ',e achar nessa época em
• Commis.ão na Provincia de Moçomhiqlltl,
e que passe a addrdo ,no
Primeiro Batalhiio de Veterano.;
em attençâo a contar pE'rto de '·I~.
te e tres annos de Serviço, e haver sido julgado incapaz de o cont,l.
JlUH activamente
, peln Junta Militar de Saude , em con.equencl,a
de ferimento de bala em combate. O Presideflte do Conselho de~ll.
"i6tros, Ministro e Secretario de Estado interino dos :Negocios da
Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das N~ce,.
aidades,
CIn dez de DezE'mbro de luil oilo.:ento'
cinc:oeDta e CIDCO.

=

HEI.

= DuljUe

de Saldanha.

Conformando-Me
com o parecer da Commi.são incumhida ~e Ií.
quidar o direit() que 01 Omcioes do Exercito t~em ao benefiCIO dtl
Carta de u,i de dere.ele, de J~lbo ultimo: Hei por bem Conceder,
em confot1Jt~de
do Arllgo qtílnlo d we.ma Lei melhorAmento dó
r.iQrm. ao -l?o.lo de Tenente Coronel, ao 1\1 ojo; refoIlhado addid.o

•

(~)
ne Primeiro Batalhão de Veteranos,
Joaquim A ntnio de Freitas; •
ao Major reformado
addido á Companhia
Provisoria
de VI'IE'ranoS
dosAçõrcs , Domingos Vieira da Silva. O Presidente do Conselho de
1\1 inistros , Ministro e Secretario de Estado interino dos N E'gocios da
Guerra , o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço dns Nt'ce.sidades , em dezesete de Dezembro de mil oitocentoe cincoenta e cin ..
coo
REJ, :;::::DUIJU4 de Saldanha.

=

o

Conformando.Me
com (I parecer da Commlssâo incumbido de li.
quldar O direito 'lua Q~ Qfficine:i do Exercito lêem no beneficio da
Carta de Lei de dcsesete de Julho ultimo i Hei por bem Dcterrni ...
ria;" qU6 lia confo(.midadj! do Artigo
sexto da referida Lei , fique S('1n
1
effeito a reforlllll conferida flo," D. cretn de dois de Junho do mil (lhoeentns cincoellta e um, flO'Corollel de Unvall aria , Francisco de Mel.
W Barachq t,. e que segundo di-põe o pllrnA"rl.lfo primr-iro do Artigo
actimo da DIe,ma Lei, iieja consideredo
Bngadt>iro Gruduado
, com
en1iguidade
de vinte e novo de Setembro
de 111ii oil('lcpnlOi ci,H'('lt'nlll
~ dois , I} llov,ameu1e refor rnad» llCl i~(}sto d., MiH(H'hlll dI' C(1"'POt
conforme Il.Lfi \!ig nte, O Presidente do Conse lho del\JlIli~lnll,
Mi.
nilllÍ'il e Recretllrio de Esl~cI(I interino dos l\t'gorio$
da (juNra,
o ti"
Ilha. aiiillJ entl!fldido e flt~a eXE'~'ulftr. Paço das N('cps~id:ldf'~. -m
l{Í!z...,ele de Dezembro de ",ii (>i~oçell~qi cincQenta e cinco. = UE!.

:::=.

Duque d~ SalrJ.anha.

Confortnllndo.M,
com o par~cer da ('omrnrssÃo incllmhid;;l ii....
Ii.
quidar t) direito qlle os OtfJcil\PII do Exercito têem IHl hl',wfirio da
Ç~rlll, de Loi de deioi€'te de J 1111\0ultimo:
Hl'i por 01'111Dl'terllJlIlAr"
que na (lQnJ'urlJlid~de do Art.igo I.."lo da referida Lei tiqllP $f'm ('Ifel.,
l() a r(!forml' conferida
por Decreto qe ttinla e IInI de Maio de mil
oitocel}tos Ci.flcoentn ~ um, 1\0 Coronel de InfanlNia,
Gradufldo e,o
• Dri~!1dei,o,
Thomaz de MIlgnl11ãci Cuutinho;
e que sf'''I,ndo dispõe
o paragrafo primeiro dQ. Artito 5elimo da !lJrsma Lei, sf'ja coosido.
,ado Brigadeiro etTectivo de vinte e nove de Abril de mil oilocf'lltol
cio('ot'nla
e um, (lOOl • Graduação
de Marechtd de Clllllpn dI' vinte
~ nove de Setembro dQ mil oitocentos. dnc<1cl\la e dois, f' novarnet,Ie
reformado no Posto de Tenenlo.. General,
cnnforme 8 Lei vigf'nle.
(> a)ro8idtlnl~ do COl\ieloo .ie }1iflililro., Mill~lro e ~eerctarjo de Rs.
tnçio interino doa Negocioi. da Gllf'rra, o tI'nba auim .·n'f·lldido.
e faça executar. Faço dai Necesl'dadci.
t'1TI dE'zest'te de DezembTO do
mil dilocenl i ÇÍllCONH o ci,,~ • = li E I. m: Duqtu; "" ·Qid~u4a.

- ..~.---

P#w Dl'c:relo. de 10 dQ cQ1'rellfe,
I.
~ar" IJOllflrt_ das vlillllagena <Ie Cnpitàes (ie J. a CllI,ile t, (li. 1\f 4Ijorl's
• Qriliuaqg., d()l~~~iQ).ento de I~fanLelill, N.°13" Ffqn.CI~ÇQ l\i 'rQ
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INSTRUCÇÕES
,

PARA O tNCERRAl\IEN'I'O

'

DE CONTAS DE VES'l'UARlO

ATÉ AO DIA 31 DE DEZEMBUO

NOS CORPOS DO EXERCITO
DE t8lSts.

Para que desde ? ~ia 1 de Janeiro de 1856 princlPI~ a vigorar?
novo systema de administração
da Fazenda Militar, pela forma determinada no Decreto de 27 de Dezembro de 18~9, publicado na Ordem do
Exercito N." 1 de 1850, cujo regulamento previamente se dará aos Corpos
I
do Exercito, ordena-se o seguinte: (//,.,.1. ~~!l'"
/fl/--/ «)
AnTIGo 1.°
Desde o dia 1 de Janeiro de 18õ6 os Corpos do Exercito receberão
por inteiro, e como parte integrante do pret das praças, a massa actualmente destinada para o seu vestuário,
§ 1.° Cessa consequentemente
o fornecimento de lanificios para o vestuarlo, feito pelo Arsenal do Exercito. Os Janificios existentes no mesmo
Arsenal, e aquelles cuja compra esteja contratada com approvação do
Ministerio da Guerra, serão vendidos aos Conselhos Administrativos dos
Corpos que funccionarem desde o dia 1 de Janeiro de 1856, e que os
possam receber com menor despeza de transporte. Os conselhos passarão
recibo dos lanificios que assim lbes vender o Arsenal; e paga-los-hão
~m prestações as maiores possi,veis, todas as vezes que se ,distribuir p~et
as praças. O Arsenal entregara com os lanificios o duphcado da guia,
que deve declarar o numero de covados, seu preçQ, importa,ncia e peso.
Todas as vezes que o Arsenal receber qualquer quantIa por conta
até final pagamento, passará recibo no duplicado da guia.
AnTIGO

2.°

Encerrar-se-hão
as contas de vestuário até 31 de Dezembro de 1855,
abrangendo todo o tempo que decorre desde 1 de Janeiro de 18~3, nos
Corpos que desde essa epocha ainda não encerraram e justarl\ID ~s contas á.s praças; e n 'aquelles que as justaram, desde o dia immedlato ao
do ajustamento.
§ 1. ° Previamente serão distribuídos ás praçasquaesquer
effeitos de
vcstuario existentes em arrecadação, uma vez que a elles tenham direito
e os necessitem.
~.J..._
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§
nhias,

O encerramento
de contas das praça-s será feito por compaem relação nominal, em fórma de balanQo-Modelo
N." 1.
§ :l.o Depois de verificado o encerramento
pelo Conselho Administrativo, este classificará numericamente
na columna da esquerda a antiguidade das praças credoras, cm relação a todas as do Corpo. Os duplicados d' este encerramento
(dados pelas Companhias) serão affixados
nos quarteis das companhias
respectivas,
para que as praças possam
reclamar, se se julgarem lesadas.
~.o

ARTIGO 3.
em conta corrente:
Em ·1·eceita. A importancia total do saldo (por companhias) resultante contra as praças; ~ das massas em divida para vestuario , abonadas nas mostras (por mezes): o que devem outros corpos concernen te a
vestuario das praças; o valor dos effcitos manufacturados
existentes em
<n-recadação (de'Clar~ndo-os,
~ pelos preços da respectiva 'fabella).
Em despesa: A importnncía
total do saldo (por companhias) resultan te a favor das pr~ças; o que os Conselhos deverem por objectos comprados para vcstuarlO; o que deverem a outros corpos relativamente
a
vestuario.
§ 1.0 Balançar-se-ha
depois a conta corrente, exarando-ss convenientemente o deficit (na receita) ou saldo (na despeza).
§ 2:° Havendo deficit se fará em triplicado a conta-l\1odelo
N." 11.Esta conta será entregue ao Commissario de mostras, que verificando-a
pela conta corrente, com ella haverá o processo ordinario para reduzi-Ia
a pret. corrente. de. mo:tra sup~ILlIll~nl~r ao de J?~zembro ?e 1850. !-Repartição de Liquidação pàrticfpará a de Contahilídade
a ímportancía
d'esto pret supplemelltar,
e .esta ultima ordenará ao Pagador Milita r que
quando o Corpo I~'o apresentar
o troque por tantas cedulas, que perfaçam igual quantia, quantas as quinzenas de massas para fardamento
que n'essa cpocha s.e devorem ao Corpo, de maneira que este ultimo
receba a importancla
d~ cada uma das cédulas, conjuntamente
com
cada quinzena de pret e de massas cm divida, que se lho pagar.
§ 3. ° IIavendo saldo se fará uma conta análoga á de que trata o §
antecedente,
conforme O-Modelo
N.O 3.
Com esta conta se praticara o determinado
no § 2. 0, a té ser reduzida a pret ger~J, c est entrc~u ao Çorpo. -Se
porém la importancia
tio saldo for maior que a das massas dó mez de Dezembro, o eommissario de mostras dividir.á o pret geral on1 tantas partes quantas as precisas
para que, sendo cada urna de igual importancia á das massas de Dezembro, perfaçam LOd<\,Sa importancia do saldo que se deve abater, de mancira que por esta fórma o saldo reverta á Pagadoria em prestações
mensaes (quando se pagar a segunda quinzena de cada mez).
0

Lancar-se-ha

3
. P~ra isto ficam os corpos habilitados, por isso que ou tinham esse
dinheiro em cofre cm numerario, ou em laniticios existentes no acto do
encerramento,
dos quaes se vae manufacturando
vestuario, que as pra~
{'as pagam por desconto no seu pret.
AnTIGO 4.
As praças que pelo encerramento
de contá ficarem devedoras pagarão por desconto nos seus prets vencidos: os soldados e anspeçadas a
!·asão de 10 réis por dia de vencimento util, em quanto não fiz~r parte
integrante do seu pret a massa até agora destinada para vestuano.
Depois que a massa fizer parte integrante do pret desconlar-se-lhes-ha,
além dos 10 réis, mais o equivalente d'essa massa. A todas as outras
praças, além dos soldados e anspeçadas, se descontarão 20 réis por dia
de vencimento util no primeiro caso, e no segundo caso addicionar-se-ha
a este desconto o do equivalente da ma S8.
. § 1.. Se alguma praça desertar ou morrer, d~ producto do seu espolIO e tirará o que restar, e caso que não seja su{ficiente, a~otlar-se-ha
o que faltar em mostra supplementar
á de Dezembro de 181)5 .
.§ .2. o
praças que passarem para outros corpos anles de solverem
a divida, se abonará cm mostra o que deverem no acto da passagem,
e nos corpos para onde passarem ser-lhes-ha
descontada essa quantia
por deducção na mostra, ficando assim a Fazenda inderonisada de similhante adiantamento.
ARTIGO !:i.o
Ilahilitados como ficam os Conselho A.dministrativos para satisfazer a
lodos os encargos, farão os pagamentos pela seguinte ordem de preferencia.
1.o Praça escusas do serviço ou. que tiveram pastisgem para outro
Corpo.
2. Dividas por compra de efleitos de vestuário.
H.· A outros Corpos por ajuste de contas do vestoario.
4. o Praça' que pelo encanamento
de cantas se reconheceram créd ras, pela ordem de ua antiguidade (artigo ~.o § 3.°)
0

0

U

ARTIGO

6'-

. Os Conselhos ficam responsáveis por toda~ as operações a~i~a detc_rJIJI~ladas, como pelos demais actos da sua àdministraçãc,
até !l. mspecçao
c final approvação das contas, que se levará a elJeito li medida q~l? se
:Icllarem pagas a DIa!; a em divida atê 31 de Dezembro de ~8.50, .
J\!slall pelos Corpos todas as contas do encerramento,
o que ~era immel!~atalDcnte participado ao Afinisterio da Guerra para os errCltos conveIII

ntes,

7.
dos Conselhos Administrativos

ARTIGO

§ 1. o O' actuaes

ecretarios

0

sê-lo-hão

dos Conselhos immediatos, em quanto se não concluirem todas as opes
rações do encerramento
e ajustamento de contas, e não estejam findoos livros.
§ 2. o Sendo necessário converter em numerario, para evitar a sua
deterioração, os lanificios existentes em arrecadação, cuja importancia faz
parle da receita na conta corrente, elles serão vendidos pelos preços por
que os distribue o Arsenal. Quando porém não se dê essa necessidade,
os lanificios serão empregados com preferencia
na manufactura
de vestuario a desconto. ~Os artigos dev estuarlo manufacturados,
que tambem
existirem na arrecadação da mesma maneira serão vendidos com preferencia a desconto, pelos preços da respectiva Tabella, como tinham entrado em receita.
§ 3." Para que o encerramento
de contas das praças se conclua com
a maior brevidade,
as companhias prlncipiarão
desde já em e boço o
balanço de que trata o § ~.• 'do artigo 2." preenchendo-e no que respeita o debito das praças !,l observações,
e em chegando o dia 31 de
Dezembro de 185õ lançaJ"ão o eneitnento (credito) c os saldos resultantes, e passa-los-hão a Hmpo.
§ 4 .. Por occasião do encerramento
da. conta da praça se lançará na
observação do registo Modelo F. (distribuição individual do vestuário}:
Encerrada
a conta até 31 de Dezembro de 181.iõ, ficou credor da
quantia de
#f,
réis, que recebeu (a palavra recebeu será escripta
quando a praça etrectivamente tiver recebido).
Se por qualquer casualidade
deixar de receber dir -se-ha : (depois
de
#f,
réis) que não receheu por ter desertado ou morrido em ... , .. ;
e se abateu em mostra supplementar
á de Dezembro de 1855.
Se a praça ficou dcvelto 11, lançar- cAla a seguinte observação:
Encerrada
a conta atê 51 de Dezembro de 185õ, ficou devedor da
quantia de
"
réis, qu~ pllgou (Ii pala rá pagou escrever-se-há quando
a praça elfectivamente
ti'\'~t plrgo).
.
Se por qualquer
nSlJltfidl\d~ praça tUio completar o pagamento, dirsc-ha (em seguida declarNçã'q da qüantia de JIue ficou dev dora): da qual
tinha pago
If,
réis, qtfando desertou, ou morreu em
o
seu espolio prQduziu
~
réis, e abona ram-sc
"
réis, em mostra supplementar' 'Ii d
zc'rn to d~ 1 'lS~.
Este livro é findO" quánüo Ilsb"im est~a preen bido, o qae será declarado no termo de encerrátttMfd
que n' l!ti' e lavrará immediatamente
á
ultima praça esaiptutàda.
'!ste tivfó sei archivado no Consolho Administrativo.
§ 15.° Á excepção dos livros 10.° e 11.°, que continuarão em uso nos
novos Conselhos, todos os mais desde o 1. o a té ao H. ° serão declarados
findos nos termos, que se lavrarão em cada um d'elles, á medida que
forem findando.
á

§ 6.0 Todas as operações determinadas n'estc artigo, que não podérem ser feitas pelos actuaes Conselhos, se-lo-hão pelos que se seguirem.

FORMULAS
DOS

TERMOS DOS LIVROS FINDOS.
No L." 4.° das Companhias:-Aos
de
findou este livro,
• licando competentemente preenchido; do que se lavrou este termo, que
assignaram todos os membros do Conselho.
L.° N. ° 1.-Finda
com a acta da ultima s.essão-não precisa termo.
L .. N.. ~L-Termo como o do L.o ~.o das Companhias.
L." N." a.-Idem.
Finda com o Conselho.
L .. N.. 4.-Idem.
L.. N" rL-Idem.
Finda com o Consel~o ..
L." N.. 6.-Idem.
Idem.
L .. N.o 7.-Idem.
Idem.
L.. N" 8.-Idem,
Idem.
L." N.. 9.-Idem.
Idem.
L.. N.. 12.-Idem.
L.O N.. 1S.-Idem.
L." N.. H.-Idem.
Estes termos serão auctorisados e rubriçados pelo General que .verificar as contas. -Oportunamente
e ordenara onde os Conselhos entrezarão os Livros findos, para ficarem archivQ~os.·
.
. Na acta da ultima sessão se fará menção: dos eO'citosde v~stuaflo
exi tentes cm arrecadação que passaraw a ~epresentar numerarJO, e da
ua Importancia: do lanifioios idem i dos ty,ndos ~o I1ospital, e dos pertencentes a in trumentos musicas c h~J1it;o' que pas am para o novo
Con elho.
§ 7.0 O producto de esp()ljQs ~xüten,t,e no dia da ultima s~ssãO será
immediatamente entregue
;Pasa~oúa, pe ~ fórw~ estabelecIda; c ao
\.r enal erá entregue a iOlporlane<!ados desconto fejtos até ao mesm?
dia, por artigos desencaminhados. O novo Conselho fará ? entregara
relação das praças que ainda ficam devedoras, declarando a J1nport~ncla
da dividas na fórma que o Hcgulamcnto determinará, para eontmuar
o de. conto pela fôrma que n'elle se estabelecer.
§ 8 .. Os aciuacs Con elhos de administração desde já fornecerão ás
pra~a , a desconto, os artigos de vestuario de que eJlas carecem, estabcá

6
- lecendo provisoriamente
a contabilidade mais adequada em simple cadernos.
Depois de publicado o Regulamento, os Conselhos passarão a contahilidade para os livros competentes.
Ficam garantidas as dividas que os Conselhos contrahirem para o
fornecimento do vestuarin a desconto, porque a Fazenda Publica COJ1tinuará , como até aqui, a tndemnisar os Conselhos do queflcaroni devendo
ás praças que desertarem f{ll morrerem.
Secretaria d'Estado 'os Negocios da Guerra, em 4. de Dezembro de
HW5. =J)uqlle de l','aldanha.

llODELO N." 2.
REG01ENTO DE

.

Conta d« aÚp110 de natureza de massa para uestuaria,
supplemf;ntar
mostra de Dezembro de t 855.
á

R~.

I/,

Pelo encerramento e balanço da conta corrente do Conselho de Admini trarão do dito Regimento, fica este crédor da quautir de
réis
(pOI1 extenso); importancia do deficit com que no dia 31 de Dezembro
de 1S!W se balançou a conta corrente, C que lhe deve ser abonada Gomo
massa para fardamento, na fôrma do determinado no § 2.° do. arugo 3."
das Instrucções publicadas na Ordem do Exercito N.".... de ....
Quartel,

etc.

MODELO N,· 3.
. REGIMENTO

DE

Conta de abasimento de natureza ele massa para uestuario,
supplementar á mostra de Dezembro de I 855.

Rs.

$

Pelo encerramento e balanco da conta corrente do Conselho de Administração do' dito Regimento~ fica este devedor da quantia de
róis
(por extenso), importancia do saldo com que no dia 31 de Dezembro
de 185:> se balançou a conta corrente, e que lhe deve ser abatida como
massa para fardamento, na fórma do determinado no § 3.· do artigo 3 ."
das Instrucções publicadas na Ordem do Exercito N.· ... de ..... de .....
Quartel,

etc.

(Instrucções e Modelos a que se r,{ef'IJ a Ordem do Exercito N.o

de 1855.)

o~

( :l ),
• raga;
e do N.· 15 da mesma A r 111 o , Domingos José Machoõo;
por lhes aproveitar o disposto no Dr-creto de 4 de Janeiro de 1837.
Batalhão de Caçadores N: 1.
Paro ter os honras,
e S .•Ido dtO Capitão, o Tenen to QUj1rtel Mestr .., Ro~
berto Joaquim Salemn ; pOI contar dez nnnos de Serviço neste Posto, •
C(,mrni,~,óes actmas,
O Capitão de Infa nteria 1'111 disponib 'idade, J(,50 José da Crllz;, p~r
ter sido nomeado pulo .Mini.Lerio do Reino , para uwa Counnissâo
do Serviço Publico,
Disponihilidade.
',J'pnentE', (l Tenent ele I fanteria, Sebastião José dp Sllmpayo; por ter
sido exouer ado da Commisfio f"1I1 que se adiava no Ministerio do RelHo.
3," llatulhâa de F4/~l'a(l,(),.
Major' effectivo , P. TI formado 1\11 C0tlfnf
id4lde do Alvllirú d(' lG tle
1)uz<'mnro de 1790~ fll' ndo add;d
aoil·~{ido Balll I11:10 , oM ..jnr
(jra?lwclo
de Inf!llltflria
I inaClivid\lle
\f,Ulp(lfIHla,
Hoque fl:nn .. • W1 Oe l\Z vedo,; prrr Ih~ III roxeit .. r O
igu 1:4 (;.!ta de L,PI de
17 de J ulho ultirno , II 'IR} o haver p d,dq ,'A'{ ,ido Julgado> HlCUpaz de Serviço aetivo , pela Junta Mtlll:.n'ue Sauue.
Pur Decreto de 1:1 do dilo meta
Regimento de Tnfnnteria
N.· 6.
Demittido
elo Serviç~, rOI assim o i,avt'r rr-quer ido , ~ niio ('s'ar c"mprl hl'lItiido nas disposiçõl's d~ Artigu 39'do
DE'{'reln com força de
Lt'i de' 6 de Ohlllbro de 18i>J • o Cirurgiào
Ajudante do ref'eJÍúo
Corpo, Jo.é Thomaz Ribeiro Fortes.
Po,. lJ.ec,.etm; de 17 do dilo meto
.
1J(,tolluío de Cora,iore, N.· 1.
Ajudante,
o Alferes, Mathias A 11;11 lo Mor('ira •
. ,
Regimento
de Infante";1I N. o ] 8.
Tenente,
o Tenente de In1anleria,
MUll( el das N"VE'I, que se achava em Com missão na Companhia de Sand" do Exercito.
(ommissc)es t!ctiVl~s.
O '{'pnente do Batalhão de Cuçild .res N: 3, João .l\bria de MagaJhães Coutinho;
por lN lido nomeado
pdo Minislerio do Reino,
para uma Commilo ão do Serviço Puhlico.
3,· Batllllulo de YelermlO'.
n.·formado n~, con(or id.~ll~do'i lV<l!á Il
de D zembro,de 1790,
. flc,JIIJo nJdldo ao rcft'noo Bafalhao.,
o J'ent'lIle. JoaqUim Ppdro
l\lalqlJf'~;
(lnr lhe apmveilfl em flj diáp siçõe. do Decreto de !23 de
Ü,,{l),!.r() de 18õ1.
.)..~*POH.TAH [A.
Ministf'~io da Gllerrn.
• I{epartição Militar.
j,a St'CÇiLO. =:==.t>,'vl'n~o vIgorar dpsd,' () l. de Janl',ro de Hló6 , o eyillclTla de AdfJll•.nblraç:\O"1!d l?azcnda ,\lll'lur, na parte relutiva no abono das mabsas

11
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COl\fPANHIA
REGIM ompanltia até 31 de Dezembro de 18 l) [) .
Saldo
resullante

taneia
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Os artigos usado, .que recebeu na
companhia,
foram: Jaleco e barrele.
Os que recebel1 na segunda companhia: capoteNa oitava: calçaJe panno e branca.
No regimento de
: hotins,
camisas e solas (se constar, se não, diser-se-be a importancia total dos artigos que recebeu nas dilTerentes partes; e o mesmo a respeito dos novos).
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Total-i
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~E"empjo

então(c) não Arpo
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(do cabo);

descontou

o
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~

o
Q<

<-

"<),

""''"

se porém

á praça,

analo:;a á antecedente.

Declaração

.-<

'"

'"

,

a praça

elTectlvamente

recebeu

esse credito,

e só lhe fizeram carga no actual quinquennio,

isso devemos a que se refere a Orde,,' do Exercito n. o 54, de 1855.)

por

(4 )
pnrn fardsmento , .como parte integrante
do prot das pmçns <lo Exercito, p"lo morio determinado
no Decreto de 27 de D(,zt'muro de 1319,
publicado nu Urdem doH"ercito
N.·} deJ8bO, econvinúo('tnqllnn.
to se nao publica o Rcgulamonto
para o descnvolvimenro
do mesmo
Derreto,
proceder-se
ao encerro rnento das COII tas de vest UIl rio a té 31
do corrente:
Manda Sua Mugcstude
El..ltEI,
polu Secr-tnria de
Estado dos Negocios' da G III'1'rn, que para este fim se observem os
Instrucções,
que fazem parte do presente Portaria,
e com e ll a bui.
xào assig-oadas pe lo Presidente
do Conselho de Ministro&, ~Iilli 11'0
e Secretario de Estado interino dos Negocros da Guerra,
P,IÇO dlls
Necessidades , em .j, de Dezembro de J8.')[).
Duque áfJ Saldanha.

=

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

Sua Ex" o M.lTcchal, deterrnrua que 08 Officioee abaixo mencionados tenham os de~linod que Ihc~ vào designados.
RC;:/lIl1l'nto de ('(ll)ollaria
N.· 1.
T('ncnt(~ Graduado,
C) Tenenle
Graduado
do Hcgimento de Cevnllaria i'i: 6, Anlonio Franeisco ('.wlho.
lIalnllt,;o de ('lIf(/dm'cx N.· 2,
Capilão da [) '" Companhia,
o Capitão do Batalhüo
de Cnçadorca
N.·!!
A lexandr« Cezar .\timo1.O.
,
.JJiltat/l,tÍo de ('lIfadores N.· 5,
CnpitrlO da ·1,," Comp-mhii , o Capitào
do Batalhão
de Caçador es
N: á, Antonio Jouqllim Simõrs,

Regimento

de l nfonteria

N," 2.

Capilão Gradlllld<t, o Capitào Graduado
do H<,gimento dto Infllnl>.
rio N. o 1[), Chri~tovrlO Amaro Frl,dl'rico;
f1cltlldn I'xollt'rlldo
de
:Ajlldallle de ürd,..ns do Sr. COO1Ill,lll(tlllle
da n. Divib;lo l\lditar.
Hegiltlenlo
de 11/j'l/1t1uifJ N.· !lo

Alft'res,

o Alft'res do

It.'!{imt'fllo

UI'

IlIfllnlNia

N,·17,

Loureiro c VII CIl 11('(' II(lg ; 1'<'ln (lNiir.
Re/{inu:/,to
de Inf(lIttul(J
N.· II.
Cnpitão da 7.& COlllpanhill,
o ('npitào do ){('ginwllto
~.' 13, Antonio PUlllphdio de HOllS3 Corl' ltcul.

FornHnuo

de

Almeida

o

Marf'chnl,

-'>.- ;"(
..
-

IJIllndu d('durur
Aspirnnll' II Of'fl,,;al, por
,,~ achar comprell!!ndido
lI(li di5p(lsiç()~'8 da
L i. dI' 17 d ,0\','111.
bro de 13f.l, e {) ue i\hril dI' lnl;>, o Cabo de E (I" dra o" l'l'g't ..
mento Uélufanleria
N:3,
~lnno(·1 L"jz Pl:'rcira dt'AruuJn Ullloza.
1.. ençll' reJ.f,dwJa. cow;cdidlll aos (~Ujc:, { , tI m •.to tu ~'tI.#".
Ao Se··undo '!'('lIent(! dn Q: BI·lrillle.tlo d,' ,\l'IiIlINia,
J é (ioIlÇ. I.
VI'S '[,11111\,
<1":""e dia:
a ('0111 çar em Q I. dn "(ln IIll' III'·Z.
Ao T('IH'llte
do I \'gimento de lnLul "10 :-.. •• 1&, J II 111111 icohiu
Agous, quarenta dius.
SlIa

Ex,'"

de Illfantcri.

.R'~

O Chefe inlerino do Júlado Afaior do E~;-:--:;

~.

~/.

MODELO N.o 1.
COMPANHIA

REGIMENTO DE
Balanço de encerramento

Artigos que receberam e sua importancia
:::........:;_-;---r--~-...:...:_-_:_--,--r-_1resullante

_________
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1-- .....
----_·

ás praças eilectivas desta Companlda até 31 de Dezembro de 1855.

de contas defardamento,.feito
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Declaração analoga á antecedente.
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Ou que compelir de massa para vestuario por cada praça.
Se.a praça não recebeu o credito que lhe resultou por tal encerramento de contas, praticar-se-ha o que se indica no segundo e%emplo (do cabo); se porém a praça elTectivamente recebeu esse credito,
então não se menciona tal credito, como é claro.
(c)
A respeito do debito em que ficaram as praças peJo encerramento de contas até 31 de Dezembro de 185il, de certo nenhum CorlJoo descontou á praça, e s6 lhe fizeram carga no actual quinquennio, por
isso devem-se debitar as praças pelo que ficaram devendo.
(Modelo a que se refere a Ordem do Exercito n. o 54, de 1855.)
(a)
(b)

<:..o

DISPOSIÇOES
DE EXECUÇÃO PERMANENTE, PUBLICADAS NAS ORDENS DO EXERCITO,
DESDE N,· 1 A Q3, DE 1355,
N,· 1 de [) de Janeiro, = Determina
que os Officiaes Infe~iores,
Cubos,
e Anspeçad as , criminosos
por deserçâo
, tenhafll
[ia ix a de
posto,
logo (11m seja a mesma deserção
qualificada
cm Conselho de
Disciplina;
e da mesma maneira
com aquelles que tenham comrncttido 011 vierem
a comrnetrer
outros qUllcsqucr
crimes,
quando
condemnndos
em Conselho
de tiliNTa,
passe cm julgado
o Sentença
condemnatoria,
ainda que este castigo
não tenha sido expresso nu
mesma Sentença,

-

..~<?<.-

..

[) de 13 de Feeerciro, = Determinando
Que o RegllIlcnto
de Granadeiros
ria RAINlIA,
passe a denomillar-se·
Regil~enlo
de
lnfanteria
N.· 2 =, e que o Regimento que tinha este N. passe a
_ N.· ]8.
N,·

=

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

.

N.· 6 de 17 de Feeereiro, = Determina
que o Regimento de
Infanteria
N. o 13 tenha gola azul clara,
e canhão do mesmo panno
da farda.

-->--.h~*= Manda pôr em

N.· 7 de 3 de Março,
mento

para

o manejo

-ól~.

das armas

execllsão

_

o Regula-

de percussão.

N.· 8 de 13 de Março. = Que os Cornmandantes
dos Cor~os da
Arma de Cavallaria,
não forneçâo cavallos aos Officiaes que nao es·
tejão no Serviço effectivo
do He:rimento.

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

= Mando contar a todos os individuas
que tiverll!n b~ixa por t~rem COIIJ pletado o tempo de Serviço., ou por
]1f1'V~rem SI?O Julgados
rncapazea
de Serviço activo,
e depOIS SI' .tor.
narao a alistar,
todo o tempo que anteriormente
tiverem .s rvido ,
lima VPZ que não tenham
cornmettido
desorçâo
ou r>utroS crunes,
Publíca
a Circular
do Con mando
ern <. l,efe de 14. dt,Outuhro
de
1Bb'i, ru'( mmeudandc
o cumprimc nto do Decreto
de 14 de Serembro de ]846,
sobre o modo de informar
dos sellssllbordinlHios;
ord".
na ao RleSlJlo tempo
que as mesmas AlItllOridadf'~
qlle tCllham de informar dos dilas seus suhordiuudr-s
, 08 advirtâo
dI' suas fllltas, primeiro
.em particular ~ não tendo emenda, publicamente,
II reincidindo
será
N.· 10 de 31 de Março.

•

(~ )
registada a competente nota nas inforrnaçôos , que serâo patentes a05,
intercssados , par!l dcclararem por escripto , se com cllas se conforrnâo,
Substitue o castigo de baixa de posto temporariamente
aos OfTJ.
ciaes inferiores, por prisfio , pr isâo fazendo os guardas que lhes per.
tencem , prisão rigorosa,
e prisão rig:-,ros_a com o pret de Soldado,
seg undo as eircunstsucias
da culpa;
sendo tambem estas penas ap.
plicadas aos mesmos Officiaes inferiores, pelo tempo que os respectivos Commandantes
julguem,
em lugiU do calligo de irem
recruta
em ordem de marcha.
á.

---.~.=

Mand-a contar para accésso aos oro...
ciaea que lenhum. estado em inactividade
tem,poraria sem vencimento pelo haver requerido,
os annos, mezcs , e dias de actividade 110
ultimo Posto; para que comparando-se
com os annos, mexes , e dias
que cantão os Officiaf's da mesma classe. se conheçam quaes sào 01
mais antigos,
ou oe de menor antiguidade.

N.- 12 de 24 de Abrit .•

-~*--= Declara que

N. o II'> de 10 de ltfaio.

na conformidade
do A-vis'l
de !iH de Abril de ]82·1, t não se conta para cousa alguma,
inclusive
accésso , o tempo que 011 Otliciaes estão presos cumprindo Sentença ,
ou por crimes de que não são absolvidos.

---.~.---

= Recommenda que os Officiaes com o
, quando promovidos a 'I'enentes , devem ficar
na conformidade
do Decreto de l~ de Janeiro

N. o 16 de 11'>.de Maio.
Curso de Engenbetie
addidos aos Corpos,
de 1837.

_*lt:)V'<*--

N." 20 de 112 de Junbo,

=

Manda recommendar
a observancia
do disposto no Artigo 51 do Ilegulalllenlo Geral do Serviço de Sande
do Exercito,
de 2 de Dezembro de 181'><2, devendo ainda as Juntas
reconhecer de um modo preciso se as circunstancias
physicas dos ins.
peccionados indicam o uso das ag uas thermaes , ou de outro tratamento para opinarem conformomonte
a esta ohservaçâo , e procura.
Tem mesmo saber se dQ tratamento
p-Ias nglln~ thermaes I'DI annos
successivos cada um dos inspeccionados
tem colhido 011 não provei.
to, para se evitar assim a repetição de licençns n individuos que
nenhum partido salutar têern tirado , 011 8 quem outro tratamento
seria mais proveitoso,
assim como a alguns que estando resrahelecidos, pretendeui
comt udo continuar
a usar das agUlIl t fundando-se
em preconceitos
parlicuJarl's.
HE'commend..ando aos Commandantps
das Divisõe., Commandan.
tl'S dos Corpos,
e mais A ui uoridllde. Militares,
a sua maior ntten.
tüo na factura do expediente relativo a guias e mais documentos que
devem acompanhar
as praças que mudam de de.tino ou passam a

( 3 )
outros Corpos, entendendo-se
reciprocamente,
quando 'estes se não
acham conforme as Ordens em vigôr a tal respeito, a fim de se conseguir a sua clareza e exactidão.

-.~~.-

= Publíca a Carta de Lei, relativa á
maneira de regular a Promoção
dos Picadores,
determinando
ao
mesmo tempo que os Alferes Picadores que tiverem completado,
ou
para o futuro completarem
cinco annos de Serviço cffcctivo neste Posto, sf'jam promovidos 8 Tenentes Picadores.
Esta promoção,
porém, não poderá ter effeito para os aetuaes,
sem q ue haja informação do Commandante
do Corpo, 011 Chefe do
Estabelecimento
em que estiverem servindo,
e que pela informação
se coo heça que elles estão aptos no jogo de espada e lança, no manejo de clavina e pistola, na equitaçào militar,
tanto no que diz respeito á instrucção dos homens, como ao ensino dos cavallos nO\'08;
que são. robusto.s, e que L.f'U1 methodo na instrucção dos recrutas, e
qlle estao em circunstuncrns de ensinarem
o~ cavallos novos,
Q,l1e nenhuma praça será promovida de futuro ao ~(l~to de Alferes Picador,
sem que tenha as habililllções
acima eXI~ldas, .e que
tenha servido , pelo meuos , em um Corpo de Cavallarla,
dOIS annos, I'jue fez exame, e foi approvado nos elementos de geometria.
em qualquer Estabelecimento
de I nstr ucçâo Puhlica.
Os Tenentes Picadores,
quando comple ta re m cinco annoade Serviço effecti vo neste Posto,
serão promovidos
a Ca pitiics Picadores.
Os Capitães,
Tenentes,
e Alferes. Picadores perceberão os vencimentos correspo?d.entes
á. PUIlS Grad.uaçõ<,s,
e por caso algum t
lhe póde ser permittido o passar a Officiacs de fileira.
Os Capitães .Picadores logo que. tenham completad~
dez a~nos
de Serviço affcctivo neste Posto, terao o augrnento de vmte e CinCO
por ('C II to do seu Soldo.
A reforma dos Capitâes , Tenf'ntes,
e Alferes FicadClles, terá
Jogar sómente q,uando a Junta de Sande os julgarem totalmente incapaZ('8 de Serviço,
sendo regulada pulo Alvará de 16 de Dezembro de 1790.
•
Faz puhlica 11 Carla de Lei ern que manda reintegrar nos Postos de que foram demilliJos,
se assim o requererern , os Officiaes do
Exercito que foram domiuidos do Serviço Militar, pelo haverem pedido, em virtude de motivos politicos,
desde ]0 de Julho de 1849.
A reintegração
não confere direito ás Promoções feilas, nem aos
Soldos, nem a q"lIe.qll~r outroe ,encin~enlos correspondentes
ao tempo, durante o qual 01 interessados ell1verem demluidoeN.- !23 de 28 d~ Junho.

h ..

IÇO 1S
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DE E rrsci
PEIl\L\
'E:"JTE,
DE.oS DO J~XEH.Cl'rO,
DESDE

PUBLrC;\D'\S NAS OR."!2J, A õJ, DE 13,)';.

=

N,· 25 de 10 de Julho,
Que 90S individuos
que se aprosentam de deserção, .e averbe no Livro de Registo
a e,)mpet,·ntf' obser>
vaç:i.o pela fórmn sezuinte : = Presente ds de:erçâo voizmlariamente, O" sendo pl'e',o CI~l • • • A_Cllaltrio-se prêso na Cadé'tJ de ' •••

pelo C1' me de • • • fOI reconhecido , O1./, dectorou-se de.ertor de.t" Cor»
po em • • • e entreglU pela .âuthoridode
Civi~ á Mit,tar em • • •

--*~~.= QIl~

N," 96 de 17 de Julho,

ás praças
de pret Alumn<l5 dlL
Escola
do Exercito,
se lhes passe gllia para recolher ao Corp.o u que
per tencere m , no principio
do ruez seg uiutc áquelle elJl que deixem de
pagar as prestnçôes
de~iglladas
para abertura
e encerramento.
de: ma,lrlctllas;
e quando
estt'8 Altlmll08
por qualquer
circums!SnCHl
interr( mperern
a Irequencia
das Aulas,
se Ihf>s njustarâo
entao suas contas tant<_, para se obter por desconto
no! preta o saldo (JI~e deverem
de m at ricula , como para se Ih"s restituir
o que tiverl'm .I,u pn;o por
conta dos encerramentos
; ficundo depositudo
no cofre da Escola a nnportando
respectiva
aos Alurnnos fallecidos
durante- II frequpndn,
oté
tNPm novo desrino,
Q'le os referidos
Aluunos
percam
o direito dos
('X1I1II('8 e x t ranrd inar ios depois
das férias de 1\ <rosto e Setembro,
qU8n"
d'~ m~tr.ctI.
o,) hlllt'ct'delltelllt'ttlt>
Ilã" tenham
png-o os encerramclI't(,9
)IH; e I] tI(· aq uell.>!! A 10m nos que nào flwreOl
O exame ordlnano,
Olt
n',II(, hntlvPreOl
ficado reprovados,
leudo UIlS e OlMOS direito a 1'a2(\.1" fxtraordlllflriaRlente
d('poi~ das ferias grl ndf's, 5Pjalll otrigauo5
n rl'qucrer
as compctentps
J C('nças olé ao dia BL deJulh.o'
o O pog~r
a import8n('ia
das reópectivas
Itceneas e multas estabeleCidas
por LeI,
I tE' ao dia 25 de St'tNnhro
de ellJa anno,
e quando
deixl'm ~ntht
eles prnsos sem havprl'lrl cumpridn
e~tas di.po.ições,
pl"rrH'll IgualDlente o direito de fazer t'lI.traorclilJoriulIle,lIte
e1tallle em Outllbro.

-.>{r:~.-

= P~;blictl 8 Carta dI-'Lei, em fjue pl"!a
ql1al as (~ro~tlaçóC's
em C)uaC'squr_:r 1'051('8, por efTpjro .de pr~lertçao
JHlra li ('!leclIvidade,
legundo a Eàcaln da Arma f(~pt'cttva,
sao ('o~.
t;jdt'II11los nn occaiião
de reforma,
como
EC fn8sf'flI
Pmtn!
"fTd!U.
vos. A mesma
Carla
de Lei manda
que 011 Oflicror! que desde o
dlll II de Julho
de ]843 rêem lido reformados,
prou)Ovidos,
oupas.ados a Praças, .cm accésso, e a Veterano:J, pelo terem pedido,
011
N.· 30 de 7 de Agosto.

•

(-2 )

se

segundo a Lei t- mas que na época cm que tiveram esses deslino3
aehassem preteridos conforme o ex presso no A rligo 2. o da mesma Cnr»
ta de Lei, sejam indemnísadosn'esS!l..lIituaçõ
s seo pedtrcrn , com os
Postos qu.e lhes perteuceasém
na data ern que obtiveram
essee déspachos , ficando porém suge'tós ás presoripções
do Artigo 3.Aunul» lambem a.~ reformas coneedrdas
aos Ofâciaes que as não
sollicitassem , ou que não tivessem sido antes julgados iucapazes dI!
Serviço activo pela Junta- Mlli.tar áu Saude , se assim o requererem,
levllndo.se eUI conta ae.tes-Offici;lcS para o effeito de nova reforma ,
o tempo) que tenham estado n 'e ta situação.

--.>_"~"'-

31 de 11 de- Agosto. = Pllblica a Carta de Lei pela qual 01
Empregadcs
do .E.i.ladtr Maior do Hospital de Iuvalidos Militares de
Huna, são escollll,dos dos .do QIl.ldro effectivo do Exercito,
011 de
entre os Ofüciaes dos Classes inactivas, se o Governo assim o julgar
vantajoso,
---___"-:::o Ra~ oublica outra Oarta de Lei , pm qlle
$C manda parll os Corpo!! de Veterunos , nos postos 11·g-a.lmnnlf' l>ti..
quir idos , os Officiaes Euferiores do .E xerci lo , e das Guardas MUl'ici.
paes de Lisboa e Porto, .qu~ tiveram baixa por motivos pol iticns posteriores a seis de Outubro ded346,
urna vez 'que tenham 20 an nns
de bom Serviço, em que lhes será contado o tempo que desde flt]u ..l.l
la data tenhajn estado fó(a do Serviço. As praças de pret do Ex!'r.
cito, e as das Guardas Municipaes,
que por motivos de molestia nd.
quiridas no Serviç_o se i~posjjbjl.taram
de continuar no IllPsmn, sen.
do as.irn julgadas pela J Uflt~ de S3ude, passarão a. um dos Corpos
de Veteranos.
ainda que. não coutem 20 annos de Serviço,
As praças das GlJardQ.i~rn..:ip-1W&
que souherem lêr e pscrpver,
continuam 1\ goz.ar dQ paneflcio disposto no Artigo 1.. da Lei de 2.~
de Fevereiro de 1838.
-----....
=+> PuMiea olltra Carta de Lt'i em qUE' fflz np.
pJicDveis as disposiçru:s daCartll de Lei de 22 de Julho de 1853, aos
Empregado$ do extiot!to Q~(nii6ariadu;
incluindo-se lnmhem aqlll'l.
]e. me~mos a quePl- ~Yer •• c! apph,cfldo li Carta de Lei de ~l deAg~~
to de 184-8,
I
II
.

N.

o

~"~411_

N.'" 33 de ~3 lle Ag.flrfo.t d

Publl<'a a Carta de Lei, em que se
manda contar C(8)Q ~1l1P1' d" ScrtfÇp n_íosCorpol! para os erf~ito!! do
Artigo 36 mo DeCf·etn ç."Q fôtqa 'de Lal d~ 1.2 de Janpiro de 183T,
80S indivíduos
qu~ ollqullPm i>or. ~mlllt.são
logart's do QuAdto If'gal
do MlIgister~o, em <.tul-'l,t"ftl' E.stal:>eleeimonto de IlIstrucçl~o depen>Oj
denLe do ..Minis~rjQ
Gljerr~'J

ao

-

,~~*,~

• ....-.,

N.· 42 de 30 de $4telliPrp. ~ Bu.blic:a

I

lÃ

C1;\rta de Lei pela q~lal ...

(' 3' )

nm

Capelfa denominada d~ Runn e Trucifal , fica incorporada
bens
que ccnstttuern a dotoçâo do H.n!>pltal de Invalidos l\!ilit.fel de Runa.

-!t~.-

.

de 8 de Outubr(). = Que os Officiaps mandados reintegror p('la Cartn dp Lei de 17 de Julho ultimo
devem ser considerados auuidos UOb C01p08 de Veteranos para onde lhes foi designada a
po:;~agllm.
)I{. o 4::1

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

N" -15 de Qó de Out"bro. = Que em Indo, 81 Parada, Geraes,
e EXNcicl(l8,
na occa,,J:1o do l\lnr har elD Revista. 5C toque nnica111.. 111(' fi ,"Iarcha cOlllpo;ta
pelo Prnfessor, João Guilherme Daddi ,
qu» n~ n"l~icns 1"f't1nida~toe ram ria Presença
de Sua Mllges~ade EL.HE[ O 81OI1hor D. P.EDH,O
V, no dia da Sua Atclllmaçuo.
I

~~.-------

=

Q ie o nltlmo Post ') a que se redo ,\:tini!rlerto da Guerra
de 14 de Abril ultimo, pare o
~"';(;"I~IO do tt, lP.( que
01 Offil'iué
se .ru conta do!St'r~iço, é 0. ui.
tuuo I «sto e1l"'Ctl\'O corno se doprehen.le
da leLra do citado A\'IBO,
nào se Jlodendo enteuder
, nem applicnr
ús G aiaOuoçÕt'I.
JY.· 41 do 1.· de

íoeembro,

ferI> () Aviso

_____ ~~~_~

•••

19 de 17 de Novembro.

==

I

Q!I. Iodas

38 praças de prel ~ns
('MP' s do h"~lcil",
que 56 acharem
IttHelites dos Corpos p~r motivo
1. gal, e <f re [en hntn b m cOITIlv)rllUOf>oln e caphcídllde,
sf'Jom (:0!1tlHllpl.d()~ IIJI" P'O!ll ÇOl5 de Offioia ...s Infuidre ; de''f'ndo
SPr cdmittid 8 ti r-x arne mlla vez qllt' sl'jnln 6fft!ctiYil nos fmstnS immcdillD'll'nlO
J

-.~
=

illteu res. sendo pre"iamenle.
com parecer no (.oncurso.

avo sadlls para
I'

1

qlle tenham

tllmpo

de

J

~

N. o 51 de 6 de UeJf.embro.
D t:er.nimn qll~ ft applirRç?".da Cor.
ta de L"i d .. 17 de Julho ultimo, que conCf'd" atem aonllwd08 nos
Cnrpo@ de Vt'leranos 05 indi,iduoS que- 91>11:10 OITI(~ae! Infe,iort>!,
ti.
Vi'rum bajxa por motivos polilit'os,
cOlltáJIG'-S ..lhe! para esse fim o
t~mpo que ('stiverem com baixa.,. st'ja ('xl nsha ás pr~8S que n(',tas
CJrCI Ilslalléi8,; de novo se lIlislntam .01
al'ÍurueÁte
J108 Cotpol do
:Ex?rc .Lo por lião dever"m e&las ficar em peiorf's circlI(lIslanclas
do que
os IndlVlduos cllnlemplads
ft<ft refê. ~
Gitt't!r de Lei.
.
__
....--::= Fttblica
sTabeH~~
.~ e 9 ('ofifeccf<\na.
(las nlY J\rsf'nal do.Exer<lilO,
d. S J1Têqoir' qll(}Q(~
rti 1)8 dOICorpót
8e
deve ))agor o nrê to e trabalbo
dI! lima da'P",~çt} ljlJC'
AnJMllJ1 deTe f"rllect'I' f rj dos, .(l que' o.' C~r~o1J q~tQtlI flllJtR'P tlqllélle Auenal
pelos prêqo8 dl'!~ig ladoS' na l'A'ohdu dlls Pl~SNHt$ '} tellll!!.,,1
. .
= Que n pin"".'·dtJÍ:i <lI.lp.Clbs do Mah~lhl de
Arttlht'rlo
r.as Praças de G,",",
~!{~
-etJlno fachina, empreglln.
se IA'elilll flVlVJÇO os Ar\Ílhei,O'8 SerVente.
1I(,!t LUslwarnento8
estaeio-

( ·t )
nodos ao tempo das pinturas nas refer das Praças,
e que a numera~ão e calibra,.ào
~os mencionados objectos,
seja feito por conta do
Arsenal do Exercito.

---.~-<.---

N.· 62 de 16 de Üezembro, = Que os Officiaes que tem regres.
sado doe Provillcios Ultramarinas,
por hav- r"(I1 ultimado o tempo
da Com missão 'para que foram despnchados , se faça proposta n fim
de serem collocados na disp ini l.i'Idade , declarando-se
esta circum«
.tancla.,
e que em quanto EOS que tenbam rl'gressado
nào havendo
ultimado o ,,·mpo da clatl~ula com que foram despachados para "Ser·
virem n'aquellas
Províncias,
se faça tarnbem proposta para serem
eollocados nos Corpos em que hllja vacut ur a ; mas no Posto antecedente soem que foram despncliados , declarando-se
o motivo; ...qua ndo se não offerecer vacat ura em Corpos,
SE' faça
proposta
para do
mesmo modo, e respectiva declaraçào , serem collocados lia disponibrlidade,

--.>-~.-

N:" 6i de 31 de De'1.ernbro. = Manda publlcar A~ competentes
Instrucções pora por el las se proceder ao encerramento
das Contas
de vestuario , até 31 de Dezembro deste anno,

BOVIIIENTOS

D'AR1\IA,

ou

MANEJO PARA FOGO
DOS

CORPOS DE INFANTE RIA DE LINHA, E CAÇADORES,
QUE FIZERE~I

USO DA ESPINGARDA

DE PERCUSSÃO.

LISBOA.
'1'YPOGRAPRIA

DE 10SÉ lIAP'1'IS'1'A MORANDO,

nuA. DO MOINHO

DE

185

VEIfTO

Õ.

1'1.0

69.

a

....

t

Movimentos d'arma, ou manejo para {ogo dos
Corpos de INFANTERIA DE LINnA, que fizerem uso da espingarda de percussão.
1.o

r

MOVIMENTO

(tres tempos.)

§ 1.0 1.0 Volta-se a espingarda com a
mão esquerda até que o teiró do cão toque no
corpo, e leva-se a mão direita a pegar no delgado loge por baixo da volta do guardamato.
2.° Faz-se um oitavo á direita, e ernea-se
a espingarda com o corpo, abateodo-a sobre a
.,; mão esquerda, que irá pegar-lhe por baixo do
~ I canudo de vareta de baixo, com o dedo polle~ -{ gar estendido ao longo da coronha, de maneira
~ que fique o cano voltado pora cimo, a boca deste
~ lia direcção da frente primitiva, c na altura dos
olhos. a ehaminé correspondendo ao meio do
corpo, o delgado da arma apoiado COntrao corpo, duas pellegades acima do cinturão, e oco ..
tovello esquerdo unido ao corpo: doi" - ao
mesmo tempo que a mão' esquerda pega, como se disse, no espingarda, colloea-se o dedo
lpollegar da mão direita atravessado sobre o tei-

I

I

•

,
(ró do cão, ficando os mais unidos a segurar no
delgado junto ã volta do guardamato.
3.° Força-se o cão sem aspereza ou precif pitação, com o dedo pollegar da mão direita,
~
ate o pôr 110 descanço : jsto é, até ouvir o som
~ produzido pelo dente da peça de armar ao eu~ ltrar no entalhe de descanço ; e depois, empunhase o delgado com a mão direita, ficando o cotovello direito unido ao couce.

.~1I

2.°

(

MOVIMENTO

(um tempo.)

§ 2.0 Passa-se a arma ao lado esquerdo.

impellindo o couce para h~ix_o com a mão direita, estendendo o braço esquerdo em todo o
seu comprimento,
e virando a vareta para o
~ corpo por meio de uma volta rapida do puuho
f esquerdo: dois, - deixa-se escorregar a arma
~ ~ pela mão esquerda até assentar o couce no chão,
ficando a boca do cano a corresponder ao meio
~
da largura do corpo, na distancia de seis pollegadas, o talão do couce na linha dos calcanhares, .e a contrachapa dos fechos unida â perna esquerda; a mão direita logo depois de im\.pellir o couce passa a abrir a patrona.

I

II

~I

I

,.

o

3.°

.Mo\'mli~To

(dois tempos.)

(

§ 3.° 1.0 Toma-se o cartuxo entre o deI do pollegar e os dois immediotos, e leva-se a introduzir entre os dentes II parte torcida ou dobrado, fechando os dedos restantes, e passando
õ a mão unida ao corpo.
~
2.° Rompe-se o cartuxo até á pólvora, tor~ cendo ligeiramente a mão para II parte de denL -( tro, sem mover a cabeça. e seguidamente abaixá-se 8 mão direita á altura da boca do cano,
F::: de sorte que fique o cartuxo vertical, os dedos
pollegar e os dois immcdiatos apertando 8 abertura do cartuxo junto á boca do cano, os ouI tros dedos encostados h parte anterior do cauo,
t.e ti palmo da mão roltade para o corpo.

II

~I

I

4.°

(
õ
~

I

I
~I
-E

(um tempo.)

~IoVH[E~TO

§ lhO Dirige-se

8

vista momentaneamente

ii boca da arma, e elevando o cotovello direito
á altura do punho, vaza-se a pólvora dentro do

cano sacudindo o cartuxo: dois, - em
~ -{ introduz-se 11 bala e papel, rasgando
passa-se imlllcdiatameute
11 pegar
na
~
logo por baixo d~ cabeça da m~sm.n,
dedos pollegar e Index dll mão direita,
lo cctovello direito abatido.

I

seguida
este, e
vareta,
com os
flcando

7

6. o

(

lUoVtMENTO

(tres tempos.)

$ 6."

LO Sobe II mão direita 8 pegar em
na extremidade da vareta, estendendo-se
1 o braço direito em todo o seu comprimento, e
eorrendo o dedo potlegar sobre II vareta, que
deverá encostar-se 80 cano para não cahir.
2.° Acaba de introduzir-se a vareta com
~ força, ficando os dedos pollegar e index 8 pe~
gar na ponta da vareta, os outros dedos fecha~
dos, com as unhas para baixo e o eetcvello direi to lia altura do punho.
3." Dão-se duas paneadas seguidas e fortes sobre II carga, conservando a vareta segura
pela extremidade, como no 2.° tempo, porem

I cheio

I

1
I
I

Leom o cotovelle abatido.

7.°

I
~I
~
T
~ I
~

(ires tempos.}

1.0 Obriga-se a vareta, por um
impulso da mão d~reilll, a sahir do ~ano ~etade do seu compnmento,
levando immediatamente a dita mão á posição do primeiro tem-{ po, de tir~r "ar~la (§ 5.°)
.
2. o Aca ba de tirar-se
a vareta do eano eslteodendo o braço direi tu: dois, - e fechando
os dedos ,"oh'ê-se rapidamente a vareta, fazendo
girar a cabeça da mesmo, junto ao lado esquer-

(

s,

MOH:\IENTO

§ 7.°

8
(do, a ficar no prolongamento do canal, com a
ponta ou rosca logo por cima do boquim do
canudo de vareta de cima.
3.° Introduz-se a ponta da vareta no canudo de vareta de cima, dirigindo para esse
fim a vista instantaneamente
e sem mover a
cabeça, ao boquim do mesmo canudo, e em
segu,ida, desce:se a vareta. 80 lon?o do canal
~ até a mão: dois, -leva-se
immediatamente
a
<::S
7 ~ mão direita a pegar na cabeça da vareta, com
os dedos poIlegar e índex, ficando os restantes
~
fechados com as unhas para baixo: e acaba de
se metter a vareta, no canal da mesma: tres,
- leva-se a arma com Q mão esquerda á posição vertical, com ~ boca defronte do hombro
esquerdo, ficando a mão direita aberta com a
palma voltada para baixo, e os dedos unidos: o
minimo assente e carregando sobre a cabeça da
l,'areta.

I

I
I

~'I

~I

I
I
I

8.°

2r

S; 8.°

(dois tempos.)

1.0 Eleva-se a espingarda com .a
que descerá a pegar-lhe por bOI~
XO
de
vareta de baix.o: ao mesmo
...
Il.
,tempo a mão direita vai empunhar o delgado,
~ -I e abate-se
a arma com 3S duas mãos a ficar
lia posição do 2.0 tempo de cru;;ar armas (§
~ . 1.°); com a differença de passar depois a mão
Q:; ldircita a abrir a bolsa das capsulas, e de se

~ I mãodoesquerda,
canudo

,

MOYll\lENTO

~I

9

I

(introduzir nesta os dedos pollegar e index da
c dita mão, ficando os outros unidos e estendidos
pela parte de fóra,
~ f
2. o Toma-se uma capsula com os referidos
~ dedos pollegar e index, e leva-se a mão direita
~i chaminé, ficando os dedos annular e mínimo
dobrados e de unhas abaixo, o dedo maximo
estendido para ajudar a. colJocaç~o d~ capsula~
~ esta por cima da chaminé em disposição d'alh
~
a collocar, e o cotovello direito naturalmente
lrecolhído.

e

t-I

á

~I

9.°

(

:MOVIMENTO

(um tempo.)

$ 9. Abaixa-se um pouco o cabeça fixando 8 vista sobre a chaminé, e colloca-se
nesta a capsula apoiando fortemente o dedo pollegar na parte superior da capsula, para o ín~ troduzir inteiramente:
dois, -logo
depois le~ . vanta-se a cabeça e a vista, e leva-se a mão
direita a collocar o tledo pollegar atravessado
sobre o teiró do cão, o dedo máximo sobre o
gatilho, o index apoiado exteriormente
sobre
a volto do guard~mato, e os outros dois unidos
segurando a espingarda pelo delgado junto á
ldita volta.

I

I

~1
I

0

10
,1().O MOVIMENTO

r

~ 10.0

(um tempo.)

1.0 Força-se

o tão com o dedo

,I poUegar da mão direita até fazer s.bir o dente

.I

I da peço d'armar

do entalhe em qlle se acha,
em seguida força-se o gatilho com o dedo maI~
ximo, e eosduz-se o cão 8 assentar a boca so~ ..: bre a chaminé, susteutando-o sempre c~m o referido dedo pollegar pora que não eáia de re~
pente, afim de evitar a explosão da eapsula ;
depois a mão direito passa II empunhar o delgado da arma, ficando o cotovello direito uuildo ao couee.

]I

I

11.o
r

MOVIMENTO

~ 1t.t'

(dois tempos.)

t.o Conduz-se

a arma ao hombro
com o cano directamente
para a frente, por
meio de uma volta rapida do punho direito, correndo a mão esquerda immediatamente a pegar
É no couce (dando nelle uma pancada) DO altura
~ -{ e como na posição de armo ao hombro, fleando a mão direita a amparar a espingarda por
~
baixo dos fechos, como no primeiro tempo de
cobrir armas, e volvendo ao mesmo tempo á
frente primitiva.
l
2.0 Retira-se a mão direita ao lado.

~ II

~I
I

11

12. o ~fovmENTO (tres tempos.)
Como primeira fileira.

$ 12.° 1.0 e 2.° tempos, como primeiro
e segundo do movimento de cruzar armas (§ 1.°)

r

3. o Força-se o cão sem aspereza ou precipitação, com o dedo pollegar da mão direita
até o armar, tendo attenção, que para esse fim
devem ouvir-se distinctamente dois estallos, um
ao entrar o dente da peça de armar no enta~ ~ lhe do descanço, e outro 80 entrar no entalhe
de armar; e depois empunha-se O delgado da
~
arma com a mão direita, ficando o cotovello direito unido ao couee.

I

~I
I

e-I

I

,

Como segunda fileira.

§ 13.0

Executa-se o mesmo, dando-se poLrem no primeiro tempo um passo lateral direita.
§ 14.0 Quando na pratica se houver de
preparar estando LI armo cruzada depois de escorvar, executo-se só o 3.0 tempo, que é arma r
o cão, devendo ouvir-se para esse
só um
estallo se o cão estiver no dcscanço.

fim

,13.0 MovmENTo (um tempo.)

'

(

§ 15.0

Eleva-se li arma lentamente com
as duas mãos, sem com tudo a levantar da boca, e apoia-se o couce contra o concavo do hornhro direito, ficando a boca um pouco mais baixa, o cano bem directamente
para cima, e os
cotovellos naturalmente abatidos: dois, -uneI se immediatumeole li face direita á coronha,
inclinando a cabeça só o necessario para que o
olho direito possa descubrir promplameote,
8G
S
longo da parle superior do cano, o objecto s()-

II
I

I
..: I

~I

§ -\ bre que se quer fazer pontaria;

fecha-se o olho

esquerdo, olha-se com o direito rela culatra e., ponto do cano, e colloca-se levemente a'segunda falange do dedo index sobre o gatilho. Ao
mesmo tempo que isto se pratica os soldados
1 de ambas as fileiras levam o pé direito retnguarda seis pollegndns, curvando um pouco o
joelho esquerdo. inclinando o peso do corpo
para a frente e sobre a perua esquerda, e conservando o ·pé direito assente DO chão, e a perna
Ldi.·eita estendida.

I

á

I

14. o ~Iov[~fENl'O (wn tempo.)

g" f

~ 1. do

§ t 6. o Carrega-se suavemente com o deindex sobre o gatilho até que o cão cáiu

13
e:;

l

sabre a chaminé, sem para isto mover o corpo, abaixar, ou voltar a cabeça, e procurando
conservar a arma na pontaria com a mão es[
querda.

10.o

l\fOYlMENTO

(dois tempos»}

r

§ 17.° 1.0 Abaixa-se a arma a ficar na
posição do segundo tempo de cru:;ar armas (~
1.0); e ao mesmo tempo os soldados de ambas
as fileiras unem o calcanhar do pé direito IlQ
do esquerdo.
;:
2.0 Força-se o cão até o pôr no descanço.
~ como no terceiro tempo de crUZa1' armas (§
t: 1.(1): dois, -- em seguida tiram-se com os de~
dos pollegar e index da mão direita. os restos
da capsula que existirem sobre 8 chaminé, ou
dentro da boca do cão. fixando para esse fim a
vista momentaneamente
na mesma chaminé; e
depois leva-se a referida mão a empunhar o del19ado. ficando o cotovello direito unido ao couce,
§ 18.0 Querendo continuar no manejo
para fogo. seguem-se os movimentos que ficam
indicados nos §§ antecedentes 8 principiar pelo
de passar armas (2.0 movimento.)
§ 19.0 Estando as armas na posição de
apontar depois de ter feito fogo, e não se querendo continuar o fogo. ou fazer carregar 8S

I
I

I

armas, ordenar-se-hão os movimentos seguintes.

ii
Tres tempos. )
20.° 1.0 A' voz armas, tira-se o dedo index: da mão direita de cima do gatilho,
empunha-se o delgado com a referida mão, e
abaixa-se II arma á posição do segundo tempo
~ ~ de cruzar armas (~ 1.0) com a differença de
f conservar a mão direita no delgado, e que ao
~ mesmo tempo os soldados de ambas as fileiras
unem o pé direito ao esquerdo.
2.° Executa-se o primeira tempo do t t.O
::r:: movimento, para levar 8 arma ao bombro depois de escorvar (§ 11.°)
3.° Leva-se a mão direita 80' lado, dando
ao mesmo tempo os soldados da segu~da fileira
um passo lateral á esquerda para cobrIr os seus
lchefes de fila.
~ 21.° Havendo feito a pontaria, ou 80....
mente prepseedc, e nio querendo effectuar o
fogo, mandar-se-hão executar os seguintes movimentos, sendo o primeiro deUes unicamente
applicado 80' primeiro caso.
ri

. II

, s

(

1
Q

I

l

~!

E
~
.~
~

s

(Um tempo.)

22.°' A' voz armas" tira-se o dedo in..
dex da mão direita de cima do gatilho, empu ..
nba-se o delgado, e abaixa-se a arma á posi..
ção do segundo tempo de cruzar armas (§ t. 0)
com II differença de conservar a mão direita no
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delgado,
e que ao mesmo tempo, os soldados
de ambas as fileiras unem o pé direito ao es{
querdo.

(Dois tempos. )

r

§ 23.0 1.0 Leva-se II mão direita 8 collocar o dedo pollegar atravessado sobre o teirõ
do cão, o dedo maximo sobre o gatilho, o iQdex estendido e apoiado exteriormente sobre a
\ volta do guardamato, e os dois dedos restantes
unidos segurando a espingarda pelo delgado
"i' junto li dita volta.
2.° Força-se o gatilho com o dedo maxi~
mo, e conduz-se o cão a assentar a boca sobre
achaminé, sustentando-c sempre com o dedo
pollegar para que não dia de repente: dois,
_ a mão direita passa depois a empunhar o
delgado da arma ficando o cotovelIo direito unido ao couce.

I

I
~ii

,8

l

~I
E

.r

{Dois tempos. }

§ 24.° 1.0 Executa-se o primeiro tempo
de 11.° movimento para levar arma ao hombro depois de escorva r (§ 11.°)
% -{
2.0 Leva-se 8 mão direita ao lado, daudo
ao mesmo tempo os soldados da segunda fileira
~
um passo lateral â esquerda, para cobrirem os
Lseus chefes de fila.

~I

.
'"

.

.

1'7
.Movimentos d'arma ou manejo para fogo dos
Corpos de CAÇADORES que fi:zerem uso da
espingarda de percussão.

1.o
(

MOVIMENTO

(dois tempos.)

§ 25.0 1.0 Pega-se na espingarda com
mão esquerda por baixo do canudo de vareta de baixo, dando uma pancada sobre a
1 bandoleira: dois - immediatamente faz-se
um oitavo ã direita, e abale-se a arma com
as duas mãos a cruzar com o corpo, de sorte
que fique o cano voltado para cima, a boca
deste na direcção da frente primitiva, e na.
altura dos olhos. a chaminé correspondendo
--:ao meio do corpo, o delgado da arma apoiado contra o corpo, duas pollegadas proximamente acima do cinturão, o dedo pollegar
da mão esquerda estendido ao longo da corenha, e o cotovello esquerdo unido ao corpo: tres - ao mesmo tempo colloca-se o dedo pollegar da mão direita atravessado sobre
o teiró do cão, ficando os mais unidos a segurar 00 delgado junto á volta do guardalmato.
~
8

I
I
I

I
I

18
0

(

2. Força-se o cão sem aspereza ou precipitação, com o dedo pollogar da mão direita, até o pôr lIO descanço : isto é, até ouI vir o som produzido pelo dente da peça de
"1 armar ao entrar no entalhe de descanço : e
depois empunha-se o delgado com a mão direita, ficando o cotovello direito junto ao

I

I

t.couce.

2.0

l\'IOVIl~TENTO

(um tempo.)

~ ~{ s 26.

0

~ ~

Como S6 prescreveu lIO manejo
para fogo de Infanteria de linha (§ 2.°)

3. o

~~(

~
~
l

MOVIMENTO

§ 27.0

Como se prescreveu no manejo

para fogo de lnfanteria

~~t

~ 'E
~8

i.o

~ Sl

MOVIMENTO

de linha (§ 3.°)

(um tempo.)

§ 28.0

Como se prescreveu DO manejo
(lata fogo de Infanteria de linha (§ 4.°)

6.°

~~5

(dois tempos.)

~ 29.

0

l\fOVI~[ENTO

(tres tempos.)

Como se prescrevetl DO manejo
para fogo de Infanteria de linha (§ 5.°)

19
G. o
....!. ~ {

a

5

MOVIl\IENTO

~ 30.°
Como se prescreveu no manejo
para fogo de Infanteria de linha (~ 6.°)

7.o

~~ {
~ ~

MOVIMENTO

(tres tempos.J.

$ 31.° Como se prescreveu no manejo
para fogo de Infanteria de linha (~ 7.°)
8.o

f
e. ~

(tree tempos.)

lo
~
f ~

l\IOVIlIIENTO

{dois tempos.)

§ 32.° Como se prescreveu

ipara

DO manejo
fogo de Infanteria de linha (~8.0)

~".Q,

9.o
~ .: {
~ ~

~'~

(um tempo.)

$ 33.0 Como se prescreveu no manejo
para fogo de Infanteria de linha ($ 9.°)
10.0

s!.
~ ô{

MOVIMENTO

MOVIl\IENTO

(um tempo.)

§ 34.° Como se prescreveu no manejo
para fogo de Infanteria de linha ($ 10.°)
li!
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11.o

MOVliUENTO

(dois tempos.)

~ 35.0
Volve-se ã frente primitiva, e
ao mesmo ~empo le~a-se ii espingarda n ,ficar em posição vertical, e com a handoleira
voltada para a frente, elevando a boca da
arrua com a mão esquerda, e estendendo naturalmente o braço direito; immediatamente
encosta-se o cano ao bombro direito, com a
-< mão esquerda, que ficará, com os dedos unidos e estendidos sobre a bandoleira, e a mão
direita passa a pegar junto aos fechos, de
maneira que a volta do guardamato tique elltre o dedo pollegar e index, e os outros por
detraz da coronha, descançaado o cão sobre
o dedo minimo.
l 2.0 A mão esquerda passa ao lado.
(

I

I

I

I

I
I

12.0

MOVIMENTO

~ 36.0

.{

Executam-se os 2.° e 3.° tempos do movimento preparar como Infanteria
de linha (~ 12.°)

~ ~

a

13.0

•

1:5 ..:

,~3{

(dois tempos.)

f

~ 37.

MOVIMENTO

(um tempo.)

Como se prescreveu no manejo•
para fogo de Infanteria de linha (~ 15.°)
0

H.O

g, {
~

§ 38.0 Como se prescreveu
para fogo de Infanteria de linha
1s.o

MOVIMENTO

no manejo
0

(§ 16.

)

(dois tempos.)

§ 39.0 Como se prescreveu no manejo

L ~{

t;$ ~

(um tempo.}

l\'IOVli\lENTO

para fogo de Inlanteria de linha (§ 17.")
§ 40." Para continuar nos movimentos
para fogo, seguem-se 05 já indicados nos §§
antecedentes a principiar pelo do passai' armas (2." movimento.)
§ 41." Estando as armas na posição
de apontar depois de se ter feito rogo, e não
querendo eontinuar o fogo, ou fazer carregar
as armas, maodar-se-he executar o seguinte

movimento.

(

( Tres tempos )

§ 42.

LI) Á voz

0

armas tira-se o dedo

I index.
da mão direita de cima do gatilho,
empunha-se
delgado
releI-< corvar.
rida mão. abaixa-se a arma
posição de es(L" tempo de
armas) § 25.
com a dilfcl'enca de conservar a mão direi ta
II soldados
a empunhar o delgado; ao mesmo tempo, os
de ambas as fileiras unem o pé dio

da arma com
á

C1'ltZctr

lreito

no esquerdo.

II

0

22
2. ° Executa-se o primeiro tempo de levar a arma ao braço, estando cruzada depois
I do escorva r (11.0 movimento.)
< 3.° Leva-se a mão esquerda ao lado,
I dando ao mesmo tempo os soldados da seI gunda fileira um passo lateral esquerda, a
Lcobrir os seus chefes de fila.
~ 43.° Havendo feito a pontaria, ou
sómente preparado, e não querendo effectuar
o fogo, mandar-se-hão executar os seguintes
movimentos, sendo o primeiro delles unicamente applicado 00 primeiro caso.
(

I

( Um tempo.)

.~~f $ 44. Como se prescreveu para a In~ 6 t fanteria de linha ($ 22.°)
0

( Dois tempos. )
.1

S

Ô {

,.g '8
~

~ 45.°
Como se prescreveu para a Infanteria de linho (~ 23.°)

(Dois tempos.)

s 46.

0

1.0 Como o primeiro tempo do
11. movimento, para levar arma ao braço
depois de escorvar.
2.° Leva-se a mão ao lado devendo ao
0

~

23
6 ..; {mesmo tempo os soldados da segunda fileira
dor um passo lateral esquerda parll cobrirem
~ 6 os seus chefes de fila.

~. S

CARREGAR A' VONTADE E FOGOS.
CARREGAR

Á VONTADE.

§ ~7. o Sendo o uuico objecto do manejo para fogo executado a vozes de eommando parciaes, adestrar os soldados II carregar
as espingardas, e fazer fogo com regularidade e sem precipitação, deverü na pratica seAuir-se como regra effeituar os movimentos
d'arma para carregar e escorva r, sem dependencia das respectivas vozes de commando,
e como abaixo se segue, excepto quando nos
exercicios particulares, ou inspecções se executar o manejo d'armas, de que este manejo
para fogo fica fazendo parte.
§ .i8.0 Suppondo 8 tropa com armas
ao bombro, ou 00 braço (sendo Caçadores] e
querendo-lhe mandar carregar armas com o
I fim de se estar prompto a fazer fogo, dar~ se-há o mandamento ã margem; ao qual os
soldados deverão immediatameote
cru::;ar armas e seguir successirnmente pela ordem inI dicada no manejo todos os mais movimenl tos para carregar e escorva r, levando depois

r

I

I

u
(a arma ao hombro, ou braço (sendo Caca ..
~ ~ I dores). Todos estes movimentos serão execu~ 1:; .( tados com precisão e conforme as regras prescriptas no manejo, e com a ligeireza compal tivel com a regularidade.
§ 49,0 Estando as armas em pontaria
depois de se ter feito fogo, e devendo-se carregar e escorva r novamente as armas, darse-ha só 8 voz carregar. A esta voz retirase a arma ã posição ele cruzar armas, e se~
guem-se os mais movimentos, para carregar
e escorva r, pela mesma fórma que se disse
no ~ antecedente,
excepto o movimento de
abater cão, e levar 8 arma ao hombro depois
de escorva r se houver de continuar o fogo.
§ 50.0 Se se der o caso ele estarem as
armas carregadas e não escorvadas, e se quizer mandar escorva r a fim de ter os armas
promptas para fazer fogo, neste caso deverá
dar-se só a voz escorvar. A esta V6Z os soldados executarão os movimentos cruzar armas, 2.0 tempo do movimento preparar para
escorvaJ' (tirar capsula), escon:ar, abate,' cão;
e depois levar a arma ao hombro, ou braço
(sendo Caçadores).
..

~~ I

2G
FOGO DE BATALHÃO.
I

~g 8• (

(\' lJ~t.o

A' S vozes ã margem executam~ se os movimentos correspondentes, advertiaGiI~'d
:: ~
do que, depois e escorvar, em logar de a bai: . ter cão, e levar a arma ao hombro, ou ao
~ ""':. braço deverá conservar-se aquella posição, e
"
•
~ ~<::> esperar assim
a voz preparar, se o fogo houlê ~ ver de continuar, ou as vozes abater cão e
~ ~
hombro, ou braço armas se houver de ccssar o foso •
O)

I

~i

...

FOGO DE PELOTÃO.

~ 52.0 Ás vozes á margem dadas pe~ g,
respectivo commandante de pelotão, efTeF t: etuam-se os movimentos correspondentes, advertindo que depois de escorva r, deverá irnlê oot mediatamente executor-se o movimento de
~ ô preparar esperando-se
nesta posição que de
< novo se dêem as vozes apontar e fogo, se
S ~ este houver de continuar, ou as vozes aba_!:: ter cão, e hombro ou braço armas se li ver
jg.s
tocado a cessar o fogo. E obvio por tanto
que depois do primeiro turno de fogo os
Q" ~
commandantes de pelotão não têern qUe l"c~ ~ (

110

~~ II
.::-&

I

I

~t I

I

:

Gil

L pctir a voz preparar.

~G
§ 53.0

Os fogos por descargas de fracções menores que pelotão (divisões ou secções) quando se dê o caso de se effectuar sernu executados pela mesma fõrrna lJue o de
pelotão, porém os vozes serão dadas pejos respectivos commandantes,
excepto as de abater cão, e hombro ou braço armas depois do
toque de cessar o rogo, que serão da competencia do commnndante de pelotão.
FOGO DE .JOELHOS.

( Tres tempos. )

(

§

5 i..o

Como o movimento de prepllrar no fogo de pé quanto á arma, e ajoelhaudo os soldados de ambas 8S fileiras no
2.° tempo. Os soldados da primeira fileira,
recuam o pé direito perpendicularmente
ao
alinhamento até uma distancin tal, que 85seutundo o joelho no chão. /I perna esquerda
-< se ache, do joelho para baixo, em posição
vertical, e depois torcem () corpo para li direi ta, quanto seja necessario, para que a linha dos hombros de cada soldado fique um
oitavo para II direita da rrente primitiva, ao
mesmo tempo os soldados da segunda fileira
assentam o joelho direito seis pollegades paLra a direita, recuando para esse fim o pé di-

I

I

I
I
I
I
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(rei to mesma distancia que os soldados da
primeira fileira, porém n'uma direcção obliI qua 110 alinhamento, e ficando depois a perna esquerda do joelho para baixo um pouco
~ inclinada para a direita, para facilitar a posição oitavada dos hombros para a direita,
que os soldados da segunda fileira devem lol mar da mesma sorte, que os da primeira.
§ 55.0 O movimento de preparar no
fogo de joelhos de Infanteria ligeira, diITere
do acima prescripto, em ser executado em
dois tempos, como o que lhe corresponde no
fogo de pé; e em ajoelharem as fileiras no
primeiro tempo.
á

I
o

I

(Um tempo.)

§ ~{

~.s

§ 56.0

Como DO fogo de pé porém sómente quanto â posição da arma.
( Um tempo.)

§ 57.0

Como no fogo de pé.

(Dois tempos. )
J,

• [

t:: ~
~

§ 58.0

1.0 Como no fogo de pé sómente quanto â posição da arma.
2.0 Como no fogo de 116.

•

28
( Um tempo. )

(

§ 59.0 Os soldados da primeira fifeira, passa m 8 espinga rdn pela frente da perna esquerda, em posição vertical, ao lado esquerdo, levando o eouce para trás, e ficando
a bandoleira voltada para eirna, 80 mesmo
tempo a mão direita larga o delgado da arma, e vai pegar no cano junto á boca com
as cosias da mão voltada para baixo, e I)
mão esquerda vai segurai-a entre o canudo
da varela de cima, e o bocal da coeonhu, de
modo que o dedo pollegar fique assente sobre este e voltado para o boca do cano ; o
I cotorello esquerdo ficará junto ao corpo, e o
pulso na altura do cotevello, e II mão direita
passa 3 Ilbrir a patrona. Os soldados da segund:} fileira, em lugar de passarem a arRu,
ao lado esquerdo, voltam um pouco mais o
corpo para a direita, inclinando-o sim ui taIncamenlc pnra II retaguarda. levam o. couee
da arma para a frente o assentar no. chão ..
passando-o entre a perna direita do seu chefe
de 61a e j) espingarda do chefe de fita que
Ilhe fica á direita, ficando n bandoleira tambem voltada para cima, o braço e mão es~
querda ficarão Da posição designada para. I)
urimeira IHeira. e o joelho esquerdo ill)()la-

I

I
I

I
I
I
I
I

i

II

I
I

I

I
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~ ~ fdO
~ ~

~ ã

sobre a bandoleira, e a mão direita passa a abrir II patrona logo que a arma esteja
na posição determinada.

( Dois tempos. )

§ 60.0

Como no fogo de pé.
( Um tempo. )

§ 61.°

Como no fogo de pé.

( Tres tempos.)

§ G2.o

Como

DO

fogo de pé.

( Tres tempos. )
~ 63.0

~.r ~

~ ~
~ ~

Como

00

fogo de pé.

( Tres tempos.)
0

64..
Como no fogo de pé, com a
differença de conservar na conclusão do tereeiro tempo, a arma na posição em que se
acha.

30
( Dois tempos. )

(

S; 65.0

1.0

Leva-se

II

mão direita

li

I pegar na arma, logo por baixo da esquerda;
I esta passa a segurar a espingarda junto ao
I canudo de vareta de baixo, e por um movimento de pulso e braço esquerdo leva-se a
I arma
á posição do primeiro tempo de pre~ parar para escorvar no fogo de pé, devendo
Ios soldados da primeira fileira passar as ar ..

I mas

em posição vertical pela frente da per"
esquerda.
2.° Como o segundo tempo de preparar
lpara escorvar no fogo de pé.

I na

I

(Um tempo.)
S; 66.0

Como no fogo de pé.

S; 67.0 Quereodo continuar o fogo, deverá seguir-se o movimento de preparar, executando-se neste caso só o :i.0 tempo do mesmo movimento no fogo de pé, como Infanteria de linha. ou só o segundo como Infanteria ligeira; e depois os mais movimentos'
pela ordem indicada.
S; 68.0 Nilo devendo continuar o fogo,
seguir-se-hão os movimentos.

!U
(Um tempo.)

b

õ {

] /:3
~

s 69.

0

Como no fogo de pé, depois de

escorvar.

( Dois tempos. )

5~r

I $ 70. 1. Como
1~{vantando simultaneamente
_s

§~

0

lo

~ .l:;

0

no fogo de pé, leo corpo, e unindo
calcanhar do pé direito
do esquerdo.
2.° Leva-se a mão esquerda ao lado.

ao

FOGO POR FILA.s.
l:S

•

.

~ ~
~ (

,....-...

~ ~I

~ 71.°

.

Ao mandamento

á margem,

i: ~ I executa-se o movimento de preparar, e ao to~ ~

I
"'o

que de fogo ou voz começar fogo o filo designado, aponto, dispara,

e carrega;

a fila irn-

~ I§. mediata aponta. e dispara depois da primei-

~1;;'"

1

.

ra ter feito fogo, e as outras vão SUCCCSSIV3&. ~ mente fazendo o mesmo: deve advertir-se,
que depois do primeiro turno de fogo, em
.~.~
que este se torna independente, isto é, em
~ ~ , que cada individuo prepara, aponta, e dis~ I..:!
II sua arma,
o f para logo que tenha carregado
~ ~
o movimento de preparar será immediato ao
->=>"1 de escorva r, e só depois. do toque ou voz de
"E---;-cessar fogo deverão executar-se em seguida
&
ii
ao movimento de escorva r, os movimentos
<:> ~
~ ~ Labater cao e /wmbro ou braço armas.
~I~

~.{; I

82
FOGO CONTRA CAVALLARIA.

~ 72.0
Este fogo executa-se como se prescreve
no Regulamento da Tactica Elementar com a unica
differença que a primeira fileira de pé faz fogo, como primeira fileira, e a segunda de .pé, como segunda.
S; 73.0 Os fogos a tres de fundo, obliquo, e
de alegria, continuam a executar-se como se prescreve no Regulamento da Táctica Elementar, salvas as alterações feitas tanto em relação ao manejo
de fogo de pé, como de joelhos.

FOGOS, EM ORDEl\I EST~NDIDA.
FOGO DE JOELlroS

S; 74.0

OU A PÉ FIRME.

Este fogo continua a executar-se como
se prescreve no Regulamento da Tactica Elementar
(§ 28.0 da 5." Part.) salvas as alterações feitas no
manejo para fogo de joelhos, e com a differença,
que os soldados da segunda fileira devem dar antes
de ajoelha rem um passo para a direita de grandeza
conveniente para que fiquem com a sua frente desembaraçada, e passar a arma ao lado esquerdo para
corregar da mesma fórma que se determinou para
os soldados da primeira fileira.

33
FOGOS, ASSENTADO E DEITADO.

~ 75.0

No fogo assentado 08 movimentos d'arma para carregar, e fazer fogo deverão ser executados todos de um modo semelhante 80 que se prescreveu para o fogo de joelhos, assentando-se os soldados cerrafilas para a direita dos respectivos chefes
de 610, tanto quanto seja necessario para ficarem
com a frente desembaraçada.
e passando tanto uns
como outros 68 armas ao lado esquerdo poro carregar como no fogo de joelhos em ordem estendida
(§ 74.°).
~ 76.° O fogo deitado executa-se como se acha
prescripto no Regulamento da Tactica Elementar
(§ 364.° da t.a Parto e §§ 30.° 8 32.° da 5.a Part.)
salvos as alterações feitos no manejo de fogo, que
indispensavelmente lhe 8110 npplicaveis, e com a differenço, em relação ao que se determina no citado
§ 364.° da 1.a Part., que para se metter cartuxo
o ealcar deve collocar-se a arma de sorte que fique
com o cano para baixo.
~ 77.° Nilo obstante o que fica dito a respeito
dos fogos deitados e assentados, deverá consentir-se
Ui pratico, que os soldados carreguem as armas como lhes fôr mais commodo, com tanto que os cerraâlns não embaracem 08 movimentos dos respecti'os chefes de fila, e vice versa, 0110 servindo as poeiçõcs indicadas, se não como meio de 05 auxiliar.
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FOGOS AVANÇANDO,

$

E EM RETIRADA.

78.0 Os rogos avançando e em retirada coo.
tiuuarão a executar-se como se acha prescripto DO
Hegulamento da Tactica Elementar ($ 365.° da 1.'\
Parto e §§ 35.0 a 39.0 da 5.a Part.) salvas as alterações feitas 110 manejo para fogo, e com as differenças seguintes: I."que no fogo avançando, em
relação ao que estabeleceu o $ 35.0 da 5.a Part"
logo que o soldado da frente de cada fila faz rogo,
retira a arma da pontaria, para seguir os movimentos de carregar, e o respectivo cerra fila, passa a collocar-se na sua frente, torneando-o pela direita, e
avança; o chefe de fila segue depois na retaguarda
do cerrafila carregando a arma sem parar, excepto
no acto de melter cartuxo e escorva r, e apenas tiver acabado de carregar diz, promplo. A este aviso
o cerrafiln pára, faz fogo, e depois executa o que
se indicou acima para o chefe de fila, e este o que
se determinou para o cerrafila, e assim por diante.
Fica por tanto nesta conformidade alterado também
o que diz o N.D. 00 § 36.0 da 5.a Parto quanto a
virem os soldados á retaguarda depois de fazerem
fogo. para carregarem II pé firme quando houver difficuldade de carregarem em marcha como no caso
de serem as armas carabinas: neste caso coda chefe
de fila depois de fazer fogo. carrega a pé firme no
lugar em que se acha; o seu cerra fila passa a col-
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locar-se na sua frente, torneando-o pela direita, e
prosegne avançando, e o chefe de fila Jogo que tenha carregado corre sobre o cerrafíla (que deve continuar inalteravelmente
a marcha) e diz prompto; o
cerra fila a este aviso, pára e faz fogo, e assim por
diante; os soldados de ambas as fileiras continuam
a executar alternadamente o que fica prescripto tanto para o chefe de fila como para o cerraflla, 2. a
Que nos fogos em retirada, em referencia ao que
se determina para estes fogos no citado ~ 365.° da
1.a Part., os soldados depois de fazerem fogo, passam a arma ao lado esquerdo como na posição prescripta para carregar, porém suspensa do chão, fazem meia volta á direita, para mnrehar para u r,etaguarda, e logo qlJe tenham vencido II determinada distancia, ou que recebam II competente voz, volvem á frente pela esquerda, e levam a arma IJ posição de cruzar armas para seguir os movimentos de
carregar; e em relação ao que prescreve o § 37.°
da 5.11 Part., os soldados depois de fazerem fogo,
deverão correr pora a retaguarda pela esquerda dos
seus cerra filas, ou chefes de fila, segundo forem da
primeira, ou segunda fileira, e carregarem as armas
a pé firme depois de lerem ajoelhado.
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OBSERVAÇÕES GERAES.
~ 79.0
Convém ter em vista 00 exercício do
manejo de fogo, que a chaminé se deteriora quando
se abate o cão desfechando sem interposição de uma
capsula, ou de outro objecto que a preserve do choque, advertindo que, ainda qsando para este fim se
usasse de uma rodells de couro adaptada á chaminé, ou mesmo á boca do cão, não se preservaria
completamente
a chamiaé. Por tanto deve prohibirse DOS exercicics de fogo sem pólvora nem capsula,
o desfechar, sendo preferível DO começo da instrucção fazer uso das capsulas, porém sómente quaado
seja indispensável, isto é. quando se ensinar ás recrutas o movimento da execução de fogo.
~ 80.0
Nesta conformidade seguiNe-ha :
1.0 Que nos exercicios de batalhão, ou naquelles em que se instruirem os soldados velhos. fazendo fogo simulado, deverá conservar-se sempre o cão
abatido.
2.° Que na primeira iestrucção dos soldados novos, ou recrutas em que se lhes devem ensinar todos
os movimentos do manejo para fogo, mandar-se-há
sempre abater cão depois de preparar, fazendo conbecer ás recrutas, o unico fim que se tem em vista
com aquelle movimento, para que fiquem certos de
que elle não terá lugar na pratica quando se fizer
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o exercício de fQSo com cápsulas e pólvora, ou só
com eapsulas.

~ 81.0 Na instrucção sobre o carregar fl vontade, exigir-se-ha regularidade nas execuções dos
movimentos, sem que os soldados se incornmodem,
e constranjam mutuamente.
No primeiro exereicio
os soldados devem Lodos contar os tempos em voz
baixa para que executem os movimentos com igualdade; e depois babituar-se-hão
a carregar as armas
o mais depressa possível, sem se regularem pelos
seus visinhes, e sobre tudo sem esperar por elles,
~ 82.0 Depois de instruidos os soldados novos
no manejo de fogo, deve-se começar com os exerci.
cios de fogo simulado com capsula. Esta instrucção
será primeiramente individual, para bem exercitar o
soldado a collocar a capsula na chaminé, e só depois se passará ao fogo por filas e às descargas.
~ 83.0
A esta instrucção seguir-se-ha a de
fogo com cartuxo desembalado, começando por fazer carregar mdividualmente. a fim de cada homem
aprender perfeitamente
o modo de carregar COlO
cartuxo.
~ 84.0 É preciso insistir muito nestes exercicios, e não exigir ao principio muita celeridade no
carregar, até que os soldados estejam babituados a
fazei-o com perfeição; tendo scmpre em vista, que
os soldados, que sem se apressarem em apparencia,
carregarem com socego e sangue frio são os que
carregam melhor, c mais promptamcoLc ; desta sorte
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elles não embaraçam os movimentos dos homens que
lhes estão 110 lado, ou na frente, sobre tudo nos movimentos de varela, não erram nem a boca do cano,
nem o boqueim do canudo de vareta de cima, cabcam melhor, e não deixam cabir os cartuxos quando os tiram da pa troua, objectos essenciaes aos quaes
se devo obrigar os soldados II dar a maior attenção,
§ 85.0 Sempre que se executarem os fogos
com polvora, o soldado deverá observar attentamenta
se sahiu fumo pela chaminé, no acto de descobrir II
chaminé e tirar os restos da capsula para tornar l},
carregar (2.° tempo do t 5.° movimento) por ser
este um indicio seguro de se ter disparado II arma;
se não sehiu fumo deverá e~gr8vata r a chaminé, e
unicamente escorvar de DOVO. Se por falta deste cuidado, ou por equivoco o soldado rnetler um segundo
cartuxo no cano, conhecerá esta irregularidade po"..
não descer a vareta no movimento de calcar quanto
era de esperar;
sendo indisculpavel e não devendo
admiuir-se a possibilidade de se introduzir um terceiro cartueho no cano; por isso que. sempre que sedê aquella circumstancia,
o soldado depois de passar
a arma para carregar novamente e antes de tirar
cartuxo, deverá independentemente
da observação
recommendndn, meuer a vareta no cano, e verificar
por este meio se ;),arma disparou, para no caso con-trario esgravatar de oovo 3 chaminé, e sómente escorvar. Os instructores farão sempre a inspecção das
armas depois dos fogos, para verificar so algum sol-
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dado commettcu a falta de melter um terceiro cartuxo na arma, e quando se dê este caso fará descarregar a arma com o saca trapos.
S) 86.0 Quando se der o C3S0 de falhar a capsula, e por semelhante motivo não se desparar a
arma, o soldado não deve esgravatar a chaminé, e
basta metter uma nova capsula ; porque dada aquella casualidade,
além de não se conhecer a necessidade de desentupir a chaminé, põde acontecer terse despegado da capsula a massa fulminante, e ficar
uma porção deli a 00 canal, ou mesmo sobre a mesa
da chaminé, e se esta então se esgrnvatasse, seria
possível inílammar-se aquella porção de massa fulminante pelo attrito da agulheta e conseguintemente
disparar-se a arma.
S) 87.° N a execução dos fogos deverá incessautemente recommendnr-se,
e exigir-se dos soldados da segunda fileira, que inclinem bem o corpo
para a frente, cahindo com todo o seu peso sobre a
perna esquerda, na occasião de apontarem a fim de
que as suas armas passem o mais possivel além da
primeira fileira; devendo evitar-se e não consentindo por fórma alguma, que elles descaibam o corpo
para a retaguarda,
ou augmentem a distancia em
(Iue devem conservar-se da primeira fileira.
S) 88.0 Deverá tambem prestar-se a maior attenção a que o soldado sempre que houver de abater cão o sustenha com o dedo pollegar da mão direita, a fim de que elle não possa cahir de repente
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S; 89. Nos exerci cios de instrucção, sempre
que alguma arma errar fogo, o instructor examinará
a causa da falha, advertindo o atirador quando ella
provier do mão estado de limpeza, ou por ter sido
mal carregada.
0

