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Quartel
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Gell"'al na Rua de S. Bento , em 11) de Janeiro
de 1857.

+

Sua

Chefe

Por Decreto de 3 do corrente mez.
Para

gozar do augmento
de vinte e cinco por cento do seu Soldo,
concedido
pela Carta de Lei de ló de Julho proxnio
passndo , o
C rurgiâ o ,\'1ór, Director
do Hospital
Provisional
do Funchal,
Luiz
Albino
Gonçalves.

---10~*,'----

(

AVISOS.

':i (~

=jjr ~~
J'~

=

Minister~o
da Guerra,
Repartição
Militar.
3." Secçüo.
e Ex," Sr.
Co nvin do resolver as duvi Ias que iJor parte de '
algnn," CO,m,~ilsElri~s
de ~j()slras,
tem havido
sobre .0 ,Cumpri?!entoc
das dlSpo51çoes 25. e Q7. d» novo Itegulamenlo
da Fazeda M;I,tar,~
. ~"
inse r to na Ordem
do Exercito N. o l-t do corrente
a n n o ; Determina"1
l' ~
Sua Magestsdo EL.REI,
que nas passagens de Companhias
seprati.~:
que o mesmo que nas dos Corpos,
isto é, qlle H' abone e pague nas ~J
novas C~Olpallhias
lÍs praçH8,
que para, el!ns pa,5sarem,
os veneimen(~~ ~
tos que tiverem em di vidn nas au ug as Compan hius , abatendo-se
nes~, ~ q'
t as , na primeira re laçâo de m ostr a , taes vencimentos:
o que de Real
Ordem se communicn ii V. Ex.a, como Cornrnandante
em Chefe do . i'
l<:xel cito para 05 devidos t'fl'citos. Deos Guarde a V • Ex." Paco , em ~
so de Dezembro de 18Mi.
José Jorgt: Loureiro. = 111.0 e Ex.· Sr. 't
Comrnandante
em Chefe do Exercito.
-(

III!

=

f

j~I

r;;"'\' ",~
I
t..(_ ~

11:' ~

=

=

Minió!Pl'io
da Ot'f>fT{l.. = Repartição
Militar.
= L" Secção.
lll." e Ex." Sr.
Sua Mage,taL~ EL.HEI,
A (~tlem foi presente
o requerimento
do Alferes do Batalhão d e Caçadores
N.o2, Antonio
Joaquim
Pere;ra,
que acompanhava
o Offi(!Ío d'esse Commando em
Chefe do Exercito,
cxpcchdo
pela L' Secção da La Repartição,
na
data de 26 de Dezembro do anno prgximo passado;
Ha por bem Det?rminar que ao mencionado
Alf.!ws seja applicuda II disposição
do Ar_
tigo 1. o da Ca rta de Lei de 7 de A gosto de 18i>1, por isso q ue no De •
.cretodr,Q de Novembro
dornl',:rJonnno,
que oprolIl~velJágllelleP()s.
)0,
SI' lhe mandou
contar
a anligui(hde
de 29 de Julho do dito anno

=

de 185:t,

circumstancia

esta

que

importa

rcparação,

•

e

é

de justiça

( Çt )

para- o etieiLo da disposição da referida Lei: o que de Ordem rlo Mesmo Allgusto Senhor communico a V. Ex." para os fins cvnveuientes,
Deos Guarde a V. Ex." Paç'l.. cm 10 de Jcueir o de 18[)7. = José
Jorge Lourf{.iro.
111.° e Ex" Sr. Commandante
em Chefe do
Exercito.
Sua Ex." o Marechal,
determina que o, Officiaes abaixo mencionados tenbam os destinos que lhes vâo designados.
1.o Regimento de Artilhcria.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do 3.· Re~imenlo de Artilheria, Joaquim Antonio Rodrigues Galhardo.

3" Regimento de Arlilherza.
Tenente Coronel,
o Tenente
ria, José Maria de Pina;
acha.
'

Coronel do 1.- Regimento de ArLilheccntinuando
na Commissào em que se

Regimtmto de Infanleria N.· s,

Tenente
teria

Graduado,
o Tenente Grnduado
do Regimento
N: 15, Francisco Augusto de Figueiredo Feio.

Regimento de Tnfanteria N: 4.
de lnfanteria
N :17,

Alferes, o Alferes do Regimento
AlcanLara.

Re.oimento de Infanteria

N.

o

de Infan-

João José de

5.

Capitão Grnduado , "'o Cnpllüo Gr a duado do Hegimento
ria N.· lc.!, Manod Gardozo;
pelo pedir.

de

Lnfante-

Postos e vencimentos mensnes com que ficaram os indt'vidllos ahrá •.
xo mencionados,
a quem no mez de Dezemhro ultimo, foram regulados as reformas, que lhes haviam sido con feridas no anno proximo
passado.
.
Mal6chal de Campo com 75$000 reis , o Tenente Coronel do Regimente de Infanteria
N 018, Jorge Vidigal e Silva, reformado pela Ordem do Exercito N. o 47; Official da La. Clusse com 4ó$000
reis; o Official da ~." Classe da Repartição de Liquidação do Ministerio da Guerra,
Sebastião André Xavier,
refoi mado pela Ordem do Exercito N. o Ó~.

---.~*'--Sua Ex," o Marechal,
determina que deixem de exercer as funcções de Ajudantes
dos Batalhões N acionaes, os Officiaes que se acham
n 'esse exercicio , recolhendo
aos Corpos a que pertencem.

( 3 )

-"~"'Sua Ex," o Marechal,

manda declarar o sezuinte e
Que o Tenente Graduado do Regimento de C",·..allaria N" 3,
Raymundo
Gaspar dos Reis, gozou sómente cÍncoenta e dois dias d~
licença registada que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N~o
51 do anuo pl'oximo findo,
.

Sua Ex," o Marechal,
manda declarar Aspirante
a Official, o
Soldado do Batalhilo
de Caçadores
N," [), Abilio Castanheira
das
Neves; por se achar habilitado na conformidade
do disposto nas Oar»
tas de Lei de 17 de Novembro de 1341, e 5 de Abril de 1846.

-*~.JtLicenças arbitrados 1'0r motivo
rados ; e confirmadas.

de moles/ia aos Offtciaes abaixo decla.
por Sua Ex. a O liiarcchal.

Em Seisáo de '2 do corrente me~.
Ao Capitão do Regimento de Cnvallaria N. c 7, Antonio Manoel Ri.
bl·iro de Cilrvalho,
trinta dias para se tr atar,
Ao Secretario em Cornm issâo no Quartel General da 3.a Divisão ..Mi.
Iitar , Antonio José Gonçalves
Moreira,
quarenta dias para se tratar no seu quartel.
Em Sessâ() de 3 do dito ml''X..
Ao Official da S.I!. Classe da Repartiçflo de Liquidação do Ministerio
da Guerra,
José Rodrigues- Lima, trinta dins para convalescer.

-.~,Licenças registadas

concedidas

aos Ofjiciaes aba'ixo mencionado ••

Ao Sr. Brigadeiro Graduado,
Tenente Rei da Praça de Abrantes"
João Griffths, vinte dias.
Ao Capitão Graduado
do Regimen to de Cavallaria
N" Q, Lanceiros
da }{AJNHA,
D. Pedro .Jo~é de Noronha,
servindo ás Ordens do
Sr. Com mandante da L." Divisão Militar,
sessenta dias.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N." 8, Mancel Ferreira da
Cunha Pereira,
prorogação
por quinze dias.
Ao ,Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· [), Henrique
1 reskow,
dois mezes,
Ao T~nellteGraduado
doBatalhãodeCaçadoresN.c7,
Thomas Antonto da Guarda Cabreira,
noventa dias.

Ao Cirurgi~1O Mór do Rebimcnto de Infanteria
N ," 4, Joaquim Ma.
Tia Machado de Faria.
trinta dias.
Ao Alferes do Regimento de fllfanteriaN."S,
Manoel Soares da Cos»
ta, pro rogação por quinze dias,
Ao Capitão Grad uado do Regi rnen to de I nfan teria N.· 10, José Eduardo da Costa Moura,
prorogaçâo
por seis IlII'Zf'S.
Ao Tenente Graduado
do Hegtmento de Lu funtarin N: H~, Antonio
Joaquim Corrêa !\1oIlÇrw, noventa dias.
Ao Tenente Graduado do Rf'gimellto
de Infanteria
N.· 15, Bernar.,
do Celestino da Costa Pirnentel , quinze dias; com principio em 9
do correu te.
_lt~4---

Fr-rnrn confirmadas por Sua Ex:& o Mnrcchnl , as licenças que os
Srs. Comrn.md an tes da 1.&,.:1,.", 6.a, e 7.& Divisões Militares,
pnrticiparam ter concedido aos Officines abaixo mencionados,
na ('ollformi.
dade do §. ] 1 da Determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de] 4t .
de Outubro de 1851.
Ao Capitão do 3: Regimento de Artilheria, Francisco do Paula Pi.
nheiro , quinze dias •
. Ao Major Graduado
do Batalhão de Caçadores N.· 3, Alvaro de Sá
Pereira,
oito dias,
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infafitcrin
N." 4-, Antonio
de S usa lj'nria e Mcllo, prorogar;'w por qui 1. J dias.
Ao Capitão Gruduado do lt(':;imento de Lnfun teria N.· 10, Antonio
Botelho Pirnente l , quinze dias.
Ao Capitâo Graduado do Regimento de J nfanleria N" l~, Dorningos Lopes Xisto,
prorogaçào
por quinze dias.

o

Chefe interino do

E$tarJo

f',.faéor

.-

Quartel

General

na Rua de S. Bento,
de 1857.

em Q7 de Janci."fJ

ORDEM DO EXERCITO.

S

113

Chefe

Ex." o Marechal,
DUQu:E D"E SALDANHA,
do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandante

em

DECRETO.
Conformando-Me
com a Consulta da Congregação
Iiiterarla do
Rf'al C ,lIegio Mi!ilar; Hei por bem na conformidade
do Artigo vin.
te e nove do Decreto com força de Lei, de onze de DC7.c,m bro de mil
oitocentos cincoenta e um, Provêr na etTéctividade de lente Proprletario da Cadeira de Sdcllcins naturaes do referido Collegio,
ao Te.
nente Graduado de Infanteria,
Joaquim Rodrigues Guedes, que ten ..
do por Portaria de vinte e sete de Novembro de mil oitocentos cin coenta e quatro, sido nomeado Lente da mencionada Cadeira,
com.
pletou os dois annos de rirocinio , havendo satisfeito aos quesitos mareados na Lei. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da
Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço, em vinte
e nove de Dezembro de mil oitocentos cincoenta
e seis.
REI. =
José Jorge Loureiro.

=

--.~~~-

Por Decreto

de 30 de Dezembro

Regimento
de Tufanterio N.· 10.
o Cap.tào Graduado,
João Rogado de Oliveira Leitão.
Inactividade
ternporaria
O Tenente Graduado do Rf'glmento de ln fan teria N.· 12, Domin»
gos Francisco
de Assia , a fim de esperar cabimento para ser reformado.
Por Decreto de [) do corrente met, contando a antiguidade
de
29 de Setembro de 1852.
Estado Maior de Artilhe1·ia.
Brigadeiro Graduado,
o Sr. Coronel,
Francisco de Paula Lobo de
Avila.
Reeimento de Infanterio
N" 8.
Brigadeiro Gradutld~,
o Sr. Coronel,
João Duarte Rangel.
Por Decretos de f) do corrente me ••
Secretaria de L~'stwlo d0S Negocias da Guerra.
•
SlIh,C!lefe de Spcçiio da {{epalliç~lO Militar.
o Capitã? ,?O B~lalh~o
de Caçadores ~ ." '2, smprr-gado na mesma Repartição J ClaudIo
Bernardo
Pereira de Chaby,

Ajudante,

J

ultimo.

•

Corpo de Ellgenhaio,
Capitão,
o CapittlO Graduauo,
Francisco de Paula da Silva Talay» ..
Regimento
de Caoallaria N: Q, Lanceiros da RA lN JJ A,
Capitão da 2.1\ Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de
Cavallaria
N ,. :3, servindo ás Ordens de Sua Ex," () Marechal,
Duque da Terceira,
MonMI de Moura llenriques Valdez,
Regimento
de Caval/o'rUl LV,o 3.
Capitão da 3,· Companhia,
o Capitâo Graduado
do R!"gimento rie
Cavullaria
N,°f>, AciJullcto Chefe de Secção deste Commando em
Chefe, Eduardo José da Maia; continuando na Ule~ma Commi5são,
RCf{iímento de Cavalttzria
N, o 4.,
\. Tenente Coronel,
o Major,
Augusto Sotéro de Faria •
• Major,
o Major Graduado,
Guilherme
Xavier de Vasconcello~
Corrêa,

I

Capitão da 3,· Companhia,
o Capitão Graduado
de Cavallnria cm
Comrnissào na Guarda Municipal de Lisboa , Jeronymo José Corrêa de Cal valho.
Regimento
de ClIvalln1'lfl N: ih
Tenente Coronel,
Q Major
do O('posito Geral de Cavnllaria,
Pedro
Maria de SOIlOOCastello Bruuco ,
Capitão da ~," Companhia,
o Cupit.i'lO Graduado,
Joaquim Manoet

Caliado,

Regimento
de Cavallm·ia. N," 6;
:l\Iajor, o Mnjor Glutlnado,
Fr aucisco ~luria Vieirn dn Fo nsêca,
I
Capitão da 4," Companhia,
o Capiliio Graullodo do H!"giml"llto de
Cavallaria
N" ~, Lanceiros
da ll.HNHA,
Ajudante de Ordens do
Chefe do Estado ~laior do Excrcito , Antonio José da Cunha Sal,gado; continuando
na mesma Cnmmis.ào,
Rt:gimcltto
de Caeotlaria
N,· 8 •
• Tenente Coronel,
o Major do Regimeuto de Cavallarla
N:
Luis
Messias.
, Capitão da L" Cornpnnhia , o Capitão Graduado,
João Malaquius
de Lemos,
Bata/h//'o de 01(afLoreq N.· 6.
Capitão da 8" Compahhia.
o Capitão Graduado
do Batalhão
de
Caçadores
N," e , Joào Pinlo Carneiro Junior.
Regimento
de lnfanlerza
N.· 4.
Tenente Coronel , o Tenente Cor~nel Grnduado
do Regimento
de.
Infanteria
N." 17, Antonio de Mello S:Hria.
Re/{imeuto
de Infanleria.
N." 11.
4
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado
do Regimento
do.
Infanteria N." 10, Francisco dE' Paula de ME'ndonça,
Regimento
de Infanteria
N." 13.
I
Tenente Coronel,
o Tenente Cornn!"1 Graduado
do Uegimento ue
!nfanteria N: ó, Ayres Uabriel AmaIo.
ô

,

( ;, )
Praça da

ravas. -

• T('n('nt
Coronr-l , Tenente
Rei,
o Tenente
Cor-onel Grad,jado de
I h f.1I1tt'fia , MAjor da Prnça
no Forte de Nossa Senhora
da Gra.
Çtl, Diogo Helio de Sousa
.MalaqlliEl~.

Torre de
na conformidade

S. Vicente de Belém.

da Lei de 17 de Janeiro
de 1841,
fi.
caudo addido
á referida Torre , o 'I'eneute Coronel Graduado
do
Hpgimento
de Cavallaria
N: (l, Pedro Matia
Pinto Guedes,
de·
vendo ser considerado
para a liquidaçâo
ria reforma,
como Tene n te Coronel
de 19 de Ahr i] de 1317,
Coronel
de Q!) de Abril
de 18tH, e BrigadeIro
Gradua -lo de 29 de Setembro de 185g; pelo tor requerido,
haver sido julg'ldu
incapaz
de serviço activo pela Junta ..\llitur
de Sacrle , e nproveitar-Ihe
o Artigo 2: da Car.
ta de Lei de 17 de Julho de ln55.

Reformado

1.. lJatathúo

de Veteranos.

l\Iajnr,

e ern seguidn
ruforrnndo
IIIl conformidade
elo Alvará
de 16
de Deaerubro
de 1790,
ficando udd do ao Ipferido Batalhão,
o :Major Graduado
do R('gimi'lllo
de Cnva l lar ia N.· :3, 811h.Chefe de
SpCC;rIO na H.('partiçiio l\lilltar
do Milll"tl'rio
da Guerrtl,
Manoel
Godinho
Tr avassos Valdl'Z;
por lhe aprr.veit ar o Artigo l,°daCarta de Ll'i de 17 de Julho <1,' 13r)f>, assim (o ter rl'f)lIeri-do, e haver
sido jll13udo incapaz de serviço activo 11Ph .Junla :\lilitnr de Sa ..de,

neforluado
na conformidade
do citndo AI ;lrlÍ, ficando addido ao
mesmo Batalhão,
o Capitão
de Iufuntorin em in aetivid ade temporari?, João Baptistn N unes , deve udo ser CMl iderado para n liquidaçao ri a reforma,
Capilão
dc~ 19 ti A bri I de 181.7, e Major de
29 de Ahril de 18;ll; per lpr siuo jull!ado incólpaz de serviço acti.
Vo pela
Junta Militar de Soude, e IIproveitar.lhe
o Artigo ~: da
Cart"
de Lei àe 17 de Julho
de ]üjij.
g.• Batatlulo
de Vcfemnoft.
Iteformados na conformidade
do Alvalú de 16 dI' DC1.('mbro d~ 1790,
fIcando uddldos
n c.te Batnlhão,
O~ Majores Grflduados
do Itl'gimento
de Cavallnria
N: 5, Francisco
Antonio
Barreto,
e João
Antonio
Lopes;
pelo terem requerido,
e haverem sido julgados incilpazes de serviço
actIvo pela .Junta Militar
de Saude.
P01' Decreto
de 19 do dito me ....
Comman-to cm Chefe do EXC1'cito,
ExonNndo
de Adjul1eto
Chefe
de Secc;»o,
o Tenente
dc~ Ca~'ndorl'$ N: 1, João Alves da Solva Lima.
AdjlllJclo
Chefe
de S(CÇÜO, o Alferes
do Regimento
l
.·10,
As.isteute
do mesmo Commando
flll Chefe,

da

,

Costa

.

S:lva

do Bntalldio
dI! Tnfllnterí~
Jo é Ricardo

AnIlines.

Regirm:nto de lnfantena N.· 14.

Tenente, o Tenente
da .Muflicipal

ue

deln(anteria
servindo!'m
CommiE~ão
na Guar,.
José Maria Pereirl\ de Ahlloida.

Lisboa,

(4 )
Inactividade
temporaria
Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N" 17, Antonio
Gervazio da Nobr ..ga, a fim de esperar cabimento para reforma.
Por Decretos da mesma data.
Para gozarem das vantagens de Capitão de 1." Classe, por lhes aproveitar o disposto no Decreto de 4 d o Jane'ro de 1837, os Maj'Hes
Graduados,
do Regimento de Üava llaria N.· 5, Francisco MarIa
Monteiro,
e do Regimento de Infunterla N." 5, Joaquim Dias da
Silva Talaya.
Por Decreto de 20 do dito me?:..
.
Batathâo de Caçadores N.· 2.
Tenente,
com a antiguidade
de 17 de Outubro ultimo, o Alferes,
Antonio Jnaquim
Pereira;
por se achar habilitado
com o Curso
de Engenheria,
c ter coiupletado
os dois annos de serviço neste
Posto, na conformidade
dos Artigos, 36: do Decreto de lGl de Janeiro de 1837, e 1.. da Carta de Lei de 7 de Agosto de 1354.

'0

-*~~*'-

Sua Ex. & o Márechal,
determina
que os Officiaes abaixo meueionadoa tenham os destinos que lhes vão designados.
Commarulo em Chefe do Exercito.
:Assistente, o Tenente do Regimento de Infanteria
N.· 14, José Maria Pereira de Almeida.
llegirncnto
de Ctwallaria
N.· '3.
CapittlO da 4,." Companhia,
o Capitão do Regimento
de Cavallaria
N. o 8, Rodrigo Maximo Cnrdeira.
Regimento
de C01Jotlaria N.· á.
Commandunte
da 4.~ Companhia,
o Majnf Graduado do Regimento de Cavallaria
N." 3, Henrique de Almeida Girão.
Batalhão
de Caçadores N.· 9.
Vapitão Graduado,
o Capitão Graduado
do H.egimento de Infanteria-N," 14, Luiz M..aria dos Santos.
.
Regimento
de Infonierio
N.· 12.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Hegimento
de Infanteria
N. o 13, Aj'rcs Gabriel Afflal»,

Regimento de Infonteria

N. o 13.

Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Rl'gimento
N. o 12, José Filippe Jacome de Sousa Pereira.
Licenças
Ao Alferci
mento.
Ao Capitão
Pedrozo

",

de Infanteria

-.~.-

registadas concedidas aos Oj[iciaes abaixo mencionado ••
do Regimento
de Cavallaria
N." 7, João Ferreira Sartrinla dine
do Hegimento
de Infanteria
N." 12, C,laudio Ca)deira;:,~
, noventa dias.
~~11'_ ... r"",: ~. "
;'"

~.Q;rri;.""

O Chefe interino elo Edado Maior do

t./

_~.p

____

•

..... ....;

•

..-

w

-
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~4".~~~

"I

\•

a!,~

N:~3:
'Quartel

General na Rua de S. Benlo , em '3 de Fevereir«.
de 1857.

ORDEM DO EXERCITO.

S

Ex." o Marecbal,
DUQUE
DE SAT.DANHA,
Commandante
em
do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECRETOS.
,
Attendendo
ao que Me representaram
os Alferes do Exercito de
Portugal,
nomeados para servirem em Comrmssâo na Provincia de
Moçambique,
Frederico Pereira Nunes, e D. Carlos da Camara Leme: Hei por bem Conceder-lhes
a exoneração que Me pediram da
referida Commissão para que foram nomeados,
o primeiro por Decreto de trinta de l\1arço de mil oitocentos cincoentae tres, e o segundo por Decreto do primeiro de Abril do mesmo anno. O Viscon.
de de Sá da Bandeira,
Par do Reino, Mio istro e .Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar,
assim o tenha entendido
e faça executar.
Paço, em dezoito de Daembro
de mil oitocentos
cincocnta e seis.
REJ. = V.scoude de Sá -da Bandeira.
IIR

Cbefe

=

Hei por bem reformar na conformidade
do Alvará de dezeseis de
Dezembro de mil setecentos e noventa.
o Official da primeira Classe da Hf'partição
de Liquidação
do Ministerio
da Guerra,
Carlos
Maria Bello ; por assim o haver requerido e ter sido julgado incapaz de Serviço activo pela Junta Militar de Saude , que se reunio 110
Quartel General
da terceira Divisão Militar,
em trinta de Out ubro ultirno ; fiua ndo addido
ao terceiro Balalhão de Veteranos,
co.
mo dispõe o Decreto com força de Lei de dez de Dezembro de mil
oitocentos cineoenta e um. O Ministro e Secretario de Estudo dos Negocios dn Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço
das Necessidades,
em treze de .Janeiro de 111 iI oitocentos cincoenta
-e sete.
REI. = José Jorge Loureiro.

=

---.~~
..-

Decreto de I) dtl mero protcimo panado.
Corpo de l!-'ngenharia.
~ Tenente,
o Tenente do Regimen.to de Infauteria
N.· 4, João Joaquim de Maltos.
Regimento
de Caoallaria N. o õ.
Major, o Major de CavaJlaria em disponíbilldade
, Diogo da Silva
Castello Branco.
.
Forte de NlIsSII Senhora da Graça.
MaJ,or d~ Praça,
o Tenente Coronel Graduado
de Cavallaria
elll
dlSPOIlLbilidade, Joaquim JOSf! Maria Ripado.
Por

_.

(i )
Por Decreto» de 19 do dilo me~.
Balalhá(} de Cocadores N.· 4.
Para cOfltar a ~ntigllidade
1847, por 1~I,e pertencer,
quim de Brito,

do Posto de Tenente
o Capitão Graduado,

de 19' de A bri1 deConstantino
Joa-

Disponibilidade.

D~millido do Serviço, o Alferes de Infanteria,
Paula e Silva ;., pelo ter requerido.

Manoel

Joaquim

de

Inactividade temporaria
do Regimento
de Lnfanterin N." -t, Antonio.
e Mello; sem vencimento pelo ter requerido,
Por Decreto de ~O do dito me.,.•.
Inactividade
tetnpflrm'ía
O Major Groduado do Rcginlcnto de Infanteria
N." 17, Balthazar
Moreira de Brito, a fim de esperar ci\bimt'llto para reforma; e o'
Primeiro 'I'enente do 3.· Rl'giment{l de Arulberin , 'I'orquato Elias.
Gomes da Costa ,. por ter sido jlllg-ado incapaz de Serviço t-rnpo-.
. ruriàrnente pela Junta. ;\tilit,lr de Saude.

'Ü 'rehl!nt~ Gradüado

de Sousa Faria

.

-.~<?(.-

Sua Bit. a O Marechal,
determina que os Officiaes
eionados tenham os destinos (pI<! lhes vão designados.

•

Regimento

de lnfanleria

abaixo

men ..

N.· 10.

Capilão Graduado,
o CapItão Grnduado
do llegiLllcnlo de Infante •.
ria N.· 11, Dom.ngos Jo.é de Sousa.
1.' Bat<1lh'lo de Vetel'anos.
Addidos,
o's Majorl's Graduados,
reformados addidos ao Q: Bata •.
lhâo de Veterano.,
FI ancisco Antonio Barreto ,. ce Joâo Antonio.
Lopes.

---.~~--POltTAU.[i\S.

M;nist~rio ds Guerra.

= ~..

Hepartição
Militar.
Se('ção.·=
Não se tendo apresentado
nos Concursos aos logares dI'!Substitutos ás.
Cadeiras Militares e de COllstrllcção da Escola do Exercito,
s-nâo
dois Candidatos,
resultando achar- se ainda incompleto o pessoal pre.
ciso para o respectivo ensino: e convindo regularisar quanto possl~el:
a instrucção dos Alumnos : Ha por belo Sua Mage~tade EL.REI',
Attendendo
ao que Lhe re pr esentou o Capitl\o Graduado
de Engenheiros, José Joaqum de Castro, e Confo!mando.Se
com a prf'oos.
ta do Director da refc:rida Escola, Det.erminar, pela S!'cretaria <ie Es.
tado dos Negocioi da G Ilerra ,. qll~ (, mencionado Capitão sirva c()mo
Commilsionado
no ensino do me.mo Elltabelecimento,
com a gratifl.
cação correspondente
ao logar de Lente Substituto;
na inlplligencia.
porém de que esta Commissão lhe não dá dirt'ito para o futuro a 'pre.
ferencia alguma nos Concursos,
que baJam de ahrir.se '~ara o pr,een~,
=:::;

( :J )
chirnento dos lo,ga!es de S,:bsÚulo,.
18ô6 = José Jorge Loureiro-

PaS(I,

cm

Q.;}

de ~ ovembro de

---

Ministerio da Guerra. = Repartiçâo Militar. = 2" Secçâo, =
Adlondo-se ainda incompleto o pessoal preciso para o eo~ino das disciplinas da Escola do Exercito,
por não se t.avNem apresentado
ao. Concursos senão dois Candidatos,
e tornando.se
nr-er-ssar io reguIarrsar quanto possível
a instrucção
dos Alumnos:
Hn por bem Sua
Mageslade EL-RE [, Auendendo
ao qu~ Lhe representou o Alferes
do Regimento
de Infonteria
N." g, José Ii lias Garcia , habilitado
com o CUrtO de Enzenhar in M ditar, e C(·nfMtIlllndo.Se
com a opiniào do Conselho d~ rdj.rida Escola,
Oeterminar,
pela Sceretaria
de Estado dos Negocios da Guerra,
que o mencionado
Alf res sirva
como Commissionado
no ensino do mesmo E~tabelecimento,
com a
gr atificaçâ
correspondente
00 logal' de Lente Sllb.titulo,
na intelligencia porém de que esta Commissâo- lhe nào dá drreuo p.Ha o futuro a preferencia al'pllna nos Concursos que hajam de abrir-se para
o pll't'1I himonto de logare. de Snbsututos,
Puço , em 21 de Janeiro
de 18;>7.
Jo.é- Jorsre
Loureiro,
o·

=

Ministerio da Gnerra. = Rt'partiç:to da Contabilidade.
= Tencon tin undo 8 dor aos individuos
que são promovidos
00 po!t~~'\'
de Alfl'res para os Corpos do Ex- rcito , o ()'llIilio pecuninrio de que
,~
trata -a declaraçào publicada lia OIUtm do Exercito N.- 31 de 25 de I ~ t'
Agosto de 181,9, para comprarem o, r e-pcctivos uniformes;
por quant~ a pf'zar de ter cessado o ntrazo nos pagamentos,
n[lO se tem po.·~
~
dido deixar de reconhecer em presença dos seus rr-duz idos Soldos, & ~
necessrd ada de os habilitar n poderem uniformizar-se,
e visto que uin- I .
?a com mais razão precisam daquelle auxilio 06 Alfere~Alumnos,
por
ISS!! quc sàomenoresos.&pu,venr.menldi:
Manda Sua Magestade Et.
~'1~
pela Secretaria
ele Estado
dos Negociotl da Guerra,
que ai

eo.se

11"

'"""""

~\,9~'i

B:El,

d"po,i"õ" ,,,,od ..

,,,.q ..,II. d,d."ç'''' .e r.ç'm ",,",i,,~ '0' AIJ

feres A III m n<_!s, que estiverem nas cir('unslanciRs
designadas
~u ~:daraç[\f).
~aço das Necessidades,
em 28 de Janeiro
-= ~a da lJa"de~ra.

nn mes./
de 1.857.

~

I

~ ~
I ~
~
~
....~
~

--.>-JÇ<.-

Por Avi~n do Ministerin
da Guerrt.,
de 17 d~ Janeiro
findo, le
dl'clnrar q'w a di'po~i<;r!O no Artigo 36.·do ReglJ1~mento Pe.
nal, pUhhrado na Ordem do E'xercito N.· 5:1 do anno fi, do, se de.
;-E! ~nt<;nder em toda 8 amplitude dos seus pr!'ceitos, flll'l'InO ~m re.
açao ai Armas pspecia!'s, quando os delirtos ou rullas f( rem publi.
cO': ou commeuido!l em destacamentos nu gunrdas; e O! do Artigo
~7. se ?e_eOl entender restrictameJ1te nos.Rf'glllnmentn5
e 08rigaçõPI
o~ Mllllares
pertencentes
ás referidas Armas, e quando os faltas Oli
dellctos forem commettidol
nOI quartei5 dos re.pectivos '(jorpos.

~

'-'
~

Itlnnda

!

~
~

g.
.

~

+

---II~"---

Pelo Ministerio da Guerra,
em data de 26 de Julho de 1853,
foi resolvido em regra para o futuro = que aos Officiaes que deslocaram para as Provincias Ultramarinas,
em virtude da Carta de Lei
de !il9 de Maio de 18Q~. se lhes conte na liquídaçâo da sua reforma
por dobrado o tempo de Serviço desde o dia em que embarcaram
pa_
ra 8S mencionadas
Provincias
, .e nas mesmas serviram até ao dia i
de .Junbo de 1824, em que aquella Lei ficou sem effcito ,

,

-*>::h~*-

Sua Ex. & o Marechal,
m onda pu hlrca r, ter o Ministl'rio da G uera em Oflicio de 11 de Dezembro ultimo declarado,
não perderem
<f! 'P direito á gratiticnção de 20 reis diarios as praças dos Corpos das
uarnições de L'sboa , Elvas, e Porto, achando-se
empregndas em
tR
serviço lias Secretarias,
ou Repartições Militares,
nem tal disposição
t~l"'~ ~ se póde ellll'nder pelo deterrmnado
na Portaria do mesmo Minisle't' I,
rio, de li> de Outubro
ultimo, transcripra
na Ordem do Exercite
G t,
.. 60 do aJlnoproximo
[IOdo.

'r: ~

F'J ~
l~

'f

--~.-

Licenças registada:; concedidas aos OJ/iciae. abaixo mencionado ••
Ao Alferes Picador do 2.· Regimento de Artilheria , Malloel Gomes
Carrasco,
trinta .dias; com principio em 3 de Feverc-ro corrente.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Cavallaria
N." I, Fernando Maria de Sá Camêllo , prorogaç:io por quarenta dias.
Ao Major Graduado
do Regimento de CavalJaria N.· a. Joâo Couceiro da COSllI, oito dias.
Ao Alferes do Regimento de CavalJnria N." 7, José de A lmeida Mel.
lo e Casiro , pro rogação por tres mezes.
Ao Major Graduado
de CavaUaria em disponibilidade,
Vicente Ferreira Simões, prorogação
por trinta dias.
Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores
N.· 6, Tbomaz Bernardino
de Mello , dois mezes.
Ao Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores N.· 9, Luiz 1\1aria
dos Sa n tos, leis mezes ,
Ao Alferes do Regimento de lnfanteria N" 1, Pedro de Sousa Ca.
navarro,
trio ta dias.
Ao Alferes Graduado do Regimento de Infanteria
N:2,
Pedro Augusto Carrasco Guerra t um mez.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Infanteria N.· 4, Antonio
de SonSA Faria e Mello, noventa dias.
Ao AI[. res do Regimento
de Infanteria
N: 8, Manoel Soares da
Costa , prorogação
por quinze dias.
N:17, Eugeniu
Ao Tenente Gr ..duado do H.egimento de lnfanteria
..;:7
....../
.•
?-de Sequeira,
prorogação por trel mezes.

.. "

o

Chefe inlerino do E.lado Maior do ~,cito

.-

,.

~---,"

=0 .....
r

.

,

(Juartel General na Rua

de S.· Benlo , em 12 de

Fevereiro

. de 18~7.

ORDE~1 DO EXERCITO.

'R

un Ex." o Marechal,
DUQUE nTI HALDANHA,
Commandante
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte e

em

Pór Decreto de 29 rio me~ proeimo passado.

Secretaria de Estado dNJ Negocias da Guerra.
OtT!cial S'mples Empregado
da Repartição Militar,
o Cnpitão Graduado do Regimento de Infanteria N.· 16, Possidouio Jose Duarte
Leitão.

-.~~.--PORTARIA.

=

=

=

=

Ministflrio da Guerra. = Repartição
Militar.
2." Secção.
Manda Sua Magestade E L.REI, pel.i Se cr. taria de Estado dos Negocios da Guerra,
que fique sem effoito a Portaria de 6 de Nevembro ultimo, qu~ determina se desconte no tempo de serviço do Alferes Graduado do Regimento de Infanteria N.·10,
Antonio Pedro de
Brito Villa Lobos, Alumno da Escola Polytechica,
aquelle que decorrêo desde 4 de Outubro de 1855, até 26 de Abril do anilo proximo passado , por ter este provado,
que as faltas que consUllIrnaram
a perda do anno foram justificadus , e 1\ Escola haver rectificado o
engano que SI! achava nas informações
do resultado d'exames respe.
ctivos ao an no lectivo proximo findo, Paço, em 28 de Janeiro de 13&7.
Sá da Bandeira.

-*~.AVISO.

da Guerra.

=

Hepartição
Militar.
1.. Secção.
.Magestnde EL.H.EI,
Atten dendo ao que Lhe
reprcsantm, o Segundo Tenente do l ," Regimento de Artilheria,
Manoel Rodrigues de Oliveira,
no requerimento que acompanhava
o Of·
flCl~ expedido pela 2." Secção da 1." Repartiçâo , em 9 de Dezembro
\lltlmo; Ha por hem Determinar que se considerem eliminadas as cond-çóes com que o Supplicante
passou á Arma de Artilheria pelo DeCtl'lo de 18 de Fevereiro de 18f>l·, inserto na Ordem do Exercito
N.·
]~ d? dito anno : o que de OrdNn do Mcwo Augusto Senhor comDeo& Guarde a V; Ex.."
;IIIlICO a V. Ex." paTA os devidos effeitos,
E aç~ ·S· em 7 Ue Fevereiro de 1857.
Sá da Bandeira.
111." e
x, r. Oommandante
em Chefe do Exercito •
Mini~lerio

'ln.· eEx.oSr.

= Sua

=

=

•

---.~--<.'---

Por Decretos de 7, 20, e 28 do (Dez proximo passndo , ex-pedidos pelo Milli~terio dos Negcclos do Reino, foram nnrneados Caval le iros da Ordem Militar de S. Bento de Aviz, o Major do Estado Maior de Artilheria,
Chefe de Secção na Hepartição Militar d-a
.Mini&Ierio da Guerra , Francisco Xavier Lopes, e o Capitão do 2.0
Regimento de A rtilheria , Sub-Chefe
de Secção na mesma Reparti ..
tição, Thiago Augusto Vellozo de Horta;
o Major reformado ade
dido ao 1.. Batalhão de Veteranos,
Mànoel Godinho Travassos Vaidez; e 08 Capitâes , do Batalhão de Caçadores N. 06, Thomaz Bernardino de Mello, e do Regimenta de Infanteria
N."16,
Chrlstovâo
Amaro Frederico:
devendo os agraciados sollicitar do referido Mi.
nisterio , os respectivos Diplomas,
dentro do prazo legal.

---.~.-

Postos e vencimentos mensaes com que ficaram os Officiaes abaixo mencionados,
a quem no mez de J'aneiro ultimo,
foram reguladas as reformas, que lhes haviam sido conferidas.
Marechal
de Campo com 75$000 reis , o Brigadeiro Graduado
da
Artilheria,
João Pereira da Costa, reformado pela Ordem do Exercito N. o 59 do anno proximo passado ; 8rigadeiro com 60$000 reis ,.
o. Coronel de Artilheria,
Joâo Manoel de Soma, reformado pela
Ordem do Exercito N. o 57 do dito anno ; Tenente Coronal com.
40$000 reis, o Capitão Graduado de Infanteria , Joaquim José de
Santa de Clara, reformado pela mesma Ordem do Exercito N. 057;,
Tenentes Coroneis com 38$000 reis, o .Major de Cavallaria,
Ma.
noel Godinho 'I'ravessos VaI dez , reformado pela Ordem do Exercito N," 2 do presente anno , e o Capitão Graduado de Infanter ia ,
Luiz Manoel Teixeira Guimarães,
reformado pela indicada Ordem
do Exercito N. o b7; e Major com :18,$000 reis, o Ca pitâo de ln.
fanteria , Tristão de Araujo e Abreu,
reformado pela Ordem da,
Exercito N. o 51 do anno proximo findo,

-.~.-

Sua Ex. a O Màrechal,
determina que os Officiaes abaixo men •.
eionados tenham os destinos que lhes vão designados.
Regimento de Caealloria N. o 3.
Capitão da 2.· Companhia,
o Capitão do Regimento
de Cave llaria ,
N.· 6, Antonio José da Cuoha Salgado;
continuando
na CoOlmiliSão em que se acha.

Regimmlo de Cavallaria N.· 6.
Capitão da 4." Companhia,
N.· 7, Antonio Mauoel

o Capitão do Regimento
Ribeiro de Carvalho.

de Cavallaria.

Regimento de Coeallario N. - 7.
Capitão

da 4. a Companhia,
o Capitão do Regimento
N,. ·'3, Antonio do. Figueiredo Sepulveda.

de

CavaUaria.

r 3')'
Batalháo
de Caçadores N. e ~.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçad()"~
rcs N.· 1, Antonio Schwalback.
Batalhão
de Caçadores N.· 4.
:l\lajor, o Major do Batalhão de Caçadores
N. o 3., Antonio ~oaquim Pimentel Jorge.
Regimento
de Infarüeria
N.· 1.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
de Infanteria
N.· 18, Roberto Joaquim Cuibern,
Regimento
de h~fante1'ia N.· 5.
Major,
o Major do Batalhão
de Caçad?rt;_s N," 3., José Maria dê
l\loraes H,eo'o'
na Comrnissâo em
e
, continuando
o que se acha.
Rea-imento
de
Infanteria
N.
10.
15
Mujor, o Major,do Balalhão
de Caçadorc-s N,04~ Francisco Dama,
zio Houssado Gorjâo ; continuando
na Commlssâo em que se acha.
Regimento de In(anler,ja N. e 11.
Major, o Major do Regimento de Infanteria
N:I~,Agostinho Ma.
noel Leoue.
Regimento,·de
lnfantet'ia
N.· 12.
,
Tenente Coronel Graduado,
o Tenente Coronel Gradundó do Regi";
menta de Jnfanteria N." 1,1, Joaquim Pedro da Cunha.
Regimento
de l nfanteria .IV. o 14,
Major,
o Major do Regimellto
de lnfan.tcria N.·H, Joaquim Maria
da H.oza e Sousa.
Regzme1Jto de- Infonieria
N. o 16.
Tenente Graduado,
o Tf~lIente Graduado do Regimento de Infante ...
ria N," 11, João José de Albuquerque;
pelo pedir.
] • o BatlJtháo
de Feteranos .
.Addido"o
Major addido
Companhia de Veteranos dos Açôres, Pedro de Sousa CUllavarro.
A<ldido, o Cirurgião Mór reformado addido ao 2: Batalhão de Veteranos,
Sebastião A ntonio Nunes.
á

---.~~*---

. Por Decreto de- le de Setem bro de 1855, expt'dido pelo Ministe.
rro dos Negl)c:os do Reino, foi Agradado com o Titulo de
VIS.
Co.N.DE DE VILLA
Nov a DA RAINHA. = o Tenente do Regimento de
Cavallaría N.· 2, Lanceiros da RAINHA,
Antonio de Barros Salda_
nha. que serve áR Ordens de Sua Ex," o Marechal,
Commandanlo
em Chefe do Exercito.

,

*~.-

=

Sua Ex.· o Marechal,
manda declarar o seguinte:
1.- QílC o Sr. Bri.g-adeiro Graduado,
Tenente Rei da Praça deAbrantes ~ João Grifi'Lhs, não gozou a licença que lhe foi concedida.
pela Ordcln do Exercito N. o 1 do corrente anno,

( 4· )
2," Que o AHer('s do Regimento de Infanteria N." 5, José Joaquim Ferreira,
exerce as funcções de Ajudante
do mesmo Corpo,
desde 16 de Janeiro proximo findo,
3:
Que o Alferes do Batulhâo de Caçadores N,·3, l\Ianoel Ferreira de Carvalho,
não gowu d licença rl'g;stadn que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N, o 38 do anilo proxiino passado.

--11~~-

Licenças arbitradas po,. motivo' de moles/ia a08 Offtciaes abaixo «ecla.
rados , e confirmoaas por S1)(I h:», o Jl1'arcchaL.
Em Sessáo de Gl de Uul ubro ultimo.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de r nfan teria N. o CZ, Francisco
Aug usto da Costa e Sousa, seasenta dias pllra se tr atar,
Em Scssâo de 2 do me'!. ]!'roxuTlÇJ passado.
Ao Sr. Coronel do [{('gilnento de Cavallaria
N.' 7, José dt! Menezes
Pitta e Castro, trinta dias para ~(J tratar no seu quartel •
Em. Sessão de 1i do dito me:o,
Ao Sr, Brigadeiro Grad uado do Batalhâo de Caçadores N. o 2, João José
Pereira c Horta, quarenta dias para tratamento
e mudança de ares.
Em S!:..ssão de 15 do dito me»,
Ao Major <lo 2,· Regimento de Artilheris , José Ventura da Cunha,
sessenta dias para se tratar e convalescer.
&

-It~~~

..-

Licenças registada,ç concedulas (lOS Offlciaes abai:r:o mencionar/DI,
Âo Capitão do Regrmento de Cavallaria
N.'3,
Antonio José de i:ri.
to Fragoso Amado, trinta dias.
Ao Tenente Coronel do Reg imento de Cavallaria
N.· 8, Luiz Mes.
sias , cinco, mezes.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
Manoel Ferreira da Cuuha Pereira, prorozaçâo
por quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.·l , D. José Miguel da SiI·
va Pessanha,
sessenta dias,
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Oaçadores
N.· õ, Antonio
Maria Barruncho
da Silva e Va&conceJlos,
pro rogação por dois
mezes.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N. o 6, João Pinto Carneiro
Junior,
prorogaçâo por quarenta dias,
Ao Capitão Graduado,
Ajudante do Regimento de Infantcrie N ." 9,
João Teixeira de Almeida Quellóz,
vinte dias.
Ao Tenente Graduado
do Hf'gimento (le [, fa nteria N."ll,
José Vi.
ctorino Mascarenhas
Zuzarte Lobo, cinco mezes,
Ao Alferes do Regimento
de lnfanteria
N.- 13, Sebasnâo Botelho
Pimentel Sarmento,
trinta dias; a contar de ~ ao corrJ.Pbt.

o

".

Chefe interino

do Balado

illaio,. do FJldé(to

..

No•
(}um'tel Gcner",! na R'ua de

'h

t>.

s.

+

Bento , em 19 de Fevercirn

de 18f>7.

ORPEM DO EXERCITO.

S

IIR

'Chefe

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

SAJ,l>ANHA,

Commandante

em

o seguinte:

DECH:ETO.
Tendo sido nomeados por Decreto de vinte e oito de Janeiro ultimo, expedido pelo Ministerio dos Negocios da Marinha e Ultramar , para servir e rn Commissão,
na conformidade
do Decreto de
dez de Setembro de mil ci tocen tns quarenta e seis, no logar de Com.
hlandante do Batalhão de lnfsuteria
de Linha da Provincia de Moçambique,
o Capitào Graduado em Major do RCf.{imento de Lnfanteria numero des, Luiz Antonio Ozorio; Hei por bem Promover o
-mesmo Official á elTcctividade da sua Graduação
e G raduá-Io no Pos.
: to de Tenente Coronel,
fIcando pertencendo
ao Exercito de Portugal, sem prejuiso dos Majores effeotivos, e dos Capitães Graduados
em Majores,
mais antigo. da sua respc ct.vn Arma. 'Olltro sim SOI1
Servido Ordenar que esta Minha Soberana RpsoJução fique nulla , e
d" nenhum eft'..ito se o agraciado
deixar por qualquer motivo de seguir
'vra aem para o seu destino, ou de servir na mencionada
Prnvilicia,
o íernp» designado na Lei. O Ministro e Secretario de Estado interino (Ls~ef.{ocios da Guerra,
o tenha assim entendido e faça execut.ir, Paço, em Ires de Fevereiro de mll,oitl,centos cincoenta e sele.
- REI.
17isconde de Sá ([(I Bandeira,

=

--~.-

Por Decretos de 11 do corrente mt$.
Batalhâo

de Caçadoru

N.· 2.

Alferes AJumno, o Primeiro Sargento graduado Aspirante a Official ,
Allgusto Cezar JlIstino Tei: eira; por se achar habilitado na conformidade dos Artigos', 36,· do D{'creto de 12 de Janeiro de 183'7,
e II e ló do Decreto de 10 de Dezembro de 18ól.
.
Regimenta de Injanterill N," 6.
Capllão Graduado,
o Capitão Graduado
de lnfantcria
em disponiblhdade, Barão de Castro l)"ire.
AI
Regimento
de Tnfatlterta N.· 10•
. fel'ps, com a antig-uidade de ~7 de Janeiro ultimo, o Primeiro Rar.
to
geoLt - flrlldundo,
Aspirante a Official, Francisco Antonio de Brito rmpo; por 'se achar habilitado com o Curso de Engenheria , -ns

•

( 2 )
conformidade

do Arligo 36.0 do Decreto

de 1~. de Janeiro

de.t837~

Disponibilidade
O Capitão de Cavallaria em inactividade remporarie , D.
los Tenorio Mos{:ozo;. por ter sido julgado prompto
Serviço pela Junta Militar de Sande.
.
Inactividade temporaria
O Capitão Graduado do Rl-'gimento de Iufanteria N" 4,
riques de Moraes_Callado,
a fim de esperar cabimento.
formado.

Sua Ex.'

o ]Jf[)reqhal,

----.~.---

Pedro Carpara todo o
João HCi1para ser rll-

tem toda a satisfaçâo em mandar public()r·

ao E,Xf.rmto

o segui1lte_

OFFICIO.
Ministerlo da Guerra. = Heparnçâo
Militar. = 2,· Secção. ::::
III. o e Ex: Sr.
Em resposta 00 Officio de V. Ex. a, com data de á
do corrente,
e que acompanhou
o requP.fimento em que o Bngadeiro-,
Baião do Rio Zezere pede lhe seja concedido concluir a sua justificaçâo
em Conselho de Guerra,
011 fazer-se-lhe
saber pühl.ca e Offirinlmen!;e
que 8 sua cnn ducta se acha illibada , tenho a honra de dizer a V. Ex..·
para o fazer constar ao referido Brigadeiro,
pela fôrma que V. Ex,·
melhor entender,
que conformando-me
.com a opinião de V. Ex."-,
exarada no sobredito Officio, entendo que não deve ter logar o Conselho de Guerra , que. o mesmo General requer ; l ," porque foi fi pedido seu que ellc foi exonerado do Comman do da 8.& Divisâo Mlli.tar; 2," porque do Processo Civil a que se procedeu nenhuma culpabilidnde resultou contra elle ; e 3.· finalmente
porque achando-se o
mesmo Brigadeiro empregado no Governo de uma das principaes Pr~
ças do lleino é evidente que no Ministerio,
assim como no Cornmando em .Chefo , não existe fundamento
011 próva
alguma das accusa-.
ções que contraclle
se fiseram.; não carecendo pOi tanto de ser illi.
bada a honra do Supplicnn te, Deos Guarde a V. Ex," Secretaria de,
Estado dos Negocios da Gueerra,
em 14 de Fevereiro de 1857.
Sá da Bandeira,
IlI." e Ex" Sr. Oomrnan dantc em. Chefe ~
Exercito.

=

=

_

..
~~*-

POH.TAHIA.
t
Ministerio 'da Guerra.
Repartição de Licl'.ida,ão, = Conetant ~do A Sua Magestade EL.ltEL,
que d'entre os Officjae~ do EXNCi~
r-: ~ to, contribuintes do Monte-Pio, uns requereram 1\ desHgaç:lo do mes\:1 mo, c a liquidação das respeclivas quol~íi, já fóra d~ prazo, que
I para
este fim foi estabelecido
pela Portaria de 21>de MaIO do annf)
. ~passado,
e outros que nem iito mesmo f1zerão, por lhes não ter consd ludo opportunaUlcnte
aq,jella ,uül dispsiçüo, em raz~o de ler sido cur-

=

f

~::::t:::~F

~~

~~o

kz!::-

to o prazo consignado na dita Portaria;
e AtteJldentlo O Mesmo AIl-6.S \
gusto Senhor ao que sobre este objecto lhe tem sido representado ; ~ J...4
lia por be m prorognr o dito prazo por mais quatro mezes , improro~
gnvels contados dc~dtl a publicação
da presente Porlarla na Ordem ~ ~
do Exercito , para que dentro delle, os referidos Officiaes , e quaos- (1
quer outros, a quem esta medida convenha,
possam fazer !IS compete n- ~
tos rcclumuçôes. Paço das Necessidadea , eru 7 de Fevereiro de 18f>1.
= Sá da Bandeira,

.~~~.
=

=lli'

~

OFF[UIO.
. ~
Ministrrio da Guerra.
Rcpar nçào Militor. = 3.- Secção,
III: e Ex," ,-~r.
Nào sendo permiuido auxilio algum pecuniario
t ':, \.
senão 30b indeviduis
qUI! sâo promovidos
a Alferes para os Corpos'\'\~
do Exorcito , e Alferes Alumnos , n fim de poderem comprar os res- l
~~
pecLi\'os uniformes, na conformidade
das Ordens doExer~ito
N.~ ?l~~'llt"!
du 1819, e 3 do corrente anno;
ellcarrega-me
Sua Ex.
o Minis- j" ~ f "I ~
tro da Guerra de dizer a V. Ex. n SI! sirva sollicitar as conven ientes "l
t
ordens do Ex." MarechaLCommanrlante
em Chefe do EXNCÍlO, pa-· j
r~ que oito sejam enviadas a esta Sacretaria
de E~tado preterições
de':'S ] t q
SI~1 Ihnnte natureza,
qlland~ digito re.p~ito a individ,~os ..que não e.stt'Jli~ naque llns clrc~pstancHls.
Deos Gua rde a V. ~x.
Sprretan&
t
t
de Estado d.,s NegoclOs da Guprra~ em 10 de Feverf'lro de J8ó7. = ~
t
III.' e Ex.· 81'. VlsCllnde da Senhora dn Luz = O Chefe interiQo
da Repartiçã.o Militar = D. Antonio José de Mella...
4

=

j

-

.. ~t

I

~t"\

~~

l

1'J

i~

Sua Ex." o Marechal,
manda publicar para conhe.cimento dos
~, t ~ .
Srs. CommandanLes
dos Corpils, que por Aviso do Minisll'Tio da~
~~~ o
Guerra de 10 do corrente mt'z, se determina quc os artigos extravia- ~
dos pelas praças que commelltlrem
auselteis illegitima,
devem ser ~ .-t
abatIdos da carga dos Corpos,
e pagoli pelos mesmos quando não
apreselltaren~ OUtT?S ig.uaes ou lIIelhorf's, & isto logo que se próve em· n "I~\ ~
Conselho de Invt'stlgnçao ter-se dado o extra vio, regulando-se
os Cor-,
~ ~ I'l
pos nestc pmcésso, pelo que se arha ind.icado para as praças desef'-'-l ,(
tada~, na disposição 29.", n que se refNe a Ordem do Exercito N.o ~ ~ ~
14 do anno proximo passado.

ri ~ Jt.

i 1.1

.

-.~.-

.LIcença. arbitradas 1"0r motivo de motestia aos Officiaes abaixo rltX;ltI.
rados, e c01~firmados por Su.a Ex. a
.Marechal.
Em Sessâo de á do corrente 'llC'l..
Ao <?irurgião Mór do Regimento de Illfanterin N ."13, Antonio Joa ..
A qmm Hodriglles Pereiro,
trinta dios para ~t' tratar .
. o .Otrl~la de PIlmeira ClasRe da Repa;tiçn.o de LiquidaçilO do MíIlIS1e_rI(' da Guerra,
Mancel Ferreira Quiques,
sessenta diaS lJora
eont\lwar a tralar-se.

°

t

h~
a

( 1, )

-.~~I#-

Licenças registadas concedidas aos Ofliciaes abaixo mencionlJdor,
Ao Alferes Picador do 2: Regimento de Artilheria,
Manoel Gomes
Carrasco,
prorogação
por vinte dias,
Ao Alferes doRegimento
deCavallariaN.o2,
Laneelros daRAINllA,
José Maria de Va~colJcellos e Sá, prorozaçâo
por sessenta dias.
Ao Majór do Regin1epto de Ca vallaria N.· 6, Diogo da SIlva Castello Branco,
quatro
mexes,
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N."'8, Manoel Ferreira da
Cunha Pereira,
pro rogação por quinze dias.
Ao Major Graduado
do Batalhão de Caçadores N ,. 3, Thiago I\icardo de Soure,
trinta dias.
.
Ao Tenente Graduado do Batalhão de Caçadores N." 8, Antonio Joaquim da Encarnação,
prorogaçâo
por seis meses.

-,,~~,,---

Foram confirmadas por Sua Ex," o Morechal,
as licenças que 0&
Srs. Commandantes
da 1.-,3.',
6.a, e 7.·Dlvi~õl~s Militares,
partido
param ter concedido aos Dfflciaes abaixo mencionados,
na coufor midade do ~. 11 da Determinação
da Ordem do Exercito N.· 68 de J 4
de Outu bro de 186 L
.Ao Alferes do Regimento de Cavallada
N.o4, José MalÍa Couceiro
da Costa Coelho e M ello , quinze dias •
.Ao Sr. Coronel do Regimento
de Cavallaria
N.·:;,
Lllíz da Silva
Maldonado
d'Es8a.
dez dias.
Ao Major do mesmo Regimento,
Diogo da Silva Caete] lo Branco,
quinze dias.
.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Cavallaria N. o 8, Luiz Mes_
sias , quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N." ó, Libanio Northway do
Valle,
quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.\ 6, Miguel Carlos Corrêa
Pses , oito dias.
Ao Tenente
Graduado
d,Q Regimento
di: Lnfauteria
N," 6, Simão
Ignacio de Carvalho,
dôze dias.
Ao Capitão Graduado
do Regimento de Infaoteria
N." l~. DomingClS Lopes Xisto , prorogação
por quinze dias.
Ao Capitão Graduado do Regimento de lnfanteria
N.- 17, José Ramos da Silva, quinze dias.
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
19nacio Jose Corrêa ,
quinze dias.
Ao Tenente Graduado do referido Regimento,
Iguacio Jusé Çorrêa ,
prorogação por quinze dias.
.
~ ~~

O Chefe int!rino do E.lado Maior do ~~;;:

~

_~'~_._' C

•

~"~-~J

~ • _~._"'!!d""~
.................

,,11:";

~
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QUG1'tel

General na Rua de S. Bento,

em 28 de Feeereir»

de 1857.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua
Chete

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

Commandantc

SALDANHA,

em

o seguinte:

Por Decreto

de 18 do me9/. proaiimo .poaado;
Batalhõo
de Cafadores N. o 6.

I

I

Tenente,
com a antizuid ade de 15 de Janeiro ultimo , o Alferes.,
Miguel Carlos Corrê~ Pses ; por se achar habilitado com o Curso
d~ Engenharia,
na conformidade
do A rtigo 36, o do Decreto de l~
de Janeiro -de 1837.
Regimento de [nfanierra
N. o 14.
Alferes, com Il antiguidade
do LOdo referido mcs , o Primeiro Sare
gento Graduado,
Aspirante
a Official, José Bandeira- Coelho ele
MeJlo; por se achar habilitado
com o Curso de Engenharia,
na
conformidade
do Artigo 36.odo Decreto de 12 de Janeiro 'de lS37.

Por Decreto de 25 do dito mu.
1.. R.egim~nto de ATlilhe,..ia.
Alf~re5 Alumno,
o Primeiro Sargento Graduado,
Aspirante a Dilicial , José do Sacramento
de Azevêdo e Silva; por se achar habilitado na conformidade
dos Artigos; 36: do Decreto de 12 de .Janeiro de 1837, e 11.- e 15,· do Decreto de 10 de Dezembro do

18;>1.
Regimento

de Infonteria

N. o 2,

Alferes Alurnno, o Primeiro Sargento Graduado,
Aspirante a Offi.
cial do l ," Regimento de Artilheria,
Ay!es Gomes de Mendonça;
por se achar habilitado na conformidadr- fi -s Artigos, 36,- do Decreto de 1~ de Janeiro de 1837, e 11.· e 15,- do Decreto de li) de
Dezembro de 1851.

Por Decreto de 11 do corrente melo.
Botalhôo
Tenente Coronel Graduado,
terra em disponibilidade,

de Caçadores N.· 3.

Graduado
de Infan ..
Pmto de MeireJles.
.
Regimento de Infanter-ia N.· 17.
.
11aJ'lr, o' Major de Infanteria
cm disponibilidade, Antonio Ignscio
de Seixos.

"

Regimento

o Tenente Coronel
Antonio Fortunato

de Il~rante ..ia N.·

18,

1 epl'nl;~ Cor~nel , o Tenente C~ronel de Iofanteria,
Tenente Rei da
ruça de hlvas,
Diogo Bello de SOU&6 Mal8quiQ~

•

Ror Decretos de 16 do dito me".
Drsponibitidnde
de Infanteria em inactividade
temporaria , Fernando Luiz,
Berter;
por ler. sido julgado promp:o para todo o Serviço, Ilda
Junta
Milllar de Sande.
Inactividade
tempororia
O Tenente Graduado
do Regime 11 to de Iufanteria Ni't l
Francisco
de Azevêdo Coutinho;
por ter sido julgado incapaz de Serviço uel'"
vo temporariamente
pela Junta Militar
de Saude,
Batalhâo
Nacional de Caçadores da Rainha e Carta da Cidade
dll Guarda.
Demittido,
conservando
as. honras do Posto, o Tenente
Coronel,',
Alexandre de Mello Silva S('qlleira Fel r,,1.. pelo ler requerido,
«3
haver completado
o tempo de Serviço marcado no Regulamento
para os Corpos N acionaes.
...
.
OF1' reio. ; h'_ ~o
Millisterio da GUl'rra.
ltepl\rliçRo de LiqllHaçãn.
= TlI•.o··e
Ex." Sr. = Podendo dar-se C· Z 5 sirmlhuntes ao c.ue I ar e~lt' J\lillister io constou
dI' ler um . 111a ncê ho recrutado,
e que foi mondado
.d e
Santarem
a apresentar-se
II" Qllnrtpl
Ch'llt'rll da 1.& Djvi~ào Mili.
tar , des-rtad.
antes de lhe haver sido disig nndo Corpo em que uevêsse ficar servindo,
ao passo qllP já lhe havia sido f"iln Ilb"IHI '~e
nlgumas rações d e pão e ranchos pelo H,pg'üncnto
de CllvalliJiiH l' .•,
4., quando,
conforme
o determinado
no Artigo 47.oda
J ei de Q7 de
Julho di! 1855, o mesmo mnn cêbo foi recebido
110 Deposito
do dilo
Regimento;
e convindo estabulecer
a maneira de se pr\lCI'SSiHem\ os
abonos de despez as assim feitas : Determina
Sua Mug\'!>laoe ELTLEI, que sempre que a algum recruta
que deserte ante .. de perten«
cor a qualquer Corpo do,Exercito
se haja, feito fur necime nto de pão
H rancho,
a importacia
rGbtiva
seja pr ces~ad& ,·m 11111 Titulo pelo
C()rDmissar;o
de mostra,doDQrpo.ou,
DepOSito (PW lho LivN mini5t~a.
do, considerando-se
este valôr como df'speza eVf~ntllal e flCa.ildo aotada por lembrança
para os effeítoa do Artj~o (;0: da dita Lei. O
que de Real Ordem participo
n V. Hx.a para os fIhS c()~venielltps.
Dcos Guarde a V. Ex,'" Sctrf.>taria de Estodo dos Ne~ocios daGul'r.
roa, em 7 de .Fevereiro
de 1857.
Sá da lJan(Íetrtl. = 111" e lh..~
Sr. Commandante
em. Chefe do Exercifo.

o 'l'eneute

ü

,

9

--...,_ ~,..(..
=

=

-.~<:<.-

Sua Ex." o Marechal,
dctermina que 09 Officiaes abaixo men.
cionado. tenham os destinos que lhes vão designados •
. Batalhão
de Caçodorel N.· 1.
Capitãll Graduado,
o Capitão Gr,;duado do aatalh~o de Caçadoru
N.· ~., Domiogos Candido da Silva.

(3')
Batolltâo de Coçadoree N"-'1,.
Major, o Mujor ào Ht>gimento de Iufanteria N:lO,
Pruncisco Dama.
zio H.oussado Gorjão; continuando
na Commissáo eru que se acha.
Regi'menlo de Lifanteria
N: 7.
Alferl's, o Alferes do Hegimento de lnfanteria
N: 11, Julio Cezar
A \Jgu~t() de Menezes.
Regunento
de Infanleria
N.· 10.
1\f'ajor, o Major do Batalhão
de Caçadores, N: 2, Francisco
de
Mello Breyner.

-"'~~.-

Sua E;(." o Marechal,
manda dr-cl ar nr o sf'gllinte:
1.. Que o Sr , Brigadeiro G radundo do Batalhão de Caçadores
N." 2, João José Pereira e Horta, só g0Z0\l treze dias da licença arbitrada pela Junta Militar de Saude , publicada
na Ordem do Exer.
cito
4 do corrente anno.
2.· Que o Ca[litão Quartel Mestre do Regimento de Infanteria
N: 2, Alexandre
da Silva 'Torr es , gozou sómente scteuta e cinco
dras da licença re;,dstadll concedida pela Ordem do Exercito N. 56.,
do an no proxirno passado,
3·
Que o Capitão Graduado,
Ajudant«
do Begiml'nto
de ln.
funterin N: 9, J()~lO Teixeira de Alm ...ida {~lIt'iró?, COOH'ÇOIl a go»
LU
11 lil'cnça
regi~tadn concedida pela Ordt'lII rio Exercito N. o 4 do
pr/5',nle anuo , COI 22 00 corrente rnez ; exercendo desde essa data
as fuucções
daqnelle cargo, o Alferes do mesmo Corpo,
Antonio
Jo,é Oardozo.
Que o Alrerf's do R'>gimento de Jnfanteria N:13,
Sebasriâo
BntellJo Pimelltel Sarmento,
só gozou quatorze dias da licença registud a concedida pela Ordem _do EXNeilo N" 4 do corrente anuo, ',

N"

y

4."

_.~.---

Sua Ex," o MlITechal, manda df'clarar Aspirante a Official , p r
se achar com prehendidn _nas dl~pn.is'Ócs das Lp.is de 17 de N OV6m·
bro de 18-lI, e á de Abril de 18 ~ó, o Furriel do Hr-gimeuto de Caullaria
~: 6, João Maria Pinl.o de Ss mpayo ,

-,.~~~-

Por Aviso do Ministerio da G uer ra , de 18 do correntt',
for(lm
con~edidos Oito nwzes de licença registada para ir f6ra do Reino, 80
~h.lor Graduado
de Infauterin em inactividade
temporarta,
l\lanoel
1Jeli. iUllo DlOs.
'

.

*~.-

L.cenfOIl arbitradas po,. motivo
rado., t eo,,{innaàas

Em

de molestia aos Ofjiciaes allaixo decla.
81W
Ex." () lHartc/wl.

'P""

SellSáo de 3

do

cOI'rtlnte

me'!;.

Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N: 3. Lnlz Carló~ de Alml'i.
da Botelho, iei~enla dias para continullr a ttlllar·se no seu quartel •

..

Quartel

General na Rua de S. Bento , em 14 de
'de 18f>7.

~Id"Çf)

T

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Marechal,
DUQUE
nt SALDAIUlA,
Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandante

em

Por Decretos de 18, e 26 de Fevereiro proximo findo, expedidos pelo Ministerio dOI Negocios do Reino, foram nomeados Uavalleiros da Ordem Militar de S. Bento de Aviz, 06 'Çapilues,
do Regimento de Cavallaria N. 03, AdJuncto Chefe de Secção deste 'Co'tn.
, mando em Chefe, Eduardo
José da Maia;
do ItegilJlento
de Ca ..
voltaria N" 9' , Antonio de Figueiredo Sepuheda;
do Regimento de
Infanteria
N. o 10, Francisco Ferreira Barboae ; e d9 Regilpento de
Infanteria Njo 12, Antonio Joaquim Dias de Almeida ; devendo os
agraciados
sollicitar,
dentro do preso lega]: J por aquelle Miniete.
rio os respectives Diplomas.
•

---..~.---

Sua
eionados

Ex." o Marechal,
tenham

01

destinos

determina
que 05 Officiaes
que lhes vão designados,

abaixo
.

meu.

Praça de Valença.
Ajudante
de Ordens do Sr. Governador,
o Tenente
.Batalhão de Caçadores N. o 7, José Marques.

Batothâo

fk CaçadorcfJ N.

o

Graduado

do

4.

Capitão

da 6.& Companhia,
o Capitão do Batalhão
N: 6, Thomas Bernardino de Mello.

de Caçadores

Batathâo de Caçadorf/l N" 6.
Capitão

da 3.& Com panhia , o Capitão
N.o 4, João Marques Coelho.

Regimento
Capitão

da 4." Companhia,
N." 3, Conde da Fonte
que se acha.
Capitão da 7.& Companhia,
Barbol!a.

,

do Batalhão
_
,

de Il~rallteria N.·

de Caçadores

10.

o Capitão do Batalhão
de Caçadores
Nova; continuando
118 Commissão
em
o Capitão

da 4·... , Francisco

de lnfantel'ia N. o 11.
o Tenente Graduado
do Regimento
Bernardo
Celestino da Costa Pimentel •

Ferroira

Regimento

1ene~te Graduado,
teria N.· 16,

•

de Infan~

( 4, )
Em SessI10 de [) do dito meÇó,
Ao Sr. Coronel do }tt>girnento de Cavallnria N .°7, José de Menezes
Pitta e Castro, trinta dias para se tratar c convalescer.
Ao Major do Batalhão de Caçadores N." ~, Francisco de .Mello Brey.
ncr , quarenta dias pata se tratar.

-.~.--

Licenças registadas concedidas aos Ojficioe8 abaixo mencionados,
Ao Major Graduado
de Cavallaria em disponibilidade,
Vicente l·'cf.
reira Simô-s , prorogaçâo por q,wrenta dias,
Ao Cnpitâo Graduado do Hegi 1111' II to dt·lnfontt'Tia N," 18, José .Ma.
ria Pereira Pinto,
prorogaçào por cinco mezea,

m

-·>.:~C~·'-';--

1..,

Foram confrrmadns por Sua Ex." o Marechal,
as licenças que os
Srs. Commandeutea da
4 .., 7." e 8." Divisões Militares,
partieiparam tf>~rconcedido aos Oniciaes abaixo mencionndos , na conformidade do §. 11 da Determinação
da Ordem 80 Exercito 1 .0 68 de 14
de Outubro de 18f>1.
Ao Copellão da Praça de Peniche,
Francisco JOfé Ferreira,
quinze
dias.
Ao Alferep do R!'gimento de Cavallaria N.· á, Ladisláo Antonio de
Sá, quinze dias.
Ao Tenente Graduado elo Batalhão de Caçadores N.· 4, A utonio Hi.
beiro Fernandes,
quinze dias.
Ao Alferci do Batalhão deC çadores 1 T."7, Marccllino Antonio Pi.
nheiro , oito dias.
Ao Cirurgião .Mór do Regimento de Infariteria
,-. i-, Joaquim Mo.
ria Machado de Faria,
quinze dias.
Ao Alferes do Regimento
de Tnfantcrra
N: 7, Antonio Infante Utl
Lacerda J oito dias.
Ao Capitão Graduado do Regimento de lnfanleria
N.·17,
José Ramos da Silva, prorogação por quinze dias,

o

Chefe interino tH 1!.'tlaclo

(t

»)

Re'gimento de Infarücria

N.o l~.

Cowmanda,ntp. da 4..a Companhia,
o Major Graduado do ne~:menQ"
to de Lnfanteria N. o 13, Joaquim Antonio da Costa Freire,
Regimento de Iuftmteria N.· ] 3.
Capitjio da Companhia de Depcsito,
o Capitão do Ueqimenlo de lQ.~"
fantcria No" l~", Joaquim Antonio da Fonsêca,

---*~.-_-.
Sua Ex," o Marechal,

manda

declarar

o seguinte:
Q

•

1.0 Que o Tenente do Batalhão de Caçadores N. 9, Fortunato
Jose Pereira,
exerceu as.funcções de Ajudante no mesmo Batalhào ,
"de Q3 de Dezembro
do anno proximo passado a 3 de Janeiro ultimo.
2.· Que o Tenente Graduado do Regimento de Infunteria N. ° 4,
Sebastião Antonio Peixoto da Gama, gozou sórnente set e nt a dias da
licença registada concedida pela Ordem do Exercito N.' 59 do an 110
proximo passado,
3,'
Que o Capitão Graduado
do Batalbão
fie Caçadores N: 9,
Luiz Maria dos Santos, não gozou a licença registada concedrdu peln Ordem do Exercito N .... 3 do presente auno •

--t~.--....
Sua Ex," o Marechal,
manda declarar A~pirfln!e a Official , po_'
se achar habrlitndo
na conformidade
do disposto no Artigo 5.· da
Carta de Lei de 17 de Novembro de UnI, n Soldado do Regímento de Infanteria
N." 7, Francisco Antonio Alvares Pereira.

-----.~.-----Licenças arbitradas

1'0r motivo ele molestia aos Officiaell almix6 sec.
rados , e ooufirmaâas por Sua E», a O Mareehal;

Em Sessâo da I!) do

tM"

proxtmo passado,

Ao A1fer~8 Graduado do Regimento de [nfa nter ia N.°!2, Luiz Jgna«
cio Xavier Palrneiriru , sessenta dias para continuar a tratar-se.
Ao Capitâo Graduado do Regimento uclnfanteria
N.-JS,
José Joaquim Farto da, Costa, sessenta dias para convalescer.

foi Confumada

por Sua Ex," o Marechal,

a prorogaçâo de li.

( a )
eenca por quarenta e cjnco dias, para convalecer , arbitrada ao Tenente Graduado do Regimento
d ' Infanter ia N," 10, Solvador JooqlJlru Barnla Feio. por inspecção feita em Iô do tnt'Z proximo passado, na conformidade
do disposto no Artigo 43 do Regulamento
Geral de Saude do Exercito.

•

_.~,-

Licenças registadas concedidas aos Officiaes abaixo mencionado ••
Ao Capitilo do Regimento

de Cavallaria N." 1, Jacintho José Silveiro , trin tn dias.
Ao Capitão Graduado
do mesmo Rt'girHenlo,
Augusto Pinto de Moraes Sarmento,
sessenta dias ; a contar de 13 de Fevereiro ultimo.
Ao Alferes do Rrgimento de Cavallaria N" 4·, José Maria Couceiro
dn Costu Cb lho e ,\1.·110, prorognçào
por sessenta dias.
Ao Alf"T!'~ ('h:v:lu»do do BatalhZHl de Caçadores N," 1, Miguel Francisco ;'\)"urll",
prorogllção por quntro mexes,
Ao 'I't·ih·nt,~ (~r, duado rio Batalhão de Caçadores N." ô, Henrique
'1' ... k"w, prorol/'ução por sesseru a dias,
Ao T\'flel I.. (lr:tdlllldo do Batall àn de Caçadores
N," 8, Antonio
,1\]..r(·Jrd Hu~I(lS Jun ior , IHOrO!!Rç:IOpor noventa dias.
A,) C.rll gotan Ajuu;-nte do H.1·gimcnlo de Infanteria N.-!,
João Nuf)1,; (;,)(11, II",
quarontn
dias.
Ao .\Ifl t e- ('ra.lu do do Ri glme!)to de Infanteria
N.~2, Pedro Aligllhto Cilrrn~c:o ('hlena, proro~açào
por trinta dias.
Ao Cirurg-il'lo .1ór do Hegimt'nto
de Inf'unteria
No" 4, Joaquim
Maria Muchado d,! Faria,
ti iutn dias.
AQ A !fUI ~ do Regiml'nl\l
de lnfantcria N" 7 , Julio Cezar Augu,to
de .\1en('zf'~, pr~)ro~açào por trinta dlO5,
Ao Cllpit:lo Graduado,
Ajudanle do Hf'gimento de Inranteria N" 9,
J •.ào Tl'íxt'Ira de Alrnf'iua (J.ueiróz, prorognçrlo por quinze dias.
Ao rt'nenll~ Gradnado
do RcgilDl'nto de Infanteria
N.·N, João de
H.ttt'flcollrt
Corrôa Jllnior, st'sscnta díl\~,
Ao ~1ajnr Grnullaclo do ml'slDO Regimento,
Joaquim
Antonio
da
C'H,1 FTllre,
prnrognçllO por qUl\rl'nla
c cinco dia •.
Ao .Ifl'rp .. d,) J{c..{imenlo de Infanteria
N.· 13, Seba.lítlo
Botelho
0
Pmellt
1 S..rm<,nto, noventa dins; fi contar do 1. do corrente.
Ao ;\Ift'rl's dn Iteg-imellto
de Infanteria
N. "1-.1" JOilO Filippe de GouVt'<I,
&("5('11 la d i'18.
Ao :l't'I.'PlItP Ajud 1nle d" Regimr!nto de Infanteria N :15,
Francisco
I "',r! Ira ela Luz Corte Rf'al. cinco mez('s.
AI) I1:lIl'nt" Grnduado do Regiment~
de Infanteria
N ,o 17, Antonio
JObe rlre~, quíuze dia5.

,.

( 4 )

Foram confirmadas por Sua Ex.& o Marechal,
as licenças que 011
fSrs. Commandantes
da 1.,\ 2.a, f>.a, e 7.& Divisões Militares,
particiJ)aram te concedido aos Officiaes abaixo mencionadoe , na co nfor mi«
dade do §. II da determinação
da Ordem do Exercito N. e 63 de 14
de Outubro de 18f>1.

Ao Alferes do Rt>gimento de €av.nll~ria

N" 4, José Maria 'Couceiro
da Costa 'Coelho e Mello,
prorogação
por quinze dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento
de Cavallaria N: 7, Luciano
Augusto da Cunha Doutel , quinze dias •
.Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N," '8, Antonio
Moreira Bastos Junior,
prorogaçào por dez dias.
Ao Tenente Graduado
do Reg.imento de Infanteria N: 12, Lourenço
José Hen.riques,
quinze dias.

N}'·8.
'Quartil 'General

na

Rua de S •. Bento , em

28

+:

de J.JarfO

de 1357.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
'Chefe

Ex." o Marechal,
DUQUE i>-e SUDANHA,
do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandante

em

DECRETOS.
, Devendo
terminar o actual Governador
Geral da Provincia de
l\1oçambigue , Vasco Guedes de Carvalho e Menezes,
no dia vinte
e quatro de Abril do anno .proximo futuro o tempo do seu Governo:
'convindo nomear com a necessaria antecedencia
quem deva substltui.lo; e tendo em atterrçâo
ás boas informações flue Me foram pre ..
sentes ácêrca do Tenente Coronel de Artilhería do Exercito de Por.
tugal , João Tavares de Almeida; 'Hei por bem Nomeá-lo 'Governá.
dor .Geral 'da referida Provincia,
'para exercer o dito cargo, pelo
tempo de cinco annos , em conformidade
com o Decreto de seis de
No.,·ernbro ultirno , e para tomar posse d'e1le, Jogo que chegue á ré.
fenda Provincia , e tenha concluido o seu Governo o sobredito actual
'Governador
Gera!', Vasco Guedes de Carvalho e Men'ezes, que por
essa occasião Hei por exonerado
do mencionado
cargo, para poder
regressar a este Reino, depois de haver dado pOise do dito Governo
'(lo seu sucessor. O Visconde de Sá da Bandeira.
Par do Reino, Mi.
nistro e Secretario de Estado cios Negncios da Marinha e Ultramar;
· o tenha assim entendido e faça executar. 'Paço, aos 'vinte e seis de
Dezembro de mil oitocentos c.ncoeuta
e seis, = REI. = Visconde

,fie

~a da

Bandeira.

Tendo sido Nomeado por Decreto de vinte e seis de Dezembro
do anno proximo passado, expedido pelo Ministerio dos Negocio8 da
Marinha e Ultramar,
para Governador
Geral da Previncia de Moçambique,
o Tenente Coronel de Artilheria,
João Tavares de Almeida; Hei por bem Promovê r o m=smo Official ao Posto de Coronel, ficando perter.cendo
ao Exercito de Portugal,
sem prejuiso dos
Officiaes mais 8I1tj"06 das suas r -spectivas Calsse e Arma. Outro sim
" SOIl Servido OrdG,~ar que esta Minha Soberana Resolução fique nulla e de nen hum effeito , se o agradado
por qualquer motivo deixar de
· ~eguir viazem para o seu destino; 011 de servir na mencionada
Pró.
• ~jllcia o t~mpo marcado na Lei. O Ministro e Secretario de Estado
- InLerino dos Negocios da Guerra,
o tenha assim entendido,
e faça
,C'iec11tar. Paço, cm qUIltr9 de Fevereiro de mil oitocentos clncoen>
· ta ~~:.tt:. ~ ,R1fI., ~ Mscoufk áe $â do Bmtdâro.
,

'

..

.

I •

f

Tendo sido Servido Nomear Go\'crnadür·
do Distrícto de ~uilimane,
na Provincia de Moçambique,
na conformidade
do Decreto,
de seis de No.vc,I~.bro do anno proximo findo, ao Major do Regímento de Infantenia numero dezeseis , Custodio José da Silva. por De.
creto expedido pelo .Ministerio dos Negocies da Marinha e Ultramar,
de quatro de Fevereiro ultuno : Hei por bem Prornovêr o mesmo oatcial ao Posto de Tenente Coronel,
ficando pertencendo
ao Exercito
de Portugal,
sem prejuiso dos Majores e dos Tenentes Coroneis Graduados mais antigos da sua respectiva Arma. Outro sim Sou Servido Ordenae que esta Minha Soberana I~esolllç~o fique nulla e de nenhum effeito , se o a~r~ciado deixar por qualquer motivo, de seguir
viagem para o seu destino , 011 de ser vir no mencionado
Governo o
tempo marcado na Lei. Q,. Ministro e Secretario de Estado interino
dos Negocial da Guerra , o lenha. assim entendido e foça executar.
Paço. em dois de Março de mil oitocentcs cincoentae
sete,
REI.

_

VlSconae d~ Sá da Bandeira,

=

Tendo sido Servido Nomear para ter exercicio de Mnjor do BtItallrâo Provisorio de M~cáu, por Decr ero d~ quatro do cor re nte mt'z,
t'xpedJdo pelo Ministerio djs Negocios da Marinha e Ültr a mnr , o
Capit~o do Batalhão de Caçadores
numero oito, N 11110 Corré a Mon •
• ção, que actualmente, serve de Instructor da Oompnnhia de GuardaMarinbas.;
Hei por bem Pr{IIllOV~r o dito Capitão ao Posto de Major, ficando pertencendo
ao Exercito de POItllga.l, sem prr-juiso dós
Officiaes .mais antigos .das suas respectivas Class« e Arma. Outro sim
Sou Servido Ordenar que p.HtaMinha R()bf~rana H.esolllç:\O fique nlll.
1~ e de .nenhum, effeito , se o agraciado deixar por qualquer motivo de
seguir viagem para o seu destino t 011 de servir na, meuciouada Commissâo pelo tempo marcado na Lei. O Mini.tro e Secretario de b'!;.
tadc interinJ) ,dos Negocios da Guerrél, o tenha aseiru entendido e fa.
ça eXecutAr. Paço, ero nov!' de Março de mil oitocentos cjncocnt'
e
sete. = REI.
Yi$co"de. de Sá da Bandeir(l.

~

Tendo sido Nomeado para servir em CO!1)m:siãó na Provincia de
.Moçambique,
por Decrdo
de dôze de Fevereiro IIltimo, "xpedlrto
pelo Ministerio d.os Negocios da Marinha e Ultramar,
o Alferes do
Exercito e,m CommiSStLO na GuarQ_a Municipal dê Li.hoa,
João da
Cunha Carvalho;
Hei por bem Prnmovêr o mesmo Official ao Po·to
~e. l'enentf',
ficando pprtenCIHldo no Exercito de Por ligai sem pre.
JU1so dos Officiat!8 mais nntigos .das suas respectivas Claue e Arma.
Outro sim SO\l Servido Ordenar que eslo Minha Soberana Resolll«:~o
flcill!~ nulla e de nenhum etTeito, se o agraciado deixar por qualquer
motivo de se~uir viagem pa~a o seu denino,
ou de sNvir na Tt·fel'i.
d.~ Província o tcl.{lpo marcado na Dei. O Ministro e Secretatio d.
1 .•

Estado interino
• e faço executar.
eocntn c sete.

dos Ncgocios da Guerra,
o "t'clrtn assim entendido,
Paço , em dezoito de Março de mil oitocentos ela.
REI.
fTúcondc de Sá da Bandeira,

=

=

Tf'ndo sido Nomeado Ajudante
.:!C Ordens de pessõa do Governador Geral da Provincia de Moçambique,
por Decreto de nove de
Fevereiro ultimo,
expedido pr-lo Mini.lerio
dos Negocies da Mor.i.
ha
o
do Regimento de
numero qua.
torze , servindo no Cornmando
em Chefe do Exercito.
José Maria
Pereira de Almeida;
Hei por bem Promovêr o mesmo Officia! ao POSe
to de Capitão,
frc.uido pertellcendo
ao Exercito
de Portugal,
sem
prl',)niso dos Officmes mais antigos das suas respectivas Classe e Arma.
• Outro sim Sou Servido Ordennr que esta Minha Soberuna Resolução
fique nulia e de nenhum effeito , se o agraciado deixar por qualquer
motivo, dI' sl'gulr VIOg-('1lJ para o seu destiuo , 011 de sf'rvir na me •
cionnd» Prn~lncla o tempo marcado na Lei. O Miniltro e Secretario
di> E-tado interinn dos Negecios da Guerra , o lenha assim entendi.
do t' fllça exec utar, P.IÇ'), em dezouo de Março de mil oitccentos
cincoellta e sele.
HEI.
Vilcondc de Sá da Bandeira,
n

e

Lhr

amar

,

Tenente

=

l

nfanteria

=

'ff>IIc!O sido Nomeado

parn exercer (I Comrnissâo de CommandanGuarda Municipal ele 1\ ov a Gôa,
por De cruto de
dt·zl·sI'l. d .. ~larço corre n te , expedido Pl'lo 1\1,1I18terto dos Ne gocios
d .. "'r.linha t~ Ultramar,
o Capitão d o Ba talhâo (1(' Caçadores
n..u.
IlIf>ro c IlCO, Dormuaos José de AlrneldH Barboza : Hei por bem Pro.
movêr o lJ)t'omo OlTlcial 80 Posto de Mlljor., ficando pertencendo
no
}ix\'rCllo
dI' Portll' ..t. bl'm pn'jui~o dos Omciaf's mais anl gos da.
suas r,spPl'tlva
Clo'lse (' Arma. Outro sim Sou Sf'Tvido Ordf'nar que
e5ta ~1 nha Soberana Res ••ltI!;ão fl<Jue nllllo e de npnhum effeito, se o
8)!'raclado deixar por qUI Iquer motivo, de seguir viRgem para o <f'U
df'~lino, ou de ~el vir 110 ESlaoo da I "dia (). lt'mp.o marcado na Lei.
O Mini~lro e Secretario de E,tnuo inlt.>rino dos Nt'gocios da Gmr.
ra, o lenha aSSIOl ('ntendido
(! f(lç:1 f xeclltar.
Poço, em dplCnOV(!
de Março de mil oiloccntoj cincoeflla e sete.
REI. = riscondc
de Se, da Ba"dei.ra.
te

no

Corpo

na

=

-.>-~~.-

DecrclOf cú 25 do mel1 proximo pafladó.
fi:~ltldo 'Maior de Artilhe,'ia.
Para g07;ar dl\8 v8nlA~ens de Capitão de 1." Classe,
o M"jor 01"9 •
•'
duado,
Joaquim Filippe de Araujo Srq\leirn ~ por lhe lIproveitar
o dispo.to no Dl'crrlo de 4 de J n!I~:ro de 18:37.
Por f)ecrelo de 3 rio tlorreule mn.
Por

.
L

Regimento de c.:at:'alZ.ri~ N.· 2, Lancei,'o. da R.A I N /lA.
TerUU,.I.t.t,
'leut'lll Graduado
do llegimento
de Cavallttria
N.' 7,
LUCiano Auguilo da CWlba Doulel.

(4 )
Rcg??1lwto de Cavnllaria N.· S.
'Tenentes,
os Tenentes Gradllado!!,
deste Corpo,
RaymlJndo
'O:rSb
par dos Heis; do Ltegimento
de Ca"'ltllaria N " 4, Frnncisco Pj!.
feira de Castro ; e do Hegimento de Cavellaria
N:ó,
José Jgna.
cio Rodrigues
Teixeira Moutào.
Regimento
de CavaUann N.· '7.
'Tenente, 'o Tenente Grnd uado de Cavall9<l"ia em Commissâo no Mi.
nisterio das Obras Publicas,
Alfredo Pereira do Carmo;
continuando na mesma Commissão.
Por Decreto da mesma data.
Tenente;
o Tenente Graduado
'do R"gimento
de Cavallaria
N: 4,
José Ferreira da Matta e Silva, ficando 'em CorumiSSltO activa; a
fim de ir servir na Guarda Munit'ipal
de Lisboa,
Por Decreto de 7 do dito meto
3. o Rcgimtmto
de A,'tilhena.
,
Alferes Alumno , o Primoiro Sargento,
Maltoel Maria Bnrbosa Pitta; por se achar habilitado na conformidade
dos Artigos,
06. do
Decreto de lfl de Janeiro de 18'37, e !l,oe 'lo,' do Decreto de 1e
de Dezembro de lBáI.
0

--.lt.,,~--

Sua Ex," o Marechal,
determina que '01 Officiaee abaixo
cionados tenham 05 destinos que 1111)5 vão deeign atloa,

men-

Regimento de lnfanteriu N.· 6,
Capitão

da ~." Companhia,
o Capitão do Regimen~o
N: 13, Manoel Joaquim Gomes dOI Santos.
Regimento de Tnf anteria N. v 13.
Capitão da 6,- Companhia,
o 'Capitão do Rt'gimcnto
N: 18, Manoel Bernardo Homt's.

Regimento
Capitão

de Infanterio

de Infonteria
de Infante-ria

N.o IS.

da 2,- 'Companhia,
o Capitão do Rcglnlento
N," 13, Manoel José Atl'onso Vianna.

de Infanteria

---.~~.-

Por A viso do Ministerio da Guerra,
de 20 do corrente,
foram
eon cedidos seis mezcs de licença 'registada para ir a'l Tmpcrio do lira.
sil , 30 Capitão de Oavallarie em disponib.lidade
, Manoe! de Salda.
Ilha da Gama,

-.~.-

Licenças registada, concedida. aoS Officiaes n!Jai,1:omencionado"
Ao Tenente Graduado
do Batalhão
de Caçad, res N.· 7, 'J hOfUaz
Antonio da Guarda Cabreira,
prorogação
per noventa dias.
Ao Ciru! gião de Brigada na 7, ~ Di\'isão Militar, João Pires da Mat ..
ta Pacheco,
quinze dias.

Nu impedimento do Chefe inlerü,!!
O Sub.Chefe =
,'~ ,

,J,O ~~tado; M'í1!ot do E:r.~rpit(J;;::;

'/' / I.

'1':"" ' .. ~,

Quartel

General na Rua de S. Benlo,

em 4 de Ab.,.il

+

de 18f>7.

ORDEM DO EXERCITO.

S

11ft Ex. a O .Marechal,
DUQUE .o"E SAL:tIANIU,
Commandante
em
'Chefe do Ex.ercito,
manda publicar o. ieguinLe:
DECRETOs.
Conformando.Me
com a Proposta do Marechal,
CoOlmandante
·ern Cbefe do Exercito;
Hei por bem Determinar
que C) Corone1 Gra ..
duado cm Bri<J'Rdeito do Batalhão
de Caçadores numero seis" Bernardo Antoni~ Ilharco,
pas~e á classe dos Officraes em disponibilidade, por que tendo sido condemnado
na pena de dois mezesde prlsão, em Accordam do Supremo Conielho deJ ustiça Militar,
de vinte e nove de Novembro ultimo, por culpa de violação do Artigo no.
venta e um do Regulamento
da Fazenda Militar,
e ordens 'estabelecidas para a gereneia dos fundos perteueentes aos Corpos do Exercito, nào merece a necessaria confiança para continuar no Commando de um Corpo do meSUlo Exercito. O MinistTo e Secretario de Rs.
tcldo interino dos Negccios da Guerra,
o tenha assim entendido e faça executar.
Paço, em vinte e cinco de Fevereiro de mil oitocentos
cíncoenta e sele. = REI. = r,reonde tie Sá da Bandeira.

Hei por bem , Conformando-Me
com a Consulta do Ccnselhn da
Escola do Exercito,
Promo\lêr na effectividads
de Lente Substituto
deli Cndelra,il de Construcção
e Militares da mesma Escula,
na conformidade do Artigo oitenta c dois do Decreto de onze de Janeiro
de mil oitocentos trinta e sete , a que se refere o Artigo dôse d·o Decreto de dôze do mesmo mel e anno , ao Capitão de Artilheria de
Macáu, Caetano Manoel Roque Alves, que por Portllria de sete d'e
Março de mil oitocentos cincoenta e cinco, havia sido nomeado Lente Substituto das mencionadas
Cadeiras. O Ministro e Secretario de
Estado interino dos Negocios dn Guerra,
o tenha assim entendido
e faça executar.
Pato, em desesete de Março de mil oitocentos cin.
coenta e sete, = REI.
risconde d(J Sá da Banrkira.

=

-~.-

Por Decreto de ~b de. Fevereiro ultimo.
Cornrni"óe, activas '
O Tenente de Infanteria
de ir servir na Guarda

.
Q Capitão

em diaponibihdade,
João Caetano.
Municipal de Lisboa.

lnad;vidade

tempO'l'ariá

g.naduado do }tegimenlo de Infanleria
N.·
IDos da Silva; sem VeQ4i1Mpto, pejo ter req",erido •

•

17, JOI'é

a fim

n."

1'0,., Beçreto

•

de '1 do mel(, p'l"Oximo pa~sado.
Regimento
de [nf.(.m.feria N: 1.
Demiuido
do Serviço , o Oapellâo , Francisco
ManoeI Queimado;;
pelo ter requ~fido.
Regimento
de J'I~fanteria N.· 3.
Capitão Graduado , -o Capitão Graduado Aiudanta do Regimento d.
Infanteria
No" [)., €y.priano ~sé Alves.
por Decreto d~ 24 do dito mn.
.
Estado Maior de At·tilheria.
'
Tenente eOlOne'., o Tenente Coronel Graduado de Artilheria,
em-.
pregado no Supremo Conselho de ~JU&liça M ilitur , Francisco Evaristo Leoni.,
Tenente Coronel,
cnntinuando
na Commissão cm qi\C' se acha , o
Tt>nente Coronel Gradua-lo de Artillwrin.
CClIlllllalldanle da Sub.
DiVisão Mlhla.r. da Horta,
Roque Francisco Furtado de Mello.

J!M' Decretos

da mesma dala..

.Balal/uio de CllflJ(lore« N.· 4~
para gozar das vantllgells d .. Capitão de l ." Classe, o M'njor Gra»
duado,
José Antonio de SOtll8 Chtfgas: por lhe aproveitar o disposto no, Decreto de 4 de Janeiro de 1837~
Hatalhdo de CUftJdore8 N.· 6.
Tenente Quartel Mestre, o Tenente Quartel Mestre de Infa ntcria em
disponibilidade,
João da Malta Ferr<·iru.
Regimento de Infantula N. o 17.
€Ilpitão da 2" Companhie.,
o Capitão de Infanterin e~ disponibilidade, Luiz Augueto de Carvatho e Vusconoollos.
Inacttvidade
tempflraria
(l),Tenente Coronel' do Regimento de Cavallaria
N,· 5, Pedro Ma.
ria de Sousa Castello Bronco, a fim de esperar cabim('nto para reforma.; e o Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N," 4,
Antonio Ribeiro Fernandes;
sem vencimento,
pelo requerer •.
Por Decreto de :H do dito me",.
Reginaenro de ln/antena N: I,
Capellão,
o Presbytero , Antonio CorTês da Silva,

Por Decreto do 1. do corrente mez.
Corpo de Enge'l1heria.
0

Coronel,
o Sr. Coronel Graduado
de Engenheria em Comrnis$ão no
Ministcrio da. Obras Puhlicas,
José Mnria Moreira de Bergára;
continuando
n8 mesma
Commissão.
Arma de Engenher'fI'.
Coroneis,
09 Srs. Coroneia
Graduadotl,
Visconde de Atboguia;'
e
Albino Fracisco de Figueirêd.o e AhteKla.

( S' )
PORTAH T ,t.
Ministerio da Guerra. = Repartiçno Central.
I." Secçâo, =
Sua Magestade,
EL.REI,
Approvando a Proposta do Inspector Ge.
ral do Arsenal do Exercito,
de ~3 de Janeiro proximo passado; RI'
por bem Ordenar , pela Seoretaria de Estado dos N egocios da Guerra, que Theotonio José do Amaral,
Primeiro Sargento d0 primeiro
Regimento de Artilheria - Miguel tino de Abrl'u _.:., Antonio Heuril}lI~s Perdigão,
Primeiro Sargento Aspirante a Omeial do segundo
R('g,mento de Artilheria - Alfredo Leopoldo da.Silveira Orlandi _
e f'cdro Augusto Gomes Barboza-, Primeiro Sargento A.luUlno, Aspirante a Oflicial do Batalhão de Caçadores N.o 1 - sejam provi.
dos nos logares de Aspirantes das Repartições
do Arsenal do Exeroito, que se acham vagos ,. c q.ue por Portaria
de l~ de Novembro
ultimo, foram mandados pôr a Concurso,
na oonformidade
do Ar.
tigo 273 d. Regulamento
do mesmo ArSI'nal. Paço das Necessidades,
em 19 de .J\Jarço de 1857. = Sá da Bandeira,

=

-.~4-__

Sua Ex." o Marechal,.
deterrnma que 01 Officiaes
ciouados tenham pr. destinoe que lhes vão designados.

abaixo

men-

Hatolhâo de Caradore. N.· 1.
ClI pellâo , o Capellão do Regimen lo de 1n fan ler.ia N. o õ, AI varo C.eIestino

Serpa.

JJalallíâo de Coçadore« N.· 2.
d a 7_.a Companhia,
o Capitâo do Batalhão
N: 6) Joào Pin o Carneiro Junior,

€apiliio

de Caçadores

tJatatluío de Caçadores N.· 3~
o· Capellão-do Batalhão de €açadore8 N.·1,
Batalhão de Coçadore» N: b,
€ommandante
da 3 .... Companhia,
.0 Major
Graduado
de Caçadores N.· 2, Balbino José de Barros.
Cllpellão,

.

Regimwto

€apellão,

o Capellào
xeira Barboza.

do Batalhão

de l nfanteria N.· õ.

do Regimento

Regimento
€apt'lIão,
o Capellão
ra de Magalhães.

José Pereira.

de Infanteria

de Tnfantcria

do Batalhão

N"9, João Tei-

N.· 9.
N." 3, Luis Teixei-

de Caçadores

)

Reu:imento de- ]ln/anteria

N.· 17.

Capitão da Companuia de Deposito , o Capitão
fanteria N." l~, Joaquim Tbomaz Bramào.

_.~.-

. ~.~

do Regimento

.

de In~

~

..t ~'"

.'~"~~

Sua Ex." o Marecl.a J, manda dl'c:larar, que por Officlo do Mio, ~
nislf'fln da Guerra,
foi approvada
a nomeação que havia sido feila'li."
para Commandanle
do Depoli\o disciplinar c de incorrigivl'is,
do Ma~'
j.or de Iufanteria em ~~Q~qil,dade,
LUlz Antonio Estc,es Alrel.

~

S

H

~'"

( 4, )

Por Decreto de 25 de Fevereio ultimo, expedido pelo Minis'lerro
Negocios do Reino,
foi nomeado Cavalleiro
da Ordem Militar
de S. Bento de Aviz, o Cirurgiào -de Brigada na á.& Divisão Mili.
tar, Joaquim do Carmo Molheiros;
devendo o agraciado sollicitar
do r-eferido Minisle-rio, o respectivo Diploma dentro do praio legal,
dOI

---.~._--

Licenfal arbitrado. "01' motivo de motes/iii 301 Officlaes abaixo tlecla.
rados , e confirmaaas p0" Sue, Ex. o Marechal.
Em Sc.,~áo de Ó do corrente me~.
Ao Te-nenteCoroncldoRegimen1ode
Infanteria N.·7, Jacques Filip&

pe Nogueira

Mimoso,

sessenta dles para se tratar

cm eres patrios,

Em Ses.âo de 14 do dito mes •
.Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infantaria
N.- 14, .Justino
Mari. Leitâo , sell~llla dias paffl continuar a trutar-se,

-.~.-

Licenças registada. ooncedido» ao. Ofjiciae. abaitro menc;onado..
Ao Major Graduado
do !a•• Regimento de Arlilheria,
Arexcndre
José
de Barros,
prorogaçâo
por trinta dias,
Ao Cape lião do Regimento
de Cavall~lfia N. - a, Caetano Joaquim
de Cnrvnlho Rsmoe , dez dias,
Ao Tenente Grnduado do RegimMto de CaVIlHaria N" 7, Luciano
Augusto daCunha Doutel , trinta dins : a contar de 16 do corrente.
Ao Major Graduado
de Cavallaria em drspnnibilidade
, Vicente Fer.
reira Simôes , prorogação
por trinta dias,
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N"2, Antonio Mar a de Brito, trinta dias.
Ao CApitão do Batalhão de Caçadores
N." 6, João Pinto Carneiro
Junior,
prorognçâo por sessenta dlas,
Ao Capitão Graduado
do mesmo Batalhão,
Antonio da Costa e AI.
meida, trinta dia ...
Ao Alferes Graduado
do Regimento de Infanleria N.·2, Pedro Au·
gusto Carrasco Guerra,
prorogação
por trinta dins,
Ao Alfe.es do Regimento de Infanteria N" 11, Frederico A ngusto de
Sousa, _trinta dias •
.Ao Capitão Graduado
do Regimento de Infanleria N: 1~,Domingos
Lopes Xisto, sessenta dias,
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
Antonio Joaquim Cor.
rêa Monção,
prorogaçâo
por qURrenta dias.
/ .Ao Capitão Graduado do Regimento de Infollterill No·I6, Joaquim
José Profyrio Corrêa,
prorog8~áo por noventa diali.
Ao Mujor do Ilt'gimenlo de Infaotetia
N.- 17, Antonio Ignacio de
Scixas, lenenta
dias.
I

"
"

No impediTlleuto do Claqc inlerino ti" BIIIalo Maiar. di, E~cNJÍlo
O .sub-Chefe

=

), /

;

./~---,

/,/'
/

I,•

,/

#'
IA /,.,.

'!,:l4

-

-~.,'
". ;V
~".

~"."
•

/:'

"""v

=

/ ...

-

.-._..,;

01 fi;

N.O 10.
'Quartel 'General na Rua de S. Bento,

r

e~n 14 de Abril

de 18ó7.

ORDEM DO EXERCITO.

'Sua

'Ohefe

o

Ex,"
MarechAl,
DUQ.uI: D'g SALDANHA, Commandnnte
do Exercito,
manda publicar o seguinte:

em

DECRETOS.
'Conformando.Me
com a Consulta do Conselho da Escola do Exercito: Hei por bem Conceder ao Lente Cathedratico
da referida Escola, o Capitão de ElIgenhoiros Graduado
em Major,
José Marti.
nho Thomaz Dias, o angmento do terço do ordenado,
por estar comprehendido
nas disposições do Artigo primeiro da Carla de Lei de
'dezesete de Agosto de mil oitocentos cincocnta e tres , e haver p henchido os quisitos , no mesmo Artigo exigidos, () Mini~tro e Se;.'
creta rio de Estado interino dos Negocios da 'Guerra,
o tenha assim
entendido e faça executar, 'Paço , em trinta e um de Março de mil
oitocentos -cincoenta e sete, -= REI. = Fisconde de Sá da Em, ..

•

dcira,
Hei por bem, na conformidade
do paragrapho segundo do Artigo
dôso do 'Decreto de dôze de Janeiro
de mil oitocentos trinta e sete,
Nomear Lente Proprictario
da terceira Cadeira da Escola do Exercito, o Lente Substituto da mesma Escala, o Capitão de Arulheria
de Modu,
Caetano ManoeI Roque Alvares. O Minlstro e Secretario
de Estado interino dos Negecios da G uerra , o tenha assim entendido e faça executor.
Poço, em seis de Abril de mil oitocentos ciocoenta e sete.
UEI. = Vilcondc de Sá tia Bandeira.

=

--.~~.-

PtJr Decreto de 24 do me" proximo p(Wlado.

t

Para contarem a antiguidade
do Posto de 'Cnpitâo , de 3 de Desem»
bro de latI, o Capitâo do Corpo de Engc!lheria,
Rufino Antonio de Mora ..s , c de 19 de A hril de 1847 , os Capitães do referido
Corpo, José Joaquim de Abreu Vianna,
Gabriel Antonio Martins',
Augusto Jorg-e Morelra , eJoaquim
Antonio EstevesVaz;
e da Arma de Engenherin,
João Maria Feijó, e Luiz Antonio Bello dos Reis,
Por Decreto de 3l do dtto me".

lnaclividade temporaria
De castigo pelo espaço de seis mezes
em coneequencia
do seu irregulor comportamento,
o 'fenente Gradulldo
do Batalhão
de Cnçadores N,- 7, Mono!'1 Ferreira Corrêa;
e o Alfere~ do Regimen.
to de Iufanteria
N: 14, Jo~é Fortunato
de Mattos •

•

•

-,j<>G~.--PO RT 1\ iu S.
1\

=

Minísterio da Guerra. = l1eporliç[\o Central. = 1. a Secção.
Havendo o l,ospector Geral do Arsenal do Exercito,
com referencia
li Portoria de 19 do corrente , proposto poro preencher o unico dos
Jogares de Aspirantes das Repartições
do Arsenal do Exercito.
que
ainda se acha vago, dos seis que pela Portaria de l~ de Novembro
do anno proximo passado foram mandados pôr a Concurso,
em conformidade do Artigo 273 do Regulamento
do mesmo Arsenal, o Caudidato , Autonio M!lria das Neves: e tendo aquella Proposta mere-.
ciclo a Approvação
de Sua Magestode EL.REI;· lIa O Mesmo Augusto Senhor por. bem Ordenar,
pela Secretaria de Estado dos Neg'ocios da Guerra,
que o mencionado
Antonio Maria das Neves seja
provido no referido logar de Aspirante
das Hepartições
do Arsenal
do 'Exeráo.
Paço das, Necessidades.,
em ~Z de Março de 1857. =

Sá da Bandeira,

=

=

Ministerio
da Guerre , = Repartição
Militar.
3.' Secção.
1'endo rnostr ado a experiencia
a npCl'lisidaJe de se fazerem nil-\",umas
alteraçôes no Plano de Uniformes d ..cretndo p'lra os Officlaes Generaes e Infanteria
do Exercito,
em 6 de Ft'vI'rt>iro do a n no proximn
t passado , e sendo presente a Sua M.ages1ade E L H RI a Proposta que
tal respeito fez 1'10.3 do corrente , o MOf(·chal Commandante
orn
~
Chefe do Exercito:
[Louve por bem O Mesmo Augustc Senhor , De,~
.ter.minar pel~ Secr etor ia de E,tado do.s Negócios
da <!u('rr:~, o se1l"1Ilnte; = Ficam fazendo "p ar te do uniforme dos Ofâciues Generaos
t J de todas as graduações,
as eharlateir as de metal amarello , confor~ ~me as decretadas para os Officiaes do Corpo do E~tado ['vIaior, ten~ ~ do porém sobre a pala a cnrôa , e·cifra que actualmente
se collocClIH
~
so.bre a platina d'c,nde nascem os cordõ.('s das agulbet8~., e os distin. \ cliVaS da respectiva patente logo por baiXO da cifra. deixando de as
;.
tr"azer. na golla do casaco. Os Ofticiacs Gen·erae.s. só usurtH' das aguZ
Jhetas e banda.
quando
se servirem do chapéo de gallão de ouro,.,
;;:-~ deixando
de trazer nqllellas 'insignias quando usarem do chapéo de
~t pltlr.a~ prl'tá8. O~ cordões de ouro com ag\1lhetas seri\o collocados
O(. por uaixo dns charlateiras,
fIcando eliminadas as platlnall. Paço, em,
~
7 de Abril de 18á7~

~raf

Ministerio da Guerra.

-.~~
..=
AVISO.
Repartição

=

de Sande do Exercito.
Tendo mostrndo a experil'ncia que· se póde si(l)oo
pllticar,
sem prejlliso da boa Í1scalisação e prompto pagamento
aos
Hospilaes,
o que dispõ~ o Artirro 76 do Regulamento
Geral do servis.o de iaude· do Exercito, e 0° A"iso inserto na Ordem do Exercito

111. e Ex,· Sr.
0

=

( 3 )

N.- 58 de 9'de Dezembro

de1853,

Sua Magestade

EL.REI

/-$,

Deter-

4· !"e ~

mina se observe o seguinte:
~\s relaçôes a que se r.efere o ~rtigo75
d,o Regulament?
Geral d0<J1 ~ t>-;j
serviço de saude do Exercito,
serao em duplicado.
Uma d cllas , com
f:?-"
o competente recibo, servirá para o Conselho Administrmivo
do Cor-~
po, ou Com missâo Administrativa
do Hospital,
receber logo da Pu."
~ ~
~adoria ~1ilitar a sua importancia.
A outra, sem recibo, serú .remet.~ ~~, ~
tida ao Corpo a. que pertence~ a prac;~, ou praças,
que e~lIveram.....~)..:-.1:i
cm trnctamento , para conhecimento
d aquelle , e para o ahono de J o . ~
tees vencimentos na mostra; ficando assim entendido que é pelas llIes-~~ f!
mas mos rus que hade verrficar se o resgate dai relações, que ,tiverem
~~ ~
sido paLras pelas Pagadorias Militar~s. O que?
Mesmo AlIg~sto Se.,~· S '~p
nhor Manda communicar a V. Ex. , para assim o fazer publicar em ~
Qrdem ao Exercito, = Deos Guarde a V. Ex.&, Paço das Necessi-~'S.~
dad,~s, em 2 de Abril de ]857. = Sá da Bandeira. = III: e Ex." d "'<
Sr. Commandante
em Chefe do Exercito •.

r'\ '*

~âl'f

---.~~,,---

Sua Ex. a O Marechal , determina
que os Officiaes abaixo mencionados tenham 08 destinos que lhes vão designados.
Commandn Geral de Arlilheria •
.Adjunto.
o Major Graduado
do Estudo Maior de ArLilheria,
Joaquim l~ilirlpe de Araujo Sequeirn,
,
Reg.mento de Iufaateria N.· 13'.
lenente
Graduado,
o Tenente U raduado do Batalhêo de Caçndores
No" 3, LUlz Antonio Ii iheiro ; pelo pedir.

Regimento

de- lnftmlena N.

o

18~

Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Regimento',
teria N~· 11, Bernardo Celestino da Costa Pimentel,

---.~.-

de Infan.

Postos e vencimentos mensae~ com que ficaram' os Omciaes aba:.i.
Xo mencionados,
a quem no mez de Fevereiro ultimo', foram regula<.las n~ reformas,
que lhes haviam sido cOllferidas.,
Mujores com 38$000 reis, os Majores Graduados
do Regimento de
Cavallaria
N.- 5, Frallclsoo Antonio Barrl'to, e João Antonio Lopes, e o Capitão de Infantc>ria em inaclividade
temporaria,
João
Ba pLista N une. t reformad()s pela Grelem do Ex.ercil.o N:2 do corrente anno;
e Chef., de Secção com 48$000 reis, () OfIicial de
1.& Clil8~e da Rf'partiç:lO de Contabilidade
do Ministerio da G uei'ra, Matheus Anto lÍo Pereira de Almeida, refolmado pela Ordem
do E:<erctto N. o li de 18bb.
.
. Por DecfI'to de 24 de MArço ultimo, expe-dido pelo Minislnio
dos Nf'gocios da Marinha e UItTllmar, foi exonerado da Commissiio
em que se arhava em Angola, o Primeiro Tenenle de Anilheria,
José.
J.oaquim Hozado.
'

-----.~.

( 4· )
, Sua Ex," o Marecllnl,
manda dor-Iar ar , 'na conformidade
do Ar.
tigo ó,· do Decreto de ~9 de Dezetubro de 1819, que os Officiaes ,
e praças de pret , qualquer qlle seja sua situaÇrlO em serviço do Exercito, ou fóra d'elle,
que desejem ser adrniuidos no Hospital de lnvalidos Militares em Huna,
oe\'em remetter , pe las vias competentes, os seus requerimentos
á Secretaria de Estado dos Negocios da
Guerra até 15 de Maio proximo futuro:
ficando excluidos do Concurso, a que o referido Artigo manda proceder,
os individues que
requerem depois da mesma dato.

-.~.-

Licenças registadas concedidas oos 0JftcirteB ,.baix() mencinnadOlI.
Ao Cirurgião de .Brigada na Q." Divisào Militar,
Manoel Joaquim
Moreira,
vinte dins,
Ao Alferes cio Batalhão de Cuçadores N.· 1, D. José Miguel da SIlva Pessanhe , pro rogação por sess(>nta dras,
Ao Alferes-do Regimento
de 'Iufanteria
N.- 11, Francisco Ribeiro
da 'Silva, trinta dias.
Ao A Iferes do Regimento
de Iufantcrie N "14., Antonio A ugusto Pereira de Azevêdo, trinta dias.

-

-.,.~ ..

Foram confirmadas
por Sua Ex," o Mnreéhal,
nsIicenças que 05
Srs. Commandantes
da 1.., Q,', b.a, 6.", 1'8." Divisões l\1l1itares, par.
ticipnram tpr concedido aos Officiaes abaixo mencionados,
lia con formidade do §. '11 da determinação
da Ordem do Exercito N,· 68 de 1'4
de Outubro de 135l.
Ao Cape+lâo do Regimento de Cavallaria N.· 4, Caetano Gonçalves
Galhardo,
quinze dias.
•
Ao Cirurgião de Brignda -Graduado
do mesmo Regimento,
Manoel
Antonio Cardoao , quinze dias.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria N.o7, José ..\otonio de Li.
DIa Carmona,
quinze dias.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçudores
N: 2, Antonio
Schwa"back,
oito dias,
Ao Tenente Graduado
do Batalbão
de Cnçadorc~ N.· 7, Thomas
Antonio da Guarda Cabreir a , quinze d.ns,
Ao Tenente Graduado
do Balal1lão de C"çlldore.
N," 8, Antonio
Moreira Bastos Junior , prorogação
por dôze dias,
Ao Sr Brigadeiro Graduado
do ltegimento d(~ln fan teria
11 , José
de Figueirêdo ]?ro1.ão, dez dias.
Ao CirllTgião Mór do Regimento
de Infallleria
N :13, Antonio JoaqUim H.od'riglles Pereira,
quinze dias.

N"

.

Nu impedimento

do Chefe interino
","

O Sub.Che(e
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.iul do Eztrcit(,
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QutJrttl

Gme1'al na Rua de S. Bento,

'em

~4 de Abril,

de 18i>7.

ORDEM DO EXERCITO.

S

UB

Chefe

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

Commandante

SALDANHA,

em

o seguinte:

Por Decreto de ~4 do me, l}ro.ximo pauado.
Commando Militar

da Ilha da Mac:Uira.

Auditor,
com 08 vencimentos correspondentes
merario com exercício na 7." Uivisão Militar,
sinho Leotte,

, o Auditor Supranu ..
Antonio 'Pedro Mou ..

Por Decreto de 7 do corrente me~.

0'

Arma de Engen/Mria.

Coroneis ,
Sra. Coron4'i.
JortO Ferreira de Campos,

Silva.

Graduado.,
Fr ao cisco Xavier Soares,
Filippe Folque , e Manoel Alvares da

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

Por Portaria do Miniaterio da Guerra,
de 20 do corrente mez,
foi mandado exercer as funcções de Sub-Chefe da Secretaria do Ar.
senal do Exercito,
o Major Graduado
do Estado Maior de Artilheria, João Manoel Cordeiro;
continuando
no exereicio etn que se
achava de Ajudante de Ordens do Sr. Inspector do referido Arsenal.

-.~.---

Po&t('l&e vencimentos mensaes com que ficaram ('1 Offioiaes abaixo mencionados,
a quem no mez de .Março ultimo, foram reguladas
QIi reformas,
que lhes haviam sido conferidas,
Marechal de ,Campo com 75$00,0 reis., o Tenente Co~onel, Gradua.
do do Regimento
de Cavall .. na N. 6, Pedro .Mana Pinto GU1).
des, reformado pela Ordf'lD do Exercito N.· ~ do corrente anno ;
e Tenente Coronel,
com 40$000 reis, o Major de Infanteria,
Luiz
de Mattos Soeiro , refolOlado pela Ordem do Exercito N. o 40 de
18f>6.

_.~:..--

dOI

Por Decretai
de 30 de Março ultimo,
expedido
Negociol! do Reino, foram nomeados Cuvalleiros

•

pelo Minislrrio
da Ordem .1\1; •

(~ )
litar de S. Bento q"e A 'l.iz, o Tenente Coronel de Infunrcria ern Commissão no Ultramar,
Custodio Jos.é da Silva; e os Capitães,
do Il egimento de Cavallaria N" 4, Jcronymo José Corrêa de Carvalho,
e do Regimento de Infanteria
N." 1, Isidro Manoel dos Santos; e o
Cirurgião Mór'addido
ao 3.° Batalhão de Veteranos,
Francisco Lopes Monteiro;
devendo os agraciados sollicitar do referido .Miniálq_
.io , os respectivos Diplomas,
dentro do praso legal.

Sua Ex.· o Marechal,
nado tenha o destino

,

determina que o OfficiaJ abeiso mencioque lhe vai designado.

Regimento de Infanteria

•Alferes, o Alferes do Regimento
da Cosla,
pelo requerer.

de Infantcr!e

IV: ~.
N.

18, Luiz AnlQnio

Sua Ex." o M'arechal,
manda declarar o seg-uin-te:,
1.- Que o Capitão do Regimento
de Cavnllaria
N," 1, Jucintho
José Silveiro, desistio da lic-nça registada que lhe foi co ncedtdu peIa Ordem do Exercito N: 7 do presente anno.
~.o
Que oTenentc
Graduado
do Regimento de Csvallnria
N.07,
,i!.uciano Augusto da Cunha. Doutel,
a qUf'm pela Ordem do Exercito N.09 do corrente anno , foram concedidos trinta dias de licença
registada,
devt"ID ser contado! de lH do mea.proximo passado , e nâo
de 16 do corrente.
3,· Que o Capitão do Bntalbâo d.. Caçlldores N.· 4, Thomnz Ber.
nardino de Mello, gozo II sómente trinta e 8t'te dias da licença registada que lhe fOI concedida pela Ordem do Exercito N. o 3 do corrente anno.
4. o Que o Tenente Graduado
do R('~imenlo de Irsfanteria N. o f~,
João de Beuencourt
Corrê-t\ J unior, go~ou sóurrnte dezeseis dias dns
sessenta de licença registada,
que lhe foram concedidos pela Ordem
-do Exercito N," 7 do presente a nno ,
'
5,- Que o Cirurgião MÓi" do Real Co\legio Militar, João Rihei»
ro Barreira,
só gozou setenta e tres dias de licença rt'g,stada,
dos
noventa que lhe foram concedidos pel as Ordens do Exercito N:' 47
e 51 do anno proximo pa ssado,
Que o Major reformado,
José Maria de Bettencourt,
a que
se. refere o Decreto de 17 de Maio do auno proximo pa~9ado, e pu.
hhcado na Ordem do Exercito N" 27 do dito onno, é addidl\ á Como
panhia de Veteranos dos Açôres, e não ao 1. 'Batalhão do Veterallos.
7,· Que o Capitão reformado,
Gailpar da Encarna~ão. a que ao

6:

( 3 )
refere o Decreto de 3 de I 'ovcrubro ultimo, e .puhlicado na. Ordem
do Exercito N" ó4 do referido a n n o , é addido ao ~•• Batalhão do
Veteranos,
e não ao 1.· Batalhão.

--.~.---

Li~enfa. arbit,.ada. por moti"o de moles tia ao. Officiaes abaixo ciecl4 •.
rados ; e co,ifirmadas por Sua E~, a O Marechal~
Em Seut'Jo de 13 do me~

p,'o~imQ

A'(l Major Graduado
do Regiml'nto
de
Santa Barbara,
Antonio , cincoenta
valecer.
E111 Sesaâo de 19 do
o Alferell Graduado
do Regimento de
da !tAINHA J Luiz Augusto Noronha
ra se tratar em ares de campo'

Em Se.sâo de
I

f

Q

pa .. ado,

CavaHaria N.· 7, Barão de
dias para se tratar e con-

dito mel.
Cavallaria
N ,. ~, Lanceiros
de Govêa , noventa dias pa-

do c01'rente

"'6,

Ao Major Graduado
do Batalhão
de Barros , sessenta di s par a

de Caçadores N ,.
Balbino José
S~ tratar.
Em ,'essâo de 4 do dilo mel.
Ao Capitão do Ba'alhno
de Caçadores
!\ ." 3, Luis Carlos de A1.
mel a U"tf'lI c), S"I~~I,ta lhas para continuar
a tratar-se na localrdade

ô

,

em que tem estn do,

Em SnRlÍo de 1t do
Ao Capit:lO Graduadfl do Rozlmeoto de
Oarlos de Oh voira , !I" ~f'n t dia'i pnra
Ao Capitão do mesmo Re im Ido, Luiz
concellcs , qu&rcllLa diu:I para continuar
~

dito mel.
lnfanterin
N .. 141 Augusto
se tratar.
Augusto de Carvalho e Vas.
a tratar-se,
..

-.~~.-

Licenças ,.egistadas concedida« aos Officiae. abai~o mencionado.,
Ao Alferes do Regimento

de Cavallaria

N.· 1,

Luiz Quillinan,

seis

rnez es;

Ao Cirurgião Ajudante do mesmo Regimento,
João Baptista Rôllo ,
oito dIQ~.
'
Ao Capil:\o Graduado
do Regimento
de Cavallaria
N" f>, Joaquim
.Epyfonio da Silveire , prorogaçilo
por seis mezes.
Ao MaJM GrHdundo do Regimento
d Cavnllarin N.· 7. Domingos
d~ Co~ta Ril>eiro, quinze diai; com principio no 1.0 de Maio pro·
x'mo futuro.
Ao Ca!>,·llüo do Batalhão
de Caçadore. N,· 3, José Pereira, quarellte. dia».

(4 )
Ao Alferes Graduado do Batalhão de Cnçndores N.· Ó t João Carlol
Bon de Sousa , trinta dias.
Ao Alrerel do Regimento
de Infnntcria
.• 7, Julio 'Cezar Augusto
de Menezes , noventa dias, com principio em o 1.. de Maio proxi mo futuro.
Ao Capitão Graduado,
Ajudante do Rt>gimento de Infanteria N.09,
João Teixeira de Almeida (~ueir61., trinta dias.
Ao Alferes do mesmo Hegimento,
~osé do Dc,tl'nn,
inte dias.
Ao Capitão do Regimento
de I nfanteria
.°12, Claudio Caldeira
Pedrozo , prorogação
por sessenta dias.

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

Fornm confHDladal por Sua Ex." o 'Marechal,
lU licenças
que 01
Srs. Commandantt's
da 1.&, e 3" Divisões Militares,
participaram
ter concedido aos Ofl'tciaes abaixo mencionados,
na conformidade
do
§. 11 da determinação da Ordem do Exercito N.· 68 de 1 de Outubro de 1851.
Ao Capellão do 'Regimento de Cavallaria N.· 4., Caetano Gonçalvel
G ..lhardo, quinze dias •
.Ao Tenente Quartel Mestre do Batalhão de Ca~adorea N.· 6, João
da Malta Ferreira , qUinze dias.
Ao Capellão do Batalhão
de Caçadores N.· 8 t Manoel Justino de

Carvalho Valle e Va8concellos, quinze dias.

Nu tmpeà~111et&'O do

ClM/c inle1'ioo do

O 'Sub·Claefe ;::;

'/

E"ado Maio,. do ~zc,.nto

=

Quarlel

Gcnet'al na Rua de S. Bento ; em 9 de llfaio
de 18'>7.

ORDEM DO EXERCITO.

SUR

Ex." o .M8r~ehal,
DUQUE
D1': SALDANHA,
Comrnandante
Chefe do Exe rcito , manda publicar
o ~'t'guinLe:

DECRETO.

em

=

Ministe io da OIlNrll. = Repartição
Central,
= 1.- Secção.
Tendo o Offieial da 2.a ( lasse dEI H.efJartiçào
de Conrabrlidada
'<io
.l\1 inisterio da Guerra , Joào A lbert o Itlilll~)ti, pedidt, passngern para
o quadro
da H."IHlrliçào de Liquidação
do mesmo MIU'SIHio,
por
troce com o Oflioi«] de i"u,d Classe desta ultima -Repat liçã0, A u"
gusto Uorges da Silva,
o 411111 para e sse ('fT(·ito se acha d'ol'cordo
com () Supplicaute
; e visto lJue de sernelhante
mudança
nenhum
in_
conveniente
resulta ao Serviço, segundo IlS informações prestadas peIo respoctlvos
Cheft's:
Hei por be m Determinar
que o r-ferido Officinl da 8f'gunda Chsse da Hepartiçâo
de Con tabtlidade
, ,João A I_
berto RaDlos,
paul' parn o quadro da Repartição
de Liquidaçào
, e
que o meucionudo Otlicial da t!gllnda ela se desta Repartição,
A II_
gUito Borgf'S da SiIYII, VI' substituir
o logar daque lle na Rr-pe rtiçâo
de COlIl«billdade;
devendo cada um delles entrar na escala da rcsp-ctivn Hl'partiçào
conforme
lho permittir
a data do SI'U actual Empre{o. O Mtnistro
e Secretario
de Estado interino
dos Nt'gocios da
GUNra,
o tenha assim entendido
, e faça CXf'C'ulftr. PflÇO das NecoslIidacif'l!, em vinIl' E' Oito de Ahril de mil oitocentol
cincoeutltl e .ele.

-

HEI.

=

Yúconúe

c.k SJ du Bandeira.

-----.>-$C~.----Tcnentp.,

Por flec,.c[() de 7 do mn prf>x;mo pauado.
He!J,"imcnlo de CUlJalllJrw N,· 3.
o Tenente
Ajuollntf',
Joa'luim
dI' Caceres.
}lor J)ec,'elo dê. 15 do dito me,..

Regunc14[o de Inf(Jntuia
N." 14.
Capitão
GrElfllllldo, () Capillio Grao'lado
de Infantp.ria
bilidade,
Lib&lllo Evan!_\'eli,ta dos Santos.

.

cm disponi-

Comm;nóc. activas

do Regim<'nto de [ufanl(>ria N,07, Antnnio
y"fnnte
de La.
a fim de ir sl~rvir na Guarda
l'\1l1ni~fpal de L,~b()a.
Por I)~crelos de 20 do dtln met;.
Dri!!'1deirns
(hacllladn.,
C" m EI anti~lIidndf'
dt> 2H cip SI'[pnlhro
de
18'>2, 011Coroflei., do Corpo de .Engcnheria,
Jo~~ l\1arill M(Jr~lO Alfl'rr
cerda,

•

( 9 )
ra de Bcorgóra: e da Arma de Eng:enlH~rill, Visconde de A,lloa
gllia, Albino Francisco de }'i'igll irêdo e Almcida , Frnncisco Xa.
~ier SOMes, João Ferreira
de Campos,
Filippe Fotque , e Ma.
noel Alvare. do Silva.
Regunento de Lntante-ia N.· ]:l.
.
Alferes, o Alferes de Iufantcria
en; dispombrhdadc
, Joaquim Lope

G urmarâes,
DISponibiLidade
•
O Major Graduado de Arlllnf'ria,
João Manoel de Mello, por tcr
sido exonerado da Com missão em q ue se acha va ;' (' o CI! pitiw (J ra·
duado de Cavallaria , JI).é de l"igueirêdo Sepulveda , quo esta
de castigo em inactividade
temporaria.
Por Decreto de 30 do dito mez.
.
J)i'(lolUbittdlldc.
O Cirllr~ião de Brigada,
A"tonio José d Abreu, que!:
a 11 va on
inactividade temporaria de ca~ligo.

V".

---.~~.-

Conunsndan
~ ..m ~IH,rt do ~"('Tc't(),
Sua EN.a o MarecllRl,
tendo encMrt'gado
() Gener"
Cheft' do E tadu M ai", do E ercit» t
na dig'rell~ii.1'Iqu(' lua faz!'r á~ Prov.ncias do 110 r It· do H(·ino, por Or-

dem do l\tini$lerio das Obras Publicas, de illbpl'C·(~in"ar o (' ~o dOI
t~ullrlt'is dos Corpos osracionados
no. pontos 80nd
fi' ~ obrigndo a
ir, bem como conhecêsee do estad» de disclplina do'
~1lI(1
CM·
pos; com '.ti.fação faz eOllstar Bt)Ex rcito qlll' t..w. a.h .. tO d .. 'flmmondar,
que &Ilgllndo 8 inll"nna~(i\!. dn ref"lido ühef" cio H tad()
Maior, tanto os Qnarleis do&. C()'-J)()S('~tllciolladn. nll CHiad () pl'f.
to, de Bl,"aga , e o de Vionna do Oa l\!lIo; cnmo os 11(1 pita. Milita.
res nestes mesmos pontos,
se achllm' no ln Ihor esla (I d limpl'an e
arranjo;
sendo para selltir que alguns df'lIcl pdo falta d·obro. ,
possam satisfazer ás necessldlltles c com modo do 8 ,Idudo. oftl
ig'ual satillfação soube
11" Ex.·
o Mar ·chal <ln D 13ri){ da .' I.tcionada no Porto. tendo manobrado
110 pretit'n<;a,
e p Jus IIIdica ÕP.I
do Chefe do E lado Mltlor, dl'sl'mpenh()u
toei.., a lOuRt.bro com
}Hl'ciz:lO e rrgularlda,fe,
opre elltlllldoo
ali Corpo eal pnradn cvtU
b,óa apparencia,
e bem ataviado@ •

":10

.

..-

~
Sua Ex.· o Morf'chol,
manda tlt,dMAr o 8(,~lIint~:
1.° Q'le o Capitilo,
Lllil Augu ln dI' Carvalho e Va Cl'ncf'l1n t
a qU1'1lI fOI cOllclldida IiCI'IIÇ
da Junta MilitAr de Saudf'. p I
r·
o
clem do I:h('rcilo N. 11 do corr nte nono,
pertence ao R gimenlo
de Infanteria
N o 17.

2:

Que o Cirurgião de Brio da Graduado do Regi .. ento de Ca·

( 31 )

alIaria N •

-t, Manol"l Antonio

Cardoao , disistie da lieença ,pgi ••
do Exercito N.· 10 do presente anilo.

--...~.-

pd .. Ordem

tada concedida

.Marecbal,
determina que 01 Oólcínel abaixo men.,
cionadcs tenham 01 de t n08 que lhes vâo designado ••
Commando cm Chef« do HXC1·Cl#O •
.Assi tentp, o AJferes do Hcgiwento de Infnterin N," 2~ D. José da

Sua Ex.

Carnaru

a O

Leme.

Botalh âo d" Caçadore« N.· 2.
o Alf,'res Grnduado
do Batalhão
de Caçadore.
Fre nci-co Morão.
IJat"Jhtw de (;<Jç,fldort. N: 6.
COUlmalldant
da :1.& 'omJl8I1hin, o Major Graduado do Batalhâo
de 'Ilçudorel I _o 2, J>.. dro Fr,lll('j"UI Pl'rry da Uamar a,
Alf~tf • o Alfer» do It,·~iOlellto de lufar terra N." 4, DIOgo Lopes
da VI 1110 L(,bo Bocarro.
•
U,llruluJn de rafl1dllrcs N.·
•
Tt'nt>nlf' Curond,
o T('II!"I ! {'n,('ut'!1 <.I" H(glmenlo de Iufanteris,
Alf.,res Graduado,
N" 1, Miguel

--_..>-,~.-

N." 7, Jacques

.Fditl!w

~oltll(qr

.\

1Il<l~O ••

Lic~"f(l' arl,;l"ddo. 1'M ",o/ir'() dI! ,nlll($/"J
rUlln.,

Bm

(JO' Officiae. oll(li.ro fiecla.
Fz.· n lf.1orer./tul.
7 ,·o.:ramo 'lltu,mto.
I(,lto di' ~ .l. ~\(I ijllp'll~la da flha da Ma.

cm,/irlll(JtJ" I lWlr •
Sr.m() de I!) dI) ,"n
f!

'11/

Ao l\f'ljM nddido no 'Ii
deira,
Pedro CyprilHlo .1.. Ortll'lIus,
'd

1l0Y('llta

dias. para mudança

do. (.'(lloIu, da !tainh8 110 lua ortglm.
1!:1II .\'e. cÍo dé 16 do dilo tII'-'I.
reduado do B Ilulhão dt <::açüdor' N .. G,. .Manocl Viei·

ares e uso Jal> ngutl

o Capilt o
ra, SCliselllu dias para

li

. .---

lrttlar.

P·Ja Junta Militar de Saudl' , 1'111 ' .. ito ue 11 de Ahrilllllimo,
foi
jlllgndn ,.r mpto pata lodtl o SI·rvi«;o. o Tenehle UlIronel do UeglOlento UI! Ca\'allari
S, Luit MCI~i s.

1'"
_.~

:.(.-

Lict!IIça. re(islndo.
cUtludida. 00 Of/lciat. ahaiz(J mencionar/o,.
An AII~rp doll ;rimplllodf'
'avollarinL·_·~,
Lone ir(l~daRAINIfA,
Jo,t' Moria de Va ('011('('11 . f' S:i, IHorO!{O(lO pnr CI"ílf(·"ta dias.
Ao J\lft'rel do Rt'giOlenlo deCovaltllriaN."7,
Jo é deAlnl
iuu 1\1 Ilo ~ Cll Iro, c nto .. oitl"lIlll di,,~_

Ao A1fvr"l do

(3011111.:10

Bra" o, no

ntR dia.

de Coçauores

Ao 'ilptti'iO GrndllDJo Ajudanl
Alalloel JoaquiOl Yui .imo,

.. 9, André Barha

do Regimento de IlIfanlerio

,inte diu.

Costell()
N.·H,.

(4 )
Ao Major Gral1nado do Regimento
dE' Illfantf'fin
N." 12, JOllqurm
:Antonio da Costa Freire, protoguçao
por qnlHze diH~.
Ao Capitão Graduado,
Ajudante do sobredito Rt'~Jmellto,
Antonio
Cardnzo Oliva, sessenta dias.
Ao Tenente Graduado
do mesmo Regimento,
Illllltrio de Sousa,
sessenta dias •
.Ao Uapellâo do referido Corpo,
Joaquim
de Pina n"Ssour8s,
6t'S.
senta dias.
Ao Cirurgifh. M6r do Reg'mento de lnfanlcria
N."13,
Antonio Joa.
quim Hodrigtlt's PI!fpira, d ois mnzes ,
Ao Alferes do R"gimpnlo dI' Infuuteria N. 01,.1" Joüo r.lipr~ dt ·Gou.
vêa , prorognçào
por trinre dias.
Ao Tenente Graduado
do n.l'gím~nlo de l nfa nteria No" ]7, Eugenio de 8t'<Jlle'rn,
prnrog'lIç:IO
pM trinla dias,
Ao Tenente addrd o li Praça de Campo Mutor,
"'Janoel du Gama
Lobo, trinta dias.

-.~.---2."

Foram confirmadas
por Sun Ih.· o Mllrprhal,
ns licenças qUI> oa
Srs. Commandantes
da 1.",
3", t' 7 • Div ~Õt .. 1\ dlt;tr,·~, lnrt;.
ciparam
ter concedido aos Ol1icloes u hnixo 110,,"1'" 1'IIII .. e. nu ('III,fi r.
midade do §. 11 da deterrninuçào
dd Orllt.1U do Lxvrcito N" (iO de] 1.
de Outubro de 1851.
.Ao Capitão Graduado
do Rpgiml'llto de Cavallaria i T.O :I, Francisco Antonio dos Suntos , dó7.I' dlRS,
Ao Clrurgir~o Ajudante do Ht'gffilelllo
de Coyollurin N. 04<, Luiz Mi.
guel DIRS, quinze dias,
.Ao i\11t'r1'8 do Butalhão de Caçadores
N ,. 9, Anur'
DtHba Cn t 110
Branco,
quinze dias.
An Capi.ão GrUlfuado do Regimento de lnfaotcrin N" !), Luiz e
Mello rUla, quinze dia s.

o

Chefe interino elo

E.,acJo Maior do E~erci'o

" 13.
Cluartel General na Rua de S. llento , em 16 de J.l1aio
d« 1357.

ORDEM DO EXERCITO.

R

11&

Chefe

Ex.A o MarechRl,
DUQUE D1t
do Exercito,
manda publicar

Por Decr tos

fk

Commandante

SALDANHA,

em

o ~ guinte:

28 do me~ pro.rimo palladu.

Estado Moiar General.
T~ncnlf!

General,

o Sr.

Tenente

ÜCllcfal

Graduado,

Barão

do

PtOfllt·9.

1.1nl'~('hal dI' Campo,
o Sr. Marcel al de Campo Graduado,
Jca'11101 Guilherme
da Cu l •
Dri adeiro , o Sr. Bcigodt'iro Graduado
de Cavallaria.
Conde de
l\fcllo.
Tnaclisidode temporaria
O Mnjor Graduado
do Rcgin cnto d fnr. nteria N." 1!2, Jonquim
Antonio d Co la Frr ire ; 8 m v ncim nto, pelo ler requerido.
PM IJtcrtto ck 7 át) corrente tne~.
Reg,menlo de Infonterio
'. 4.
u

D 'mittido,

pelo requerer,

o Cirurgião

.Mór,

Joaquim

Maria

1\Ia-

chado de Faric,
Por Decreto» de 1 do dilo me1.
llatalluio dt ('OÇfldol'lS N" 8.
Cupilão Graduado,
o
pitO o raduado de Infanhorin em disponi.
hllirJad(·,
oaqu rn Augu to d Olrv. ir Dias ; cnnunuando
no
x -r j('in em 'Iul! se ach
de Instructor
da (:olllpanu a dOI Guar.
d
Á\1 rin hus,
D I.pnnnilidade
J

O Alftr 11 e
d" c b i,o

~"rll

!('tin,

Antollio

d

Hill a V 11010, que se

acou.

iII. (ti id ri.· tempor uin.
,. Bnl thtÍo de I"dcrrmo,.
ltl or I do nn t'onfnrruidud
do Alv tá d I d Oezcmhro dt'1790,
ii.. 1110 d,irl
au ft!t'ritl
B ll.l'ltlo, o Ali.,., du Cavall ria,
J~r 11(,'('0 P IIto Cn '1'0 {tued
; 'lor lhe aproveitar
o disp' lO 110
])llor'l<l
de !l:l li Ollllhro
(t,. 18;'1.
I'or I er.relu drJ mt:lnlfZ da/n.
1'. r .• ! r dlll ." II • "' d ('lIpiti
d J. ~ ela 1', o • f njnr Ora ..
dIlo II., ,I" (0 vali '~I'lf)1
nn 11,° it, II Guarda ,11lIlh'IP I I" L••
111<1,
.. tunio
Loureiro ti
irun.i, ; pUf Ihc Il(lCOvcilür o UI)PO l
110 Dccreto
de 4 de J II iro
• 1837.
\.'UI

I

•

•

Por Decreto de 13 do dito mcz.
Corpo do EstadQ Maio» do B,r;ercilo.
Coronel,

o Sr. Coronel

Graduado,

Carlos

Maria

de enula •

--.~ç~*'--Por Decretos de 28 de Abril ultirno , expedidos pelo Ministerio
dos N egocios do Heino , foram nomeados Uavalleiros da Ordem .Mi.
Iitar de S.)3ento
de Aviz, os Majores Graduados,
do 3." Regimento de Artilheria,
Joaquim Maria BapLista,
e de Cava llaria em disponibilidade , Manoel Dontel;
e os' Capitães,
do Estado Mllior de
_...,..- A rtilheria,
Miguel José Gomes Monteiro,
do Regimenlo di' I nfunteria N" 13, Luiz Rufino Chaves,
e, P'1ssido,ll!o Pldro Martin,
e
de Infanteria
f'm Comrnissào n Ouardíl Mun iciprr] de Lisboa , Jo,.·
quim pf>(lro Henriques Barhoza;
devendo os ngre ciados sol licitar do
referido Mlnisterio , os respectivos Diplpmas-, dentro do pra.o Jegal.

-~.~.--

Sua Ex." o Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionado. tenham os deat.nos
que lhes vâo de ..i!:{nados.
Rcghnento de ('avalIaria N,· 6.
Alfert's, o A lferes do H.l'glmento de Cavallaria
N: 7, J.gnucio Ma.
ia de Moraes Carmona;
pelo ppdir.
Regirne{J,t() de l nfasiteria N,· 4.,
Capitão da Companhia de De posto , o Capitão do Regimento de ln.
fenteria N.· 17, Alltonio Lopes da Cunha,

~~i

Regimento

Commandante da
to de lnfunteria

~.
~ ...(
I.

~

,~
~ .' ~
•
'"
~ ~,
,

-r

de Infauieria

,i.a Companhia.
N,· 4,

Manar!

IV,· 17:

o .Major Grad"ludo
Antou io de Muura

do Hl'gimen.
Cubr u l,

Sua Ex,a o Marechal,
vio :~~:lisfAÇrlO
o Uelatorio. feito ~10
Major Geaduado do 1.0 Regimento
de Artilheri a, Antonio Flort'n.
cio de Sousa PlIlto, s'lbre a experícncia de transito e t'xerci(·ios de ti.
10, executados,
em virtude de um A viso do M Inisteri" da O tlt'! ra ,
• de 21 de Mai,o do anno prOlumo passado, coOl a Bateria dI' camp ...
nba composta de dois canhões OUIIZt'9 de cdllbrc 12, e duas ppçal de
calibre 9 brocauas em l'2; e manda louvar o dito Offieial pp I., hom
desempenho desta importante
Cnmmissã();
e hem assim ,s Offlcia()S
e mais praças da dita Bateria pelo zêlo com que o coadjuvaram.

-.~~.=
=
AVISOS

Ministerio da GlIPrra,
Repartiç?1O de Liquidação.
3. a Secção.
_ 111.· e Ex." Sr. Com referencia fiO Offieio que por ordem de V.
Ex.a foi expl'rlidn á Ilepartição
de Liquidação dellte Mmisterio.
em
data de 30 de Março ultimo, sobre dúvida. offerecidas em Infante.
ria N.· lá, d~ serem ou não abonadas
seu& vencimellto! as pra,

ue

~'J~'

(3)
ças qllc commetterem
ausencias illegitimas ; Determinn
Sua Mages •.
tade EL.H.El.,
que em casos taes se deverão formar Oonselhos de
stes nos Livros Mestres,
disciplina , e averoll.ndo.se
perderem
-:
praças t(\d os os vencunentns
urante a ausen ia; por quanto a J J.
disposição do CajJilulo 2.· do Regulamento
Di.ciplinar , de 30 de SI;l.

d

st~

~~)~l?
d~o Le~llde p;t~~°j'UI~l~O

\ ti- ~~.
~ '..;) ~
~ ~ 1\
1: 1\'

I

t
I,
~.J
r li

ri1cr

~~

ddes;~,;~: ~~~l~i:r~l dao
~~ov~: ~~~:
~~
~.. rorçoso e• serem as praças que commellerem
.
'11 eglll"
~ '(
cuçao
ausen eras
I
~as, j~lgadas por um Conselho de ~lsciplin8,
como se di poc no Ar. ~
t,!!o!l. da Ordenança
de 9 de Ahcl! de 1805, sendo o refendo COlr. ('\ ~.
selho o documento
proprio para se averbar no Livro Mc~trt',
confor •• ~
me tarnbern se determina
no §:3.0 do Artigo 9."da citada Lei de 21 •• ' .~
dr Julho de 18;)6. O que de Real Ocdem tenho fi honra. de pnrticí, U.
par a V. Ex.·, paro <'S effeitos convenieu teso
Deos Guarde fi V. j ~.~
lh,·
Secretaria de E3taclo dos Negoctos da Guerra,
em 9 de Maio ~
do 13,)7.
S í. da Basuleira, = III: e Ex." Sr. Commandante
em ~.
~
.(;lle e do Exercito •.
ltini'tl'no
O

dn GiJPTrn.
SHt

=

\J.l"t'st..dl'

Hrpartição
EL.I{EI,

=

= 1.& BI'cção.
por 1H'1ll Dt'If'Cruinar,
~('io abllnlldo li grali.
forrllgrlll.
no MaJor,

Militar.
"a

~
.'
'~.~

4

t

•

~~..t

~

l

~.

;à. ,

:'_'"
\1

IglJoflllentt' ab .nad I a l!,atificllçilO
mensnl dI' 5$000 ~
rc's, desdI:! 21 do rt'fendo nlcz; .. Iwm a,.~im a gratificação
de 20 rpis
manos ás prnça& de prd, que f IIi 'e oci ~1l1 t'1I1 ddig-I'ncia, consid('.
fadas como da Guarnição
de Li,h. il. O q Je dt> Ordem do M('~mo ~ II
Augusto Senhor cf'mOlllllico a V. Ex.a para os d('vidos eITt·itos. DI'(\8
Guarde a V. Ex.· Paç.) , pm ) j, de Maio, d .. 18ó7.
Sá da llan.
deira. = 111.. e Ex." Sr. C()OllJlandanlt'
cm Chefe do Exercito.
"
___ .~.
~t
S,!~,

•

lJ~~'

J.~
C
\, t\
.}

qlll' d ·~.1c (I d,,, 1, dI' Ahril ,,!tIIllO,
111("1.tiv~,
fi.cnçu,)
oe l!'} .'}[)~ rci~ mensne~,
(~ n r,'srpcIIVfl
LUlz I Ill.,1I10 E>II~V"s .\IIIPS,
Commall.i;.J)lp
d .. D"posito
Di.c'plinur;
~
f' q 1(' DOS doi. OlflcIUI!
~uu,lIL'rll)'
que IlctllAllIlelltf'
berVern no rnehmO(

Dep,'sito,

~

'i "-I '-l
:l..~
",,* :")

=

J I.'I! <.x. Sr.

\

'.:)

~ ~

~

S ~ .!..t>~
~,

1' ~
\_~
l

=

Sua. Ex.~ O M.arE'chal,
manda d"clu.cn r o sl'gllinte:
l.0 Que o Alferes Graduado
do Batalhão
de Caçadores N." ó,
João Carlos Bon de Sousa I gozou sómenle
df'z dias da lil'l'nça re,
gistada que lhe foi concedida pela Ordun do Exercito 1 .011 do cor.
reoll' anno.
9.
Que o Capilão
Graduado
do Batalhão
dc CnçtidOf"Ps N" 6,
Antonio
da Costa e AlmE'ida,
n:l_Ogozou LI I cença que IlIe foi con.
cedirlo pf'la Ordem do Exercito N.o 9 do prl'icnle anno.
~.o
Que o Capitão Oraduado
Ajudante do RegiOl<'lllo
dI' Jofnn.
terl.o N,· 9, João Teixeira
de Almeida
Queir6z.
cit~i@ti(l dn lirPflça
reglslada que lhe foi concedida
pela Ordem do llxerciLc.l N." 11 do
presente anno •.
0

I~ ,~
,. "'

.. • 4
'';-'
~

'1

'V

(4 )

---.~.-

arbitrada 'P0" moltvo de 1I:(,lestin no Of.ficial abtJi~o decltz;.
rado , e confirmada 'P()T Sua Ex.· o ~ll1rerhat.
Em Scuâo de 7 do corrente me.,;.
Ao Tenente Coronel de Artilheria em d iponihilidade,
João Mauocl
Pereira,
sessenta dias pora se tratar no seu Quartel.

LicetlftJ

-.~.-

Li-ença« regist(Jdas concedidas oo« Ojticia(s nt-aieo mencionado,.
Ao 1\lferf'~ do Rf'gimento deCavnlIaría
N:3,
José Antonio Azêdo,
no venta dias.
Ao Tenente do Batalhâo
Caçadores
N" 6, Jacintho Alexandre
PPreira,
vinte dias •
.Ao Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N." 9, Luiz Maria Pires da Gama , noventa dias.
Ao A lfe res do Regunento
de I nfun tcria N:9,
José do Desterro ~ prorog'1ç:10 pnr noventa dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Infantaria
N • 12, Joaquim
A ntonio da Costu Freire,
prorclg'llçno por dez dias,

ue

- ..~~~._-

Foram confirmadas
por Sua lh.· o Mtlfechal,
ns licenças que
os Srs. Commandanles
da 3.·,
fl 7.·
Drv SOl'S Mrlitlt ('s, pllrti.
ciparnrn lN concedido aos Otliciaes ubaix o u.enctnundna , lia conformidade do §. ] 1 da determinação
<ia Ordem do Exercito 1'1.~ 68 de 14
de Oul ubro de 1851.
Ao Alferel do Regimento de Cavallarin N .°7, Ignacío Maria de Mo.
rnes Carmona,
quinze dias.
Ao AJft'res do Batalhão de Caçadores N.oõ, Diogo Lopes da GaID$
Lobo Bocarro,
quinze dias.
Ao Cirllrgião Mór do B,f'girncnlo de Infanteria
N: ~, Manoel Joaquim Teixeira,
dez dia ••
ô

o

",
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ORDEM DO EXERCITO.

R
lia Ex."
CIH'fe do

o Marechal,
DUQUE J)~
S tLDA 'HA, Commandante
em
manda dr clara r que por Ofâcro do Millisterio
da Guerra,
de '2:l de Abril ultimo foram approvadns
as Instrucções
para () l)pposito Disciplrnar , e das praças mcorregiveis que ubatxo
se publicam.
EXPICIIO,

INSTRUCÇÕES
PAnl~ o
DADO
!'iA

DEPOSITO
FORM\R

PRAÇA

DE

DISCTPLINAR,
POR

S.

E DAS

DETERMINAÇÃO

JULIÃO

PRAÇAS INCORRECIVEIS,

DO l\flNISTERIO

DA

GLERRA,

DA BARRA.

~
1.0
giveis,

As praças sentenciadas
formarão 11m Dt'posito,

por deserção,
e as julgadas incorre.
~
que se denominará
Deposito Vis. ~

=

ciplinar , e das praças tncorregivtÍs.

1

2.·
Estas praças,
logo q ue os seus respccti vos processos forem
approvados pelo Minislerio da Guerra,
tcrào immediatameute
baixa
nos Corpos,
ser iio mandados para o Deposito,
e os seus vencimentos ficarão o c~argo do OII'&mo Deposito.
3.· Este Dr-posito serú Commandado
por 11m Offlcial Superior.
4." O Deposito será dividido em Cornpãnhiae.
§ LU O numero de Companhias dependerá do numero de praças
C)1lt' houver
no Dopos ito,
§ 2. ~ A fórçu de cada Companhia nrlo deve nunca exceder a sessen t II praças.
§ 3:
Cada Compan hin terá dois Suba lternos , e dois Ofliciaes ln.
fer rores , que sedo nomeados , c constdorados
em dtllgcncia no De.
posito.
b," O vencimento destas praças é o dI' Infonteria,
e SCrl\ o mesmo para lodos,
qualquer
que seja n Arma a que tenham pertcu-

cido,

•

«1
~

(

( !2 )
6."
A massa de fardamento,
serú a que ~st(l ordenada
para a
Jufanteria , e deve ser recobida , segulldo as Ordens,
juntamente
com o pret , formando parte inte"rante
do mesmo.
7.° Eslas praças logo que enl~!m no Deposito,
PNdcrüo os di ••
tinctivos dos Corpos a que pertenciam,
e usarlio do vestuario que
trouxerem,
pelo modo seguinte :
As praças do Batalhâo de Engenheiros,
de Artilherin , de Laneoiros , c de InfanlNia.,
casaco e fardeta de panno azul, com gólla
e canhão do mesmo punno ,
As praças de Caçadores a pé e a ca vallo , gólla c canhão do mesmo panno,
U(lnet o que tinham,
mas sem numero.
§ 1." Quando acontêça que qualquer pra~a, durn nt e a sua estada no De poaito , lenha de Iazur IIOVO vestuano , este serú feito como
o de I nfa nter ia , mas sem vivos.
§ 2.° O Command aute do Deposito vigiará e tr atarú do arranjo e vestuurio das praças de modo qlle citas se apresentem
cou veuientemente vestidas,
8.° Os abonos para estas praças serão tirados dn Pagadoria,
conforme as ordens e systema seguido IlÇlS Corpos do Exercito,
c debaixo da responsabilidade
do Commandant(·
do D'iflOsito.
9. o As Livranças para azeite e le o ha , d-vern ser feitas s(,~lIndo
as Orot>ns gerncs do Exercito,
c em relação ao numero de praças que
houver no D .. posito e
capacidade
e n aturez a do (~uarLel.
10.0 Eitas praças d e vem todas arranchnr eu tre si ; quanrlo porém
o numero deltas fôr tão diminuto,
que nào o »f'rauiua, devem arr anchar com as do destacum -n t o que r-stiver na Praça.
§ unico,
O Commandante
do Deposito r<,qlli,illlr:l ao Arsenal do
Ex-rciro , os utensilios precisos para a factnra do i ancho,
11.
A mobília pnra o OeplJsito serú forlH'cida
pt'lo A rsenal do
Ex.ereito, seguudo IIS requisições
flue fizer o r(·f.peclivu Commalldan.
te 1 e em conformidade
com a fôrça que n'"lIe hflllv,:,r.
§ II ico. Esta mobilta faz carga ao Commal\dante
do Dt>po.ito
para clm o Arsenal.
1\2,· llaverllO no Deposito,
pelo menos, os seguintes
Livrol!:
Um livro rle registo onde se lallce tudl.l <1"<' constar Jas guins
que a~ prnças trollx<'rcm
qunndo entrarl'm p:HO o Deposito, e O lIlais
que d~correr ritlranle a sua (',lada no mesmo Deposito.
.
Listas ~e Companhias,
e os mais L'vros pr('ci~os par~ a g'f'rf'n('iB
·do COflS ,Ih) Adrntnistrati\'o,
~"!!nnd(l o ô"tPfJl1inadn nns di~po içÕt>s
do novo 1t"'{lJlamento para n Fazenda Militar (Ordem
do BXt~rclto
N. u \2 dI' 18í6 )
1:1.
Formar sf'·ha no Deposito 11m Const'lIlo Administrativo,
na
cOllformidade do Artlgg 8.° do Regulamento de orgallisação da Foaú

U

( 3 )

senda Militar,
de 18 de Setembro de 18B,
na parte relativa aos
Conselho. Administrutivo
, c seJlIlIdo as tustr ucçoes ali designadas.
§ unico, f\:i aurrbuiçôes UC3te Conselho Adunuistr.uivo , sào as
indicadas nas rne srn as instrucçôes ,
14.· Os ve.icune ntos que tiverem as praças no Doposito , serâo
frsculiaados
pelo Commissar io de Mostras,
tanto quanto fúr possivot ,
como e.tú em pratica para os Corpos do Exercito.
15.· As praça3 do Deposito terào exerci cios , serâo detnlhadas
n' lima parte do serviço da (j uumiçâo da Praça,
e poderão ser empre.
gadas em toda a qualidade
de faxina e trabalhos da mesma.
§ unico, O serviço de Guamiçâo
quP [UNem será sempre o de
menos importancia,
e nunca para tór.l do recinto da Praça.
lG.·
Para o serviço dI! Guarnição
de que trata o Arligo an tecedente , haverá quando muito , vinte armamentos
cornplctos , em arr ecaduçào , debuixo da irurnediata responsabilidade
do Oommandante do Deposito.
J 7.·
Quall to a enstigos , seguir-se-ha o determinado
nos Regulamenros , c Ordens gf'loes do Exercito.
13.· (~lIando qualquer praça comrnetter
folia, que merêça maior
correcçao que os d<"ói;nndas no H.egululrH'lllo rrovi~orin Disciphnar
,
se rú i III medm tarne nte mandada
para o PresiJio do Castel]o de S. Jor.
ge>, donde se:{uir.i para o seu destino,
no caso de que a falta commcttida II:i.O for d., n at ur ezu de COlJselho de Guerra.
19.
E' prohibido
00 Comm nn da n te do De pnsit o , dar Qll8Psquer
licenças a estas praças,
a fim de evitar todos os meios de fuga.
20.
As praçlts q\le [ôrem easndas , poderíio querendo , ler 86 mu0

U

lheres na sua companhia.
21" Tona a correspondencia

, que depender
do Mini~lt'fio da
GUf'Tra t. 011 do Com mando cm Chefe do Ex('rcitn,
~erá dirigidu pela DIVISào, ('umo se pratica IlOS Corpos do Exercito,
e a que ~Ó depender do .\tlllÍ~tcrio do Mnrinhfl,
dp\NÚ
o CI mml1l1dante
do Depo:.ito diri,{i.I •• dirf'('tnm,~nte á J\1ajnri't General
da Armada.
O Comml1nduutl!
do Deposito
rerneller:L tI dos ()S nlr!f'S um
mappn do rnovillH'nto qlle tiver havido
no Deposito,
e bem assim
uUla not fi d,.
prliçai (1'It''' ti V('fI'Ul tido clll pai e CII~lIgn3.
(2;1." () COIIIIll.lndante do Deposito poderá prppôr ljlla('squer alte.
Til 'oes na. preSl'ntcs
lmtrllcçõell que julgar COIl"CIIIClltt!~.

~Q"

o

Chefe interino do Edado

lt.faior do

.

~~

~---:;;>-----'

•
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ORDEM DO EXERCITO.

S

ua Ex.a o .Marechal,
DUQUE D'E
Chefe do Exercito,
manda publicar

eltl

Commandante

SALDANHA,

o seguinLe:

'CARTA DE LEI.
DO~
PEDRO
por Graça de Deos, RE[ de Portugal e dos AI.
garves, etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos , que 88 CÔr.
tes genH'S Decretarnrn , e Nós Queremos a Lei seguin te:
Artig-o 1.0 _E' autborisado
o Governo.a
elevar fi dôze mil reis
me nsaes o Snld« do Primeiro Tenente
de A nilheiros de Ordenancas
t
nddido no primeiro Bstalhâo
de Vetcranos , Hafael José Lopes da

Sdm.
Art, 2.· Fica revogada n Lpgislação em contrario.
Mandãmos , portanto,
n todas as Authoridades , li quem o conhecimento e execução da referida Lei pt'rtencer,
que a cumpram,
e
fi Çi'lIl cumprir e g'lIllrd:H. tilo inteiramente
como ne l la se contém.
O Mlni~tro e Secrctnrio dI' Estado dos Nf'gocio8 da .Marinha f" Uhram ar , encurreg

ado

interiuarnente

dOI

da U uerr a , a fllça

imprimir,

p"hlicur
e correr. Dada no Paço das Necese-dades , ao! onze de
l\I.lio de mil oitocentos eincoenta
e sete.
EL.H.EI, com Hubri ..

cu e Guarda.

=

=

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

Visconde de Sá da Bondeir«,

Por Decreto» ck 19 do corrente mn.
1.. Regimento
Primeiro Tenente Graduado,
ulheria cm dlspolllhilidade,

de ÂrtitheriiJ.

o Primeiro Tenente Graduado
José Joaquim
Roaado.

2.· Regimentó

de, Arl!lheria.

de

Ar.

.,

Commandante
00 9," Baterin , o MRJor Graduado
de ArtllheTla em
disponibilidade,
J('tlo Manoel de 1\1('110.
('a~t(llo da Povoa de f/ol'",im.
Governador , o l\tl~.i'r rl'fOrflludo
addido ao 3" Batalhão de Vctcranos, Luiz Leite Pt'r('ira de 1\11'110.

, Resnmento

de .Artilhe,·ia

da

Carta.

D"fll!ttido,
ron,er~,ndo
as honro
do Posto,
o Sr. Ceronel , Joaq'lIm Apollinnrio Morf'ira de Sá: pelo ter rl'C')lIcrido, (' hllvt'r c( m·
p.!elado o tempo marcado
no Rugutamento
para os Corpo~ Na~
clouae~.

•

Por Decretos dê 20 do dito 111C-Z.'
Corpo do Estado Moior dó Exercito,
Bri~adeiro
Graduado,
com a antiguidade
de '29 de Setembro
1852, o Sr; Qoronel,
Carlos Maria de Coulo.

Inactioidade

de

temporaria

O Mtljor Graduado
do Regimento de Ir.fanteria
N.· 12, José DU:l".
te e Silva, a fim àe esperai' cabimento
para refórma ,

--.~~«<-

Sua Ex. a O Marechal,
determina que os Officiaes abaixo mencionado. tenham 01 destinos que lhes vão desiguados,
3.· Regimento de rlrtilheria,
Capitão da 8.& Bateria,
o Capitão do 2: Hegimento de Artilheriu.,
Gilberto
Antonio Ii õlla,
•
Regimento de Tllfanlct'ia N.· 4.
Capitão da 8." Companhia"
o CUpill\O da de Deposito , Anlonio Lopes da Cunha.
'
Commandante
da Companhia
de Doposito , o Major Graduado
tia
8.", Asceuso Etrnino de Bettencollrt.
Regimento de lnj'uulc?·ia. N. o 11.
Tenente Graduado,
o Tenente Grllduaoo
do Hl'glrnento dI' Iufal\.
tena N: 12, João Bettencourt
Corrêa Junior j pelo pedir.

-.~.-,
AVISO.

=

da Guerra. = Ht!purtição Militar.
1.- Secçâo, ::;:
III: e Ex.· Sr. = Rt'sultando
do processo de tlverigtloç:1O a que se
procedê» ácêrca do roubo da Polvorn que teve lo~ar no Paiol da Pruça
d ...Peniclle, em 17 de Outubro de 13')[) , que não pôde caher le5ponsabdidade por aclo de cooparticipaçâo
no roubo" para ser julgado em
Conselho de Guerra"
ao Major Graduado
do 3.· Regimento de ArtlIheria, Francisco
José Maria de Azevêdo,
que naqnella t>poca ('ra
o Commandante
do material de I\rtilheria ela mesma Praça;
mas conhecendo-se
pelo que consta do procésso , que o roubo só podrn ser
levado a effeito pelo pouco zêlo , desleixo , e fdlla de actividade nos
deveres concernentes
ao serviço de que estnva encarregado
o referido Official, pois que pão empregou os meios de segurança ao SPIl II~.
cance para evitar qualquer scniitro;
não podendo atten unr semclhantes faltai os documentos
que apresentou
em sua defezu, por serem
graciosos.
e não constituirem
próva juridica,
nem consta dos de.
poimeutos das testemunhas
em seu favor que a diligencia,
e cuidado
nos seu. deveres [08S(' sempre constante em todos os ramos d-i serviço a seu cargo, nem mesmo as Instrucções que existiam t;o Corpo ria
Guarda do l'aiol continham
disposição que o isentasse Conto Co01.
Mlnislflrin

( 3 )
mandante
do material
de Arlilheria
fi que nesta
q'ualidadc
estava sujeito;
nccrescendo
que o roubo da Polvora
se effectuára
sem arrombamento,
mas sim a hr indo-se as portas do Paiol com as próprias chaVPd que estavam no (~uartel deste Ollieial,
onde as devia ler com to.
da o St'~ur.tnça,
e occultns aos se us familiares,
e não sendo possível
qlh! se affectuasse
o roubo de 88 arrobas de polvorn , e 1-:800 cartuxos com baila
em um só dia,
que se mostra
continuado
por semanas,
e talvez por mezes , circunstancin
ponderosa que por si s6 he
bast ante a convencêr
da negl gencia,
desleixo,
e omissáo
daquelle
Uornme ndante , qlle pM longo espaço de tempo ignorou o que se fa.
zia no Paiol, e passavd no SE'II pr opr io Quar,,,1
o nrle deveria
ter as
cllnves de (1'1e os roubadores
se serviam;
semelhantes fultns úlém de
demo tratem desprezo completo de deveres,
e obrigações
sagradas,
po dium occasionur males gravissimos,
cUJos consequencias
suo scmpre
furn- IRS, como nu hypothese
sujeita,
porque
do desleixo e omissâo
cul posa do referido
M ••jor Grau uado resultara m os contin uados roubos no Pawl t'nlf('ólU) á .U8 guarda e vigilancia,
pndeudo esta ornisf-Illl sr-r causa
de 11111 incei dio , e explusâo
, de que resultariurn
incalclIlllvt·is m I,·s e prejuisos ; e não POd"IH:!O e te
Ilrcia I ser jlllgado
cril .Uouselho
dto UUNra por todas as cou sidcruçôes que ficam relutati IS, mn~ cll'~end<l cr.mtndo solfrcr o castigo, ('II correcção flUI' as Leis
e l'e.!ulaml'1l1os
.\J.Iitar(·s
aUlhori :-'0 pur:! a 1)('>8 disciplina
do Exerei[o;
D ..tl'rllJillil Sua l\lngeslade
EL.HEr,
qlll'
V. Ex." 1111'arbitre'
o nl.llg"o que jlllgar COIlV'·lli.'nle
11.1f" r,rormiciad,· dos J\rli;::-o8 Q,. e
4,l. ~ do. Cnplllllo. Q •• e .1.. do B",;:"IIlOlI'I,lo Di ciplinnr
de :30 dl' Setl"lIll)ro de 1856: O q lIe de Ordem do 1\1 1'51110 A II !;\lS1 o St'n hor com.
DlUIIICO
a V. Ex." para os devidos
t,fT,·itos, = Dros Gllardé
a V. Ex,"
Paço,
em 12 de Maio de 18i>7, = r'!COl1fle de Sá da Bandeira.
lU: e Ex." Sr. Commaudante
em Chefe do Exercito.

o

=

Em virtllne do Aviso snpra,
Sua Ex.· o Marf'('}lnl,
em ollenção
8 que este Omclal
tem ~ido prl'jlldieodo
110 S('I15 inll'ressel
(\ tIIoia cte
um anilO,
por
c nchar retiradn
do Com mondo
da re )lectiva
Dateria; ordcnB que ôlTra eórnentc
qllinze dias de prisão rigoroza
('DI con.
formidade COIl! o ArliJo 2,· do Capitulo 2.0, c dos Artigo~ 4·,· to !}':O
do Capitulo
3: do ltel;ulalllcnto
Di_ciplinar
de 30 de Setembro
de
18ó '.
Sua

-.~~.-

manda
dl'clarar
o seguinte:
(~ue Ir'ndo
de erem examinado·
no. funcçõrs
do Poslo fie
l\luJOTf's, ~"gllnd() ai Illslrueçejp
IIISt'rta~ lia Ordem
do Excrl'ilo
1'..~ d".4 dI' Junho
de ln;'l,
(IS Májore
(hoduodns
que :d)aixo se dé.
SIg'II)to, SilO nomeados
para CORlf'.Jrem a ComrniSSrlO
qu!' devI' prncl'dt'
a esLe. exalll.t::t, o Sr. llrigadeiro
Gradulldo
do Hegimenlo
de Cavai:

. l~·

Ex.-

o Mnr'echnl,

(

.. )

lariu N,~Q, Lancelros dn Rainha, D.
n!ónioJoséde
Ml'lIo, como Pro •
.sidenl.ll; e os Tr-nen tes Coroncis , duque lle .or po , Fran cisco A n tonio
Borges; do Bntalhão de Caçndorns N ,-1, .'o~é Joaqllim Ilharco ; do
'llegimenlo
de Infanteris
,1."10,
ÂlIloni.\ das Neves Franco;
e do
ltegimento
de Infanteria
1 ..
16, José Murçal de Oliveira , como
Vogaes.
12,_ Que devem ser mandados apresentar
ao Prl'sidente
do r!'f"ri.da CommiS,rlO, para o indicado fim , os Majores Graduados,
du Regimento de lnfanteria
N
:l, i\ le xnndrv da Gama Punenta , e de
.cnvallarin em disponibilidade,
MIIIIO('I Dontel.

_ ..~,~.,0

rn-

Por Aviso do Ministcrio
da Guerra,
de 19 do corrente mez ,
.r a m ('ollc('didos cento t" oitentn dias de licença re:;i~ladn pura Ir a
,J>uiz('s cstrl1n::;eiros, ao Tenenl.' Graduado de Jufanteria
em di~poni.hili.dade, llcuri,!ue
Uarlos lJ,·nriquei.

.~~
.. -

.Liceu~a.

arbitrada. ror mot;vn ril! mlllc~tia ao,Oj/iriaf.R
af,nixn «cela.
rados , c co,&jirmaaoll }lO" SU(/ Ex. a O Mane/li t.
Em. Scssã» de 7 do corrente meto.
Ao T nonte Graduado
do Batalhâo de Caç adores N.· i>, Henrique
'I'rck ow , 5es~enla dias para se tratar,
Ao Alferes do Regiment .. dI' lllfolltcria N.· 17, Augusto
Emiliano
de :\felldollça,
noventa dias J)Ria ores pat;ios.
Hm SentÍo (11: 14 do dito nu,..
Ao Tenrntc Groduado
do It~gimento de Infnnterin
N.· 1:1" Justino
.l\1aria LcitilO, -tenente dia. pltr8 continuar .. tratar.se.

_.lit.~

..-

Licenças f'e!istadoll -concedida. aos Oj/iciae af)o;xo m('nc;(madCl.
Ao Capitão do Batnlhão dI' Coçodnres
N.u 2, JOÜ<l Pinto CUllleiro
Jllnior,
prorc,g'oção por mois trinta dias •.
Ao Alferes do BatolhilO
dl~ Cnçadores
r
3, Monoel F erreim de
Carvalho,
cento e cincoentn dlélS •
.Ao Caprlllto do mesmo Batalhão,
.J()~é Perl!ira, 8 ...~s('nto dills.
Ao Alferes de IlIfallteria em disponihilldade,
Jo:oé Maria da Co&ta,

i.·

tI inta

dia~.

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

Foi confirmada
por Sua .Ex.· o Marf!chnl, a licença qllp o "r.
Com mandante
da 3: Divisão Militar,
participou
ler conct'Clido ao
,Official abaixo mencionado,
na conformidade
do ~. 11 da df'h'rn1Ínação da Ordem do Exercito N" 68 de U dI' Ollluhro de \81>1.
Ao Alferes do He!{imenlo de lnfanleria
N.· 18, l\lanoel de Sousa
Pires, quinze dli\s.

o

Chefe interino do Balado Moio, do

Quartel

General na Rua de S. Benlo , em 6 de Junho

'--t

de 1857.

ORDEM r-o EXERCITO.

S

na Ex." o Merechal , DUQUE Dr.
Chefe do Exercito,
manda publicar

Commandanlc

S.U.DANHA,

em

o seguinLe:

Por Decreto de 20 de Abnl ultimo, em conformidade com o áis.
posto na Carta de Lei de 29 de .Maio de 1856.

Regimento

C

<-

,;ti'

de CavallrJr'w N.

o

1.

Tenente,
o Tenente Graduado,
Antonio Francisco Coelho ; ficando
sem elTeito o desconto mandado fazer, no Posto de Alferes, por De ..
creto de 27 de Set-rnbro de 1853.

Re/(imento de Iufantcrio

N. o 12.

Capitão da Companhia
de De pos to, o Cupitâo G raduado do Ueg-i.
rnanto de Infunterta
N ." 9, Francisco
Pinto da Molta; ficando
sem (·fft'ito o desconto mandado fazer, no rosto de Tvuente , pelos Decretos de 27 de Sete m bro de 1853, e 15 de A uni de 18óít.
Rt!.gzl/lento de Infanteria
.N.· la.
Capitão da 8." Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de
lnfnnteria
N.· 6, A ntonio Pinto H.oberto l\;fourrlO; eon t a n do 8
antig-uidade de Teneutc de 19 de Juueiro de 184l, e fica ndo sem
eIT"ito o desconto mandado fazer" neste Posto, por Decreto de ~O de
Outubro de 18b2.
C3pit~.o, continuàndo
na Cornrnissâo em que se acha,
o Caplrâo
(jrauuado
de Infanteria
servindo na Guarda Municipal dn Porto"
JO;IO José Lopes; contando
a antiguidade
de Tenente
de 19 de
Janero de 131<1, e ficando sem effeito o desconto mandado fazer,
neste Posto,
peles Decretos de 27 de Setembro de 1853, c 15 de
Abril de 18;',.1,.
Ptlr3 ser rej~lllada a reforma ern rnlaçâo a Tenente Graduado
de 2"9
de Abril de 13.'>1, ao Alferes refürl>lndo addido ao L" Batalhão de
Veteranos,
José Luiz Tt'ixcira.

Por Decreto de 19 do mez premimo passado.
.•

Batathâo

de Caradore. N.· g.

Capllao d~ 6,' Cornpnuhia , o Capitfio fTradllndo
lllfuntena
N: 7, Joaquim Antonio Peixoto •

•

do Regimento

de

t.:1.:
lO

/' J
/_

"./'
" "

(2 )

•

Batolh âo de Carnd()1'cs N. o il.
Capitão da 8.· Companhia , o Capitão Graduado
do Batalhão
de
Caçadores N" 9, Luiz Maria dos Santos.
Batalhão de Curadores N.· 6•
Capitão da 8." Compo nha , o Capitâo Graduado
do Regimento de
Lnfanteria N.· 6, Barão li!! Castro Daire.
lJatathc10 de Caçadores N" 8.
Capltão da 1." Companhia,
o Capitão Graduado,
Joaquim A IIgllS.
to de Oliveira Dias; continuando
na Comrnissâo em que se acha.
Reg.mento
de lnfanteria
N.· 12.
Capitão da 4" Companhia,
o Capitão Graduado,
Francisco Albo.
to Machado.

_..~.-

. Sua Ex. & o Marechal,
determina
que os Officiaes
eionados tenham 01 destinos que lhes vão designados.

abaixo

men-

,
Commando on Chefe do Exercito.
Exonerado
do·exercicio de A;si~t<>nle, () T..n en te GrlldlllHlo do fl('gi.
mento de Lnfanter ia N.· 10, Eduardo Augusto da H.oza Coelho ;
por ter sido empregado
n'outra Co mmiesào ,
Assist!'nle,
o A lferes do Reg'llIll·nto de Cavalle ria N.· ~, Laneelroa
da RAINHA.,
José Maria de Vasconcellos
e Sá,
Batolhâo de C(Jçadore~ N.· ~.
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Batalhão de Caçadores
N." 1, João Nepomllceno
de Souso, Andradl".
Regimento
de Infunteria
N.· 7.
Tenente,
o Tenente
do Hegimen_to de Lnfauteria N" ][), Joaquim
Nicolau Agoas.

Regimento de Tnfanteria N.· 8.

Capitão

Graduado,
o Capitão Graduado
do Hegunento
ria N" 13, Antonio Urbano,
1" Batoihão de Veterano ••
Adoido,
o Tenente reformado,
addido 80 ~ .. 13nlalhrlO
nos, Alvaro Mendes Corrêa de Freitas;
pelo pedir,
3." Batalhão de Veteranos •
.Addido, o TenE"nte reformado.
addido ao I." Batalhão
n08,
Rafael José Lopes da Silva.

Sua Ex,"

---.~.-

o Marechal,

manda

declarar

de Infante-

o scguiute s

de Velera.
.
de Vetera-

.
.
1." Q1Ie no mez de Maio do anno pro ximo passado , foi r<>gI11a.
da a refórma , conferida na Ordem do Exercito N.· 4:> de 1855, RO
:Major Graduado
de Arlilheria)
Jo~é Pamploua
Moniz Corte Real ,

( 3 )
no Posto de Major com 38,$000 reis mensnes;
e que no mez de Maio
proxíme fi lido , foi r"gulada a reforma conferida pela Ordem do Exercito N: 3 do presente a n no , ao Omeial de Primeira Classe da Hepart;ção de Liquidação do .Minislerio da Guerra, Carlos Maria BeIIo , em Chefe de Secção C1m .18$000 reis mensaes,
2.· Que o Capitão Graduado
Ajudante,
Antonio Cnrdozo Oli;
va; e o Capellão,
Joaquim de Pina Bassollras,
ambos do Regimento de Infunt-ria
N. 012, não gozaram
as licenças registadas que lhes
foram concedidas pela Ordem do Exercitn N.· 12 do cnrrent!! anno.
~ 3.· Qlle o Capitão do Batalhão. de (:lIçador(;s N.· 2, !oüo Pinto
Carne:ro .111n;or, zozou sórnente doze dias da licença registada conN • I'o (Io corrente anilo.
cedida pr-la Ord-rn do Exorcrt« ••
4,.·
ue o f\lfer.'s dI) Reglmelllo
(> Infanteria
N: 13, Sebastião
B telho P lIIt'111 I Surmonto , gozou sómente setenta dias da licença
rtgl.tuda que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N:7 do pret")

sen t .. uu nn,
5,·
011<> o ('ap:tu,1l do Hf>g-imenlo de Infantaria
Calde: a I'"dr Zf', )."l'. li órnen te quinze diaS da

que lbe

f(ll

Culle

did

o ,

~"t"1I11"

pela

Üi(J

d

do Exercito

N," 1'Z, Claudio
lioança
registada

N:

I I do corrente

anuo.

6. G

QUI'

Alexandre
didu pela

dn Bat'lJh;n

de Caçadores

P.'rt~lra,
d :srio da licença r.gtstada
Os dern do E, ercuo , ." 13 do presente

N,- 6,

Jacintho

que Ihe foi concea.n n o,

---.~*--.Licençog arbitradas ror motivo
rados , t; confirmaaas

de molesiio aos OfJiciaes abaixo ({ufa.
por Suo Ex.' o Marechal.

Em Sendo de 7 do me'7. proxtmo pa.sado •
.Ao Cnpitão do E.tado Maior d .. r\rlilheria,
Adjunto ao Cornrnllndo
Geral,
Miguel José Gvllles l\Jontelfo,
sessenta dias para se tralar
elll ares dI' c:,rnpo.
Ao Capltuo G rodllado do Hegiml'nto de Infanteria N" 18, José Joo.
.. tJui'!JI l'l-ilrto d... Costa,
5ebsellta dias para convaJ('scer em ares de

campo.

.~

Nm Ses,ç,ío de 8 do dito me!'..
A" Tf'ncnle C(lro:Jf'1 do H,ltall,ào
de Cnçndolcs N.· 6, Jacques Fi.
lippe Nogueira
Mimoso,
quarelHa
e cinco dias para continuar
a
tr.atar·se.
•
.b'm Sessão de QQ do dito mel!;.
Ao Alfe.rt's Aj~ld"nte do Heg'ml'lllo de IlIf,lIlterin
N: 7, José Maria
Falcão de ·Carvalho,
n(,Venta dÍ1s p1ra 5., trot.H em ares pu trios.
..
. Em &-,sâo d~ 23 do dilo melO.
Ao Cape lião do R~girnento de CavalJaria N: J., Caetano Gonçlll.

(4 )
ves Galhardo,
trinta dias para
.du [{ainha IIU sua origem.

fazer uso dós banhos

das Caldai

-,,~~.-

l.icenças registadas concedidas oos Oj/icia~s abaixo mencionado ••
Ao Ciruq;iuo de Brigada Graduado do Helll A~.llo de III\,:.lidos Mi.
litares de Runa , Autonio Pereira,
(Iuinzf dius, a contar de 31 de
Maio ult mo.
.
Ao A lferes do Batalhão de Caçadores N, 01, D. José Miguel da Sil.
va Pessa nha , pror ogaçâpor sessent a dias.
Ao Ca.pitrlt) Graduado
do Batalhào
de Caçadort's N," G, Adj'ln\o
Corre de Sccçfio deste Commando cDI Chefe, Daniel .'\. reiru Pestana,
trinta dia ••
Ao Alferes Ajudante do mesmo Batalhâo , Candido Teixeira, quinze dias,
Ao Alferes Graduado
do Rl'gimento de Infanleria
N" 10, Luiz de
Vosccncellos Corrê a de Barros,
noventa dras.
Ao Major do Regimento
de l nfanteriu
N: li>, Polycarpo
Xavier
de Pmva , noventa dias •
.Ao Alfcre:; do mesmo Regimento,
Augusto Cezar da Uúcha,
trinta

dia".

___.,.~t--Foi eonfirmadn pOT RIJA Ex ." o Murec ral , 8 Iicen ça qllf. o Sr.
C(lmman(tant(~
da 4,- Divi~ào Militar,
participou
ter concedido :m
Ofticial aburxo mencionado,
na eonfor ui ade do ~, 11 da determinação da Ordt>Ol do Exercito N ,. (ifi de 11. (le Oalllbro
de 1H;,1.
jIt
Ao Capitão Graduado
do Regimento
de Lnfuuterla N" 3, Gaspat
'/
Lei'tc, quinze dras.
/

() Chefe .interino do Edado
II

~Ua'o,. do

N.O 17.
Rua ele S. Bento,

em \25 de J'tmh()

+

de 18'>7.

ORDEM DO EXERCITO.

S un Ex."

o Marechal,
DUQUE
D~ S LDANHA,
Commnndnnte
Chefe do Exer ito , manda publicar o seguinte e
Por Decreto de 3 do corrente me$.
Inactividade

em

tempnroria

O Major de ArtilhE'riA, Major da Praça de S. Julião ~a Barra ~ JI1Stino Duarte Fava;
e o Tenente Graduado
do Hegllnellto
ue ln.
[an teri a N.· 11, José Victorino Mascarenhas
ZuzarLe Lobo; '8
fun de esperarem cabimento para reforma.

~

POi~nTA.

~

= ~."

1

Minísterio da Guerra. = Rcpartiçfio Militar.
Secçi,o. = -R.' Q...,,)
Tendo li exper iencia mostrado qu nlgullS Alumnor. da Escola do fl ~l-. ~
<i;'
"
Exercito dão parte de doentes, quando estão para fazer o ultimo exa- ~
~
~ ~ me orn] das disciplinas que frequ ntnm, com Q fnn de se exilllir('m no
(3
t:- exame final antes dl! feria", e :i comprova. ao da doença pela fôrma ~
~ ~ determinada na Portaria de 27 de Setembro de 18.'>1: Ila por bem
~
~
811a .Magestade EL.H.Er , Conformando-Se
com a proposta do DJre- ~
~
ctor interino da mesma Escoln , D 'lNrnillnr pela 8~crdnn(l de Es~ ~ '?
~ tado dos Negocioe da Guerra,
que as d posiçô(>s da referida Porta.
~ '-t: ~
f ria respectivas aos exames finaes sejAm ext('lIsivas ao ultimo, ex atüe ~ (..,'Ç ~
oral dI' cada lima das diversas disciplinas,
Paço,
em 16 de Junho
..)
de 18;)7.
&J da nemdezra.
~

.:i:!.~'

t

=

---.~~.-=

'5

AV 180.
R('parliçào
Militar.
1.. Secção.
Sun Magcstade EL.H EI , ConsidNando
o exp('n~ (,
dido no OO'icio d'esse Commando
cm Chefe do J·:ltercilo, expedido
~
pela .. - ScCÇtlO da 1." Ilepartição,
na data de f> do presente mez,
,.,
JelnLivo á necl'ssidade
de refórma do mappa mensnl dos Corpos do
~ '.J
l~xN ito df'haixo dos div('f~OS pontos de ~ista no mesmo Ofticio pon .. ~
dl'rados:
Ha p()r hem A pprovar os trabalhos que Vor essn Hepartiç(lo
o~
t~1Il lido logar lobrp. o 0\ jecto sujeito,
e Aulhorisn.r as rrfornll\s con- ~ ..
tld~s 1101 que se acham a imprimir,
como modêloi deslIhslilllição
305
6 ~.JS
antigos OIapp
Olcnsaee. O qlle de Ordem do Mesmo AlIglI.,tn Sel(
nhor c~m~uni('o
n V. Ex." para o devidos E'ffeitns. = DeoB Gnsr.
'f ~
~
de a '.. E~." !p'jlÇO, em 1) de Junho de 1857.
á da Jj(JHdeira.
o
UI. e Ex.· Sr. (JQ1.Ql and nLe em Chefe do_ Exercito.
,,~ ~

Min.islE'tio da
III: e ElI. o Sr.

=

Guerr • _

=

~
t

'1 ~

=

=

•

_...;;?

(~ )

f

k

Sua Ex.· o Marechal,
manda declarar- em referencia
ao ~ ViS6
do Ministerio da Guerra. de 16 do corrente,
que o mappa rnensa l
'f.. que estava ~m uso nos Corpos do Exercito, fica substituído na parle
t i" do pessoal pelo novo mappa que já está impresso; continuando.se a
~ ~ prebencher os dizeres daquelle mappa pelo que respeita ao matenal
até que se ache impresso tambem o novo modelo.
~

---.~.-

Sua Ex. a O Marechal,
determina que 08 Officiaee
eionados tenham os destinos que lhes vão designados.

Batatháo

de Caçadores N:

men-

1.

Tenente

Graduado,
N.o~, Caetano

o Tenente Graduado
do Batalhão
José Bras,
•
Batalhôo de Caçadores N. 2;
AlfNes,
os Alferel, do Batalhão de Caçadores N.· 1',
de Mauos ; e do Batalhão de Caçadores N" 7 , José
Mourao •.
Batalháo de Caçadores N: 3.
(4:apelIão, o.Capellâc do Regimento de Infautcria
N:
xeira de Magalhães.
Batalhão de Caçadoret N.· 4,~
'1~e~ente Graduado,
o Tenente Graduado
do Batalhão
N.· 7,. Thomaz Antonio da Guarda Cabreira.
Alferes,
forte.

abaixo

de Caç~dor~s

João Justino
Ferreira. Vaz

~, Luia Tcide Caçadores

Batalbâo de Caçadores N.· 9.
o Alferes do Batalhâo de €laçadores N.· ~, Luiz Carlos Lo-

_.~.-

Regimt:uto de Tnfanteria N.·
Cap,ellão "o Cape lião do Batalhão de Caçadores

9.

N.· 3, José Pereira.

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Milita,r, etc. Que
confirmam
a Sentença de I," Lnstancia , que se declarou incompetente para o julgamento
das faltas , que neste Procésllo se arguem
aos Tenentes Graduados do Hegimento
de Cavallaria N: 3, Raymundo Gaspar dos Reis, e Antonio Xavier de .Mello e Lacerda de
13rederode;
e ao Alferes do mesmo Regimente , Oazrmiro de Almeida Martins;
pprque o conhecimento
daquellos factos, n08 termos do
Capitulo 2.·, Artigo L·, §. 5.· da Lei de l~ de Julho de 1856, não
compele aos Conselhos de Guerra Regimentaes:
Mandam por tanto ,
que os Autos se remeltam
á Authoridade Militar competente,
para
08 devídos
e legaes effeitos. Lisboa,
em Sessão de 16 de Maio de
18õ7._" Bomâm.ee- Barão de Pernes.
V. de Estremoz.
Tr avassos.
Barão de Aguiar. = Fui: presente,
Garvalho,
Promotor.

=

-.~~
...--

=

r'nanda declarar o tleguinte:
1.· Que o Major do Regimento de CavnHaria N.·' ", Diogo da
Sua

Ex," o Marechal,

=

•

, 3 }
Stlva. Castello Branco,
só gozou cento (' um dias da licença que lhe
foi concedida pela Ordem do Exercito N.o
do corrente anuo.
Q." Que o Capitão Graduado do Regimento de Infanteria N. °10,
José Eduardo
da COita Moura,
não gozou, quarenta
e sele dias da
licença registada concedida pela Ordem do Exercito
N.- 1 do presente anno,
3.· Q.ue o 'tenente Graduado
do Regimento
de Infanteriu N"12,
Hillario de Sousa, gozou sómenle seis dias do licença concedida pela Ordem do Exercito N." 12 do corrente anno ,
•
4,° Q.ue o Tenente Ajudante do Regimento
de Infanteria
N,-li>,
Jirúncisco Pereira da Luz Corte Real,
gozou sómente cincoenta c
um dias da licença que lhe foi conctldida
pela Ordem do Exercito
~.o
7 do presente anno ..
õ

-.~.-

Foram confirmadas
pelo Minislerio da Guerra ,_ as. licenças arbitrndas pela Junta Militar de Saude , em Sessâo de 4 do corrente mez,
nos Empregados
abaixo mencionados.
Âo Omcinl de 4·,· Classe da Repnrtiçâo
de Contabilidade
do sobredito J\tllli.lE!rio, Francisco
JOié Gomes,
quarenta
dias \lara se
tratar,
Âo Official de 4.,· Classe do Arsf'naJ do Exercito , Damião Antonio
Neves Eranco , sessenta dias para se tratar.

---~.---

_liJ •..

L'c~nfa. arb.trado •. po,. mol';"o cú mol~sI;a ao. Offtciaer abaixo
rados , e confirmadas por Sua Ex ..• o .Marechal.
Em Sessâo do LOdo corrente m~.

A'o Major addido ao Q,o Batalhão
de Veteranos,
Antonio Cazimiro
J.udlce Sumora , quarenta dias para fazer \ISO das aguas das Cal.
das lia sua origem, e mais tratamento
conveniente;,
a contar de
16 do corrente.
Em SUMO de 2 do dito mel.
A'O Tenente V.eterinario do Regimento de CavaHaria N.·
Jcsé
Gomes,
quarenta d:as para banhos das Caldas na sua origem, e
cousecutivnmente
para banhos do mar;
com principio cm !W de.
Julho proximo futuro,
E1,. e5stío de 4 do dito me".
A'o Alferes do Regimento de Cavallaria N" 8, Fernando Seixas de·
Brito Bcuencourt , q uaren ta. dias ps ra uso externo da. Calda. da
Uainhu na sua ori~('m.
Âo ,Alferel Graduado
do Regimento de Infanteria
N"~, José Zefe.
rr~o ~~rgio de Sousa, quarenta dins para conval ..scer,
AodCapltao Graduado do Regimento de Infanteria N.· ]0, José Eduoro d.a Costa Moura, sessenta.dias para se tratar em are •. de campo •.
ô

,

(4 )
Ao Alferes reformado addido ao 1.0 Batalhão
José, trinta dias para fazer uso dos banhos
na sua origem •

de Veteranos,
Bentll
das Caldas da Rainha

Em Sessâo de 8 do dito me~.
Ao Major Graduado

do Regimento de Cavallaria N.· [). Francisco
Jnsé de Oliveira S,i Chaves, trinta dias para banhos de Cuidas da
Rainha na sua origem;
com principio no 1.° de Agosto proximo
futuro.

--.~.--

Licenças registadas concedidas oos O.fficiaes tlhaixo menciorurdn,. .
Ao Nlajor Graduado
do 3" Regimento de Artilheria,
J\lalloel Clau.
dio de Figueiredo Coutinho e Vasc(.ocellos,
trinta dias.
Ao Sr. Corouel do Regimento
de Oavallarie
N.· b, Luis da Sil.
v a Maldouado
d'Eça,
dez dias.
Ao Tcn ..nte do Regimento de Cavallaria
N.· 8, Augusto Frederico
da Encar naçâo , trinta dias.
Ao Tenente Picador do mesmo He!l"iOlC'nlo, Diogo José de Abreu,
quinze dias; com principio
no LO de Jlllhq proxirno futuro •
.Ao Capitão do Batalhão
de Caçndores N.~ 3, Luiz Maria dos Santos, noventa dias.
Ao Alferes do Batalhã-o -de Caçadores N." 4, José de .MeIJo Cardo»
zo , noventa dias.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N.· 6, Manoel
Vieira,
sr-ssen ía dias.
Ao Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N," 3, Duarte de
.Mello Sur rin , quarenta dICIS.
Ao Capitâo Gradllado do Regimento 'de Infanterlu N.· 10, João Mi.
guel LII<:Íano de Miranda,
noventa
(lias.
Ao Tenente
Graduado
do Ilcgimento
de lnfantNia
N.o17, Eugenio
de Sequeira,
prorogaçâo por cento c vin te dias.

-'*~*-

Faram confirmadas
por Sua Ex." o l\forechnl,
as Ticencns que
os Srs. Commandantes
da 3.a, 5,·, e ~.a nivi~õt's Milill ..r<'s; parti.
cipnram tr r concedido aos Otliciaes 0081)(0 u1cncionlldns,
IIn ro n for midade do §. 11 da determinação
da Ordl!m do ExercIto N, o 68 de 14
de Outubro de 1851.
Ao Capuâo do Batalhtlo
de Caçadores N" 3, Luiz Mar:n dos Santos, CJ ui nse dias.
Ao Capitão Graduado
do Regimento de Infanteria N:12,
Domingos
Lopes Xisto,
prorogaçâo
por quinze difl~.
Ao Capitão Graduad"
do H.egim1enlo de Jnfantcria
N.o 13, Dio~.()
Antonio
Rodrigue! da Cruz, quinze dias.
.:.d>
"~

/'c
O Chefe interino do E.lado Aloior ~~CHito-;;;-.

..

__

c/

~/..

"

O:::~'7:-.7
"'-:1'

.

,... ..-"

~-_ _... ."...J'-~,p"""""

N.O 18.
Quartel

. Rua
Chefe

General,..:

Rua de S. Bento , em o 1.' de JuJlw
de W5i.

ORDEM DO EXERCITO.
Ex." o 1 Iarechal , DUQUE D~
do Exercito t manda publicar

=

SALDAlIlIA,

~

Commandante

cm

\-

S

o seguinLe:

AVISO.

-

=

Mini5tf>Tio da Guerra.
Repartíçâo
Militar. = J. Secção.
l-.
~
III: Ex: Sr.=Sua
• Iagestade EL·REI
Tomando
m Consulor açâo ~ -~
o exposto no Omcio d'csse Commando em Chefe dó Exercito,
cxpe- ~~
dido nela La Seccâo da L" Repartição,
na dnta de 3 de dun ho corre nte ~ so hro as Juvidlls manifestadas
pelo Commandante
do B.egi~
me n to de Ir 1anteria No' lá, relativas Ú. anotr ÇrlO no Livro l\festre
':1\~f
cor responde nte ÚS praças que respondem a Conselho de Disciplina ;
~ J
11,\ per bem Detcrmiuar , para q II nssi rn St ja adoptado em todos os
~~
,
Corpos , que a opinião do Conselhn de Di ciplina seja notada na casa de observuçôss
do respectivo Livro Mestre, com declaração
do dia. \..S
~
em que teve logar, e a dcsig naçjio de, se o crime foi de deserçâo , ~
0'1 ill('orril{lbdidad(.;
e que, quando a praça ~. r m aud ndo para o ~
D"p"~lto DiiÕeiplill3r, seja notada 1\ baixa de eftectivo no COrr~(l, na. ~~. ~ ~
casa de cllsllalldad(·s.
O que de Ordem do Mesmo Aug usto H -nhor ~
~ 'Y

.s \() ~

J~

t'~Ulnllll,jco

a

V.

Ex.a;

para

os d e v idns (·freilo~.

I)P(lS Guarde

1. ." Paço cm 16 de Junho de 13i'>7. = Sá d,(I lJatltle~r(J.
Ex.· Sr. Comrn(jndunt~
em Cllefc do Exercito.

a

= III.·

V.

J c:

O

~

--.~~--

CA H.TA DE LEI.

DO~l PEDRO por Graça de Oeos. B.HI de Portugal e dos At.
g~rvcs, etc. Fumos
saber a todos os NOSS0S Suhdito8,
que 8a Córtcs gemes lJecrelarum,
c ~Ó$ Qlleremos a Lei seguinte:
Artigo 1.0 A IUlça 1l11litar do Exercito serú fix.ada em \intc e f)llatro mil praças de pu·t de toda as Armos pata o nnno ccor:nfll;(:O d"
mil ()itocento~ óncc eflta c set· II mil oitocentos cincoentn e oilo.
A rt. ~..
De. tn' força ser:1 licenciada toda a que podér ~er d.ispen.
sada sem preju:so' (o serviço.
Arl. 3.' O nUOlero de r cru!as chamadas no .erviço militar no nnno de UlII oitoeento,
illcoenl.l e sl!te será d .. Ires mil 5t'i'Ct'IIIa.3 IrIut~ e duas, em ob;~rvnncia
elo 1 rti"o terceiro dn Carta de Lei dI?
VI:lle e eto de Julho de mil oitocentos
cinco('ntQ c cinco, dcvelluo
s··r. diHrihllido
pr or ionalmell te (lp.los DIstriclos Ad minisl ra ti vos do
,Hclno ellha
A j; 'cntes,
segundo a Tabella Junta,
(pIe faz parte da
prt ~ellle LI.i.
Art."i:
Fica revogndQ a Lcgi!ilaçrlo cm COI. rario •

•

~

'<l

(.3)

---.~.---

Pór Decretos de 16 do me');proximo parsado.
gozarem das vantagene de Capitães de 1." Classe, os Majores

Para
Graduados , do 2.· H.egimento de Aru+her ia , José Antonio Alve~;
do Regimento de I nfanteria N" 4, J ustiniano M n ximo de Moraes ;
do Hegimenlo
de Iofanteria
No" 17, João Caldeira;
e de Fnfanteria em Commiasâo
lia Guarda
Municipal
de Lisboa,
Joa<juiln
José Esteves;
por I hes aproveitar
o disposto no Decreto Ue -1 Ue
Janeiro de 1837 •.

Inactividade

iemporaria

O A 1feres do

Regimen to de ln ranteria N. o 14, J 05.0 Flllppe
sem vencimento,
pelo ter requerido.

vêa;

Por Decretos

fÚ

de Gouo

23 do dito me,.

gozatem das vantagens de Capitâes de 1." Classe, os Majores
Gr aduados , do Corpo do Estado Maior do Exercito, Manoel Vi.
cente Graça;
do Estado Maior de Artilherin , Francieco Vaz Parreiras;
do Q. o Regimento de Artilheria , Miguel Maria da Nobrega; do Batalhâo de Caçadores N," 1, Adjunto Chefe de Reparti.
ção do Com mando em Chefe do Exercito, João Leandro Valladas
J un ior; do n'('gimen to de I nfanteria N.016, Ben to F elisberto Pinto de Sousn ; c de l nfanteria em Commissâo na Guarda Municipal
do Porto,
Munod José Vaz; por lnes aproveitar
o disposto no
Decreto de quatro de Janeiro de 18il7.

Para

---.~.---

Sua Ex," o Marechal,
eionados

tenham

A:ddidó,
catelll.

o Alferes addido

011

destinos

determina
que 01 Officiac5
que lhe! vão designados.

Torre de S. f/icwte
no Castello

de Belém.
de Almada,

abaixo

João

Maria Lo-

Regimento de Caval/ana N.· 4.
A I ft! TI' S "o Alíeres do Regimento de Cavallaria N.~ 3, Casimlro
merda

men-

de AI.

Martins.

Batalhâo
Major,

o Major do Batalhâo
Pimentcl Jorge.

de Caçadora N. o ~.
de Oaçadores N."4,

Antonio

Joaquim

Batalhâ» de Caçadores N.· 4:

do Regimcnto de Infanleria
N" 5, José Maria de
Morne. Rêgo ; cotltinuando
na Commissâo cOI que se acha.

Major,

o Major

.
MaJor,

Reg_imtnt(~ de Lnf'anterio: N~· 5.
.
o Major do Datalhuo de Caçadorea N. 2. Francisco

:l10

Roussado

Por

lado,

Gorjào;

----.~~.
continuando

na Cemmlssàc

Dllmn· .
cm quo se acha.

.

Aviso do Mini.tcrio da Guerra de 30 de Junl n proximo r 5·
foralU concedido. novent diaa de liccnçn H gi ·lnda, para ir

(4 )
fóru do Reino,
a fim de tratar ncgocios da sua casa, ao Tenen e
do Corpo de Engcnheria , José Maria Moreira Freire Corrêa .Ma1I0el de Aboim.

-.~.---

Por Aviso do Ministf'rlo

da'G uerrn de 23 do mez proximo lindo ~

foi prorcgada por um anno li licença registaria,
para ir 00 Tmpcrio
do Ilrasil , que havia sido concedida
ao Capitiio de Oavallaria
em
dispo ..ibilidade , Manoel Saldanhn
da Gama.

-.~~-.<.-

ro-

Por Avi"o do Minislerio da GIl""ra,
de :1 do corrente mez,
rarn concedidos cento e oitantn di as df' licença regsrada
para Ir fóm
do Iteino, no Sr. 'Brigadeiro Graduado
de Engenheria,
Director da
Escola Polytcchnica
, Visconde de Athogllia.

-.>:.,~.--

Foi confirmada
pelo Ministerio
da GIIMrIl,
a licença de qunrr-nta
dias, para fazer \ISO das agt,as d as Caldas da I~aillha na suo origpm, que a Junta .Militar d ... Saude , arbitrou em Sessâo d, ~ do
corrente,
ao Officia l de ,L" ~Ias,e d a Rcpartição de Liquidação do
mesmo Ministerio"
Alexandre
Hodrigllcs Montciro.

---.~~.---

,

Licença« orbiirada» por motina de mo/estia aos 0f./i.cwcs abaixo tlecla.
rodos , e confirmadas
1,or SilO Ex. a O l1Jan:chal.
'
lún Sessâo do l,"de flJaio ultim» •
.;\0 Capitão Graduado
do ltl'gimento
de Infanteria
N."i),
Esto vâo
HernarJino
da Costa , noventa dias para goMor ares de campo, e
fazer uso de aguas thermn es -d o Va. le das Furllas.
Em SeslI(Ío de 17 do mcs pro3:mlO l)(Hmdo.
Ao .1\Tajor Oradllado
de Co\'nllaria
em dibpOlllbdidudl',
Jos~ Bl'tten.
court Abreu, sessenta dias pa-rn f'ulcr uso dos banhos das Caldas
da Hainha
na sua origem.
Em Scssâo de ~ do corrente me,..
Ao Capitão do Corpo ,do E~tado Maioi,
Iticnr.!o Carlos Clanchy,
quarNltn diaS para fazcl' uso das nglllls d s Cuidas da Rainha,
ln.
ternal1lrfltp,
na sua orig-ern.
Ao Continuo do COffllllando 1!m Chefe do EXPTcito, João Soarei,
q\larenln, dias para fazer uso uos banhos da~ Caldas da Ltaluba na
sua ongem.

---.~.-

\

Licenças registadas conredida. aos (Hficiaes (Jhai:1:omencionado,.
Ao A Itere~ G laduado do Batalhão de Caçadores N.· 2, .Miguel l"ranri.,co Murilo, prorogaçno por noventa dias.
Ao 'l'..nenle Graduado do Bnllllh:lO ele Caçadores N.· fi, Mi''TlIPl Ma
Incito Corres Brandão, se~senta dias; a contar do 1.' dO~,or~nte.
,;r;;~-

O Chefe intt:rino da Ellado Maior do Exercàl(l

.~
= _.---

~.::""'

N.O 19.
Quartel

Gene,.al

tI4

Rua de S. Benlo,

em ] 3 de

Jullto

+-

de 1857.

ORDEM DO EXERCITO.

S ua
Chefe

Ex." o Marecha1,
DUQUE
D~ SALDANUA,
do Exercito,
manda publicar o seguinte:

Commandante

ent

CARTA DE LEI.
DOM PEDRO por Graça de Deos , nE[ de Portugal e dos AI.
garves, etc. Fazemos saber à todos os Nossos Subditos , que as Oôrtcs gf'f8eS Decretaram
e Nós Queremos a Lei seguinte:
Artigo 1.0 E' o Governo authorisado
a abonar o Soldo mensal
de dôze mil réis , ao Alferes heformado,
Fortunato
Marinho Falcão
de Castro S lto Maior Abreu, ficando addido ao terceiro Batalhão
de V cternnos,
Art. 2:· Fica revogada a Lecislaçào em contrario.
Mandâmos,
portanto,
a todas as Authoridndes
a quem o conhceimcnto e execuçâo
da referida Lei pertencer,
que a compram,
e
façam cumprir e guardar,
tâo inteiramente
como nel la se contém.
O' .Ministro c Secretario de Estado dos N egocios da Marinha e Ultramar , encarregado
interinamente
dos da Guerra a faça imprimir,
pu ..
blicar e correr. Dada no Poço dai Necessidade!!,
80S vinte
e dois
de Junho de mil oitocentos cincocnta c sele. = EL.H.EI,
com Rubrica e Guarda. = Visconde de .sá da Bandeira.

--.~~.-DECRETO.

Attcndendo
no que Me repre. entou José MlIuricio Vkira,
Preparador
de Physica da Eecóln Pol.:tednica;
Hei por bem Conceder-lho o c}on,'raç:lO que Me pediu do dito Ioga r , para o qual havra sido nomeado por Decreto do primeiro de Deacrnbro de mil oi.
tocentos quarcuta e cinco. O Mini3tro e Secretario de Estado interino dos t\ esrocios da Guerra o tenha assim entendido e faço executar.
Paço das Nt'cc1Õsidades, em oito de Junho de mil oitocenlos cincocnta c sete. = ltEI.
r;sconde de 8.í da Bandeira.

=

---.~.---

Por Decreto de 23 ti" 71:C':& 7Jroximo penado.
(,ortl1Tlissóe. octioo«
O Capitão Graduado
do Corpo de Eugenheria , Antollio Maria de
.Fontel Pereira d .. .Mollo; por pertencer ao Conselho Ultramarino.
)'o4)r l Iecretos
de ~) da dito me: •
.R.có;m~nto de Cavallaria
1
G.
T~aenle Graduado,
o Teoeule Graduado
de CU\' llaria em Como:

T"

•

(i )
missuo na Guarda
Cruz Sobral.

,

Municipal

do Porto,

Manoel

EIQy da

Maria

Disporubilidade,

Majores
Graduados,
com a antiguidade
d 29 de Abril de iesi , os
e Capitães de Infanteria,
Ernesto Maria da Silva; e Augusto Car»
(
]05 MOllrllO.
I
Tenente Graduado,
com a referida antiguidade,
o Alferes da mes.,
ma Arma,
Thomaz Antonio da Silva,

Cummiuôes acueas
O Alf~r('s Ajudant!} do Regimento de Cavallaria N. 6, Antonio Corrêa,
a fim de ir servir em Commissão na Guarda Municipal do Porto,

---'*~*'-

Por Decreto de 9 do mez proximo passado, expedido pelo Minis.
terio dos Necocios do Reino, foi nomeado Cnvalleiro da Ordem Mi.
, Iitnr de S. frento de A viz , o Capitão do Estado Maior do Exercito,
,em disponibilidade,
Sebastiào Lopes Calheiros de Menezes;
devendo o agraciado sollicitar do referido Minislerio,
o respectivo Diploma dentro do praso legal;

-.~*-

•

Por Aviso do Ministerio
da Guerra de ~ó do rncz proximo findo, se determina
que, em observancis
da Carta de Lei de IS de
Março de 18M" se conte ao Major Gruduado
de Cavallaria
em disponibilidade,
José Bettencourt
Abreu, o tempo de serviço desde 2á
de Julho de 1828, em que se alistou no extincto Batalhão de Voluntarios de D. PEDRO
IV, organuado
na Ilha da Madeira para defeza do Legitimo Governo.

-.~~.--

,Sua Ex. - o Marechal,
manda declarar o seguin le:
3.
Que no mez de Junho proximo passado,
foi regulada
a refôrma , conferida na Ordem do Exercito N.o21 de 13[,5, ao Tonente de Cavallaria,
Gaspar da Encarnação,
no Posto de Major com
il8$OOO réis mensaes.
4.° Que o Alferes do Regimento de Infanteria N.· l
AI1<>'usto
Cezar da Rocha,
gOlWlJ sómente
seis dias da licença registad: que
lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N: 16 do presente anno.
0

ê

,

---.~.---

Por Aviso do Ministerio da Guerra de 7 do corrente , furam concedidos tres annos de licença registada para ir ao' Imperio do Brasil,
ao Tenente Picador de CavalIaria cm di.ponibilidade,
Anselmo Jo&é
Ferreira
Braga.

---.~.-

Sua Ex." o Marechal
manda declarar quo nn conformidade
do
Artigo õ,· do Decreto do 29 de Dezembro
de 184,9. foram manda~s
admiuir no Hospilal dos lnvalJdoi Ml1iturcs cm Runa, por Por-

( :1 )
tarins do Ministerio- dá Guerra de ~2 e 25 de Junho proximo fIO do ,
os indivíduos abaixo mencionados:
Joi\O Mano!'1 da Silva, Soldado do Regimento
de Cavallurie N.· 3.
IvJ anoel da Conceiçâo, Soldado da Guarda M IIU icipul de' Lisboa.
Francisco
Caetano da Horta Moniz , ex-Cadete
do Regimento
de
I'nfanteria N" 10.
José Caetano , Custodio dos Santos , c Mnlhías de Jesus, ex.Soldados do Regimento
de Io íanteria N." 4.
It.uiz da Silva, ex-Soldado do Hegimento de Infanteria N" 7.

_.~*---

concede quarenta
dias de Fccnça para
Sua Ex.a o Marechal,
acabar de curar-se e convalescer , ao Tenente Graduado
do Data.
lhâo de Caçadores N" 8, Antonio ~Jooqllim da Encarlloçi~o,
,em conseqnencia do resultado de inspecção de saude que lhe foI feita em 1
do mcz proximo passado.
,

Sua Ex." o Marechal,

-.~.-

concede tnnta dias de licença para se
restabelecer,
ao Alferes Graduado
do Hcgimento de Cavallaria N.o ~,
Lanceiros da RAINHA,
Luiz Augusto Noronha de GOllvêa, em consequencia do resultado de ius] ecçâo de saudc que lhe foi feita em 16
do mez proximo passado,

---.~~.-

arbitrada» por motivo de mo/estia ao. Officioe« abaixo tltcla.
rodos ; C eOJifiJ'tnaàas por Sua E»," o Marechal.
Em Sessúo de 4 do mes proxJmo passado.
Ao Tenente do Batalhão de Caçadores N," 9, Fortunato José Pereira, trinta dia, para fazer uso dos banhos thermaes de Vizella na
sua. origem.
Em 8euáo de 18 do dilo meti.
Ao Capitâo Graduado
do Regimento de Cavallaria
N"!2,
Lanceiros
da ltAINH A , servindo á. Ordena do Sr. Oornmandante
da 1." Divisão
Militar,
D. Pedro José de Noronha,
quarenta dias para se tratar.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
deCavnllaria
N" 4, José Maria \T erné, noveuta dias para se tratar cm ares de campo.
Ao Tenente G taduado
do Batalht\O de Caçadores
N. o 1, Caetano
José Draz, sessenta dias para se tratar em ares de campo.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N" 2, José Henrique de
Castro e SoJla, sessenta dias para se tratar em ares patrios.
Ao Cirurgião de Brignda Graduado do Regimeuto de J nfanterla N. o
10, Miguel Hiliodoro de NovEles S{\ Mendes,
.elcuta c cinco díll9
para se tratar em ares de campo.
Em &"iio de !'ta do dilo mel.
Ao ~ajor. nddido 30 Caslello de S. Jorlo da F6z, Frnncicco Lopps
(;U1maraes,
quarenta dias para fa~er uso dos banhoi tbelluaes do·
.v1zella na sua origem.
'
Licença.

( 4 )
Em Scts&o d~ 25 do dilo me!;.
Ao 'Capi'tão do Regimento
de Tnfanteria N.· 4, Luis AlIgll~':O Pi.
menteI,
trinta dias para banhos das Caldas da Rainha na sua ori~em ; .a começar em 16 do corrente.
Em Scssâo de !2 do corrente me".
Ao Capitão do Hegimento de Cn vnllariu N. 03, João Baptista A lves ,
quarenta dias pR·ra fazer uso de banhos dos nguas sulfureas na sua
origem em .Manteigas,
a começar em 15 do presento mez.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
do! Infanterie
N,· 6, Manoel
Joaquim Pedro,
trinta dias para fazer uso dos banhos de Caldas
de Vizella na sua origem.
Ao Alferes do mesmo Regimento , Joâo H.ibeiro de Oliveira,
ses.
senta dias para fazer uso de banhos de CaJda~ de Vizella na sua
origem,
e em seguida do banhos do mar na Fóz,
Ao Cirurgião Ajudante do H<'gimento de Infanteria
N.o7, Jooo AII.tonio de Mello Vieira,
sessenta dias para se trata r em ares patr ios,
Ao Major Graduado
do Regimento
de Infanteria
N: 18, Oazimiro
Barreto dos Santos , trinta dias para fazer UIO de banhos de Cuidas de Vizella.
ÂCl Capitão
Quartel Meslre nddido ao :l." Batalhão
de Veteranos ,
Manoel
José Lopes, trinta dias para fazer uso dos banhos thermiles de Vizella na sua origem.

-"Í'"~.aos OJflciae6

Licença« regisfada.s concedidas

flfJaixQ mencWtlado.,

.Ao Capitão do Hegimento
do Cavallaria
N: 1, José Guedes de
Carvalho e Menezes',
noventa dias.
Ao Tenente Graduado
do Batl.llhilo de Caçadores N.· 3, Antonio
José Hnymundo ,cento
e vinte dias.
Âo MAjor Graduado
do Batalhão de Caçadores N.· 8, José de Frei.
tas Pinto,
trinta dias. •
Âo Cirurgião Ajudante do Regimento
de Infnnteria
N:l,
João Nu.
nes Godinho,
sessenta dias,
.Ao Tenente do sobredito Regimento,
Munoel Fumino da Trindade
Sardinha , noventa dias.
}iO Cirurgião
Mór do Regimento
de [nfanteria
N," 8, José Duarte
J edrozo , trinta dias.
Ao Capitão Grudundo do Rt·gimento de Infao.teria N ,-1'2, Adriano
Jnsé Curvo Som-medo de Portugal
da Silveira,
trinta (lias.
Ao Sr. Coronel do Regimento
de Infunleliu
N," 14, Antonio Pc• reim ele I 7.Clvêdo, trinta dias.
Ao Tenente Graduuuo
do Regimento
de Infaoteria
N"17 , Ignacio
J"sé Corrêa,
cento e vinte dias.

Na amcncia do Chefe interino do

O' Sub·Chtfe
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N.O 20.
Quartel General na Rua de S. Bento, em 18 de Julho
de 4857.

\

()RDEM DO EXERCIT().

)

AíX ~.~
~

Tendo mostrado a expericncia que as disposições inserias na Or- ~r
dem do Exercito n." 68 de 14 de Outubro de 1851, substituindo as
<\
<,
pretenções semestres das praças de pret, por pretenções trimestres, e
~
regularisando o seguimento que devem ler estas e outras pretenções
I(..
dos militares das differentes bierarcbias, não satisfazem ainda tanto
como convem ao fim principal, que se teve em vista, de diminuir, quanto ....[ "'S ~
Plossivde!.o expediente relativdo ás mesmas PRretenç~es: reconhecendob-se ~.
~ Cl~'\_
a em isto, que a remessa e quaesquer
equenmentos em epoc as
':::$.
determinadas, longe de facilitar a escripturação, contribue a complica-la
~
pela accumulação de expediente que d'ali resulta, difficultando-se assim
~
"a prompta resolução dos mesmos Requerimentos; e considerando que
(~~
.
não só esta demora de resolução, como tambem a delonga correspond
dente ao tempo de espera entre as epochas fixadas para a remessa das
~
~
pretençõos, põdc ser prejudicial aos interesses dos requerentes, mor~
mente quando estes interesses forem uma consequencia de direitos
'\
'\.~t
adquiridos e fundados em Lei, ou quando oecorrerem circumstancias
~ . tJ
de urgencia; Sua Ex," o Marechal, Duque de Saldanha, Commandante
~ ~
em Chefe do Exercito, para evitar referencias que sempre tendem mais
.~ ~ -0 0
ou menos a difficultar a intelligencia das Ordens, e em substituição ás ~.
supracitadas disposições da Ordem do Exercito n." 68 de 1851, determina o seguinte:
,~
~------1.0 As pretenções que eram comprehendidas nas preterições tri)
mestres, e todas as mais, assim de Oífíciaes como de praças de pret, \ \'
,~
lerão immediato seguimento, sem dependencia de epocha e sem espe~
'\) '-l
rarem urnas por outras com o fim de as reunir em collecçu?,.
~ S ': l' ~
Estas pretenções, com excepção das que poderem ser decididas pelos . 'I~ .....
'i ~
~rs. Comrr:.andantes de Divi ões ou Commandantes Geraes de Armas, se- "iJ
'1' ,
gundo determinação expressa, devem subir á Secretaria do Commando ~
CJ.v Ü
('m Chefe do Exercito, endo todas dirigidas pelas vias competentes.
~ ~
2.° Os Requerimentos do Officiaes inferiores e mais praças de pret ~ v.1..._
~
para passa~em de Corpos, de Arma, pora as Guardas Municipaes, Corpo
~)'
Telegraplllco, Veterano, Ultramar; e bem as im para rerompensas, contar tempo de seni~·o, are s. o a Alferes do Exercito ou para servir no
4~
4t.4
hJ..-", .. ~ /~ 6 ot'~ /c?b/,t
..

s! ~ ~

I

l'

1

I~

J
ç

if_;"__~'

(2)
Ultramar, serão acompanhados (independentemente de quaeslluel' documentos que os instruam) da nota dos assentamentos que as referidas
praças tiverem no Livro Mestre do Corpo respectivo; da nota que tiverem no Livro de culpas e castigos, e alem d'isto de uma informação
do Commandante do Corpo ácerca do mais que se lhe offerecer sobre
o comportamento das mesmas praças, e sobre a justiça da sua pretenção ; porém tudo reunido em um .mappa conforme o Modelo junto.
3.° As passagens de uma para outra Arma não serão concedidas
aos Officiaes inferiores, Cabos e Anspeçadas, senão como soldados, salvo
se n' elles concorrerem circumstancias muito especiaes e de convenicncia
para o serviço; mas em todo o caso os Requerimentos d' aquelles individuos, bem como os dos soldados para passagem de Arma, deverão ser
acompanhados, alem dos esclarecimentos mencionados na disposição 2.0,
de um attestndo do Cirurgião ]\(or do Corpo a que pertencerem os requerentes, de que estes têem a precisa robustez pnra servirem na Arma
para onde desejam passar.
As passagens de Infauteriu para Cavallaria, Artilhcria e para o Batalhão de Engenheiros; c. as de Artilherin para Cavallaria e vice-versa
não serão concedidas sem que as praças (lue as requerem desistam, para
o effeito de obterem as suas baixas, do tempo de serviço que já tí,erem; circumstancias que devem declarar nos respectivos nrC[lIrrimenlos
para poderem ler seguimento.
O perdimento de tempo de serv iço para () etft·ilo das baixas acima
indicado não é todavia applicavel áquellas pl"l\ças qll(~ já tiverem srrvido na Arma para onde pedem passagem.
4.° Os Requerimentos para passagens para as Guardas :\llInieipaes
só deverão ter seguimento quando os requerentes tenham completado
o seu tempo de serviço no Exercito; sendo acompanhados do conscntimento official dos Commandantes das guardas para onde as praçal'
pretendem as passagens, com declaração se ha 011 não vacaturus fias
mesmas Guardas. Para este fim os Srs. Commandantes dos Corpos deverão primeiro remetter directamente áquclles Commandautos os mencionados Requerimentos informados com os esclarecimentos indicados
na disposição 2.&; e alem d'isto com um attestado cio Cirutciüo MoI'
do Corpo a que pertencerem os requerentes, fi? qual se declare se eslC"
t~em ou não a conveniente robustez para servi rem nas ,; uardus :\llIlIiC1paes.
Os Requerimentos dos indivíduos que forem upprovadon pelos Commandantes das Guardas Mllnidpaes, para passarem ás mesmas (~I1~II'dIlS

serão logo deferidos; advertindo que se nas Guardas Municipaes não
houverem vacaturas, as passagens que por este facto lião se poderem
immediatamente mandar effeituar serão ordenadas depois, por antiguidade de data dos Requerimentos, á medida que forem apparecendo vacaturas, o que será communicado ao Commando em Chefe do Exercito
pelos Commandantes das referidas Guardas.
5.° Os Requerimentos
para passagem ao Corpo Telcgraphico só
terão seguimento quando os requerentes lenham completado o seu
tempo de serviço no Exercito, c saibam ler e escrever.
6.° Os Requerimentos para baixa do serviço, por qualquer motivo
justificado em Lei, serão tambem acompanhados, alem de I[uaesquer
documentos que os instruam, dos esclarecimentos exigidos na disposi~'ão 2.a, com exclusão da nota do Livro de culpas e castigos.
7.° Os Requerimentos dos Officiacs para trocas, passagens, accesso,
demissões, contar antiguidade de posto ou de serviço, recompensas, etc.,
serão acompanhados, alem de quaesquer documentos
que os instruam,
de informação dos rcspectn os Commundantcs de Corpos, ou dos respectivos Commandautcs de Divisões ou Armas, sobre a justiça da pretenção, mencionando, pelo que respeita a trocas ou passagens de Corpos,
se ha algum inconveniente CIO serem concedidas.
8.° Aos Officiues (Iue mudurem de um para outro Corpo da mesma
Arma lhes será permittido levarem os seus impedidos, uma vez que
estes tenham servido os Officiaes pelo menos seis mczes em qualquer
Corpo. Para isso, quando algum O!llcial pedir a referida passagem de
Corpo, deverá fazer e juntar ao eu Requerimento lima declaração por
oscripto de que pretende lc\ ar o eu impedido, e que é da vontade
d' este; afim ele que, se se conceder a passagem do Official, se possa
ordenar ao mesmo tempo a do impedido, que em todo o caso será COIU
.I clausula se assim o desejar.
Quando qualquer Oflicial for passado de Corpo por convcnicucia
do serviço, e pretender levar o seu impedido, o General da respectiva
Di,isão Militar permittirá que o mesmo impedido, estando nas circumstancias acima indicadas, desde logo acompanhe o Oflicial, mandandolhe passar guia de marcha, como cm diligencia; o I{ue immediatamente
participará ao Commando em Chefe do Exercito, a fim de que lhe seja
conferida a competente passngcm de Corpo .
.9.° Os Requerimento
dos Oíficiae e praça' de pret para licenças
r('gl~ladas n(~ continente do Ueillo (' I1h~.,adjacentes, quando o tempo
tlc' IIcrllça JlHIl 'XC('I1"1 a 11'('S IW'ZC scgllldl\uH'llt(·, scrao deleridos pelos

(li
SI'S. Gellcl'Ucs Couunaudaulcs de Divisões, ou Cumlllanoantes Geraes de

Armas, concedendo os Srs. Commandanles de Divisões as referidas licenças pedida~ pelos Officiaes e praças de pret dos Corpos d~ ~nfantena e Cavallaria das respectivas Divisões, ou por qualquer militar que
esteja em outra situação de sua immediata dependencia; e os Srs. Commandantes Geraes de Artilheria e Engenharia, as licenças pedidas pelos
Officiaes e praças de pret das respectivas Armas.
Estas licenças serão reguladas e limitadas pela força cffectiva dos
Corpos, tendo em consideração, quanto possivel, os interesses dos pretendentes em harmonia com as eÀigencias do serviço, e podendo o numero das praças licenciadas, pelo que respeita a Cabos, Anspeçudas e
Soldados. ser até oito por cada Regimento de Infanteria ou Batalhão
de Caçadores, dez por cada Regimento de Artilharia, seis por cada Regimento de Cavallaria, e quatro no Batalhão de Engenheiros, se os
Corpos das differentes Armas tiverem a força correspondente a 18:000
homens '.
Quando o Excercito tiver a força de 2' ..:000 homens, fixada para
tempo de paz, ou mais de 18:000 homens, as licenças que por este facto deram dar-se em cada um dos Corpos das differcntes Armas, alem
das que acima se indicaram, serão determinadas então pelo CommanJante em Chefe do Exercito,
Quando os Corpos da mesma Arma e da mesma Divisão forem
sensivelmente desiguaes cm forçu, como naturalmente acontecerá na
Infunteria entre os Regimentos de Infanteriu de linha e Batalhões de
Caçadores, o Corpo maior poderá ter proporcionalmente maior numero
das referidas praças licenciadas, abatendo do corpo menor, cm relação
ao numero maximo acima marcado para as licenças, o que na mesma
proporção for necessario juntar ao maior.
Se as licenças pedidas excederem ao limite determinado pela força
eífectiva dos Corpos e exigencias do serviço, os Srs. Commandantes
das Divisões e de Armas deverão concede-las por escala lias differentes
classes hierarchicas com toda a imparcialidade, c de maneira que todas as
I

I

liver a força de 1s:000 homens, o numero de Cubos, AIl8pf'«;ulla
em cada um dos Corpos das dilTerentes Armas, deve ser:

QUllllllu u Exercito

e Soldado;

Batalhão de Engenheiros •.....•....
, •...•.•.••......
Regimento
de Arlilheria •.••.......
, •..••.•.....
Re~imento de Cavallarin •.............••..•...
Hecimento
de Infnnleria ..•••....
, ., ..•••.•......
Hatalhão de Caçad,,,'ps .......•.......................•••
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sejam sal isfcitas por antiguidade da data: antes d' isto não
serão prorogadns as licenças que já se estejam gosando, salvo em caso
de urgencia quando se derem motivos fortes e de tal ponderação que
mereçam ser auendidos em beneficio dos interessados.
tO. o Em caso de urgencia c quando haja motivo justificado, os Srs.
Commandantcs de Divisões e Com mandantes Geraes de Armas poderão tambem prorogar as licença- concedidas na conformidade da disposição antecedente, pelo tempo de um mez, alem do maximo praso de
tres mezes marcado na mesma disposição, ou até perfazer quatro mezes o tempo total de licença.
11." Similhantemente, sempre (IUC qualquer Official ou praça de
prct e tiver residindo temporariamente em alguma Divisão Militar, por
se achar com licença, em diligencia ou em outra situação, e precisar
licença, com urgencia, e por motivo justificado, o Sr. General Commandante de Divisão, onde o dito Official ou praça de pret se achar, lh'a
poderá conceder até um mez, comlanto que não seja por continuação
do maximo tempo de licença, que pela di posição antecedente póde ter
c já tenha gosado ; fazendo immediatamente a devida communicação ao
Commandante da Divisão, ou ao Cornmandante Geral da Arma a que pertencer o Official ou praça de pret que por este modo obtiver licença.
12. As licenças registados aos Facultativos Militares serão concedidas pelos respectivos Cornmandantes de Divisões 011 de Armas, unicamente em casos de reconhecida urgencia, e quando o tempo de licença não exceder a quinze dias; ficando assim aquelles individuos não
comprehendidos, como excepção, nos militares a que se refere a auctorisação mais ampla, conferida aos rs. Commandantes de Divisões e do
Armas, pelas disposições 9.·, tO." c 11.", para concederem licenças;
por isso que, auendendo á falta que ha de Facultativos Militares, e á
difficuldadc de os sub tituir quando por qualquer motivo se ausentam
00 serviço, é preciso providenciar a tempo e de modo que o serviço
de saude do Corpo ou no pilai Militar a que pertencer o facultativo a
quem haja de e conceder mais tempo de licença do que o acima indicado, não soflra com a ua ausencia, () que mais competentemente póde
ser avaliado e prevenido pelo Commandante cm Chc fe doExercito .
. . 13.0 Os Srs. Commandantes de Divi ões e de Armas devem parucipar ao Commando em Chefe do Exercito os licenças registadas que
c?llcedcrem, cm virtude da auctorisação que lhes é dada pelas disposições 9·, 10.· e 11."; sendo a licenças dos Officiaes communicadas
immediatanu-nto
ú concessão, a fim de serem confirmadas pela sua pu-

pretenções

0

'6)
hlicação em Ordem do Exercito;

e as das praças de pret mensalmente,
em relação nominal e por Corpos, referida ao ultimo de cada mez.
14. As disposições precedentes sobre licenças não privam o Commandante em Chefe do Exercito de dar as licenças que julgar convenientes alem d'aquellas para que são auctorisados os Srs. Cornmandantes de Divisões e de Armas.
Similhantes
disposições devem subentender-se
só applicaveis aos
mesmos Srs. Commandantes
de Divisões e Armas, e destinadas a regular o modo por que devem fazer uso da auctorisação que lhes é conferida para dar licenças.
15. Os requerimentos dos Officiaes e praças de pret para licenças
que não estejam no caso d'aquellas que podem ser decididas pelos Srs,
Commandantes
de Divisões e de Armas, na conformidade das disposições 9.a, 10.a, 11. e 12.·, deverão subir
Secretaria do Commando
.em Çhefe do Exercito, informando-se
no Officio de remessa, pelo que
respeita aos Officiaes, se estes fazem falta ao serv iço,' ou se ha algum
outro inconconveniento
em se lhe conceder licença; e emquanto ás praças de pret, 'alem d'estas circumstancias,
se tê em tido já n'esse atino
algum tempo de licença, e quanto.
16. o As licenças aos Officiaes e mesmo ás praças de pret não serão concedidas quando esteja próximo a pertencer-lhe por escala algum
destacamento,
salvo se trocarem esse serviço o que lhes será permittido, quando se dêem em sou favor circumstancius de ponderação que
justifiquem
a urgencia da licença; declarando-se
estas casualidades no
Officio de remessa dos seus requerimentos,
tanto quando estes devam
subir
Secretaria do Commando em Chefe do Exercito, como tamhern
quando estejam no caso ele ser decididos pelos Srs, Commandantes
de
Divisões ou de Armas,
Esta disposição não é todavia applicavcl ás praças de prct, qU(~ tendo
pedido licença com muita antecedencia, estiverem relacionadas para o
fim de a oh terem quando lhes tocar por escala.
17. Os Officiaes a quem tiver sido concedida licença registada e
que depois não a precisarem, ou não fi quizerem gosar toda, só poderão ser contados presentes de licença quando exceder a quinze dias o
tempo quc faltar para a mesma se concluir, devendo por conscqucncia
os Officiacs regular n' esta conformidade
as suas conveniencins, pnra
que uão peça~ maior Iicença do que aquclla quc lhes for absolutamente necessana.
Exceptua-se porém
caso em que por ex igcllria dr sp)'\ iço forem
0

0

8

á

á

0

°

(7)
cassadas as licenças registadas, ou se mandar recolher qualquer Olficial que a esteja gosando, porque então será contado presente de licença
logo que faça a competente apresentação.
18. O expediente das pretenções das praças de pret para substituições, e de todas as mais pretenções dos militares que não ficam especialmente mencionadas, continuará pela fórma que se acha determinada.
19. Qualquer requerimento que não for feito em nome do proprio, e que não seja dirigido pelas vias competentes, não será attendido
nem terá seguimento.
20. Finalmente esta Ordem será lida oito (lias successivos ás pra_ ~
ças de pret de todos os Corpos do Exercito.
~
~.'
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0

O Che]« interino do Estado Maior
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Quartel

em 20 de J ulbo

Genet"al na Rua de S. Bento,
de 1857.

ORDEM DO EXERCITO.

S lia Ex. o Marechal,
Chefe do Exereüo , manda
1l

DUQUE

DR SALDANHA,

publicar

CARTA

Commandante

cm

a seguinte c

REGIA.

Honrado Duque de Saldanha,
Vice·Presidente
da .Comara dOI)
Tlig.nos Pares do Reino, Conselheiro de Estado,
Marechal do Exer,
Cito, Mt:u Mordomo.~
ór; Amigo:
Eu EL.B.EI vos Envio muito
saudar,
corno aque lle que milito Préso. Tendo annuido 00 que vós
acab .•es de r!'prc entar-Me , Houve por bem, por Decreto da dota
de hoje, Exonerar-vos
do Commando
em Chefe do Exercito,
Dando-Me por milito Satisfeito dos bons Serviços que tivestes occnsiâo de
prestar durante o tempo em que exercestes aquella importante
Com ..
nlisb~ o, sabendo conservar ft disciplina do Exercito,
O que lHe ]ln_
Tf'C('U comrnunicar-ves
pnro vossa intelligencia.
Eacriptu 110 Palacio
das N eCtlmdadf'8, cm dezoito de J ui 110 de mil oitocen tos ci ncoenta e
sete. = REI. = Visconde de Sú. da lJandâra. = Para () honrado
Duque de Saldanha I Vice·Presidente
da Cam ara dos Dignos Pares
do Itpino, Conselheiro de Estado,
Marechal do Lxercito , Mordo.

Dlo·..'JÓr.

Allendendo
ao que Me representou
o Marechal do Exercito,
Duque de Saldanha,
Vice-Presidenta
da Camura dos Dignos Pares do
Ueino;
Hei por bem exonerú-lo
do Commando
em Chefe do Exercito; dUlldo-Me por muito Sati feito com o seu bom Serviço. O .Mi.
nistro e Secretario de Estado dos
egocios da Marinha e do Ultramar,
encarregndo
interinamente
dos Negocies da Guerra,
o I(·:-.h·
assim entendido e faça executar. Paço dAS Necessidndcs , em dezoito de Julho de mil oitocento cincoellta e sete.
REI.
Visconde
de

Sá da Bandeira,

=

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

=

o Dccreto , e Cnrta Hegia que lhe é relatiMnge tade.'
Di rnou Communionr-m.,
'lIH" 1111.
VI., J\cC'lla(lo a re i~llaçfio que fiz do eotornando
em Chefl! do E"I'rcito, dirijo aos Sra. Chefe c Sub.Clicfc de Estaúo MOler, Chefes
Mandando

V?,

publicar

peln qual Su

( !l )
de Repartição,
e mais Officlaea e Empregados
do referido Commando em Chefe; a todos os Srs. Gencraes,
Officiaes, Officiaes iii feriores , e Soldados,
06 meus sinceros agradecimentos
pela efficaz cooperação que me prestaram
durante
os seis annos que tive a honra do
com mandar o Exercito.
Deixando este commando consólo-me com a lembrança
de continuar a pertencer ao Exercito em que lia cincoenla e tres annos te.
nho a honra de servir; e confio no Deos Omnipotente
Senhor dOI
Exercitas,
que sempre que o Serviço do REI,
e da Nação,
O ce.
plendor do Throno , e a manutenção
das liberdades consignada.
na
Carta Constitucional
o exigirem,
continuar
i acompanhando
os meus
Cameradas
na senda da honra e da gloria que sempre temos segui.

do.

=

DUQulI DE SALDANH!.

.o Chel'e
~. intmno

/'"

do Eüad« Moior do EJ.tr.;n(·
,."
, '

,-

" ,.;
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•

•

.
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N.O 1.
Quadel

Genr)'a! aa Rua ele S. José, em 20 de Julho de 1B&7.

ORDEM DO EXERCITO.
Sun
Ex,· o Tenente General, COXDF. DA.PONTE DE SANTA.MARU,
encarregado
interinamente
do Com mando eui Chefe do Exercite
manda publicar o seguinte:

t

DECRETO~

Tendo concedido,
por Decreto da data de. hojc , ao Marechal do
Exercito , Duque de Saldanha
n exoneração
qUI! Me- pedio do Commando 'UI Chefe do Exercito:
llei por bem encarregar
interinamente do mesmo Commnndo
em Chefe o Tenente
General,
Conde da.
Ponte de Santa MAria, que continllnr.i também
no Cornmando
da.
primeira Divisão Militar. O Ministro e Secretario
de Estado dos Ne.gocios da .Marinha e do Ultramar,
encarregado
interinamente
dos
Negocios da Guerra,
o tenha assirn entendido c faça executar,
Paço
dos Necessidades,
em dezoito de Julho de mil oitocentos ciucoenta
e sete.
HEI.
Yiscouáe de SJ da Bandeira.

=

=

O Decreto,

e Carta

--.~---

o

Regia publicados na Ordem N. 21, dotada
do hoje, jA fez conhecer 00 Exercito que 8ua Magestade EL.HEI,
Annuindo
ás instancias de Sua Ex," o Sr. Marechal,
Duque de Sole
dnnhn , Houve por bem Conceder-lhe
a exoneração
do Commando
ern Chefe do Exercito.
Com quanto magoado
por um tal aconteci.
mento t satisfaço ao meu dever , dirigindo
ao mesmo Exercito dual
pnlnvrns r
Encarregado
por Sua l\fageltade
do Commando
interino do Exercito, não me faldo os bons desejos,
posto que conheço quanto .ernelhante encargo se torna superior ús minhas fôrças , especialmente
no momento
de hir substituir
um General
til o distincto , e de tâo
grande rcputaçâo ; no entretanto
forçado pelo dever de obediencia
ii! Dcterminaçôes de Sua Mag~.todG, e contando com a coadjuvaçuo e bons Serviços qlle já em outra ccc asiâo recebi dos 8r8. Gener~e5, Chefe e Sub-Chefe do Estado Maior,
e mais Omcioe~ quI' com ..
poem o quadro das Repartiçôee
do Commando
em Chefo , dos Srs.
Generaee dos Divi.õc , CORIUlandnntea Gernes de Er genhcric o Artilhe~ln, G~vernlldores
de Praçu,
Com mandantes
de Corpos, e se"l
OfficlIles J nao Iie itei eu, aceitar e~l" honrosa missr\o J pela cO'lÍ.an.sa

.( 2 )

com

•

que me anima de que com este poderoso auxilio , e
a proverbiaI fidelidade,
bom senso, e experimentada
disciplina do Exercito
Portugllezpoderei
desempenhar
a árdua Commissâo de que me acho
I'evestido.
Nesta convicção en lendo desnecessario demorar-me
em recom men4ar 80S individuas que compõem o Exercito a continuação do cumprimente do. seus deveres de <,hediencio e respeito ás Leis , e só devo
'certiflcar.lhes
que, debaixo destes pri ncipios, não pouparei qU8P.Squer exfotços em pugnar pelo seu bem estar, e compativel prospori •

dade,

=

CONDJt

DA PONTE

o CMfc'!~/erino

DE SANTA

MARIA.

do

..

/

.t"

+.
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ORDEM DO EXERCITO.

~

Sua
Ex.· o Tenente General,
CO ....DE D,\ PONTE DE SANTA MARIA,
encarregado
interinamente
do Commando
em Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECRETO.
~
Hei (Jor bem Determinar
que a COmmiSí130 nomeada por Decreto
~)de vinte a Ires de Julho de mil oitocentos cincoenta
e ciuco , para.
'revêr e examinar
os trabalhos respectivos
ao Codigo Penal 1\i.I: vr
t:.o S de que fôra encarregado o Auditor Antonio José de Barros e S{" fl.
~ ~ que igualmente incumbida
da organização dos Tribunaes
Militares ~
:1~ <lo üodigo do Procésso dos crimes comrnettidos por indi viduos per..:;-tencentes 110 Exercito;
Esperando
do zê!o c reconhecida
intelligeucia
~ dos seus Membros que empregarão
todos 08 meios que a urgr-nciu e
gravidade dO.OUIlRIPto reclama.
O ;\linillro e Secretario de Esla(;',
interino dos Negecios da Guerra,
o tenha assim entendido
c faça
~ executar,
Paço, em quinze de Julho de mil oitocentos cincoenta e
• sele. = HEI. = Vi.contle de Sá da Bandeira.

*

---.~.---

Por Decreto de li> do corrente 1M',"
5." DivisrÍo Militar.
Cirllrgirto de Brigada , o Cirurgião de Brigâda
cm disponibilidade
Antonio José de Aurell.
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Minlsterio de Guerra. = Repartição
Mjlitar. = 2." Re~ção.
fI'l.}
Sua Magf'stade BL.REI,
Ha por bem Nomear Membro da Commis\:}
sâo , q ue por Decreto de 2.1 de Julho de 1855, foi incumbida de Te- ~,~
~
ver e examinar
os trabalhos r spectivos a um Codigo P_'nal .Militar,
ao Brigadeiro,
José de Pina Freire da Fonsêca,
Ajudante de Campo do Me.mo A ugur.to Senhor. l'LiÇO em l·j, de Julho de 18i>7.
SJ,
_~ ~

d(J Bandâra.

&.:.)

,

-.~=
OFio'relO.

Mini5lrrio da Guerro.
RepartiçilO Militar.
111.o e Ex. o Sr. = De,endo pro. imamente sahir
aj,guns j\llImnol com o respectivo curso completo,
t~cer qu; por parte dos COIllOlandantes dos Corpo8
cltC'm duvIdas ~obre o seu prol.pto assentamento
g9'!""; Soa Ex .... o Mini iro B Guerra de dizer
60lllcltar
8S preCisa:; ordena do Er.: Marechal,

("'-)/í2~r"'"......~
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L· Recção.
L~ ~
do Collegio Militar ~
•
e podendo acon.·
'\ ~ "
do Exercito se RIIS- ~ ~ ~
~
de pra,a; encarre .. J j ~ ~~
a V. Ex.· se sirva. .
~,
~á
Commancloutc

em~s ~ ~
~

~1

t-

(i )
Chefe do Exercito,
para que nos ditos Corpos se aceitem 08 A lumnos que se lhes apresentarem
munidos do AtLestodo de terem eon ..
c1uido o curso de estudos do referido Collegio,
e de licença por escripto de seus Pais 011 Tutores; visto acharem-se os sobredito@ Alum1l0S incluidos
na excepção 3.'" do Artigo 9. da Lel do recrutamento,
c não lhes serem por isso applicadas
8S dlspoeiçôes
do Artigo 5.· e
6t'U § unico do Regulamento
de 10 de Janeiro de ]856, parA a exe. CIlÇÜO da mesma Lei. Deos Guarde, a V. Ex. a Secretaria
de Estado
dos Negocios da Guerra,
em 16 de Julho de 1857. = 111.° e Ex,"
Sr, Vi~conde da Senhora da Luz, = O Chefe interino da Reparti.
0

/:~f
~~ r

~ào Militar

~

'D

=

D. Antonio

José de MeUo.

Sua Ex.& o Tenente Gen€r~~·nde
da Ponte de Santa Maria,
manda d cclarer que lodos os O.fficiaes que se achavam no exercicio de
Ajudantes de Ordens 011 servindo ás Ordens de Sua Ex." o Sr. 1\1a~\reChal
do Exerclto , I?uque de Sald anha , recolhatJ_J aosCorpos
a que
"
pertcncem,
ou situaçao em que se achavam antertormente ,

~r :
t

l

t t-.'\..~
~.
'tP

C
~

o~

Slla Ex." o Tenente General,
Conde da Pente deSanta Maria,
t oetermina
seguinte:
~I .Ajudantes
de Ordens do mesmo Ex" Sr, , na qualidade de Comman~ dante em Chefe interino do Exercito,
o Major do Corpo do Eslado Maior, Salvador de Oliveira Pinto da França : e o Cs puâ»
Graduado
do !ratãl11ãoTeCoçadoréSN:
~llf8ntt',
que já
.
se ache va servindo á~ Ordena de Sua Ex.a como Com mandante da
1.~ Divisão !vI ilitar ,
.Ajudante
de Ordens de Sua Ex." o Sr. Morec aI do Exercito , n».
que de Saldanha,
o Alferes do Hegi!'1ento de Cavallaria
N" 2,
Lanceiros da RAlhHA,
D, Rodrigo de Almeida e Silva, que jlL se
{
achava ás Ordens do mesmo Ex: Dr.

°

~ tJL
.

(;." LJivi,áo

M;lila"Ç.

Cirurgião de Brigada,
o Oirurgiâo de Brigada d ~.. Divisão Mili.
tar , Joaquim do Carmo Malheiros.
Exonerado
de Ajudanle de Ordens do Sr, Commandante
da 3 .. e -l,Divisões MIlitares,
o Alferes do Hegimento
de Lnfanterie N" 3,
Joaquim Pimenta de GU5m~o CI.lheiros.
.Ajudante de .ordens do referiu\) ~r, C~,mm~"d!lnte,
o AIft'Tes fi radua- ~ent;,i)
do do RegImento
di) I nfantnn8 N, 6, 1 edro A Ilgusto de Sousa.
)~.
{
,
Regime~to de lnfanteria N.· H) ••
'lenente
Graduado,
01 enente Graduado do Batalhao de Caçadores
N,· 4., João Carlos Krusse Gomes,
1." Bat(llht1o de Veterano •.
ALldido, o Tenente Quartel Mestre reforn!ado do 12,- Batalhão
de
Veteranos,
l\lanocl
Fernandes
Montalvao;
pelo requerer.

~ ,

Sua Ex. a O Tenente General,
Conde dt\ Ponte de Sanla Maria t
determina que D~O acto ,d~ alistamento,'
nos Corpos d? Exercito,
d?,
?\ -..!.lndlviduos que sao admiuidos no servlI;o como substitutos , lhe seja
~ entregue o prêço dd buu~lit'lição.
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Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Militar,
etc. Que
confirmam a Sentença dt; I," Iustancia que julgnndo.s«
incompetan ,
te para conhecer do crir ic de dcsobediencia
á Aulhoridade
Adrnini ••
1 rativa dc (}lle é accusado o réo, A nton io de Sousa Vellozo, A I feres do
:Exercito em inatividado
temporaria
, absolve o mesmo rco do outro
cnrne de uso de cartas falsificadas que não se acha legalmente
prova.
uo: mandam por tanto que a dila Sentença se execute,
como nella
Sé determina,
Lisboa,
em Sessão de 11 de J ulho de 18f>7.
B. de
Pernes.
Alves.
V. da Granja.
Trav 5505.
Fransini,
==I"ui presente , Carvalho,
Promotor.
'

=

~

=

=

Sua Ex. a O Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
manda declarar
Aspirante
a Offlcial , por se achar comprehendido
nas disposições das Leis de 17 de Novembro de 1841, e l> de Abril
de 181ã, o AnspeçAda do Regimento de Infanteria N"/6, Leopol.
do F'rancisco de Menezes.

-.~..---

Licença. arbitrada. por motivo de moleslia ao. Offic.ae. abaixo tlecla.
rado«, e confirmaaa« P'" Sua Ex. a O Tenente Gene1'al, Conde
da Ponte de Sa.üo Maria.
Em SC$sâo de 2 do corrente f1W!I.
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Cavallaria
N.· i; Lanceiro. '
da ltAlNHA. I Francisco
Antonio Borges,
quarenta
dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rainha 118 sua origem.
Âo Alferes do Regimento
de Cavallana N" 6, Agostinho José Perei •.
ra, 'trinta dias para uso de banhos de Oaldas em Chaves;
com
principio p.1lJ 20 do prescnte mez.
}.o Alferes Graduado
do Batalh!lo de Caçadores N.· b, João Carlos
130m de Sousa. quarenta dias pora se tratar e convalescer •
.Ao Tenente do H.egimento de Infanteria
N.· 11, :Francisco da Con.
içào, trinta dias para fazer uso d banhos das agua. 6ulfureaB
nO. lua origem cm J\f anlei"'as.
Ao. A Ifcrt'~ do meSIllO ncgim~nlo,
Frederico
A ugusto de Sousa, no.
'~nta dias para se tratar em nre8 patrio ••
.Âo ,J cnente do ~.o Batalhão de Veterano!>, [. Antonio de Mncêdo, 60
dias para liSO ínlerllo das a "'UIU dasülIldos
da lininha nnsuaoriO't'lO
'd
~
~
e ,e,m seguI II de banhol do mar; o (;ontar de 20 do Dl('smo IMZ.
Ao 1 euente reformado
ddido c.o Vestcllo de S. Jorge, F'rallci:;co

(4 )
Xavier
Angustio,
quarenta
dias para fazer uso dos banhos da!
.Caldas da !tainha na sua origem .
.Ao Auditor da 5.:' Divisão Militar,
Sebastião Antonio Peixoto Coe. lho, sessenta dias para se tratar.
Ao Assistente Civil do Caramando em Chefe do Exercito,
Antonio
Joaquim Lemos da Rocha quarenta dias para convalescer.
Ao Desenhador de 3~ Classe do Arcbivo Militar, D.l\fartinho
de frall_
.ça Pereira Coutinho,
quarenta dias para setratar em ares de campo.

-.~.-

.Licença, registadas concedidas aos Officiae« I1bai:r.o mencionado ••
Ao Alferes Graduado do Regimento de CnvalJaria N. o g, Lanceiros

n

d-a RAINHA,
ugo Goodair de Lacerda Cnstello Branco , sessenta dias; a contar do 1.. de Agosto proximo futuro.
Ao Major Gr·adllado do Regimento de Cavullarla No" J, Joâo Couceiro da Costa, oito dias.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
Raymundo
Gaspnr dosHeis,
scssenta dias.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria
N.· S, Fernnndo de Seixns
.Brito Bettencourt , sessenta dias; a contar de 14 do corrente.
Ao Capitão Graduado
do 13atnlhão de Caçadores
N." 6, Adjunto
-Chefe de Secção deste Comrnando em Chefe, Daniel l"erreira Pestana, prorognçâo
por trinta dias.
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N.· 1, Francisco Alberto
da C05ta Rubim,
dez dias.
Ao A Iferes do Regimento de J n fanteria N" 6, Antonio Vieira Guimarâes , quinze dias.
•
Ao Capitão do Regimento de.Iufautorin
N.·7, D. Frnnciscr, de A8~iz
e Almeida., noventa dias.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Julio Cezar Augueto de Menezes,
prorognçâo
por sessenta dias.
Ao Cape lião do Regimento de Infanteria
N," 9, José Pereira,
prorogação. por setenta c cinco dias.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N." 15, Francisco Corrêa
Leotte , sessenta dias; a contar do I.· de Agosto próximo futuro.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Jm.é de Vasconcellos,
ncvcuta
dias ; a contar de 20 de Ago~to proxtmo futuro.
Âo Tenente Graduado
do Rt'!gilllento de Infanteria N. °17, Jcâo Tra,
vnssos Valdcz,
trinta dias.
Ao Sr. Coronel reformado addido ao!i!." Batalhão de Veteranos,
João
José Doutel , sessenta dias.
.
Ao Secretario Ja 8.& Divis~o .Militar, José Quíntino de Oliveira Tra«
vussos , quinze dias.

N.O 3.

+:

Q,uartt:l General na Rua de S. José, em o 1. de Agosto de 1357.
0

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Tenente General,
CONDE n PONTE DE SANT.\ ~tAnJA,
encarregado
interinamente
do Commando
em Chefe do Exercito
JIIanda publicar o seguinte:
Por Decretos de 2i> de Junho ultimo.

I..• Ilatalhdo

t

de f/eterano ••

Reformado
na conformidade
do Alvará. de J 6 de Dezembro de 1790,
ficando addido ao referido Batalhão,
o Capitão (1 raduadu de Ca ..
"aliaria em iuactividade
temporaria,
Joaquim
Pedro Severino,
devendo ser considerado pura a {iquida çâo da reforma,
Capitão d~
19 de J\ bril de 18-1<7, e Major Graduado,
sem ser por effeito de
preterição,
de 29 de Abril de 1861; pelo ter pedido, haver sido
julgado incapaz de serviço activo pela Junta Militar de Suude , e
aproveitar-lhe
o Artigo 2. da Carta de Lei de 17 de Julho de 1855.
Tenente,
e em seguida reformado na conformidade
do citado Alvará, ficando addrdo ao dilo Batalhâo , o Tenente Graduado
de Ca"aliaria em inactividade
tcmporarra , Domingos José Lourenço.
por lhe aproveitur o Artigo 1.0 da Cnrla de Lei de 17 dI' Julho de
13õi> , assim o haver pedido , e ter sido julgado incapaz de serviço
activo pela Jun a Militar de Saúde,
Reformado
na conformidade
do indicado Alvará, freando addido ao
mesmo Batalhão,
o Alferes de Cavallaria
em inactividade
l<'IílPOraria , Pedro José da Silvn Freire;
por ter ido julgado incapaz
de serviço activo pela Junta l\lilitoJ de Sande,
3 .. jJntaUuJo de Fcteranos,
.
Majores t e MIl seguida reformados na conformidade
do AlvarlÍ de 16
di! Dezemhro de !iDO, ficando addidos ao referido Batalhão,
'(JS
Majores Grnduados
de Infanteria
em inactividade
tempororin,
João Pinto de Sousa Montent'~ro,
e Hodrigo de Freitas c Melro;
por liies aproveitar o Artigo I: da Carta de Lei de 17 de Julho de
18~11l, e tl>H'm sido julgados incapazes de serviço activo pela Jun. ta l\lllitar Ide aude,
P.e1àrlJlndos na conformidade
do citado Alvará,
ficando addidos ao
dil~ HatnlMo"
o Tenente,
João Ferreira Machado:
c 05 Alferes,
JoHO Vicente I'eixeira POlia, e João Antonio Christino , todos de
~:avallariQ em inactividade
temporarin ; por terem sido julgados
, locapazcs rle serviço activo pela Junta Militar de Saúde,
I Por Decretos de ti do me... proeimo panado.
Pj)~9 goaar m da. vantagens de Capitães de l.· Classe, (IS M8jor~s
• • Graduados , do 1.. Regimento
de Artilheriu,
Antonio Ffcrencic
0

•

•

(~ )

•

de Sousa Pinto, do Batalhão de Cnçadores N.· 3, Anlonio 8001'1"
Ribeiro de Menezes,
do Batalhão de Caçadores 'N" 8, A IVllfIJ de
Sá Pereira,
e do Regimt'nto de Infanteria N." 8, João Luiz Thoma! Lacueva , e Bento José Pereira:
por lhes aproveitar o dispcss
to no Decreto de 4 de Janeiro de 1837.

Inactividade

tempororus

O Ccpitâo do Batalhão de Caçadores N: 3 ~ Luiz Carlos de Almeida Botelho,
por ter sido julgado incapaz de serviço activo tempo.
rariamente pela Junta Militar de Saude,
.

Por Decretos de 7 do dilo me~.
3." Divt',âo .Militar.

f

Demittido , o Auditor,
Francisco
assim o haver requerido,

de Mello

Lemos o A lvellos ; por
'

Por Decreto. de 8 do dito mel.
Para gozarem

das vantagens de Capitães de L" Classe , os Majores
Graduados,
do Regimento
de Infanteria
N.· 9, Cazimiro Lopes
Moreira Freixo,
e do Regimento de Infanterie N. o 10, José Joaquim Mendes;
por lhes aproveitar o disposto no Decreto de 4 do
. Janeiro de 1837.

1.. Batalh âo de Veterano ••
l\Iajores,
e em seguida reformados
na con fOI midade do A lvnrá de
16 de Dezembro de 1790, ficando addidos 80 referido Batalhão,
os r.1 ajores G rad uados , do Batalhão de Caçadores N. o 3, Augnsto José de Sousa j do Regimento
de lnfanteria
N: 14, José Fer1
roira de Carvalho;
e de Iufanteria
em inactividade temporaria,
Jo •
•é Duarte e Silvo; por lhes aproveitar o Artigo 1." da Carta de Lei
de 17 Julho de 1855, assim o terem pedido e haverem sido julga ..
.dos incapazes de serviço activo pela Junta Militar de Saude,
Reformado
na conformidade
do citado Alvará,
ficando addido O()
mesmo Batalhão,
o 1.0 Tenente de Artilhcria em disponibilldade ,
Antonio DrandfLO de Castro,
por ter sido julgado incapaz <te serviço activo pela Junta Militar. de Sande.

2.· Batalliâo de Veteranos,

Major, e 'SeG'uidamente reformado

na conformidade
do Alvará de 16
de Dezcmf>ro de 1790, ficando adoido ..o dito Batalhão,
o Major Graduado
do Regimento
dclnfanteria
N: 15., José Franclsco
LeoUe. por lhe aproveitar
o A rli;.;~ I.o da C~rta ~le Ll'i d~ 17 <1$
Julho de I8[}[), (mim o haver pedido,
e ter sido Julgado InCapU3
de serviço activo pela Junta Militar de Sande.

3.· Batalliâ» de Vetemno •.
Reformado na conformidade
do Alvará de 16 de Dezemhro
I

de 1790,
ficando addido ao referido Batalhão,
o Major Graduado
do Regimento de Infanterin N" 8, João Gomes da Silva Tolaya,
deven ..
do ser considerudo para 1\ liquidação da reforma a Major de '" do

..
Março de 1850, I'-Tenenlc Coronel de Q9 de Abril de 181Jl ; pe. lo ter requerido,
haver sido julgado incapaz de serviço activo pela Junta Militar de Saude , e aproveitar-Ihe
o Artigo ~ .. da Carta de Lei de 17 de Julho de lGáiJ.
Reformado
na conforuiidade
do citado Alvará,
ficando addido ao
indicado Batalhão,
o Capitão de Cavallaria
em inaclividade
tem.
poraria,
Antonio Pereira Dias Castêdo ; pelo ter requerido e haver sido julgado incapaz de serviço activo pela Junta Militar de
Saude
Por Portrrria de 27 do dito me~.
3.· Uivisiío Mititar.
Auditor,
o Auditor do Commando
Militar da Ilha da Madeira,
Antonto Pedro l\1ouiillho Leotte,
Por
nisterio
MIlitar
N" 6,
nisterio

---.~.,---

Decreto de ]4 do mez proxuno passado, 'expedido pelo Midos Negocios do Reino,
foi nomeado Uavalleiro
da Ordem
de S. Bento de Aviz, o Capitão do Batalhão
de Caçadore-s
Barâc de Castro Daire,
devendo sollicitar
por aquelle Mi.
, dentro do praso legal, o respectivo Diploma.

Sua Ex.· o Tenente
determina

-.~._-General,

da Ponte de Santa Maria,

Conde

o seguinte:

Regimento de Tnfanlerio N.· 4.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
N/ 12, Ay!es Gabriel Amalo.
Regimwto

de Infanteria

N:

7.

Tenente Coronel,
o Tenente Coronel do Regimento
N.· 4, Antonio de .Mello Sárria.
Capitito da 6.· Companhia,
o Capitão do Regimento
N.· 12, Antonio Joaquim Dias
Almeida.

Regimento

de Infanteria

de Infanteria
de Infanterla

de Lnf'anteria N. - lá.

Capitão

da 3.· Companhia,
o Capitão
N.- 7, João Corrêa de Freitas.

do Regimento

de Infanterla

-.:t,~4-Licença. arbit,.ado. por .otitm de molestia ao. Offtctae. tJbaix() lUcia.
rados ; c cm~rmaáas 1)0" Sua Ex. a O Tenente Gcne1'CJl, Conde
da Ponte de Santa Maria,
Em Seudo de 7 do mes proeimo paliado.
Ao Tenente Coronel Graduado do Regimento de Infnnteria N"I~.
Joaquim
fureas. ~e
Ao .Capuao
dia, para

Pedro da Cunha,
trinta dias para banhos das aguas sul.
~rnllteigas na su. origem; fi contnr de 16 de Julho ultimo.
Graduado
do mesmo Regiml'nto,
José Vicente,
trinta
bnnho8 das aguas sulfureas de Manteigas
na sua origeiu},
a contar de 16 do sobredito mes,

(4 )
Ao Alferes do dito Corpo, Joaquim Corrêa Monteiro ,. trinta dias
para uso externo da. agua. de Manteigas
na sua origem; a con'tar de 16 do referido mez,
Em Ses.áo de 13 do dilo met,
Ao Capitão Q.lIarteJ Mestre do llala~hr\o de Caçadores N ,. '8, Silvi.
no Luiz Alves de Azev(\do] noventa dias para se tratar e conva· lescer em ares pntrios e de campo.'
'Ao Capitão reformado Ilddido ao 1.. 'Batalhão de Velel'anos,
Ma.
noel Joaquim
Lobo, trinta dias para fazer liSO dos banhos das
águas das Caldas da Rainha
na bUG origem; a contar de 1..J.do
mez proximo passado.

·

Em Sc€sáo dê 11· do dilo

me'!:.

..

Ao Capitão do Uegimento de Infanteria
N:·14,
Bernardino
Antonio
de Almeida,
sessenta dias para continuar
a tratar-se
e fazer liSO
· das nguas sulfureas de S. Pedro do Sul na tua origem,
interna e
extern amente,

,.,

Ao Capitão do referido Corpo, José .Maria Pinto, sessenta dias parn
· continuar a tratar-se e fazer uso dos banhos sulfurcos de S. l"eclro
do Sul na sua origem.
Ao Capilão Graduado
do dito Ii egimento , Augusto Carlos de Oli, veirn , sessenta dias para continuar a trutas-se •
.Ao Tenente Graduado
do mesmo Regimento,
Justino
Marie Leitão,
setenta e cinco dias pura continuar
a tratar-se c fazer uso dos ba.
I
nhos do mar na Figucim.

-.~.-

Licença. registadas concedida. aos Oflicicu, tllmi{J:()mencionados,
I!.o Alft~res Alumno do 1.. Regimento de Artilheria,
José do :s.tcrll"
mento de Azevêdo e Silva, sessenta dias.
Ao 2.- Tenente do ~,o llcgimento
de Artilheria,
Jo!KÍ Antonio Malaquias de Almeida e Sá, quarenta dias,
Ao Tenente do Batalhão de Caça ores N,- 1, Francisco José da Silva J unior , sessenta dias.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores .1,. B, Duarte Egidio Vieira
de Mendonça,
sessenta dins,
Ao Alf(!res elo Batalhào
Caçadores N: s, André Barba Castello
Branco,
proHwação por noventa dias,
,)
de J nfantena ,~ 1 •o (),... Car I08 "l1gllslo
A
B on
Ao Tenente do Regimento
de Sousa, sessenta dias; a contar do 1. de Agolto corrcnu-,
Ao Tcnente Graduado do Hegimento de lnfaoleria N,· 1-1., !tofael
Alves de Carvalho,
trinta dias •
.Ao Cirurgião
"Judante
do Regimento
de Iufantcrij)
N,· lõ, JOI1• qllilll.Jjaplista Ribeiro, trin la dias,

ue

U

O C/zele 'ntermo do 1.'slúdo lIfaio)o do E~iil~'
'~---.'/
....
1

r9

=~
../

oc.~~-.::'"

V.,

N.O 1.
Quartel Gt1W'aZ na Rua de S. José,

+
em "I de .Agosto de 1357.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

'x," o Tenente General,
CONDE DA PONTE m: SI'IT"MA R t.\.,
encarregado
intei inamente
do Com mando em Chefe do Exercito t
manda publicar o seguinte:
Por Decretos de 9 do mcx premimo ptusado,
Para gozar das vantagens concedidas pela Carta de Lei do 15 de Julho de 1856, o Cirurgião de Brigada Graduado
do Regimento
de
Cavllllaria N" 7, Antonio Guilherme
Furtado.
JJispemibilldade
O Cirurgião de Brigada Graduado,
em inactividade temporaria,
por
molestia , M anoel de A tmeida Ferreira Maio, que foi julgado prom.
pro para o serv.ço pela Junta 1\ ilitar de Snude,
Por Decreto de 23 do dilo me'Z.
lnadividade tenipororia
O Cirur~jrlO Mór do H.egimelltó de lnfanteria
N"13,
Antonio Joaquim Rodrigues
Pereira,
sem vencimento,
por assim o haver pedido.
Por Decretos de <1,7 do dito mc%..
r,tra gozarem das vantagens concedidas pela Carta de Lei de 15 de
Julho de 13:)6, o Cirurg iâo de Brigada Graduado do Batalhão de
Caçadores
N.· 3, Joaquim
N unes de Aguiar;
e o Oirurgiâo de
Brigada Graduado
do Regimento de lnfanteria
N ," 9, José Man«

Freire,

--.~~.,-rORTAKIA.
=

= ),"

= ~~~,,!<

Ministerio da Gu rra,
Repartiçâo
Central.
Secção.
Sua Magestadc
EL-HEl, Tendo consideração
no llelatorio
de::O
de Junho de 13b6, em que a Commissâo nomeada pela Portaria de
12 de Julho de 18.'>3, apresento o resultado dos trabalhos a que procedêo para propôr , como effectiv30lente
propõe, 1\ clussificeção que
lhe foi inc nmbidu , OOS Empregados
de Repartições
extinctas dependentei do 1\1 inisterio da Guerra,
em conformidade
com o disposto
nos Arti~os 121" e (~Q,o cio Decreto com fôrça de Lei de '!,7 de Dezernbro de 18.19, e no Artigo 3.0 da Curta de Lei que dr-pois fôrn promulgada com data de 16 de Acosto do dito anno de 1853, Manda.
pela Sf'cretnria
de Estado
OS Negocios
da Guerra,
approvando
a
Proposta organisoda
pela ComlJljij ilO segundo as regra!> que ndoptúTO pora o U()1lI de IImpelll
o dt'5ta dllT1Cil IllcuOlbenciA,
que os Empregados
d.1 qlle se tr t • ('III IIc·.uida
mencionados , tenllom a elasoro
_
b
Ihlcaçao que lhea vai de&ignada.
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Classi fIcados Chefes de Secção
Antonio Rodrigues,
Assisten te Deputado do extincto Cornmissariado ; Frederico IIogan de .Mendonça, Secretario do extincto Estado Maior Imperial;
e José da Cru.l
X avier, Secretario Geral das extinctas Repartições
do Arsenal do
Exercito.
ClassifIcados Officiaes de 1.11 Classe = Sebastião Coutinho de Santa.
Anila, Assistente Deputado do extinclo Commi~snnado;
José Dias
de Oliveira Zaluar , Addido das extinctas Intendencias
MIlitares;
Francisco de Aisiz Pereira de Mendonça,
Secretario du cxtincta
Jnspoçâo Geral de Fnfunterin ; José Antonio David Henrigues,
Secretario do extincto Collegio dos Nobres;
Wcncesláu
José de Fi.
~lIeiredo Pereira;
Secretario dos extiuctos Governos Militares das
Provincias ; José Quintino de Oliveira Trnvassos , dito, dito; Ma.
noel Joaquim Franco Qu('riol,
Officinl de Secretaria
do extincto
eonselho de Guerra;
e José Damasceno
Gonçalves de. Silva, Addido do Arsenal do Exercito,
Clnselficadce Officiaes de !t.a Classe = José Martins do Alto, Com.
missario do extinclo Commissarindo ; José Joaquim de Almeida e
Abr u , Segundo Escripturario
, dito; Joaquim Monteiro,
Almaxarrfe do axtincto Arsenal das Obras Militnr('s:
Joaquim da Costa
Pereira , Pagador,
dito; A ntonio José Gonçalves M oreira , Rene.
tario dos extinctos Governos Mililar('s de Provincias;
José Maria
de Andrade
Leal, dilo, dito; e João Thomaz da Silva Lima, AI.
moxarife da extincta Fubricn da polvora~
ClassifIcados Officines de ~." Classe
João Marta Rodrigues Ca ••
tro , Escriptur·ario do extinclo Commissariado;
Jo:w Procopio Ta.
vares Clere , dito, dito; João da Silva!' uues , dito, dito; Joa.
quim Pedro Villa Nova, dilo, dito; Antonio José Guimarâcs , di.
to, dito; Antonio de l\1eireJles Pinto,
dito, dito; Joaquim José
Rodrigues , Fiel, dilo; José Pinto Martins; dito, dito; Luis An.
tonio de Abreu Machado,
dito, dito; Antonio Liberato , dJto,
dito; João Amancio da Cunha,
Escripturnrio
do extincto Ar.
senal das Obras Militares;
José Monteiro
da Silva, dito, dito;
a
Francisco
Isidoro da Silva Prata,
Amanuens
de 2. Classe das
cxtinctas
lnlendencias
Militares;
José Ignacio de Leiva , Escrivão dos extinctos
lIospitaes
Militares;
e Antonio Pedro Falcão ,
Archivisla do Arsenal do Exercito.
ClassiflCados Omciaes de 4." Classe
José de Sousa Rscrivanes,
Pralicante
do cxtincto Commissariado;
Benlo Rodrigues Chnve.,
PraLicante do elttint'to Commissariado;
Manoel da Costa Cuuha,
dilo, dilo; Pedro Z~ferino de Campos,
dito, dilo; lE'onardo Jo"
sé Garcia,
dito, dito; Manocl lticardo
GOIMS de J?aria,
dito,
dito; Rodrigo de Castro (j lIimaritcS, dito, dilo; Tbomaz de Aqui ..
no,e Sousa, Apontador Geral do extincto Ar:lennt dai Obrai .Mi-

=

2:

=

( 3 )

..

Iitares ; Manoel Nunes Bnrboza,
Amannense
do axtincto Estado
Maior Imperial;
Antonio de Sá , dito, dito; Antonio Justino 1\17 reira, Escrivão dos extinclos Iloapitaes Militares, Francisco Ignacio Maia, Secretario Graduado
addido ao Corpo de Engenheria;
José Luciano da Maia. ::'{avier Annes,
Amanucnse
de 2.~ Classe
do Arsenal do Exercito ; Antonio Corrêa 1 obre, Encarregado
do
Deposito,
dito; Fillnpe Thcodoro
f into Furtado,
Escnpturatio
da extincta Fabrica
da Polvora;
Justino Pinto de Santa Anna,
dito, dilo.
Clnssificudoe Aspirantes = Joaquim Ribeiro de Castro E" Silva, Praticante do ex:tincto Comrnissariado;
José Antonio It:Leiro,
Conductor do extin cto Cornrnissariado;
Elo) Evangelista
Peixoto,
3.·
Escripturario
do extincto Arsenal das Obras Militares;
João A ntonio de Sousa J unior , escripturarío
addido do extincto Arsenal
das Obras Militares;
João Fclix de Azevêdo de Almada
Leal,
Praticante
dito; Rafael José da Silveira Baião,
dito dito; Francisco Maria Cardozo Leoni , Amanueuse
da Casa do Ponto do ex«
tincto Arsenal dai Obras Militares;
Joaquim
Antonio do Carmo
Ferreira,
dito, dito; Diogo José de Oliveira
da Cunha,
Prati.
canto da extincta liepartiçâo
Provisional
de Liquidações;
Antonio Alves Sampaio,
Amanuense
da extincta Inspecção Fiscal; J'Osé Gomes de Sousa , dito, dito; Francisco
José de Sousa, dito,
S
dito; José Pedro L..ite , dito, dito; José Antonio da Silva Lisboa,
~
l"il·l do Arsenal do Exercito;
José Fiel, dito, dito; .Manoel l·'rancisco da Silva, Escriptur ario da exuncrs Fabrica da Polvora;
I
ipingos d05 ~os
Collado,
Administrador
das carvoarias das
vas da exuuctu Fabrica da Polvora ; Jeronymo José ~ Sousa,
')
Fiel da extincta Fabrica da Polvora;
.Manoel Antonio l<'ernnndes,
~
dito, dito; Joaquim Vicente Go~ve8
de Malto~,
dito, dilo.
lCldssilicados
Contllluo,
= Manõel CoelllO Tõrrezão, Apontador e
Fiel do extincto
Arsenal das Obras Militares;
Dionizio GOUl1!5
Itozado , A pontador dito; Arnaldo Henriques,
dito, dito; Francisco Luiz Drumond
de Mellf'zes, dito, dito; Sevcriano Antonio
.l\lolllciro,
dito, dilO; l\1unoel João Pereira,
Apontador
do Arsena I do Exercito.
Paço das Nece.sidades " cm 13 de Julho de 18;'7.
Visconde

\9

-k
ºº=' ].'t.~
J ~ ..

fi)I-J1 ~~

de Sá da Bandeira.
Sua. Ex. a O Tenente
determina
o scguinte:·

---.~.--General,

BIJtolhéÍ()

Alferf'~, o Alrerel
de (ortuzal.

CODde da Ponte

de Caçad()rts N.·

do Dat lbv.ode Caçadorci

=

de Santa
•

Maria,

fJ.

N: 1, Manoel

Maria.

1f
»

( tJ )

Licen~a, arbitradas flor motivo de moleslla aos Ofjic.aes abaixo secla.
rados , e confirmaaa« 1)0' Sua J.úx." o '1'enente Genfwal, Cond«
da Ponte de Santa .Maria..
'
Em, Seuõ» de J Ij do me\ll proeimo palSado.
Ao Capitão
Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N: 7, Antonio
Augusto de Carvalho Salaz ar , sessenta dias para tratamento
competente e depois tomar banhos do mal" na Povoa de Varzim.
Ao Tenente do mesmo Batalhão,
Guilherme
Frederico
da Cunha,
cincoenta dias paTa conveniente
tratamento
em aros de campo.
Ao Tenente Graduado
do dilo Corpo, Francisco Augusto de Olivei.
ra, trinta e cinco dias para se tratar.

Bm Sessâo de 16 do dito

me\ll.

Ao Sr. Brigadeiro,
Barão da Data lha ; oitenta dias para uso das Cal.
dos da Rainha na sua origem,
convalescer e fazer uso dos banhos
do mar.
Ao Tenente Graduado de Infanteria cm inactividade
temporuria ,
Anselmo da Silva Fr anco Castanheira,
quarenta dias pa~a uso das
Caldas da Rainha
na sua origem.
Em Sc~sâu de 17 (lo dito me'!>.
Ao Sr. Brigadeiro Graduado do Regimento de Infunterla N,· 1 I., Jo.
sé de Figueiredo Fraaâo , trinta e cinco dias para tornar banhes do
mar na Pedreneil'a;
a contar de Qó de Agosto proximo futuro.
Ao CupitrLO Graduado
do mesmo Regimenlo,
Antonio Maria Teixeira, noventa dias para se tratai' c convalescer
cm ores de campo,
Ao Capitão Graduado
do dito Corpo, José G ualdino dos Santos PiaM
quct , sessenta dias para se tratar c fazer uso dos banhos das Caldas da [tainha na sua origem.

-.~.--:--

Licença. registadall concedidas aos Officiae« abaixo mencionado ••
Ao Capitão Graduado
do Regimento
de Cuvallaria N: 1, Augusto
Pinto de Mornes Sarmento,
noventa dias.
Ao Alferes Graduado
do Hegimento de Cavallaria
N" 2, Lanceiros
da RAINHA, Francisco Jcronymo Soares Luna , sessenta dias.
Ao Alferes Ajudante
do Batalhão de Caçadores N.· 8, José Marian.
no de Sousa e Mello,
noventa dias •
.Ao Tenente Graduado
do Regimento de Infanterla
N ,·11, Antonio
Pedro Leilão,
trinta dias.
Ao Alferes Ajudante do Regimento de Infantcria N." 1Q, Leandro
Maria TeVHf de Andrade,
quinze dias.
Ao Cirurgião interno do Hospital Militar permanente do Porto', José Braz Corujo,
oito dias.

Na otmrLcia do Chefe tllter't~'JladO

O Sub·Chefe

= .1/
,y
•

/

,

.

_-

/j

/!./~

,:..?'v'
II"

:

,(I

/,

//.

l'

/...

J,
.N.:

Mã!f,,. do Ezercito
. )
_fi

r

,

l.'" ~_
,.• ".;'•. r I "

'"

:-.-.'
..

=

N"

-t

5.

Quartel General na Rua de S. Jose, ~m 11 de .Ag()'to de 1857.

ORDEi I DO EXERCITO.
Sua
Ex," o Tenente General,
CONt>'EDA. PONTE Dt SANTA MARIl,
('ncarregado
interinamente
do Com mando em Chefe do Exercito,
lUanda puh!l('ar o seguinte:
Por Decreto» de 2f> d-o me\ló 'P"'(),nmo pa .. ado.
rara g~ar das vantagens de Capitão de 1." Classe, o Major Gra«
duado do Batalhão de Caçadores N.· ~, Francisco de Paula Perr-ira o' Eça; por lhe aproveitar o disposto no Decreto de 4 de Ja.
neiro de 1837.
Corpo tle Engtmherio.
, Tenente,
o Tenente do Regimento de Cavallaria N" [), Duarte Antonio V eillot , por ter as relpertivus
habilitações •
.Regimento
de Cooallaria N.· 7.
COlJlmandante
da 6.a Companhia,
'O Major
Graduado
de Cavatla.
ria em di ponibilidade,
Manoel Doutel,

CommisWe' activo'
O Mnjor Graduado

do Regimento de Cavallaria N." 7 , Domingos da
Costa Ribeiro,
a fim de ir servir na Guarda Municipal do Porto.
IncJclividade tempororia
Os Capitâes , do Regimeuto de Cavallaria N.·',
J'acin tho JosP Silveiro i e de Cnvallaria
em CQmmilllão na Guarda
Municipal do
Porto,
Francisco Alves de Oliveira, a fim de esperareru cabimento para refÓrma.

Cosicllo de Almada.

Addido,
o Major reformado
cisco PeJro.

, Governador

da Praça de Sines,

Fran.

Praça de Sine••

Governador,
(I Tenente
Coronel reformado addido ao 1.- Batalhão
de Veteranos,
Jacintho
l"Mtes.
Cu tello de • &ba.lirtQ da Ilha Terceira,
. Governador,
o Tenente Coronel reformado addido á Companhia
de
\ eterunos dos Açores,
Domingos Vieira da Silva.

_.~.--

'Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
determina o cguinte:
Batallu10 de Cn.çodnrel N. - 3.
Cirurgi1io Mór. o Clruruiâo Mór
Forte de Nossa Senhora da Graç , I>aulo Pereira e 'itorto.
'"
Ht:~imento
de Jnfrmteria
N. - T.
CIflIrC:I:lO 1\1 ór , o Cirmgião
M6r do Regimente
de Infanteria N "1!2,
JoaquIm Antonio Rosado.

do

Regimento

de Infanieria

N.· 4.

Regimento
Cirurgião Mór, o Oírurgiâo
Germano José Guedes.

Regimento

,-

de Infanteria

N. 01,

de Infanieria N.· 13.
Mór do Batalhão
de Caçadores

N.o'2.

Cirurgião Mór, o CirurglrlO Mór do Regimento
Francisco
de Paula Drolhe,

de lnjanteria

N"

Cirnrg\rlO de Brigada ,Graduado,
do Batalhão de Caçadores

N. o l·i.

o Cirurgião
3, Joaquim

de Brigada Graduado
N unes de Aguiar.

Forte de Nossa Senhora da Graça.
de Lnfanteria

Cirurgiilo Mór, o Cirurgião Mór do Regimento
José Maria Lopes da Silva Leite.

N.

o

li,

,-.~*-

Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponte de Sanla Maria,
manda declarar o seguinte:
1.. Que o Sr, Coronel do Regimento de CayallHria N.·
Luis
da Silva Mal,donado d' Eça, e o Ocpitão Graduado
Ajudante do Hegimenlo de Infnnteria
.1 •• ll,
l\Innoel Joaquim Verissimo,
nâo gozaram 3S licenças que lhes foram concedidas
pelas Ordens do Exercito N,.· 17 e 12 do presente anno,
Que o Tenente Graduado
de Infantaria
em inaclividade
temporaria , José ~ictorino
Mascr.renhas
Zuzartc Lobo , gozou sómente
cento e trinta e 11mdias da licença registada que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N. u 4 de JQ de Fevereiro do presente anno.
Que o Major Graduado,
Miguel Maria da Nobrega , a quem
foram conesdidas
as vantagens do Capitão de 1." Classe na Ordem
do Exercito N.· IG do presente an no , pertence ao Estado Maior de
Artilheria e não ao 2,° Regimento.
4.·
Que o Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N, o 1,
Caetano José Bruz , gozou s6mente trínta dias da licença da Junta
publicada
na Ordem do Exercito N· 19 do presente nnno,
ô

,

2:

3:

N"

-*~~.--

Havendo mostrado o Major Graduado
do Regimento
de Caval«
Iaria
7, Manoel Doutel , pertencer. lhe os appellidos de
Fi.
gueirêdo Sarmento = determina
Sua Ex." o Ten,ente General,
Ccnde da Ponte de Santa Maria,
que de ora e!~ dl~nle o mencionado
Official seja nomeado = Manoel Doutel de l' rguerrêdo Sarmento.

=

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

=

Sua Ex," o Tenente Generr.1 • Conde da Ponte de Santa Maria,
manda declarar
Aspirantes a Offlciaes , por se acharem comprehendidos na disposições das Carlas de Lei de 17 de Novembro de 18,j·l , ff
de Abril de 18 tá, o Segundo Sarg-ento do I: Regimento dl' Artilharia
Augusto FredericoPrnto
de Rebêllo pcdroza;
eoCo.bod'Esquadrado

Regímen to de lnfan teria N •07, Pedro Luj~ Machado.

()
t

( 3 )
-Lictt1ft'), árbit,.ados por motivo de molesiia ao. Offic.ae. abaixo decla.

rados e confirmaaos por Sua Ex. a O Tenente General,
da Ponte de Santa Maria.
Em Seuâ» de 2 do me, prosamo passado.
I

Conde

Ao CSpi1ão Graduado
do Regimento
de lnfanteria
N.· [). Manocl
,Marques dos Santos, quarenta
dias para banhos do mar e mais
tratamento,
a começar no 1.0 de Agosto proximo futuro.
Em Ses.âo de 16 do dilo mez.
Ao Tenente Coronel do 1.0 Regimento de Artilher ia , Jonquim
Antonio Rodrigues Galhardo,
sessenta dias para se tratar cm ares de
campo

•

.Ao Major Graduado
do mesmo Regimento,
Ivo Celestino Gomes de
Oliveira,
quarenta dins paro se tratar em ares de campo.
Ao Alferes Picador do 2: Hegimento de Artilheria,
Manoel Gomes
Carrasco,
noventa dias para uso de ares pátrios,
Ao Tenente Graduado
do H.egimento de Cavallaria N.- Ç2, Lanceiros
da H.A INHA,
Antonio Telles de Castro da Silva, trinta dias para
se tratar.
Ao Alferes Graduado
do Batnlhâo de Caçadores
N.· 1, Eduardo
Augusto Bon de Sousa, sessenta dias para se tratar.
Ao Tenente Coronel do Rt'gimcnto
de Infanteria
N.· 8, Joronymo
Antonio Luna, sessenta dias para tratamento
conveniente
em ares
de campo e depois ban hos de mar na Povoa de Varzim, com principio no 1.. de Agosto próximo
futuro.
Ao Major Graduado do mesmo Regimcnto , Antonio Velloza de Caltello Branco,
trinta dias para uso de banhos de Caldas de Vizella na sua origem, a começar em 10 de Agosto proximo futuro •
.Ao Major üradllado
do dito Corpo, Bento José Pereira , trinta dia.
para uso de banhos de Caldas de
izella na sua origem, a contar
de 10 de Agosto proximo futuro .
.Ao Capitão Graduado
do. referido R gimento,
José Tiburcio da Cunha Lima. quarenta dias para tratamento
conveniente.
Ao Tenente Graduado do sobredito Regimento,
Francisco de Araujo V asconcellos e AI vim, quarenta dias para fie tratar convenientemente,
Ao Tenente Coronel do Regimento
de Irifan teria N.· 10, Antonio
das ~eves Franco,
quarenta dlas para uso das Caldas da Rainha
na suo or izem •
.Ao Teu!'nte do Regimento de Infânteria N," 13, João Baptista da Silva, 30 dias para 1150 de han hos das Cu ldus de Vi/ella na sua origt' m •
.Ao Sr, ,Coronel reformado
addido ~o Caste llo de S. Jorge,
Pedro
HOlplCC
André Giton , sessenta dias para uso das Caldas da Rainha 11" 11.1 origem e convnle ('N.

Ao CIlp'itüo reformado

addldo ao mesmo Cllltello;

Generoso

Iloncrlo.

( 4 )
CourJcaux

quarenta dias para liSO dos banhos lulfureos do' Arsenal.
Bm Scm10 de 6 do corrente m~.
Ao Assiatenle do Cornmando em Chefe do Exercito,
José A nastacio
Monteiro de Brito, quarenta
dias para fazer uso das Caldas da
Rainha na sua origem,
t

-~.-

.

Lieença. regi dadas eonceduia« oos Ojficiae.aba"l:o mtncionado.,
Ao Alferes do Regimento deUavallaria
N.o2, Lanceiros da RUNHA,

•

: Joaquim Dias da Silva, des dias.
'Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N." 4, José Vicente Taborda, trinta dias,
Ao Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N.- 1, João Ne ..
pomuceno Rebocho , sessenta dias., a contar do 1.0 do corrente •
.Ao Alferes Graduado do Batalhão de Caçadores N"2, A ugusto Cezar
de ASliz e Silva , cento e viuto dins , a contar do 1." do corrente mez.
Ao Ca.pilrto Graduado do Batalhâo de Caçadore! N ,°9, Ajudante de
Ordens .do Sr. Commandante
da 7." Divisãc Militar,
Miguel Cor.
rêa de Mesquita Pimentel , cento e vinte dias .
.Ao Capitão Graduado,
Ajudante do Regimento de Infanteria N" 9,
João Teixeira de Almeida Qlleiróz, vinte dias.
Ao Tenente Graduado,
Ajudante do Regimento de Infanteria N.· 1..1"
.Anlollio Eduardo Pereira -de Azevêdo, noventa dias.

---.~*"---

Foram confirmados por Sua Ex." o Tenente General,
Conde da
Ponte de Santa Maria,
as licenças que os Srs. Commandantea
da
1.", 2.", 3.a, e b.a Divisôee Militares,
participaram
ter concedido aos
Olliciaes abaixo mencionados,
na con formirlade do §, 11 dn deter.
m.naçâo da Ordem do Exercite N," 68 de 14 de Outuhro de 185 I.
Ao Cirurgião de Brigada
na 2.a Divlsã'O Militor,
Munoel Joaquim
M oreir a , dez dias.
Ao Tenente do Regimento deCa"allaria
N. ° 4, Herculano José Pereira , quinze dias.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de Cavollaria N: 6 , Manoel
Mariw Eloy da Cruz Sobral,
quinze dias.
Ao Capitão Graduado
do 'legimento
de Infanteria N :13,
Diogo Antonio Rodrigues da Cruz,
dp.z dias.
Ao Alferes do Regimento de lnfanteria
1-.1" João F,lippe de Gouvêa, prorogaçâo por quinze dias.
Ao Tenente Graduado,
Ajudante
do me~mo Regiml!nto,
Antonio
Eduardo
Pereira de Azevêdo , quinze dins ,
Ao Alferes do Hegimento de Infanteria
N. ° 18, Manoel Joaquim Cor.
rêa de Lacerda,
quinze dias.

N"

"t?

O Chefe .tatenno do Estado Maior do E~

:;::t

?
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Quartel Genfral na Rua de S. José, em ln de Acifi.fo

+

de 1%7.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Tenente General,
CONDE nA. PONTE DE SANTA l\IAUJ ..4.;
encarregado
interinamente
do Ccmrn.mdo
em Chefe do Exercito t
manda publicar o seguinte:

+
~
'"

t

_

k
~
~
~
•

DECRETOS.
Havendo.se
o Professor de Eloquencia , Geographia , Chronologia e Historia do Collegio Militar,
João Carlo8 da Silva, em vir.
tudo do nccordo permiuido
pelo Artigo sessenta do Docret» de onze
de Dezembro de 0111 oitocentos eincoenta c um, encarregado
do eusino de Direito e Adminiatração
Militar,
disciplina qlle pelo Artigo
quarto do mesmo Decreto era incnmbido ao Professor de Philosophia ,
o qual pelo mesmo accordo se havia encarregado
de leccionar a Aula.
de Geographia,
Chronolngia
e Historia,
que competia ao Professor de Eloqucncia , e como pelo fallecimento
do Professor de Philo! phia , e pelo accordo
consentido na Lei se torna embaraçosa
a ltueral execução do Artigo quarto para o provimento do logar vago por es.
te fallecimcnto , accrescendc
a difficuldnde de se oppresentar oppositor
que e ache instruido eUJ Direito e Administração
Militar,
e conviodo facilitar a concorrencra 00 Professorado do referido esrahelccimcnto: Hei pelr bem Determinar,
que o supra mencionado Professor de
Eloquencia , Geographia , Chrooologia
e Historia,
J~o Carlos da
Silva, seja transferido para a Cadeira de Philosophie , 'Direito e Administração Mlhlar, disciplinas de que tem habilitaçô-s
, e dI" que ha
dado provas na sua regencia,
e especialmente
na A u.la de Direito,
e Adminiilraçflo Militar, a qual desde a sua creaçâo tem scmpre Ieccionado ; encnrregaudo-se
da confecçao dos respectivos Compendios.~
O Ministro e Secretal'Ío de E~tado interino dos Negocios da Guerra, o lenha a.sim cllteodiJ
e faça executar. Paço, em vinte e dois
de Julho de mil oitocentos cincoent~ e sele. = REI. = Visconde
de Srí da JJ(ltldeira.
A ttenorndo
ao merecimento I e serviços do Capitão de ln fanteria
firaduado
cm Major,
Joaquim Pinheir
dosChaglls,
Empregado
110
:E,tadú Maior do Haal Collt~,.io AWitnr' J[(·i por hem Determiuar
que
pas~e a selvir :\.S Minha
,denso O Ministro e Secretario de E lndo
interino
dOI i egocio8 da G IIe Jfl\ , o tenha Jlssim ('ntendido
, c faça execntur. r"Ço, t'lD oilo de A"o.to de mil oitocentos cincoenta
e »ele.
HEI. = Visconde de .._\{i da lJalldcira.

=

__

AccordalU

os do Supremo

~,.)ÓÇ~4- __

Canselho

de Jll~tiça l\lilit

•

r,

ele. Q'lC

{
~
~

I
~
.~

.~
~
<J

~

~
~

(2 )
confIrmam a Sentença proferida em La Instancia,
relativamente
a
Bellto de Mello da Silva Cabral,
Omeial Archivista da ~.& Divisão
:Milita.,., na parte, em que por falta de provn legal, o absolveu de
culpa, que lhe resultou da pronuncia
de foi. 93 v.·, sobre falsificação de cartas,
por COQl ellas defraudar os Socios do Club Vrzience ,
que com pilas jogassarn ; e mandam que seja solto. = Lisbo a , em Sessào de91 deJulho de 1857.
V. de EstrI'HlOZ.
B. de Pernes. =
de Aguiar.
Franzini.
= .B. de Reboredo. = Fui presento ,
Carvalho , Promotor,

=

=

n.

=

Accordam os do Supremo Conselho de Justiça Mititar,
etc. Que
confirmam por seus fundamentos
a Sentença que em 1." Instancia absolveu o Alferee reformado Jaques de Oliveirn Travassos , do crime de
ter exposto na Roda da Misericordia , um seu filho reccm-nascido ,
por falta de prova legal; e mandam que &".in solto. = Lisboa, em
Sessão de !31 de Julho de 18f>7. = V. de Estremes.
= n. de Pernos,
B. de Aguiar."
Frallzini. = B. de Reborcdo,
Fui presente , Carvalho,
Promotor.
-

=

=

Accordam os do Supremo Conselho de Jllstiça Militar, etc. Que
confirmam,
por falta de prova legal, a Sentença que em L," Installcia absolveu da culpa dos ferimentos
que fez objecto da pronuncia
de foI. 29, o Segundo Tenente do 1.- R{'g.mellto de Artilheria,
José
Maria Dias Grande,
e ma udam que seja solto , = Lisboa , em SI'Ssão de 21 dQlJulho de 18b7.
V. de Estrernos. = B. de Pernes,
Franzini. = B. de Reboredo.-=
B. de Aguiar.
Fui presento,
Carvalho,
Proerotur,
"
..

=

=

Sua Ex," o Tenente
determina
o seguinte:

.

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

Regzmento

Conde

=

da P()nte de Santa

de [nfonleria

Maria,

N.· 18,

Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Hegiml'llto de Tnfanteria N," 14, Munoel José Gomes;
pelo ler requerido •
,

Postos e vencimentos mensaes com que ficnrnm (.8 Officiaes abaiXO moncionados
, a quem 110 mez de J ~dl"1Oultimo , foram reguladas
as reformas , que lhes havium sido conferrd~s.
Tenenll'é Corneis éom 38$000 réis , os MUJOH'S de Infanteria,
José
Maria de Bettencourt , , e Antonio de Araujo de Azevêdo Pereira
Pinto, reformados,
primeiro pela Ordc':Jl do ~x~'rcitf) N. o 11<7 do
185;), e o segundo pela Ordem do Exercito N. f>7 de 1856.

°

-*~.-.

l<:m virtllde do A viso do Ministerio

te mez, Sua Ex." o l'encnle

General,

da Guerra,

de 14 do corren-

Conde da Punte de Santa

,

( 3 )

•

.

Maria

manda
doelarnr Aspirante
li Officiijl,
com a firndllllçi\o
de
pTlmci:o
Sargnnto
, por lhe aproveitar
o disposto
no Artigo 37,' do
Decreto
de
de DI'zembro
de 1851,
o Alurnno
00 Ileal Ccllcgio
Militar,
com praça no Regimento
de Infauteria
N." 7, João A.u.
gusto Craveiro
LOp2S.

rI

-~~*-

Ex. & o Tenente
General,
Conde
da Ponte de Santa Maria,
manda d ..elarar
A.spirllnte
a Omeiol,
por se achar comprehendido
nas disp. siçôca das Cartas
de Lf'i de 17 de Novembro
de 18 H, e Õ de
Abril de 1St;', o Soldado
do Hegimelllo
de Illfanteria
N.·lO, João
Francuco
H.eóis do Rio Carvalho.
.
Sua

---.~.-

Licenças arbitradas por tI;olivo de molestio aos Ofjic.aes abaixo tlecla.
rodoe ; e confiruuuias 1>0' Sua Ex. a O Tenente
Genemt, Conde
da Ponte de Sunt« ftlaria.
l!."H, Se sdo de la do me$ proximo panado •
.Ao Major
Gr adu: do do Hegimento
de lnfnnteria
N" õ, José de
13f'lIt'lIcollrt
Athayde,
ciucoenta,
dias para banhos tbermaes
c alais
truturncnto
, a co'nlnr de Q!J do mesmo mez ,
J.:.;m Sessâo de 17 do, diln 7t'teS.
Ao ~rlljor do Corpo de Engenhcria,
Luiz Horcnlano
Ferreira,
'rin.
ta dias pm n faaer uso dos hnnhos do mar na Pcdreneira,
a come.
çar de li> d« Âgosto proximo
futuro.
Âo Cirllrgi:io Mór do IhgiUlellto
de Ln fa n t or in N." 11, Manoel Perei.
ru d~ Mira Franco,
vinte dias para faz e r uso dos banhos
do Olor
na I'edreueira , começando
no dia 25 de Agosto •

Em

Se~á(l

de 21 do dito

me" •

.!to Major do Reg-imento

de lnfalllcria
N" 9, Manoel Ft'rreira
Novaes, Cjuarellta e cinco dias para fazer liSO dOi banhos do
nu Flgueim,
começando
no 1..0 de Setembro
proxlmo }uluro ..

.t;m

de

fi.ar

Sc~s.âo r.k 22 do dito me ....

Ao Cirurgião
Mór do 3. o Ilcgim '11 lo de A rtilheria,
João Lourenço d..,
Almeida
Soure:!,
8es;;enlu dia. para Caldai de Vizella na slIa ori.
gem,
e dl'poi. hdn h09 do mar em Vianna
do Castello,
a princi ..
piar t'm QO de Agosto.
Ao Segundo
'}'cnellle
do 3.° Regimento de Arlilheria,
Joaé Maria,
trintn dins para se trntélt convellientetucntc
.
.Ao 1\lajor (Jovprnador do ('alilcllo de VI. nna, Caelnno Jaié dA Foo.
s~ca,
trinta
dias para Caldas
de Vi zelia Cln sua origem, pnnci.
p-IU ndo no 1. o de Setemhro
prox rmo fUI uro.
Em Seli1lío de CJR do dito me".
Ao Capit:'to do Regimento de Cnvallaria
N.· "', Francisco
Jo~é Freirt" ?e l\liraoda
Pêgo,
quarl'nla
dia~ pUIU fazer uso dai Caldló'\ da.

Rainha ua sua origem,

cooJeçando

no

1.' de Ago&to corrente.

( 4 )
Ao Major Graduado

do Regimento de Cavallaria N.· 7, Barão de
Santa Barbara , Antonio,
sessenta dias para continuar a tratar-ee
cm ares de campo, com principio 110 1.0 de Agosto correnle.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
JO:IO Ferreira Sarmento,
quarenta e cinco dias para trutar-se c faZN uso de aguas férreas e leites
cm ares de campo , a contar do 1.0 Ue Ag-0sto corren to,
Ao Capellão do dilo COI'pO, Jo!é Manoel de Miranda , trinta dias
para \ISO das agllas thcrmar-s externamente
na. sua origem cru Chaves, com principio no 1.. de Agosto corrente.
'Ao Major Graduado do l.Llalhuo de Caçadores N.· 3, José Alves
Pinto dc Azo eêdo , quarenta C cinco dias para se tratar ef.zer uso
de aguas ferreas , a contar do LU de Agosto corrente.
Ao 'I'euente do mesmo BatalLão,
JO[lO Baptista Pereire Cihrão,
sessenta dias para se tratar em ares patrios , com principio no L.· de
Agosto corrente.
Ao Tenente Graduado dó dito Corpo, Antonio Bolthazar dt' Sousa,
quarenta
dias para ultimar o seu tratamento
cm ares de CamjlO,
com principio no 1.- de Agosto corrente.
Ao CilpCllt\O do referido Batalhão, Luiz Teixeira de Magalhüeo, sessenta dias para S'C tratar c convalescer em ares de campo,
a couiar do 1.0 de Agosto corrente.
h'm Seseâ» de 2·t, do dito rne!(..
Ao Primeiro Tenente do 3.0 Regimento de Artilh('ria,
Adelino Candi-do Peroira da Rocha , sessenta dias para continuar a tratar-se em
ores patrios,
Ao 'I'o nente Coronel do Regim~nto de CavaHaria N.· 7 , José _ r avier
de Moraes Pinto , sessenta dias para uso de leites e agues ferr eas em
RrCS de campo,
a contar do 1.0 de Agosto corrente,
Ao Major Govl"rnador da Praça de Caminha,
João PInto de Araujo
Corrêa , sejl~enta dias para tomar b an II0s drs Caldas de Vizella na
sua origem e .em seguida banhos do mar em Ancora.

•

..
Ith,~.Licenças ,.egisfa~as cOJ1~ediclas (lOS o.(fic~aes aha;zo, mencio~larlo.. .
!f.o Citurgião de ~rlo~da (Jfodllll,do do ~\.eóll1lento de Cnvallana N" 4,
Manoel AntonIO Carcino,
trlnt.a r1:as.
Ao T'Cuente Graduado
do Batalhão d~ Clllpdores N .. 9, .l\Iiguel Ma.
lheir,)s Corrê a Brandão,
prorogaçitO por cinco(>l~ta dias.
'Ao Ci-rU1'gião AJudante do lte~imento de Infanteria N: 9, José Corrêa dà SiJ va .M IH"ZI'S, Iri n ta dias.
Ão Alferes do mesmo HegimellLO, José do Desterro,
prorogação
por
trinta dias.
Ao Alfert's addido lÍ. Companhia de Vtllp.ranos dos A('ôJjJ, Fern:l
do do Qucntal da CaOl,na, sessenta dias.
~- I

.."'.
fio .e«r.rcito::::;;r

.".",..._""

O Chefe illlcrmQ do Estado

JJlaior

.(

•

0<--

.,

"4'

'/

•

N.G 7.
Quarlel General na !lua de S. José,

em Q5 de Agosto de lS57.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua,Ex.- o Tenente General" CONU'E' DA
enr-arregado
interinamente
do Commando
manda publicar o seguinte:

PONTE

DE SANTA

em Chefe

MARtA.,

do Exercito

t

Por Decretos de 17 do corrente mez.
Para gozart'm das vantagens de Capitães de 1.· Classe , os M ajores
Graduados,
do Corpo de Engenher,a.
Carlos de Harcrllos Ma~ chado Evangelho:
do Estado Maior de Artrlheria , José Frederico
Pereira da Costa ; do 1.. l{egiruenlo de Arlilheria,
Cyriaco Lopes
Moreira Freixo,
e Augusto Cezar N unes ; do 3.· Hegimento
de
, Artilheria,
Jose Diogo Zuchelli;
do Reg-imentode Cavallaria N," 1 t
FranCISCo Antonio de Carvalho;
do Batalhão de Caçadores
4"
, Jnnquim
Ignocio 1\1ollzinho da Silveira Gouvêa ; do Ite)rimento de
y Infanleria N.· 3, Domingos Thomaz Hib(~lro; e do Regimento de
t. Tnfunteriu N.ob, \Veuct">lnu Antonio Perry da Carnara ; por lhes
aprov ..itur o disposto no Decreto de ..1, do! Jllneiro de 11337.
Baltalhdo de Coçadores N.· 2.
Alfer~ Graduados,
eotn aa.lli'~tlidade
de l de Julho ultimo, o Primeiro Sargento A lumno , Aspirante a Offieial , Carlos Augusto de
Barros,
por lhe aproveitar o Artigo 61.° do Decreto de 11 de De.
zembro de 18;>1; e com a antlguidade
de 23 do mesmo mcz , o
Primeiro Sargento Graduado,
Aspirante
a Official , Julio Carlos
o
de Abreu e Sousa , por lhe aproveitar o Artigo 37. do citado Decreto,
I

N"

ô

Baialluio de Caçadores N.· 4.
'J'enpnte Graduado,
bilidude , Thomaz

o Tenente Grnduado
Antonio da Silva.

de Infanteria

cm disponi-

Batalh âo de Caçadore« N. ° 5.
Tencnte , com a anticuidude
de:JO de Julho ultimo, o Alferes, João
.Maria de Abreu e f.,lo11a, por se achar comprehp.ndido !lOS dispo.
si~ôl's do §.• 4.° do Arueo 9. o da Carta de Lei de 23 de Abril de
lBI;:'.
o
.
•
l1f1lnlhóo de Caçadort'll N.· 8.
Comma,ndnnte
~a 3.& Companhia,
o l\lnjor Graduado
de Infanlcria
em d'ôpon'bthdade,
Allgll~to Corlo~ J\louriio.
.
. Reginu!nlo
de; lufauferia
J\': 5.
MIl.l'lr, o l\IoJor Ue lnflilltcria
em di~ponil>ilidade,
Barão de Bar.
cdJlllhos.

•

+

(i )
Alferes,
o Alferes
quim Ferro.

Regimt;nto de Infonleria N.· 8.
de lnfunteria
em disponibilidsde

Regimento
Alferes,
Costa.

de [nfanleria N.· 10.

o Alfcres de Infantcri

C)

Tenente
Lopes.

Regimento

em disponibilidade

de I nJallleria

Regimwto
Tenente Graduodo,
bilidude , Bernardo

Graduado

]\J ••

, Josê Maria

d

11.

de Infantaria

de lnfantena N.· 12.
de Iufanteria

Capitão da 6.& Companhia,
o Capitão
da de , João José da Cruz.

Regimento

, Antonio Joa':'

COI

disponi ..

em disponibili-

de TI~fdnterta N. o 1,t.

Commanda nte da Companhia
de Duposito,
o Mujor Graduado
do
Fnfauteria em disponibilidade,
Ernesto }hri
da '11 '~I.
Lnact ioid ade ten poruria
O Tenente Graduado
do ll:llalbllO de Caçadores
N: 1), Il enriqno
'I'rcskow , por ter sido julgado incapaz de serviço acti vo temporuriamente , pela Junta .MUi lar de SOlide.
Por Decreto da mesma data, por lhes aproveitar o di'~l)()slo no
Artiao 37 .. do Decreto dr 11 de Dcxembro de ]fl;) L

Regimc1lto dr. Cacallaria
Alferes Graduados,
melros Sarzentos
Augusto T~rres,

N.· 2, Lauceiros

do RA I AlIA.

com n antiguidade
de 8 de Julho ultimo , s Pri.
Graduados,
Aspi ntes n Offrcincs , Frederico
e Carlos Augusto de F,onh's Pereira de l\hllo.

l1"lalltiío de Caçadorc« N.· 1.
Alferes Graduado,
com a reforidn antig'uidacle,
to Graduado,
Aspirante
a Ofllcial , Henrique

Butalhâo

de Caçaúore, N.

o

o Primeiro Sargen ..
Cczar Rolin ,
Q.

Alferes Graduado,
com a antiguidade
de 2::1 de Julho ultimo, o Pri.
meiro Sargento Graduado,
Aspirante a Official , Joaquim Henri.
que Xavier Nogueira.

Batalhâo

de Coçadort.

N.· 5.

Regimento

de Jnfanlerw

N.· 2 •

Alferes Graduados,
com a antiguidade
de n. ~e Julho ultimo, o Pri.
meiro Sargento Graduado,
A pirnn te ii Ofücinl , José Anlonio Bcntes; e com a antiguidade
de li> do, mesmo I,noz, o Primeiro Hnr.
geoto Graduaio,
A pli ante a Omclal,
David AUgU2to de Carvalho Vianna.
.Alfer~s Graduados,
com a anliguidade de 8 de ~ulbo ulti~o,
o Pri.
melro Sarg-ento Graduado,
Aspiranle
a OffiClal, DomIngos 13er.
nnrdino FtJrreira de Sousa .Macrrálh; e com a anliguidude
de 28 do
dito mez, o Primeiro Sargento
Gradua.do, Aspirante a Omclal,

C"rJo~ Augusto Palmeirim.

( 3 )

R~,.,imcnto de Tnfonleriu
AlfclPs Gradllado,
meiro Sargento
Soares.

K." 7.

anll;{uiJ de de 23 du Julho ultimo, o PriGraduado,
Aspirai to a Ofllci<..l , Dauic l Simões
~HIl

fi

Regimento dc Tnfanieria
N, o 10.
Alferes Gra' uados , com a antigutdade
Iolc\!8 d,·.Julho ultirno , os Priuierros Sarsreuto
Grndu: dos, Aspir n tes a Ofücíues , Munocl Joaquim de .:\1:1ltos, e Amadeo Victor de A brru I' unes.
Reguuento
de l nfanleria
1\".· li.
.Alferes Graduado,
cum a a .. ti;;'lidadc de 15 d Julho ultimo , o Primciro Sargento <.ir.l uudo , Aspirante a Ofliciul , Camillo Augus«
to Rébocho,
~Il:l

Gel

Ex.

rminu

:z ",

Tenente
o s ·"uilltt·:

-·00"Gcncral,

a O

Conde

da Ponte

de Santa

Maria,

J"

Rrl!úJ"cnlo
de A,·tilhCt'ia,
Tcncute , (l J1FI"?iM Tenente
do 3:
{.'gimento
de Arti.
lherin , José Autoni«
:Malaquia d- Almeida e ~;i.
J((_~,metll() de Infautcria
1\'.· 10.
'l'cllente,
O Tencute
do ltcgilll ..nto de Intauteriu
N." 11, João de
J. cl!o Côrte ltcnl,
pio pndir,
Rc:gil/umlo de Infonteria N." H.
(~,lpit:IOGradulld
,o (' pi!ii" Gruduad» do He~imcnto de Infanteria ~' ." 10, José Vicente Consuludo , pelo pedir,
jl,ifU"i,u,

-.>~
Em virtud dos Avisos do Mínist~rio da Guerra,
de 18 do corren·
ti) m~z,
Sua E ." o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa
l\hria,
mundl declarar Aspirantes a Officiaes,
com a Graduoção
de
prtmeiros Sdrgcnt'jo},
por liles aproveitar o disposto no Artigo 37." do
Decreto de 11 de D",z"Olbro de 1851, os Alumno& do Real Collegio
MiLtar,
que ai aixo se Sf'''UCrn :
José Mari
P<!rcirt~ de Ca~tro, com praça no Datol1lão de Caçadorea

N.· 5.
.Monoel Jooquilu
IlIfanleria

L ~ ••

Pinheiro
16.

das CUIlSIlS, com praça

_.~.'---

no Regimento

de

Em virtude dos Avi os do .MlIli terio da Guerra,
dI' 21 do corren·
tI! mllZ,
'ua Ex." () Tenente General,
Conde da Ponte de Santa
.M:uÍ.l,
manda drcl rar J\spirantcs
a Otllcia s, com a Graduaç;lO de
prullcir(l. S:Hg'elltos,
por lhe. aproveitar o di posto no Artigo 37. o do
D~creto dll II de Dl'zembro de 13f>1, O!l Alumnos do Real ColIl'gi
l\ltlttar,
abaixo mencionado.
Au~u~to C~zar l~erreira de .Mesquita,
com praça no UcgimeDto d
(Juvalhmo. N." ~ t LanceiJ'o
dll ftAllilU.

(4 )
Custodio José Guilherme
Ferreira Durão,
Thomaz Julio da CosIa.
Sequeira,
Antonio Maria Celestino de Sousa , Adriano Augusto
de PIna Vidal , e João ]~dl1ardo Teixeir
Dcria , com praça no
Batalhão
de Caçadores N. o 5.

---.~.---

Lic(!nças arbitradas po,. motivo de mo/estia aos Offictae« abaixo tlecla.
radm , e cmifi,.maàas TIO" Sua Ex. a O Tenente General, Cond«
da Ponte de Santa Maria.
Enl Se.~sâ()de :10 do mc~ proaiim« passado.
Ao Sr. Coronel do Bfltnlhii
de Cnçudorcs N.· 4, José Antonio
de
Sequeira,
sessenta dias para uso dI' banhos das Alcoçanae e depois
do A rsenal , a ('omeçar no 1.o de Setern bro proxi mo fut ur o,
Ao Capitão do me,smo Batalhão,
João Pedro de Mplldol1ça,
quarenta dias para liSO de banhos salinos, a começar no 1: d Setembro prox irno futuro.
Ao Ca pitâo do refendo Corpo, Thomas Bernardino de ,,11o, qunrenta dias para uso de banhos salinos, a contar de I: de Agosto
corren te,
Em Sessão de 6 do corrente me'!:..
Ao Major do Rrgimento
de Cuvu llaria N." 8, Joãn dr Almeida ela'
Cunha, quarenta dias pafa fazer 11>0 dos banhos sulfureos em .Mt\uteigos, a contar de Ui do pres-nte mez ,
Ao Major Graduado
do mesmo Reg imeuto , Joaquim José da Silva
Castello Branco,
trinta dias para Uso de aguas férreas e aH'S de
campo.
Ao Capitão G ranHado do Batalhâo
de Cnçndores N" !), Antonio
dos Santos e Almeida
Tavares,
quarenta dras paru uso dos banhos
tharmacs de Vizella na sua origem.
Ao Capitão
do Regimento
de Iufantcr ia N: 6, Manoel Joaquim
Gomes dos Santos,
trinta dias para fazer uso das aguas tuerruues
de Vizella inter namente na sua origem.
Ao Alferes do mesmo I{egirnenlo, Antonio José Villar t trinta dias
para fazer uso dos banhos do mar na Fóa,
,
•
Ao Tenente Graduado
do H.f'glrnelllo
de Infunteria N. 10, l\tanOE'J
JClsé. da Fonsêca , trinta
dias para II~O dos banhos thcrmaes de Vizelia na sua ong ln,
,
•
,
Ao Alf'er<'s Ajudul1(p. do dito RegImento,
A,ntonlo da Costa Dias,
vinte dias para liSO de banhos do fiO (' IIHll8 IfI Iam ,lItn.
Ao Alfer<'s do referido Corpo,
Adolfo 1\1anoel Ferreirll J~ Seahra t
trinta dias oara se tratar.
Ao Allditor dá 4,." Divi~~LOMililar,
F(llIIrisco de OI'vl'ira Pinto, dncoenta dias para se tr lar e fazer u.o dI! banhos do mar.

J'

O Chefe intmnQ

do Eslado .MiJio,. ~o E~

-"
~~

..--/
~

I.

N.~8.
Quartel Genet'al na Rua de S. José, cm 31 de Agosto de 13;)7.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Tenente General,
CO. D~ DA
encarregado
interinamente
do Commando
manda publicar o seguinte e

PONTE DE SANTA. MAR;\,

em Chefe

do Exercito,

DECRETO.

Hei por bem reformar , na c. nformidade do Alvar.í de dezeseis de
Dezembro de mil setecentos e no ve n tn , o OtfJcial da Sf'gunda Classe da l'epartiçao
de Liquidação do Ministerio di! Guerra,
Felisberto
José Ramos , por assim o haver requeriJo,
e ter sido julgado incapas
de serviço activo, pela Junta ~.lililar deSaude que se reuuio no Quar«
tel General da terceira D ivisào Militar, ern vinte e seis de J unho ultimo j ücundo addido ao t -rceiro Batalhão de Veteranos,
como dispõe o Decreto com força de Lei de dez 'de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e um. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocial
da Mannha e do Ultramar,
encarregudo interinamente
dos Nogocios
da iuerru , o tenha nssirn entendido e fElça executar.
Paço de Cim·
tru , em onze de Agosto de mil oitocentos cincoenta e sele.
ItEI.
rucondc
de Su dlJ Bandeira.

=

.

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

=

Por Decreto de 9 do fileI pro.rimo parsado.
Para ter as no nr.is de Clrurgiào Ajudante d S Corpos do Exercito",
sem direito a vencimento,
salvo nos casos do qUf' tratam a Oi dern
N.°4,7 de 19 de Setembro de 1835, c Artigos 2~.0 e 98.° do Rcgulamento Geral do Serviço d. Saude do Exercito de ~ de Dezembro
de HI.Y~, o Cirurgião Civtl, José .\ugusto Nogueira Sampaio.

Por Decreto de 23 do dilo me".
E'

melbornda n reforma cm Cirurgião de Brigada:
ao Cirurgião de
Brig d (lI UUURUO,
roformado , addido ao 1.° Batnlhão de Veterauos , .Josri i utnnio de A breu, em conformidade
com os pareceres da Cornn i ';:\11 creada por A vi o do 1.' de} gosto de Inúf>, emittidos cm 18 de Março. e 29 de Maio de 18;)(j, e da Commissüo de
'G uerra da Cam Ira dos Srs. Deputado
do 1.. de Junho do corrente BUClO.
PO'f' Decreto« de 13 do corrente mel.
l/ala/lllÍo de (;'a~ado,·es N.· ~.
Cirurgirio Mór, o Cirurll"ião Mór Graduado do Batalhão de Engenuelros,
,'r.lnci.co Lo"'p s dn Cunho Pessôn.
Ref1';meul() de lllj'ontl:ria
N.· 19.
Cirurgião
Ip. ~r.ignd~ G raJu.ldo,
o Círur;.:-irlo de Brigacia Graduado
eUI dbponLoLhdauc,
Manoel de hlmcid.l Ferreira, MUlo •

•

( ! ),
Por DJc.rdo de 20 do dilo me~
Hospital Milita" 'lJerlllancnte de Lisboa.
Cirurgião interno,
com a Graduação
de. Cirurgião Ajudante,
accesso , e- em quanto desempenhar
este logur , o 0irurgião
legalmente habilitado 2 Norberto Antonio Gonçalves Lima.

_.~*---

SE'rrI>

Ci"ílt

-

PORTARIA.

=

<h'-t. :t-. ~
Ministerio da Guerra,
Repart ição da Çontabilidadc',
~.......
f .~I~ ~... vendo requerido alguns Officiaes do Exercito,
que achando-se

' ~ 1;

= Tl'a ... ~

I

na dis» ~. t'(
\'"
r~~.ponjbilidade,
foram ppssados ao serviço activo,
qu~~ se lhes llbonna."~
1'-> se por conta de seus soldos certas quantias pam. se proverem de no- J ~
~,s) j ~ vo~ uniformes;
e convindo
estah~lecer ~A tal i espouo Ilm~ rE'gm E'qlli-~ ~
'~ ~ ~ ~
tauva , Manda Sua Magestade EL RI'. [, pi-I« Secretario de E.taoo
: 1
~~ ~
dos Negorios
da Guerra,
qllo. se abo 11I' para aque lle Iun por adian.':;:
J
1II\ ~ \." ( tame nto , até á, quantia
de quarenta
mil reis = 4.0$000
aos Olft."'\
'\
~ ~1' ~ ~ eiaes que a8si~ o requererem
e que tiverem est ad na drsponibilida~
~.\.Xl~ , de durante dOlsannos,
svrn que otivl's·em
pedido ou parn essa 8illlf\·ri j
ção houverem sido mandados
por cnstijro ; na intf'IIigcncl!\
dé qlll' o ~.\_,
. " ~ ~ adiantarnrnlo
que f>C lhes fIZer, será desl'onllld()
tn~malmenlo
pela~ I:;l
~
~ ~ 1i"'5tll parle dos sous futuros
vencim~nto~.
Paço, em Q~ _d~ AgObto de~ ~
"f 7-1857. = Sá dú Bandeira.

\ 1 ~ \,

I

=

-,'I'~
r

.~.-----

i '~
~

Sua Ex.a• o 'f.en('nle General,
Conde da Ponte de Santa Maria ,lnnnda
declarar
o seguinte:
I,u Que o Tenente Gradllado do Regimento de Cavallllria N. o !),
Joaquim Procopio
Callhão,
E'xf'Tcêo IlS fUllcções ue i\judant"
no re·
ferido C<HpO desde 17 de Julho ultimo.
2.·
Que JOié Antonio Malnquias
de A 100",ida e Sá, passado do
3." Regimento
de Artilheria
para o 1.0 Regimento,
('<,la Ord(:m do
• Exercito N.o 7 de 2;).de Agosto correntE',
t' ~egllndo
'f('nenlE'.
3." Que o Tenente Grad~lado
do Bfllalhrl(l de Caçadores N" 9,
Lili? M ria Pires da Gama,
gozou sómt'lIte vinle e Sl.'t<, dias da li·
cença regislada que lhe fui concedida
pela Ordem do .Exercito N"
13 do presente anno.
,
4.0 Que o Tenente
Gradllado
do negllnenlo
de Infanlerin
N"
12, Antonio Joaquim Correa
Monçtlo, ,g-OZOIl s0menle vinte f' qua.
tro dias da licença registnda qlle lhe fOI concedida, pela Ordelll do
Exercito N" 9 do corrente anno.

-*~

........
--

Em virtudE' dos Avisol do Mínisterio
da Guerra,
dI' 25 do corren.,
t(' mez, SlIa E"," o Tenente
Gt>nerAI, Conde da Ponte de Santa
.M ar ia , manda dt>clarar lhpirantes a Omcillt>s, com a GradUAção de
Pruneiro~ Sargentos,
por lhes aproveitar o dISl~OIlLO no ArLlgo 31,· do

•

t

( 3 )
Decreto de 11 de Dezembr.o de 1851, os Alumnos do ficaI CoJlegio
Militar , que abaixo se seguem:
Eduardo
Ernesto de Castcllo Branco,
com praça .no Regimento
de
Infanteria
N.O 1.
Alunoel de Azevêdo Coutinho,
com praça no Regimento
de Irifanteria N.· 15.

---.~~.---

Licença. arbitradas por motivo de molcstsa 0'011 Offtc.ae,. abaie« Jeclb.
• rodos , e confirmoaas
])or Sua E», a O Tenente
Geut1"al,
Cunde.
da' Punli de Santa Maria.
Em Se •.~áo de 6 do corrente mel.
Ao Major Graduado
do Regimento
de CavaJlaria N.· 1, Francisco
de Sousa C. navarro,
quarenta
dias para mo de banhos das Caldas da Itainha na sua ori"'em, 1\ contar de 16 do corrente.
Ao Alferes Ajudante
do mesmo Corpo, Jo sé Joaquim Casqueiro
, quar ntn dias parll uso de I anhos de uinr , começando cm 24 do corrente.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N: 6, Manoel José Fernandes, s -ssen ta dias para se tratar em ares patrios, e fnzer UiO dos
banhos de mar na Povoa de Varzim,
a ('OlltlH de 16 do corrente,
A'o CnpltllO do mesmo Regimento ,. Jusé l\l aria de Mornes Mendonça,
4
qllarl'nln
dias para uso de hanhos de mar na Povoa de Varzim,
('0111 principio
rrn 10 do corrente,
A() Ce pitâo Grodlludo do referido.Oorpo , Domingol! Joaquim da Sil.
. \'11 Bnrhoza. u inrn dias. para se tratar.
ko M njor do Regimento de Cavullarta
1,.0 2, Lanceiros
da,ItAINIlA,
Gu.lherme
Fr ancisco de Almeida da Silva, sessenta dias para fazer
11;;0 d,18 Caldas
de Viu·lla na sua origem.
Ao A Iferes Graduado do mesmo H.egimento,
José Raymundo
da
Palma Velho, !>f'sseotn dias para se tratar cm ares patrios.
Âo Alferes Graduado
do referido Corpo,
José Bernardo
Ribeiro,
trinta dias para fazer uso dos banhos do Arsenal.
Ao Alfl'r,'s Graduado do dito Regimento t .Ferllot1do Auguslo Sch»
wulback , quarenta
dia para se tratar.
Âo Alfert's GrAduado do mencionado CMpO, Pedro Coutinho da Silveira Hamos , q uar e n t a dias para se tratar.
Âo Alfert·s do Regimento
dcCavallarin
1\'.0 5, Jorge Guilherme Lo.
bato Plr('s, sessenta dia9 para se tratf\r.
Ao Tenente Ajlldant(·
do Regimento
de Infanterin
N" 4, José Noglll'ira de Sá, noventa
dias paro se tratar.
Ao :' If(>res do mesmo Regimento,
João SarJillhade
A nclradf',
trinLa.
dl~s 1~Il~a liSO d(~ banhos slIlfurosos Ilftificiaes
no seu qUlIrtl'1.
Ao Capilar> Gradllad'l do Hegimento de Infantl'rin
N.· la. João Antonto Alfonso Vianna.,
quarenta
dias p:na m.o de banhos de mar,
na .P.o\'oa de Varziol, comesando em
do presente lJ'lez.

~o

(4 )
Ao Capitão Graduado
do referido Rt'gimento,
Diogo Antonio Rodrigues da Cruz, ciucoeutn dias pau se tratar,
e fazer uso das
Caldas de Vizella na sua origem.
Ao Alferes do dito Corpo, José Maria Castello Branco,
eincoenta dias
para se tratar , e fazer uso de banhos de mar na Povoa de Varzim.
Ao Alferes Ajudante do Forte de No~su Senhora da Graça, Antonio
Luiz Barrnbino , trinta dias para uso de banhos de mar, a principiar do 1.- de Setembro proximo futuro.
Ao Major Graduado de Lnfanteria cm disponibilid
de, Ernesto Maria da Silva, trinta dias para fazer liSO dos hanhcs de mar.
Ao Auditor da l ." Divisão Militar,
Miguel Osorio Cabral,
sessenta
dias para se tratar.
Ao Capitão reformado do ~.o Datalhão de Veteranos,
José Henriques
Bustorf , Ilessenta dias para uso interno das aguas das Caldas da
}tainha na sua origem, e em seguida de banhos de uiar,

---.~.---

Foram confirmadas pelo Ministerio da Guerra,
as licençns arhi.
tradas pela J unta Militar de Saude , aos Empregados
abaixo meneio.uados,
Em Seuáo de 2 do mes p,.oxzmo pas,wdo.
Ao Contador
do Arsenal do Exercito,
Francisco
de Paula Isidoro
Alves, sessenta dias para se tratãr em ares de campo.
Em &s,áo de 16 do dito me~.
Ao Thesonreiro do Arsenal do Exercito,
Fraucisco de Meirelles Pinto, sessenta dias para 1190 de ares pntrjos,
Ao Ofliciol de 3." Classe do mesmo Arsenal,
!João Maria de Sena
Jenochio,
trinta dias para uso de ar~ de campo..
Em Se,sâo de 6 do corrente meto
Ao OOicial de 2.& Classe da Repartiçâo de Liquidação do mesmo 'Ii.
nisterio,
Antonio José Gomes Dourado.,
quareuta
dins pura uso
externo das agllas das Caldas da Rainha na sua origem.
Ao Aspirante da lteparti~ão
de Contabíl,idnde do referido Minist. rio,
Henrique Eduardo Leite, quarenta dius pll~a se tratar.
Ao Ofücial de 2," Classe do Arsenal do Exercito , Antonio Satyro da
Silva, q\larenta dias pam se tratar.
Abs Official's de ,1,." Classe do mesmo Arsenal
Joaquim José da En ..
carnação
Delgado,
e Damião Antonio dai> Neves Franco , quare n ta dias a cada um para se tratarem.
Ao Pagador Gera! que foi do cx tin to i\ rsenal das Obras M .liiares, n ddido ao Arsenal do Exercito,
Joaquim da Costa Pereira,
trinta
dias p~ra tie tratur.
o Apontador que t'üi d0 mesmo extincto Arsenal,
Arnaldo
qoes, trinta dia~ para ultimar o seu tratamento.
/~

O Chefe inlet'11lo do Estado :llJaior do Jt~(rcito ;::::
7

Quartel General na Rua de S. José, em 4: de Setembro de 1857.

ORDE"'! DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Tenente General,
CONDE DA
encarregado
interinamente
do Com mando
manda publicar o seguinte:

PONTE

DE SANTA

em Chefe

MARX!,

do Exercito,

PORTARIA.

=

Ministerio da Guerra.
Repartição
Militar. = 2.& Secção. =
Sua Mageitlld~ EL.REl,
Allendendo
a qlle o Alferes do Regimento
de Infant-ria
N.· 2, Graduado
em Tenen to , À'ntonio Maria CarTasco Guerra,
se acha desde 15 de Janeiro de lH[)á em Commissâo
fazendo serviço no Estado .Maipr do Collegio Militar,
tendo sempre
desempenhado
os seus deveres com intclligcncio
e ponlualidade:
Ha
por bem Determinar,
ppla Secretaria
de Estado dos Neg ocios da
Guerra que em quanto não se realisar o disposto no Artigo 24.0 do
Decreto de 11 de Dezembro de 1851, e de qlle depende o preceito
do Artigo i'JO.· do mesmo Decreto,
passe interinamente
a exercer,
o
com os respectivos vencim en tos o logar de Ofticial do Estado Moior
do referido Colle~io.
vago pelo despacho do Capitão de Infanteria,
Graritlf1do em Major, .J~quim
Pinheiro das Chagas. Paço em fJ.7
de AgOdtO de 18';7. = Sá da Bandeira.

Sua Ex.
determina

o Tenente
o seguinte:
&

-.>ó\.~.General,

Conde

da Ponte

de Santa

Maria,

Regimento de Cavoüort» N. o 1.
Capitão da 4.a Companhia,
o Capitão do Regimento
de Cavallaria
N. o 3, Eduardo
José da Maia;
continuando
na Com missão em
-qlle se acha.
Regimento de Tnfantcrio N" 7.
.
COpil;W da Companhia
de Deposito , o Capitão do Rf'g'imf'nto de lnf'auteria N," 18, Manoel Jo.é Atl'.wao Viannn;
pelo pedir.
lierrimenlo
de Inf'ante ..ia N. - 14.
CopitrLO Graduado ,
Capittlo Gr~duado do Regimento de Infanteria N.- 17, Stirvulo Maria Alv('ã; pelo pedir.
Ref7'tmellto de Jnf'anferia N.· J6.
Commannnntc
da,:t.';Companlllo,
o Major Graduado da6.a, D. Luiz
de l\lacorp.nhas.
Cadpil~o ún 6.· Companhia,
o Capitão da 4.&, Joaquim Felix: Pinto

"o

e Sousa,

Re!(imellto
de I"jal1lcr-ia N" 18.
da 2 • Compllnhin,
o Major Gradundo
•to de Iufan teria N.· 7, S\!uasllão Teixeira Carrascosa

'ommnndantl'

•

do Rp~imen •
; pelo pedir.

•

( 9)
Addido , o Major
cisco

1.. /1nlalllllo de Fet ernna« •
, addido ao Q! Batulhâo

reform.ido

-.~'--

Leottc.

, José Fran-

Em virtude d" Aviso do MiuJblt-rio d a Guerra,
de 27 dI' A"'ost
proximo findo , SII,l Ex." o TI-'Ilcnte GCllerul,
Cond ~ da Ponte de
Santa Maria,
manda declarar
I\s;>irautr
A (Jf1jcial,
com a Grarlllnç:to
Sargento,
por lhe al)r( voitar o disposto
no Artigo :37. d
de II de Dezern bro de 1851, o A IUl1Ioo do R('ld Collegio
:M ilitar, com praça no Batalhão de Caçadores N" 'Z, Joaquim A uguslo Monteiro Gomes.
de

0

Prrmeiro

Dccn-to

Em virtude

do

-.~.-

do l\1inislcrio da Guerra,
de 28 de Agosto
proxllllo findo, Sua Ex." o Tenente Gcnoral , Conde da Ponte de
Santa ~Lria,
manda -declarar ihpiran'e
fi O!licial,
com a Grodúnçâo,
de Primeiro S .rgellto, por lhe IlprOVf itar o disposto no Artigo 37.' do
Decreto de 11 de DCZI-'IIlbro de ]851, o AllJrnno ii..., Bpal Collf'gio
.Militar, com praça no Hegímento de Oavallariu N.· 1, Fruncisco
.Augusto
de Almeida Pmheiro,
Avis')

-.~.---

Accorda.m
os do Suprem')
Con-elho
de J us iça Militar, etc. Que
rpvIlgam a Sentença
de La Instancia
que absolveu
o H~o,
Alttonio
XavlPT de Pina , Alferes do 1.° Butnlhão de Vetcranos , do crime de
injuria comrneuida contra A ntnnio Joaquim
LO)1('s Ccrdciro,
1\Jnjllr

do mesmo Corpo, e slIa mulher: por quanto ltilO só THI'lb d"poilllen.
tos das testernun has foI. e foI. ; ma. olé po lu co r.Iissâo do Héo se.
próvo que este maia de uma vez, e na presença de li ffere nres IWSSOUS
reprodusio
o facto .injurioso,
c offensivo
de honra do d to M'ljor e
sua mulher, devendo
a ,.iml"ps rcproduc~'ào
d'psse fueto considl Tur se
criminosa em vista da expressa,
e milito claro di~p(.içito <ln Artigo
4.07 do Codigll Penal, que lião podia clpj ·ar d(' sl'r 111'1,1 cada ao dito
Uéo, bem colllO a pl"na ali ('onJminada:
com ebl~ fUIl<lIlOlpn(o jll ..
gam por lan~o provada ? a:-~tJS!lÇrlO; ,alle,ndl!IHio porém AO l!'lIlpO de
prisilo, que o rn('smo H('o Ja tem sofrido JIII:.!'lllll lalllhplll
com "lln expiada a culpa,
e mandam que seja posto em I heldadp.
t'&hon).
em Sessão de II de Agosto de 1357.
U. de Pl'rtll'~.
=
V. da Granja. = Costa Carvalho.
Castro.
Fui prl~.enlc, Car.
valho,
Promotor.

=

Sua Ex."

manda

declarar

o Tenf>lIlc (.i ener:r;'úollde

=

=

=

da Ponte

=

""ps.

de San ln 1\J uria"

o ecglllnte:

(~Ile o AlferE'~ do [tf'gimpnto
deCovnllaria
N."7, José dI' AI.
meida 1\101/0 e Castro, gol.Ou .ÓmPlltc ll'lI!Tpnta e novE' dil's da 1,,,
cença registada que lhe fOI concedida pela Ordem do Exercito .N"
19 do prescll te ().1l110.

f

( 3 )

---.~.---

Lie~tlflJ' arbit,.ados 'lor motivo de molestia aos Offie,aes abaixo tlecla.
rada«, e cm,fi,.rnadas por Sua Ex. a O Tenente
General , Cuwk
da Ponle de Santa ftlaria.
Em Se~aâo de 6 do me~ rWflximo passado.
Ao Major do Batalhào de Uuçudore~ N" l , li rancisco José da Silva,
sr-ssenta dias para banhos das Caldns da Raillha na sua origem.e
depois de mar.
Ao Alferes do mesmo Batalhâo , D. José l'diguel d-a Silva Peesanha ,
sessenta dias para se tratar
Ao 1\ Ifeles do Batalhâo de Ullçarlores N.· 2, Augusto Cez ar Bon de
Sousa, sessenta dias para se trurar •
.Ao Tenente Gradlludo
do He!;imento de lnfanteria
N.· 2, Fuanciaeo J\ugu~lo de Figueiredo Fe io , sessenta dias para H' tratar,
Ao ') euer.te Graduado cio dito RrgiOlento,
Francrsco
Bernar dino de
Sá Magalhães 1 sessenra dias para se tratar tom ares de cumpo c fa·
zer uso dos ba n hos de moro
Ao Alferes Ajudanle do referido Corpo, Pedro Leopoldo Fatia da
Fonsêca , sessenta dias para se tratar,
Ao Alfrres do mencionado Hegimenlo,
Antonio JoséGonçalvcs
, trinta dias para fazer uso dos danhos do Arsenal.
Ao AlfNI'S do sobredito Regimento,
Augusto Possollo de Sousa, sessenta dias para se tratar,
Ao AI"erE'S do Hegimenlo de Infantcria
N.· 7, Antonio Maria Soa-,
res Pinto, quarenta dias para se tratar.
Ao Capitão Graduado
do Regimento
de Infanteria
N.o 10, José
l~dllardo da Costa Moura , trinta dias para se tratar.
Ao Tvnente Coronel do Regimento
de Intanter ia N: 16. Jos" Marçal de Oliveira,
quarenta dias para fazer uso dos banhos doEstoril,
Ao Assistente cidl do Comruando em Chefe do Exercito,
JIISP JoaqUim Wenccshio Leal, quarenta dias para fazer uso dos banhos
de mar.
Ao Cirllrg-ião Mbr reformado addido ao 1.0 Dntalhão de Vetf'ranOB,
José Maria Guedes,
<Íuar('nta dills para fazer uso dos banhos das
Caldas na Rainha l1a sua orig'(·m.
Ao Cirurg tLO Ajlldante, reformado addido ao 3.0 Batalhão de Vele,..
Tonos, Julio RodriguE's LOllzada, trinta dias para f81.",r \ISO dos banhos de mar na Povoa de Varzim, começando
cOI 16 do dito mez.

~

,~~~

'~~{
~ ~

~ ,~dt)btacudas.

~

~.

~~

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

Sua Ex." o Tenente General.
Conde
manda publ.car o icguillLe Modelo paru

da Ponte> de ~(lnta MMia,
conta do pret da~Q~
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N.G 10.
Quartel Genet'al na Rua de S. José, em 11 de Setembro ele 18:>7-.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex." o Tenente General,
CONDE DA PONTE DE SANTA,MARIA ,
ilncarregado
interinamente
do Com mando em Chefe do Exercito t
manda publicar o seguinte:
DECRETO.
Hei por bem reformar,
na conCormidade do Alvará de dezescis de
Dezembro de mil setecentos e noventa,
o ()ffici"l de primeira Clane
-da Repartição de Liquidação do Minister:o da Guerra,
Manoel Ferreira (~lIigues, por assim o haver requerido,
e ter sido julgado incapaz
de serviço activo, pela JUllta .\Iilitar deSaude que se reunio no Qunrtel General da terceira Divisão Militar, em vinte e oito de Abril último; ficando addido ao terceiro Batalhâo de Veteranos,
como dispõe o Decreto com fórça de Lei de dei de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e um. O dinislro
e Secretario de Estado dos Negoclos
da Marinha e do Ultramar,
ncàrregado interinaRl nte dos Negocios
da Guerra,
o tenha assim entendido e faça evecutar , Paço de Ointru , em vinte e seis dê Agosto de mil oitocentos cincoenta e sete,
UE!.
ri,eonde
de Sá da Bandeira,

=

=

-.~---

Por Decretos de 81 cje .Agosto ultimo.
Para g()z.arem do beneficio da Carta de Lei de 1:' de Julho de 1856,
o Cirurgião de Brigada Graduado do Batalhão de Ca adores N.· 6,
Joaquim Baptista Ribeiro;
e oCirurglilo Mór do Regimento de lnfanteria N. o 7, l\llguel A ntonio da Conceição Dantas,

>óC"-(.---

--1t

AVISO.
Ministf'rio da Guerra.
Repartiçâ
Militar.
i.a Secção.
III.· e Ex.· Sr. = Tendo o Brigadeiro,
BarrLO da Batnlha , por falta •.
de que era accu ado durante o seu Governu na Praça de S. Julião d.
Barra,
respondido
a Conselho
de Guerra,
e te reputando en'i. 01
crimes de que era uccusado ; e 8S Justiças Ci,í- os ..nieos 1'riblln.oe.
competenlea para conhecer delle , annullou o Proeésso por iNC01llpetencia de meio e mandou que f, sse remeUido á. Allthoridadl'l
Crimin aes COlllpct ntes para o orgunib rem cm fôrma d vida. O uprem
Conselho de Ju liça filit r cOllformoll-se com ~stB deci âo , e inalamrando-se o P~océn() perant
o Jui» d.o 3" Di,trirlo CrimUl81, foi por
este pronunciado o r fendo Brigadeiro,
q\le nggrn1ando desta pron.ullclo t () )leve da Hd çãn o Accordam que o ttJandóo despronun.
elar com o fUlldilm"nto dI' 'lue ()crime de qUf! tora accllMJdo era me,.o
c e;z;clusioamente Milita,.,
e que por iuo n o podia b ver ~dt"'tm
•

=

=

•

=

(! )

to- algum Civíl,

mandnndo-se
dar baixa na culpa,
e remeuer amuo'
os Processos
á A uthoridade
Militar
com peten ti'. Recorrendi>
porém
deste Accordam
o respectivo Delegado para o Supremo
Tribunal
de
Justiça, por se tratar de questão de competencia,
foi ali dcrll'guda
a
revista, por não haver fundamento
legal para a sua conct!ssân.
Em vista de aimilhnirte
conflito
lle;ativo
da Jurisdieçào
entre 06
Tribunaes
Civis e J\1jlilares,
Sua Magestade
EL.ltEl:
Considcran.
do que o Supremo
Tribunal
de Justiça lendo em virtude do recurso de
revista conhecido do Ptocésso criminal,
que foi instaurado
contra o
mencionado
Brigadeiro,
e p1'oferido sobre ell« uma decisâo,
poderia por qualquer outro rlido conhecer' e resolee» de novo, como é
de direito:
Considerando
que os Confhcros
dp. jurh,d;cc;ão
njio pódem
levantar-se
depois que qualquer Stnlenfa 'JiaSSOt~ emjuigado
e se tornou dcfinitiva ; couro é expresso
no Artigo 111 do B.egulamenlo
do
Conselho
de Estado
de 9 de Janeiro
de] 850, e que t'lmbem
se deduz
dos Ar tlg os 383, e 743 da Novíssima
Rcfór ma Judicial;
e que 1I0S
Procéssos pendentes se virifica a circunstunciu
de haverem
per corrrdo
cada um de per si a escála da J urisdicçâo
Civí] e Mtlitar,
orrliuaria
e
.oxcepcional
fim lodos os gráos ; decidindo-se
suuta ; que o crime IHguido Na Civíl , e fundamentundo-se
a decisão
naquello que o crime
ela lJhl1tar e que q.evcria ser julgado
Militarmente:
Considerando
q ue estas decisôr s foram preferidas
pelas Jurisdic,
çôes ultimas e superiores Militar e Civil; e que não havendo
no Helno
Tribunal algum superiur áquelles , que possa emendar- lhes, ou corrlgir.lhes
tU decisács ] é ev dente
que as preferidas
nos Proceseos
de
que se trata o fôram assim em ult'ma instanclCs, e por tanto t'ln ler.
PIOS de não poderem
ser modifIcadoi
pelo levantamento
do con:Uirto,
que ainda quando interposto
o viria a ser f'xtemporflfH·alllentc·.
Considerando
mais que a letra da Novissima
Hl'fórma
Judicial,
( Artigo 20) favorece
a doutrina
expendlda,
e é conl'orml' colll li le.
tra do Artigo
131 § 3.· da Carla
Constitucional,
qw' ape'lla!> dá ao
SuprPlJlo
Trihunal
de Justiça
compc>tcncia
para conhecer
tl rlecl(fr
dos cllnfliclos
de .Jurisdicção
que se le"olltarem
entre as i{plaçõps:
Fmalmente
attendendo,
a que haVt'lldo os Tribunae& CIVÍS e Militares decidido
diversamente
a q'H'Eltão de cornpt'tencia,
Oll lpndo.se
rl'cusado
a C'onhecer do Procésso,
lli\O pód'admi
lir se qllfl o Mililar
prOCf's'Hldo.
fique perpelllaWl'lIte
em umll ('~pccic de 2ntcrtl'icçeio, por.
qu~ IS TflnulIOC>s s recusam
o jlll,.:á.ln:
pur lWIIl O Me'SQIO Au_
gusto Sen hM. COII r'lrrnado.Se
com () parect'r
da S('er:i\o Ad m inist ra·
tlva d .. COllselho
dI' Estado
exarada
t ln Consllllu
de 26 do mez pro"imo pass .d". D('lerOJlflar
qut' SI' IHj'IIn por flllrlCls os Procéss,'s
relativlls ao Brlgodtmo.
Bar;to da B .talha,
o qunl fll'aní apto Ilara o
ol's"mrwldlCl
do S ·rviço parn qu<, fór dpsil!narlo:
O que dl,Ordl'lIl
üe

1'''0

na

Sua ~\hgestade

.BL.REI

COlllOIUllico

a V. Ex..a pur~ 01 tini couve-,

( 3 )
nientes , e em rE'~ro~la· ao Offici« expedido
em 18 de A bril ultirno ,
pela Q.& Secção da H.epnrliçào
Central
d·p.,~e Commando
em Chefe.
Deos Guarde a V.Ex.& Paço, em Q dc Seternhro de Hlf>7.
Sá dtl
.1J[1lldcz"ra.
= 111.0 e Ex," Sr. Command i n te em Chefe interino do

=

Exercito,
•

Sua
determina

Cirurvifio
NU~lO

Ex"

o Tenente
o seguinte:

-.~~._-General,

Rceimento
o

Conde

da

Ponte

de Tnfonieria
.

N,

o

de Santa

5,

Mór,
o Cirurgião
.Mór do H.egimento
de Infanteria
Victoriuo
Pinlo Cerqueira;
pelo pedir,

Regimen]o
Commaudante

gllllcnto

de Infantcria

1 '."

Maria,

N," 1IJ,

9,

da Co'mpslIlltia
de Dt'posito,
o Major Graduadodo
Re.
de Infanterie
N,· 18, JOà0 Pinto da Costa ; pelo requerer.

Regimento de Iufatüeria

N"

18.

da 3." Companhia,
o Capitão
do Regimento
de Infanteria
N: 9, Victorino José das Ncves ; pelo requrer,
Cirurgiãll
Mór,
o Cirllrgllio
Mór do Hegimenlo
de Infanteria
N. o
Luiz Augusto
Pedro Sande;
po l o pedir.
.

Capitàr'

+

ó,

~)Q('-Tendo
chegado
ao conhecrrne nto de Sua Ex." o Tenente
Gene~
.J'JlI, Conde da Ponte de Santa Maria,
qUE' não se dú exacto
cumt
pr'menlo
ao determinado
na Ordem
do Exercito
N.o l~ rle 3 de FeR
vNeiro de 18[)Q, que pro hibe o 11'0 de fulo li pa iz an a aos Officiaos nas ~
sit uaçôos designadas
IUI mesma
Ordem,
e querendo
o mesmo Ex,·Sr.
~
-, ~
fazer cessar por uma vê? qualquer
nbuso que haja a este respeito,
tor.
F""
na respnnsaveis
os Srs. Cr.rnmand
antes das Divisôes
Militares
por to- .~ ~
~
da e qualquer
transgressào
que bOUVN na falta da r xecuçâo
dodeter~ ~. ~
m Ilado na d,la Ordem,
hem como lembra
tiOS Srs. COlrlmandanles
~ ~ tjJ
Gemes
de .Engenheiros
e Artilhcria
que as citadas
di~posições
são t'x~ \:Y
<l'
tensivas
a todos os OlTtciut's dos meslllas Armas que se achllOl em Com- ~ " ' ~
missões dependcntt's
d\'$le
Cornmando
cm Chefe ou imrncdinlUfJleq.
t:;.l ~
te dos respectivos
Commnndos
Gerae~.
J ~

J

~

.

-"'~""--

'"
s.J'~r
~j

~
Sua Ex.- o Tt'np.nte
General,
Conde
da Ponto
de Santa Maria,)
~_l Del .. 1 mina que a rt'qllisiçot'8
de qUllcsqut'r
Arti~os
para substituiç.ão.
~~ d,e outros,
s.'jurn ~emprE' C!'llle~lidas no mt'snto
Officlo I'm que s.f" f"n- ~
'!.;: "lnrt'RI
ns r(>!açof"S (' aulo dos IIIcapn?cs que se pertendem
bubstllllir,
~ot
aSjilll se evitar dllpli<,oção
de corres.polldencia.
~.,)

v,

I~

,fi

R

~~;S ~

._.~.

J\ccorci.lm
os do ~l1rr('mo
Can~(,llto
dt' Justiça
Militar,
etc. Que
COnflilnnlll!,
~enlença
de 1." Jnstancio
na pllrte.rm
quI' jlllgnll pro.
vad'lh os Crtm .. s dI' f riml'nlos,
e trans~re& ão n" dis('iplinll,
de flUI' é
acculiado.. O Uéo, lüancisco
Claudio
...• a vier, Major Graduado
do Ba-

c-.rJ

\~

( 4 )
ialhão d*,CaçadoresN.o4,
e os crimes de Tptimentos, e uso de arma
prohibida,
de que é accusudo o Réo José Moreira Bastos, Sargento
Quartel Mestre do mesmo Batalhão;
mas attandond»
ao tempo de
prisão que odito Major Graduodo já tem sofrido julgão com ella expiada a culpa, e mandam q 1I~ seja solto: revogam porém a mesma
Sentença na parle em que julgando 02.· Réo Sargento Quartel Me.tre comprehe ndido na disposição do Artigo 361 N.· 4 do Codigo Penal, o conderuna em tres annos de degredo para uma das Possessões
da Africa Occtdentnl ; por quanto não só pelo simples leitura de declaração feita pelos Peritos no auto do Corpo de delicto foI. como pelos documentos que por tinha se acham juntos ao Pr océsso , é manifesto qlle o impedimento
de trabalhar,
que resultuva
dos ferimentos feitos ao dilo Major não exced 'ria nem chegava aos vinte dias,
9ue se exigem para ter Jogar a pena cornminada
no citado Arligo,
sendo unicamente
appficavel ao caso preseute a disposição do Artigo
360 do dito Codigo , e em vista do que neste se deterrniun condomnào
o dito Sargento Quartel Mestre na pena de dois anno de prisâo , d<l'Vendo em consequencia
desta condernnaçâo
ter baixa do Posto nos
termos que prescreve o Decreto de 9 de Dezembro
de lB~.t: e com
estas alterações mandam que n dila Sentença se execute.
Lisboa,
em Sessâo dol:deAgosto
dc1857.=
V. de Estremozv ee B. dePor.
nes,
Alves.
V. da Granja.
B. de Rebort!do.
Fui presente, Carvalho,
Promotor.

=

=

=

=

=

-.~.-

Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria ~
manda dec lnrur Aspirante
a Official , por se achar comprehendido
nas dispoelçõea das Cartas de Lai de 17 de Novembro de IS-.J,l, e b de
A bril de 18-1,5, o Soldado do Batalhão de Caçadores N" 9, Joaquim
Peres de Sousa.

---.~.---

Foram confumndas
pelo Minieterio da Guerra,
as licenças arbitradas pela J unta Militar de Saude , aos Empregados
abaixo menclonados.
Em Sessóo da 20 do me' p,.o:rzmo passado,
Ao Officln! de 1.. Classe da Repartição
de L qllldnçâo do sobredito
Minislerio,
M r1itão Theodoro Broxado N uues , sessenta dias para
le tratar e fuaer uso de banhos sulfureos.
Ao Otlicial de 3." Classe do Arsenal do Exercito,
João Quirino de
Almeida,
quarenta dias para fazer UIIO dos Lanhos das Caldas da
Hoinha na sua origpm.
Ao Omcial de 3." Classe do mesmo Arsenal,
João Maria de
Jenochio,
villte dias para continuar a lIatar·se.

o

Chefe intmnQ

do Estado 1JIaior do .E{Z~o
L

c

=

.0

I!.

Quartel General na Rua de S. José, em 15 de Setembro de 185-:;}-

RDEM DO EXERCiTO.

Sua

o

E:'I,"
Tenente General,
{'O~J)E D\
encarrt>gado interinamente
do Commando
mandu publicar o seguinte:

PO.'TR

DE SANTA 1\fARU,

em Chefe

do Exercito,

DECRETOS.
Attendencio
00 qu" J te representou
o Vi.conde
de S:í da Bandeira, Pur do B,,'ino, Mrnistr o e Secretario
de Estado
dos Ncgocíos
da .\1.lfinha e Ultramar:
Hei por bem Co nceder-Ihe
fi eXOI1Pn1çflO,
que J I e pediu, do Cargo de i 1lnislro e .\>nctario
dI' Estado
dos Neg IciM da (luerra,
paro que li via' ,.,do in terinnuren te 11(, ne ado por
lJ cretn de vin te e Ires de Janeiro cio corrente a n no ; Ficando
mlli.
to s tisfeito do zêlo e intl'lH:rcnria
com que o des-mp -nhou,
O Presid entc do Coruelho
de l\lllli tros assim I) tenha t nu-n d ido , e faça
executar,
Paço,
em oito de Setembro de mil oitocentos cincoenta e
sete,
HEI..
Jllarquet de O!tU.

=

Atten dcndo 00 merecimento
(' mais partes CJlle concorrem na peso
do Bri~ad('lro Grudundo , c Goverundor
CI\ÍI e Militar do Dis.
lrielo do Funchal,
AlIlonio !tog rio OromidlO .Couceiro : Hei por
bem No meú-Io Mini,;tro e S -cretnrío de Ealado do N(>g.~cio" da Guerra. O Prt·~idt'lIle do Uonsclh» de 1inhtros os im o tr-nha entendido,
e [<1<;a executar,
Pnçt) , <>01o lo de Setembro
de mil oitocentos
cincoeuta e sute,
HEL. = 'Marque? de Loulé.
SÔ:l

=

---,.~..--

Por Decreto de 17 do fne~ proximo wuatliJ.
J)

Major,

o Iujor

ZIO h.OU5sudll

do Regiuiento
(1orjtio.

'3pombilHiadc.
de Infaútcria

N.·

o,

---.~.-

Francisco

Dama-

:ua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponle de Santa Maria t
àctcrnllllll
o & 'gllintc :
Retrimculo
ele TI/femlcria
]\T •• 1.
Clllllm nd llle da do.- Companhia,
o lujor Graduado
do Hegim .n·
to J~ Inl IIteria
.0 J(j, Frnnci.co .Jobe 1\1olltl'iro.

.

Re une.rato de Infonleria

N.· 16.

Capitão da 7." Cnmpanhi
, o C.lpuào do Hegimento de InfanlcrilL
.N." 1, \Ie alldre Cela r .l\IimOlll'.
_
...~._
'J~\
i
M'
S
I'"
...lia ~ • o en~tl" G urrai, Coru e da Ponte de S~nta • arla, \J.. '

•••"d.

:r

publica, ao Ex",';,o,

'

'1'" le.do ~,"mi".d.

o ,.. oltado

da~;

.,

(~ )

inspecção passada no Regimento de Jnfnnteria N.G 13, pejo Sr. Mlle
re cual de Campo. Barão de Leiria, teve mais lima occasiào de avaliar
a intell:gencia,
zê!o e dedlcfH;:lO daquelle Geueral , pelo serviço, julgando-o por isso digno de elogio.

-*~~. .

Postos e vencimentos meusaes com que ficaram 08 Officines ahaixo mencionados,
a quem no mez de l\gmlo ultimo, foram reguladas
a. reformas, que lhes haviam sido conferidas,
Tellentcs Coroneis,
com 40,$000 réis, o lVlajor de Infanroria , Jo~é
Ferrcirn de Carvalho,
e com
reis , o Majo!' de Infnnterra
,
José Duarte e Silva; Major com 20$000 réis o Major Grlldllado
de Ca vallaria,
Joaquim P(>dro Severino; todos reformados
pela Orde tn do, Exercito
N", 3 do 1. de Agosto ultimo ; Capitães com
20$000 réis, o Uapitfio de J nfanterin , JOilO AI tr.nio Collaço da
S I vn , reformado
pela Ordem do Exercito N: 56 de 1851-, e 01.·
Tt>IIf1l1le de A rti Iher ia , A n ton io Era ndâo de Castro , reformado pela
Ord DI do Exercito
N o 3 ti) I 00(, Âg-osto ultimo ; e Tenente com
}fJ$OOO r~i~, () Alferes de Cuvnlfa ria , P.,dro José da Silva Freire-,
tambern refor mado por esta ultima Ordem do Exercito.

~wgooo
U

---*'~-<"'-

Sua Ex .... o Tenente
General , Conde da Ponte de Santa l\Juria,.
manda declarar o seg IIiii te :
. Que o Nlajor do Rcgiml'nto ele Iufunteria N," 15, Polycarpo
Xavier
de Paiva,
gozou sóm ent« quarvuta
(~ seis dias da licença
regi,tada que lhe foi concedida
p-Ie Ordem do Exercito
N," lG do pr esente an no ; que o Tenente
do mesmo Hrg'IIIH·"to,
Frnn eisco Corrêa
Leotte , desistiu da licença r('gi~'.tlda que lhe foi co n cr-didu pela O ....
dum do Exercito N o 2 de Q8 de Julho ultimo; e que o CirurglRo Ajudante do referido Regimento,
Joaquim
Bapti.ta
Hibeiro,
lambem
desistio da. licença reg-istadn de trinla dias, qlle lhe foi conf'edidu p'ela Ordem do Exercito N: 3 do 1.0 de Agm,lo pro:dmo fllldu.

---4t>:h~.---

Lieenças arbitrada. por motilJo de motes/ia /lO, Ojj'icraes abai.A;odecl,,.
rados, e co,&jirmaaas por Sua ex.'" o l'c1unlc General, Cunde
d(. Punte de SC1nta lJlaria.
lún Scss,w de ~3 de Junho ultimo.
Ao Capitão do Batalhão
cifO Cnçnd(lf(-s N: 2, Antonio Maria de TIri.
to,

trinta

dlas para
/J'm

Ao

Tf1netlte (iradll'ldo
de OJivt·ira,
rosos das CalrJlls de
de mar na p~)VOQ de

AlIglIst.)

Ao Major do

acabM

de se Irntor

e convall·sC!'T.

Ses.do do 1 t do mca lJroximo pas,~(Jdo.

do J3l1alhão de Cllçadores N" 7, Frnneisco
Sl'ssentn d:as para fazer uso dos hanhos sulfu·
Vlzellll nu sua origem I e em seguida banhos
Varzim;
n contar de 19 do referido lO!'!.
ri.egimento delnfanteJ:ia.
N: 8, Joaquim Luiz 'l'homaJll

( 3 )
Lacuovn , trinta

dia, para uso cJ(~ b(lIl~I('S

~lliruros()s

as Caldas

de

Vlzella
na 61101 orig-<'Ifl; a principiar
em QO do mesmo mez.
Ao T<,ncnle do 0110 CO° PI), Jnsé Mano(·1 de Surnpayo , sessenta dia.
para banl!ns domar
no Povoa de Vaxtm , e em ~eyll'da continuar
I) trutnmouto
PllI ares de campo,
a con lçar em o 1.° de Setembro
proximo
futuro.

Em

SeSHÍo

de QO do dito

me~.

do 1: Regimeuto
J(' Ar tilher ia , Joâo de Sit Pereira Sampayo
OZoHio e B,ito,
'1 IIIHl' 11la J as para
se tratar,
Ao 'I'eueute Graduado
do Hf>gim('nto de Cnvn llru iu N." Q, Lan ceiroa
da H.UNHA,
Antonio Tullcs de Castre
dr Silva, qucronta dius parn
fazer 1I30 do, banho,
de mar,
Ao 'I'eue nte Graduado
do mesmo Regimento,
Jpào Henriques
Perei·
rn , sessenta dia. para se tratar e fazer uso das Caldas da Rainha
na sua origem.
Ao i\ JfNI'S do d lo Corpo,
Joaquim Dias da Srlvn , quarenta dias para faz'r uso dos b a nh ,s de mar.

Ao J\fnjor Graduado

Ao 1\ lfercs
renrn

Aú\lt't'r('s

dias

do rt'f'erido I{t'gimclltll,
para se trnt ar,
Gl ••duado do ind;(,lldo

JOilO

Darnaao

Rf';;iOlt>nlo,

de Moraes , qua.
Lu iz AII~l1sto Noro'!

n h a de Gouvêa , sessenta
d ins para ~, trnt a r ("RI nrcs de Inmpo.
Ao Maj, r (Jr;tclllndo
do ({cgIOlcnlo de Cavallaria
N,· 3, J, tu> Couceiro da en"tn.
q uare n tn dias para
fll7.pr
uso dI' ha n h. s d,,'mar.
Ao 'J'cue nte Ve rer inario do HC;.firncllto d.· Covllllaria
N.· fi, José Go.
1'11s, vlnle clias para continuar
o seI! trlltarnt'nto.
Ao Alrcrr~ do L3llalltào de C"çaoort>s
['.o 1, Agostinho JOEé da SII.

va, ql!fln'nta diaS para fazer UM) dn~ Caldas da HllIllha na SilO oril!l'rTI.
Ao r I:Nf'S Graduado
do llutalhào
dI' <':nçadores
N.o f>, Eliseu Xavier de Sousa e Sl'rpa,
qunrt>nln dias para .se tralar.

---·~r..;",----

Foram
confIrmadas
por SlIa E,'," o Tcnl'nte
General,
C(\nde da'
PilIltl' de ~alJla
Maria;
as licI'n 'as <111(' os ~t~. Commandanles
da
1.", Q.", ,1.,a;
e ü." Divi5c)(" .\1ililarcs,
pnrl;(,lpnram
lN ('oucl'didn aos Onicia(!;; ahaixo Inellcion. d.1S, na confnmidnde
dA diFpO.
5iÇão J L.a das Inslrllcl'oe~
inscrt;ls na Ordem
do lixelcllo
N." 20 <1e
18 de Julho do ('orn,,·;tt· allno •
.Ao A I ti:rcs do Itf'glmenlo
de Ca vullaria N.· G, Antonio Maria de SouIII!.
'1llill7.(,
dias •
.Ao Capelliío
do mpsmo Ucgimenlo,
José da Conceição Marlins, no-

6,·, 7",

vl-'ntQ dia.
Ao ,\lli'fI's Graduado
cio Ht'O'impntn 11(' C:lvallnrin
N" 8, Luiz de AI •
.i C
I"
nH',I( 8. ~ ol·lho e CompM.
qllalf'nta
d,as,
.Ao ~al'lla~
Graduado
do Batalhão dee ç dores N."!Z, Luiz Lobo,

qUinze dIas.

( 4 )
Ao Alferes do Batalhâo de Caçadores N." 3, Manocl Paulo de Sousa. sessén ta dias.
Ao Capitào do Butalhâo de Caçudores
N. c 4, Thornaz Bernardino
de Mdlo, nnvr-uta dias, com princip.o no 1 • do corrente mez ,
Ao ClIpitrlO Graduado
do lLlalltiío de Caçadores
N"
Joâo 'fho·
maz Toribio de Sousa , quinze dias.
Ao AlfNCS do Itegi:nento
de ll1far'lteria N." 1, Pedro de Sousa C3navarro,
trinta dias.
'
Ao Major Graduado do Rt'gim~nlo de Illfallteria N," 3, Duarte de
Alello Súrria, prorogaçilo por onze dins
Ao Alferes do Regimento de Jnfuntcria N,".i"
João José de Alcnntura , vinte dias.
Ao Capitào do Itegimento de Infanteria
1''' (3, José Antonio de Oliveira G uimartu s, dez drus,
Ao Capitão Graduado
Ajudante do Ht>girnenlo de lnrantel ia L'''!),
Joan Teixeira de Almeida (~LlI'iróz, seis d as,
Ao Alferes Ajudante do Heglluelit(i de lllfulIleria N,· 1c.! , Leandro
Maria Tevar de Andrade,
quinze dias,
Ao Major <3radundo do Itegilllcnto
d(~ Iflr.lOteria N." 11" Ernesto
Maria da Silva, qUlllze dias , a coutar de ;, do corrente,
õ

Licenças

_.~.-

re{(istadas concedidas

IIOS ()./Iici(lf's f!fll'izo

,

mencionaria,

•

.Ao Capitão Graduado
do Hegim!'nl(\ (1·lnlanllllll
1\:10,
oi:to di.
gllel Luciano de Miranda,
prMog-nç:w por no ve u tu dias.
Ao Alfercs Graduado
do ml'SOIO H(·,'iUl('''ln, Luiz de \' asconcc tios
Corrêa de Barrcs , prorognção
por St'~Sl'lIt(\ dias ,

-.>::....'-'~--

Foi conrflmada por Sua Ex," o 'I'eru-nte Gencrnl , Conde da Ponte
de Santa Maria,
a licença de quarenta
dias pOJ{l ~t> r(', taht It CN,
nrbitrada
ao CapitiLO do Regimento
de Illfanlf'fIU
1'11." 2, Jmp lIenTiques de Castro e Solla,
por inspceçàn feitn f ln Q:I dt' Ag'osto ulti.
mo, na conformidad,·
do disposto no Artigo 4:3," do R('l,lIlumclllo Oeral de Saude

do Exercito.

_.~"'-

Foi confIrmada
por Sua Ex," o Tenellle (lpnernl,
Conde. fi PontI' de Santa Maria,.
a licença que o Sr. C,Hllmandanl('
da Q." OIVliilO
Mtlit,lr,
parlicipou I,I'f concedido
(lO OlTlclflI abaixo
nl('nclOlIlldo, IJI\
conformidade
do ~, 11 da detcrrnínaçào
da Ordem do Exercilo N: G3
de ] i de Ouluhro de 1851.
Ao Alferes do Ueg-ilIlento de Infanteria
N: 11-, João Filíppe de Go
vêu, prorogaçiio por dez dias.
~
I

O Crtefe intermo

do Estado

(

lltr •
~r..-::.~
.J.alOr.-f/t)~
rcifo
V
.,."

_ .......

..,

==~ ç. . •

N.O 12.

+

Quartel General na Rua de S. José, em 21 de Setembro de 1857.

ORDEM DO EXERClTO.

Sua

o

Ex."
Tenente General,
OQNDE DA
encarregado
interinamente
do Commando
manda. publicar o seguinte:

PONTE

DE SANTA MARIA.;

em Chefe

do Exercito

ç

DECRETO.
Tendo sido nomeado para exercer lima Commissâo dI! Sf'niço no
Estado da Iudia , por Decreto expedido pelo Millisterio
dos Negocios
da Marinha e Ultramar,
em dezoito de Agosto ult mo, (I Cllpltão
Graduado do Batalhão de Caçadores numero um, José Thomas Duarte: Hei por bem Promover o mesmo Ollieial á effectividade do Posto de Capitão , na conformidade
das disposições do Decreto com fõrça de Lei de dez de Seteu.bro de mil oitocentos quarenta e seis. Ou •
.. tro sim Sou Servidu Ordenar que esta Minha Soberana ltcsolução
fique nulla e de nenhum c {fei to , se o agraciado,
deixar por qualquer
motivo, de seguir viagem para o seu destino , 011 dH servir no mencinnado Estado pelo tempo designado
na Lei. O Ministro e Secret nr ro de Estado
ioterino dos Negocios do Guerra,
o lenha 81Sim ent ,lIdido,
c fn ça executar;
P.\ÇO, em quatro de Setembro de mil oitoceu tos cinco euta e sete, = ItEI.
Visconde de Sá da Bandeira •

=

---.~.-----

.....

Por Decretos de 7 do corrente mez.
1.· Regimento

de Artilluria,

Alferes Alutnno, o Primeiro Sargento,
Aspirante n Official do Batalhào de Caçadores
N. o 6, José A ntonio da Costa Bruklan.y ;
por se ach ..r habilitado
na conformidade
do Arligo 3G: do Decreto de 12 de Janeiro de 1837.

Inoctundade

iemporaria

O Capitão

Graduado
do Regimento
de lnfan!eria
N.· 13, José JQI1<)\1 lU 1'.1110 dd Cosia;
por ter sido julgado incapaz de serviço activo tem por ariamcnte
pela Juntu Militar de S ude,
1:- Batotnâo de ~clerntW8.
ll ..formado na eonfor mid Ide 'cio Alvad de l(j d. Dezembro de 1790,
fícaudo nddldo ao dito llalalhilO,
o ,\lajor de Artilheria em inacti'Vlu,ule te mpor arin , Justino
Duarte Fava,
devendo
er considvr ad,~ 'pura a lil.juidaçtlO da r"formo,
J\ll1jor de 19 de A orjl de ) B 17,
e I ",!I e II te Coronel Graduado
de 129 de Abril de 18))1; pl'ln ler reqllNldo,
havI'r sitio julgado incapaz de serviço Activo pl'la JUllta
MllIllT
di! Hlu.le. f" aproveitar.lhe
o Altigo ~ •• da Carla de Lei

de 17 de J ulb

de la~á.

t.

(2 )
3.· Batalhilo de Veteranos.
Major,
e seguidamente
reformado na conformidade
do Al~ará d~ 16
de Dczem bro de 1790, ficando addido ao refendo Batalhao,
o Ma.
jor Graduado
<10 Regimento de Infanteria N.- 3, José Fr annisco
Pereira;
por lhe aproveitar o Artigo 1.. da Carla de Lei de 17 deJ III'ho de 18f>i>, haver req ueride , e ler s-ido julgado inca paz de serviço activo pela Junta .\L1itar de .._aud~.
Reformados
na conformidade
do citado Alvará , ficando sddldos no
mesmo Batalhâo , o Capitão de Cavallaria em inaetividade
temporaria, Francisco Alves de Oliveira;
e o Alferes de Infanteria
em,
~ di.ponibilidade,
João Joafjllirn ,Machado; pelo terem requerido,
e
haverem sido julgados incapazes de serviço activo pela JUllla.Mi'litar de Saude.
Por Drcreios d-e :) do dilo 1nfl
2.· Regimento de rlrtilneria,
Segundo Tenente,
com a antigllidadt'
de I I dt' .lulho ultimo, o AI ...
feres Alurnuo do 1.0 Re,{illlflnto de ArlilheriH,
Paulo Au t o n io (ihl ..
la; por se achar habilitado
com o rt·feri.do ('urso,
na (·o,di.rmitl ....
de do Arli~o 36.0 do Df'l'retn del2
de Janeiro dE' Ifl:17.
Re~imento
dt: Cavaltoria
N. o 2, Lanceiros da R /1 I Y11 A.
Alft~re5 Gradllado,
com a antiguidade
d,· 8 dr- Julho prox mo P" ..sa •.
do, o Primeiro Snrgent() O aduado , Aspiranl(' fi Uflicial, AI,·xa,,·
... dre A ugusto de V uscollcellns f'! Sá; pnr IIII~ ti provcit ar o drsposto
no Arligo 37" do Decreto d" 1 I de Dt'ztJmhro de 1851.,
Regimento
de Infaiüeria
N" 16.
Para gozar das vantagens
de (_;APllào de J.~ Olasse , o Mlljor Gra ..
~ d uudo , Franci~co Jo~é Monlt'iro;
por lhe aprovellar o dioposto no
. Decreto de 4 dty J" neiro dI' 1837.
,
1.' Hllta.th(ío de VolcranOll.
:M'ajor, e em seguida rf't''''llIlldo lia conformidode
do AIvorlÍ de 16'
de DezE'mbro de 1790, fIctllldo add,do ao ref ..rido Batulhtio, o
Major Graduado
de I"ranleri,a
em inacti,jdade
temporaria,
:FredNico Lourenço Paes de S 1IISa e Sà: por. lhe aproveillll'
o Artigo·
1.o da Carta de Ll'i ~e J 7 de J 1I1!lo c,l\! 18;)~, pelo tN req uNido,
e haver sido julgr.do Incapaz de Serviço acllvo pelo Junta Mtlllar
de Sande.
•
h

por

3"

•

Dtc'I'clo de 16 do dito meto

Regimento
de .Artilluri,J.
Capitão Graduado,
o Capitt~\l GradoaJo de Artilheria,
Antonio Llliz
d~ B~jto Pereira COlltinho,
que se ach,llva ~OI Commis.ão
no Mi.
nlslerlO das Obras Publicas,
COlllrner(!ICl e TnJlIslria.
llegimcnto
de ('(71wLlfl1'ia N.· 1.
,Major, com R 8~ltigllid.ade do 1.0 de Julho de 18f1" o Major Graduado do Regimento de CavallallB N: 7., Munoel Doul.el de Fi•

gl1dredo :)armento.

(3)
Re[rimenlo de Caeallaria N. ·'6.
'Tenente Coronel,
o Mojor do Regimeulo
drigo .Maria da Silva •

de Oavallaria

N.o 1,. Ro-

.Escola Poluteclinica.
Reformado
na conformidade
da Lei vigente,
continuando
na situa.
ção em que se acha, o Sr. Brigadeiro
Graduado
de Engenheria,
Lente addido á referida Escola , Manoel Alvares da Silvu ; por ter
• sido julgado incapaz de sl'fviço activo pcln Junta Militnr de Saude,

L° Batoltuio de f/c I eTano ••
:Mnjores, e subsequentemente
reformados lia conformidade
do Alva.
ta de 16 de D ze mbro dp 1790,
freando addidos 11(> mesmo Bala.
lnào , os MH.lor~S Gradllados,
do Regillwnlo de Infanteria
N.· 3,
Domingos 'I'homaz Hrbelro ; e de Infnnleria
em inactividade
tem·
porm ia , UIIIHle Joyce ; por lhes aproveitar o Artigo L" da Carta
ele L",i d« 17 de .Julho de 18;)[), e haverem sido julgados incapazes ti:· SI rVlço act vo 1>1'1<1 Junta Militar de Saude,
Cauiráo , f' ('UI sl'gllida reformado
lia conformids de de citado Alvará,
fica n dn addlfin ao dito Batalháo , o Capitão Graduado
do Rrgi.
nu-rrl o cl·lnfanIHia.
,.oll,
AnlonioMurlaT"ixeira;
por Ihe apro(''I UI (l Ar lig-o l,°daCurla
de Lei de 17 de Julho dI' 1855, c' haver
sido julgado IIICapal. de Sf'fVlçn activo rela Juuta Mtliwr de SOlide.
3. ° Hatolh âo de Ve{f'1'01wR.
r.ldorrnado
na confr"mld"Hlc
do Alvar<Í dI" 16 de D"zf'Dlbro dI' 1790"
flnllld(l adu ido ao rd.'rldu
Bal.tlhiill,
o A IfHfS dto CllvAIIIHlo e m
inactividade
lf'lJIpnruli",
..\lItonlo MAI'rel Pinto;
pf'lo ter rl'qlleri.
di), l~ h.tvl'r si,io julgado incapaz de s~rviço activo pela JUlIla Mi ..
lllar de S,'udl'.

-.~tQ<._-

or.

.EL-ltEI,
Determinado
8uistir aos
lJue no dia 21. do ('orrf'lItt' mez, pE'las onze
horas du mall!!ú,
se h:l,)·de rezllr na Ht'al igreja dto S. Vicpltle ue
}'órit,
por AlfII.i de ~UII Milgestude
Imperial,
O S{'nhor DL (.JUE
DE UIL\(T"~Ç'\,
deS.llhl()~n cglMinsissima
ml'Uloria,
SilO Ex.&o
T'~II"lIt(' (if'neral t Conde da Ponll~ de Santa
Maria,
Commllndante
em Ch .. Ce Inl(>rlOO do EXl'rcito, assim o fuz sflber a todos os Srs. Of.
fll illP~ Gellerélt's
re,idt'nl('s nesta Côrte,
Commnndant(>s
dos Corpos
da (Junro ÇÚ" da Capital t c bem assim. dos Batalhô(>s Naciflnul's,
r.:1ru <],11(> jUlltllmt'ntp
com os seus Officloes concorram
no referid
1 ('m pio á hora indicada.
Tendo
Sua
fICios t' Üraçõe:l

Mag('~tade,
ftllH'brt'~,

_.:t....~ ..-

. S"a Ex.& o Tenente Generhl.
Conde da Pont(' dI' Sanln Morin
manda d ....
(·I_:rar Aspifllnte
a ~ffi('ial.
por se orltar rnfJ.p,t'hf'ndicf~
na$.?I.pIlIlH;O(,S das Cnrlas de L~I de 17 de Novembro
dp 184,) , I' b de
A IIrt! dI' J 3·~~. o Seglllldo Sargl'nto do Hegimcnto
de lnfanteria N..•
18 I JoaqullU .Molheiro Pacheco Pimenlcl.

(4)

.___.~,.'Sua Ex.& o Tenente
,determina
o seguinte:
'Capitão Graduado
Iheria , Antonio

General,

Conde

da Ponte

Estado ~Ma;or de Artilheria.
do iV Regimento

, o Oapitào Graduado
Luia de Brito Pereira

Regimentu

Maria.

de Arti~

Coutinho,

de Cavalltl1'ia N.· 5.

'l'enente Coronel,
o Tenente
N.· 8, Luiz Messias.

Ooronel

do Regimento

Rcg;,mento de Cavnllnria
Tenente

de Santa

de Cavallaria

N.· 8.

Coronel,
5, Rodrigo

o Tenellte Coronel do Uegirnenlo
de Cavallaria
N.·
Maria da Silva.
Batalhâo de Caçadores: IV.· 1.
Capellão,
o CapeIJão do Batalhão de Caçadores N.oa, Manocl Justino de Carvalho Valle e Vasconcellos;
pe lo pedir.
Batnlluu» de' Caçadores N: B.
Tenente,
o Tenf'nle do BatallJão de Caçadores N. o a , João Maria de
Abreu e Molta;
pelo ter pedido,
Regimentu de Lnfanteria N. ° 1.
Alfen's,
o Alferes do Hegimelllo
de Infanteria
N" ~, Justino Au~
gusto Teixeira.

Re{fimentode

Tnfantersa

Tenente Gradusdo , o Tenente Graduado
ria No· 1, Ventura José da Silva.

Regimento

N.

o

2.

do He51mento

de Infante';

de l nfant eria N.· 3.

COpilrW da 1.... Companhia,
N." 13, Joaquim Antonio

o Cnpil:lO do n,egirncnto de Lnfanterla
da Fon sêca ; pelo ter pedido.
Regimt:uto de tufanteria N. o 4.•
Capitão Graduado,
o Capitão Graduado
do Reg imento de Infar.tee
ria N: 17,Antonio
Vieira Bf'tlencollrt.
Regimento de l nfant erio 'N." 10.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado
do Ilf'gimento do Infante_
ria N: 1, Joaquim Antonio d« Carvalho e Vasconcellos.

, Regimento
Alferes Graôuado,
N: 7, Fernando

de I nfanteria

o Alferes Graduado
Augusto Rebêllo.

Resnmeruo

1\'. o

B.

do Regiutento

de lnfanleria

de Infanteria

N.· ]5.

Capitão Graduado ,r. o Capitão Gr~duado
ria N.· ,8 t João Iunacio Chrispininno

do H.(·gIlDenlo de Infantes
Cluanca,
Reg~mento de Infanteria
A'_' 18.
Cir~trg'iã~ Ajuda~le,
o ~irurgião Ajudante do Hegimcnlo de.Jt1Akle.
na N. ~, Jose Joaquim Pimenlel Lobo.
/~._

--;~

•

O Clufe int",.. do Enodo 1I1",or_~~_~:~
___
.,,____."

'"

,

'''''.f'''.r.

~
",.",

...

N.O 13.

i-

Quartel Gen~ral na Rua de S. José, em ~6 de S-dembro de 1857.

ORDEM DO EXERClTO.

SUll

Ex.& o Tenente General,
CONDE DA.PONTE DE SANTA.MARIA.
encarregado
interinamente
do Com mando em Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:

~

DECRETOS.
Tcndo sido Nomeado para exerccr lima Commissão de S~rviço no
da India,
por Decreto expedido pelo Ministerio
dos Negocios
da .'farinha e Ultramar,
em dezoito de Agosto ultimo, o Alferes do
Batalhão de Caçadores numero nove, Luiz Carlos Loforte: Hei por
bem Promover o mesmo OlTlcial ao Posto de Tenente,
na conformid ..de das disposições do Decreto com fôrça de Lei de dez de Setembro de mil oitocentos quarenta e seis. Outro sim SOIl Servido Orde •
• nar qllc esta ~lifJlla Soberana Hesoluçâo
fique nulla e de nenhum effeito se o agraciado
deixar,
por qualquer
motivo , de seguir viagem
para o sei) destino, 011 de sf'rvir no mencionado Estado o tempo designado na Lei. O Ministro e Secretario de Estado interino dos Ne~~cios da Guerra,
o tenha essim entendido
e faça executar.
Paço,
cm quatro de Setembro d e mil oitocentos cincoenta e sele. = REI.
= Vi.conde de Sá da Bandeira.
Estado

Hei por bem Nomear Vogal effectivo do Supremo Conselho de
Justiça Militar,
o Tenente General,
Conde do Caznl, O Ministro
e Secretario de Estado dos Negocies da Guerra,
o tenha assim entendido e faça executar,
Paço, em vinte e dois de Setembro de mil
oitocentos cincoenta c sele. = REI. = Antonio Rogerio Gromicho Couceiro.
AltE'ndt'IHio ao merecimento
e mais porte. qlle concorrem na pel·
56a do ~tar.'chnl
d« Campo,
Joaquim Guilherme
da Cosia,
SubInspector do A rsr-na] do Exercito:
Hei por bem N omeú.lo J nspeclor
Geral do mesmo Arsenal,
O Ministro e Secrerario de Estado dos Ne·
g ocios da U uer ra , o tenha aSI lJl entendido,
c faça executar. Paço,
cm vinte e dois de Sl!teOloro de mil oitocentos cincoenta e sete. =
ItEr. = AMonio Roeerio Gnl1llidlO Couceiro.

----*~,t~·--Delre;» de 7 elo corrente me~.
o

Por

'f::>!.

Balal/uio de Cocadores N. o 3. ..
Miljor, o Major de lnfantcria
em~disponihilidride,
Gustavo
Almeida Sousa e Sá.

•

de AI.

(2 )
1'01'

l Iecrelos de Ql do dito me,;•
Estado Maior General.'

Tenente General Supranumerario
, o Sr. Tenente General,
Vi~con.
de de Vallongo.
'
Tenentes Generaes , o Sr. Tenente General Graduado,
Visconde da
Campanhâa
; e o Sr. Marechal
de Campo,
Visconde de S~í da
Bandeira.
Marechaes de CIlOlpO I os Srs. Marechees de Campo Graduados,
Bl·r-,
nardo José dlj Abreu;
e Adriano Mauricio Guilherme Ferre-ri.
, Brigadeiro,
o Sr. Bl'igadeiro.-oradu.ad.o
de Artrlheria , J.osé Maria.
Baldy.
Regimento de Cavallaraa N.· 3'.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduodo de Cavallaria em dispoulbilidade , Rafael Pinto Monteiro Bandeire,
.

Batalhâo. de Caçadores N,· 8.
Tenente,
tinho,

o Tenente
que estava

de lnfanteria,
João Maria de Magalhães
considerado
em Oommissão activa.

Regimento

Cou-

de Inf'anterea N, o 12.

Tenente Coronel,
o Tenente Coronel
çadorcs N." 3, Antonio Fortunato

Regimento
II

ltfajor, o Major Graduado
xandre da Gama Pimenta,

G radundo do Batalhão de Cn-.
Pinto de Ml'irelle ••
de [nfaniersa N.o ] 6.
do Regimento d.e Iufunteria
:N.o3, Al.oo;

lnaotieidade

o Major

temporaria.

Graduado
do ltt>gimento de infan'leria N.o 18, Frunnisco
José Silveiro,
a fim de esperar ea brmen to para ser reformado;
e
o Alferes do Regimento de Infanlcria
N.~ 14, João Ozorio de CIISIro Sousa Falcão,
por ter sido julgado incapaz de serviço activo
temporariamente
pela Junta Militar de Saude,

Regimento

de

Artilhe9'iíL da L'avla,

Dsmiuido , conservando
as honros do Posto J o Segundo Tencnte., .
•José Mesquita da Roza;
pelo ter requerido e haver completado o
tempo de serviço marcado no Regulamento para os Corpos N acion aes,

Por Decretos de 2g do dito me'%..
2,° Regimento de Artitlu.ria.
Primciro

Tenente,

o Primeiro

Tenente

Grad,usdo,'

Antonio da Fonsêca •.

3.· Regimento de .Art~lhena.
com a antiguidade
de 10 de Julho ultimo,

Primeiro Tt'nente,
o Se.
gundo Tenente do 2,· Reg:mf'llto
de Artilheriu , José Go.nçalvl·§
Lima; por se achar habilitado
«wm o Curto respectivo , e ter dois
0
an nos de serviço neste Posto, II.. conformidade do Artigo 36. do
Decreto do 1~ 'de JAneiro d« J8·37,
,
Batalhâo de Cas·adore. N" 8.
Cape lião , o Prcsbytcro , Domingos José de Almeida -.

"

.

( ,3 )

Rctrimcnlo de Infauteria JY. G 1.1,.
Graduado,
"com a antiguidade
de Q8 de Julho proximo pOSaI
, O Primeiro Sargento G raduado , Aspirante 1\ Official , '1'1IeoJosé da Silva Pereira;
por lhe aproveitar o drsposto no Artigo.
do Decreto de 11 de Deacrn hro de 1851.
PO J{,'L\ lU'" S.
.
Ministerio da Guerra.
lteportiçt\o
Militar.
l ," Secçâo, ::=: 1:\ ~ t
~ua Magc~st!lde EL.HEr,
Atteridendo
ao merr-cime u to e ruais circuustnncins
do Brigadeiro,
Fortunato
José Barroin.s : Ira por bem
. ~
~ ~
de o Nomear Ml·mbro
da Comrnissâo cr eada por Portaria de 23 de
{' .. ~
}'('vere;ro de 1356, para confeccionar
o Projecto
ele proposta que.
F
deve sei presente ás Côrtes , e tenha por fim a conveniente
e llPrO.1J* ~ ,_~
priada suhSlitlli<;ilO dos Batalhões
Nacionnes:
O que de Ordem do
~ J
.Me,mo Augusto Senhor , pela Secretaria de Estado dos Nf'gocivs da
\_,
O\l('rrll,
S(' cornrnuuica para os convenientes
effeitos 00 Presidente da
f'\.C
"S
lllt'J) c; 'uada
Cornmissâo , o Ministro e Secretario de Estado Hcnora'" «. t
ril) e ,\lar(·chal de Campo,
José Jorge Loureiro. raço, em lá de Se- CJ 'ii s-, '{\
tembro de 18;>7. = Anto,lio Roge-rio Gromicho Couceiro.
'\
Alferes
sado
rico
37. o

=

=

~r\J
J

..;.::.

i

Minislerio

C\

S -.~

da Guerra.

= HepurliçtlO

da Cont~hilidade.

= Ten.

~

1' .....

do alguns Alfert'sGraduados
requerido tie lhes preste um auxilio por _
J'-..
edialltallwlllo
d(~ seus vencimentos
para eo uniformisarem
, Sua l\fà. ~
~ ~
g'f'.tade .tiL ttEr, AUí'ndelldo
a que (JS circunstancias
em que se ~ ,,}
),
I)chom nào s:io dl~nn:. de melro" conlC'mplação
das que derito motivo ~ "'-r J h~
á dl~p(),.ição benética de qlle trata a Porlaria de 28 dr Janeiro pro_ ~ii.' ,,"'"

. S' t

lOS,

~ ~
1> ~

t ~xirno
~ ~
~
R,
U

-r- ~

~;;;,
DQ~
~

passnoo,
a favor dos iudeviduos
promovidos ao Post.o de Alfe- .(.
e aos Alf"res Alumnos;
J\LlIlda pela Secretaria
de Estado doa 1 E
Negocios da Guerra,
que igulllmf'ule se abone por adiantamento,
e ~
p.a~a aquclle fJln, aos ,\lfNes G~'aduados,
de ,paclwdos desde o prin- .
ClplO do cnrrente anilo econonllCO, a quantia
de quarenta
mil reis.
40,$000
sendo.lhe. desc .ntada
pela If'xta parte dos Sf'IIS rutu- ~
r.(lS venCimentos.
Paço, em 1.9 de Setembro de 18:>7.:;=: .Antonio Ro .. ~
geriu Gl'om.ichá Couceiro.

=

=

Sua Ex.& o Tenente
delermina
o seguinte:

-.~*-

General,

Conde

da Ponte

de Santa

Maria",

L1alathá() de ('açadorclI N.·
Capitão

Grnrlundo,
N.· 6, l\1anoel

n Capitão
Vif'ila.

Graduado

L
do .Batalhão

Regimento de Infanteria.
Alfpres, o Alft>res do I{,p";menlo
Iloe) Ferreira de S ab~8.
Alferes,

queira.

dI! Jnfanteria

de Caçadores

N. o 6.
N:

18,

Adolfo

Ma-

Regimento de In(onteria N.· 18.
o Alferes do 1 tlg;m~nlo de Infanteria N" 6, Antonio de Se.

tt~
t

,..(

i
i ~
l{

_~

f 1~
t '
6

Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
manda -declarar o seguinte:
Que o Segundo Tenente do 1." Regimento de Artllherie
, José
Antonio Malaquine de Almeida e S,í, gOZOI! ,ómente quatro
dias da
licença que lhe foi concedida pela Ordem do Exercito N" 3 do 1" de
Agosto proximo passado.

___t~.---

L'c~nça1l arbit ..adas por motivo de motestílJ

IlOS

O.fjictaes a7la;xo declo«

rados , e cm~firmadas por Sua Ex. a O Tenente General,
da Ponte de Santa Maria.
El1' Sesláo do 1.o do me'%.proximo passado.

Cunde

Ao Capitão Graduado do Regime' n to de lu fan leria N.· 5, I':~\ev:lO Gernardino da Costa, trinta dias para continuAr o tratur-se c convalescer.
jI.'m Sessão dr; QO do dito mel!.
Ao Alferes Graduado
do Batalhão de Caçadort's
N.· 6 cm Cntnmis.:lO
no Commando em Chefe do Exercito,
Pedro Bruno de Almeida,
sessenta dias para se tratar.
Ao Alferes Graduado do Regimento delnrantúria
N,o~. Pedro Au.
gusto Carrasco,
1p.8senla dias para se trn t ar cm nres de campo.
Ao Alferes do mesmo Regimcnto,
Aylcs GOUlc~ de Mundo nçn , quarenta dias para se tratar,
Ao Alferes do sobredito Itrgimento,
Justino Augu~to Teixeira,
sesse n ta dias para se trntar.

}ún Se!sáo de 26 do dito me'.
Ao Sr. Coronel do Regimento
de Cavollnria
N: 1, Antonio Moria
Henriques de Sousa, quare n t a dias pura se trotar em RI es patr ios ;
a começar no dia 2f> de Setcmhro
corrente.
Ao Auditor da 3.a Divisão Militar,
Antonio Pedro MOIl.iuho Leotte, quarenta dias para se trotar no seu quarte l.

---.~.

._.

Pelo Ministerio da Guerra foi concedida prorClg'sJ('ão de licença re.
gistada por trinta dias, no Tenente
do Corpo de Engenhtria,
José
Maria Moreira Freire Corrêa Mnnoel
de Aboim.

-.~~
..-

Licenças ..egistadas tJonccdidas aos O.fficiat$ abaixo mencionado«.
Ao Alferes Grndnado do Rcglmento de Cavallarin N: ~, Lnncciros
da

11ligo Gaodair .de Lacerda Custello Brunco , prorogaÇrLO por quinze dias.
Ao 8r. Coronel Graduado
do Re~imPlllO de Cavallaria
l T • 3,
JOié_,;,,;
da Cunha Sousa e Brilo,
dez dias.
~,..
.
ItUNllA,

,/1

O Chefe inlmlll)

do Edado

.•:-::_~
//

Maior d0JJ;(~~;to ~/if/

;t';J

N.O 14.
QUIlrlel Generfll na Rua de S. José ; em 30 de Setembro de 13~7.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex." o Tenente General,
Cosne DA.PONTR DE SA.NTA.MARIA,
-encarregado
interinamente
do Com mando em Chefe do Exercito,
manua publicar o seguinte:
'

DECRETO .

.'

1'".

Tendo sirIo nomeado por Decreto de quatro do eerrente mez ,
pedido pelo .Ministerio dos Negocins da Mariuha e Ultramar,
Go\'('~.
nador da Ilha do Principe , o Major Graduado
do segundo. Re~l.
mento de Artillteria,
João Manoel de Metlo:
Hei por bem Prornovêr o mesmo Offlcial á effeclIvidade
da sua Graduação,
na confor.
midude das disposições do Decreto com fõrça de Lei de dez de Se·
.r tembro de mil oitocentos quarenta e seis. Outro sim Sou Servido Ore
deuar que esta Minha Soberana Resolução fique nulla e de nenhum
effoito , quando o agraciado
deixe,
por qualquer motivo,
de seguir
viagl'llI para o a~1I destino. 011 de servir no mencionado Governo pe.
]0 tempo marcado na Lei. O Mi.nistro e Secretario
de Estado dOI Ne·
goci ..s da G uer UI, o tt>nha alllim entendido,
e faça executllr. Paço,
em vinte t' 11m rle Setembro de mil oitocentos cinccenta e sete.
UEI.

_

=

.âtuonio Rogerio Gromieho Couceiro.

,. Hei por bem Nomear Promotor
da 8pcçâo do Exercito, do SUe
premll Conselho de Justiça Militar,
ao Tenente Coronel do RE'gi.
mento de Infanteria numero onze, Francisco de Paula de Mendonça. O Ministro e Secretario
de Estado dOI Negocios da Guerra,
o
tenha aesim entendido e faça executar. Paço, em vinte e tres de Se.
ternbro de mil oitocentos cincoenta e sete. = REI.
Antonio Ro.

-_.~.--

=

Herio Gromicho Couceiro:

AV180.

cMinistl'rio da Guerra.
~lJI.o e Ex." Sr. l'ào sendo

= Repartição

=

de Saude do Exercito.
possível galardoar todos os Facultativos
\::. Mililares que durante as epldt·mias da Cholera nestes Reinos , pres.
~ .taram relevantes serviços, nilO só em referencia
ao Exercito,
mllll á.
~POPUI8Çào
em geral,
sendo áliás certo que todol ('111'5clllllpriraOl o
!li'1J devt't:
HtlUV('
por hem 8ua MagE'stnde EL.RRi,
Agraciar por
~t!cr(,l~ de 4 de MaiO d'l'ste anno, COIU RS Ordens Militares que lhe!!
vao d~ Ignad
01 IIIdividuos
constantes
da Helação junta,
que fo.
I ~!n
propo~lu6 ('orno U1Nt'rt'dort,S de particular distincção pelo Cirur.
glao em Cllefe do Ex.ercito. - Servio.SI! oulro sim Sua Magelltade

r
b

•

(2 )
no Seu Anniversario·Natalicio,
em o dia 16 do corrente , Distribult
aos sete Fncult ativos Militarl's residentes
na Capital,
as respectivas
insignias como prova do aprêço em que Tem os serviços nào sómeure
d'estes Facultativos
como lambem da Classe a qUI' perll'nccm. O (1'10
O MeslllO Augusto Senhor Manda commun icar a V. Ex." para assim
o fazer publicar em Ordem do Exercito. Deos Guarde a V. Ex." S •
cretaria de Estado dos N cgocios da G uer rn , em 18 de Selem bro de
1857.
Antonio Rogeri» Gromicho CotLceit'o.
III." c Ex," St.
Commandante
em Cht'fe interino do Exercito.

=

=-

Relastro

das. Facultatiooi

Cevallelrcs

da Ordem

MiMares a que se refere o Ãvuo
pas.ado nesta data.

supra

de Nossa Senhora da Conceição de Villa
Yiçoz a.
]prlo Pinheiro de Almeida,
Cirurgião dI' Divisão na a.a DivibrlO Militar.
Paulo Pereira e Horta, Cirurgião Mór do Forie de I [ossa Senhora.
da Graça.
Cavalleiros
da Ordem da Torre e Espada do Valôr , Lealdade
e Merito.
João Pires da Malta Pacheco,
Cirurgião de Brigada na 7.& Dlvisâo
M litar.
Fruucísco Joaquim de Moraes, Cirurgiâo de Brigada na 4" Divisão
Militar.
José Maria Nunes dos Reis, Cirurgião de Brigada Graduado
na inQ.e.
ctividado tempor a ria.
Nuno Victorino Pinto de Cerqueira,
Cirurgião Mór do Hegimcuto
de Infanteria
N." 18.
Domingos Luiz Gonçalves,
Cirurgião de Brigada Graduado
do Regiml'nto de lnfanteria
N," 3.
Antonio de Mene7.cs S)USil e AlbuqlH!rque,
Cirurgião Mór do Bata ..
lhão de Caçadores N.· 7.
Constantino
Alves Pereira,
Cirurgião de Brigada Graduado do Rc ...
gimento de Cavallaria
N" 6.
Fiel A UO'IBto de Azevêdo Leirão , Cirurgião Ajudante do Batalhão de
~
e
Cnça-lores N. 3.
Jooljuim Saturnino de Oliveira Soares da Rocha, CirllrgiãodeBrigaela Graduado do Regimento
de Infanteria
N.· 16.
ManOf'1 Francisco da Palma Arez, Cirurgião Ajudante do Batalhão
de Caçadores
N," 4..
.
Antonio Gonçnlvt'1 da Silva Ferraz, Cirurgião Mór do Regimento'de
Infanleria
N" 16.
José Caetano Pr-roirn , Cirurgião
AjucJantc cio mesmo Rpgimentn.
Carlos José dos Santos c Silva, Cirurgião .Mór do Bataluão do Cao!
çadorcs N. o 1.

( 3 )
Eugpnio Rodrigues de Oliveira,
Cirurgião Ajudante do mesmo Ba.
talhr~o.
Curlos Filippe Freire de Andrade,
Cirurgião .M6r do Batalhão
de
Caçadores N.· b,
Antonio Brandão
de Castro,
Cirurgião Ajudante
do Regimento
de
Lr.fanteria
N.o 10.
Secretaria de Estado dos N e~ocios da Guerra,
em 18 de Selem.
bro de 18~7.
J. A. dos Santos Teixeira,

=

-.~-<.-

Sua Ex." o Tenente
determina
o seguinte:

General,

Conde

da Ponte

de Santa

Maria,

Praça de Peniche.
Gr-vernador , o Sr. Brigadeiro,
Governador
José Quilltillo
Dias;
pelo pedir.
GovNllador,

Barâo

o

Praça de .âbrante»,
Sr. Brigadeiro,
Go\'ernador

da Batalha ~ pelo
Regimento

.Alft'rps,

o

da Praça

de Abrantes.,

da Praça

de Peniche,

pedir.

de Cooallaria N.· 4•

AlfNP,S

do Regimento
de Cavallaria
xas de Brito Bettencourt
; pelo u-r pedido.

N:

fi, Fernando

lJatalJlâo de ('nçndores N."
Graduado,
o Tenente
Gr aduado do Batalhão
!II.o 8, BOB,entura
Joaquim Bma íha,
Uegimeuto ele l nfante ..ia ~N.· 18.
Capilão da 6 a Companhia,
o Cnpllão do Batalhão
N," 6, Diogo JObC Pereira.

Sei.

õ,

T('nente

de Caçadores

de Caçadorea

-.~~.--

de Tenente Coron,,1 , com 38$000 r"is menreforru»
conferrda
nn Ordem
do Exercito
N.oó7 dl!lSil6,
ao
de hfanteria,
JObé Maria
Pinto.

Foi u·glllacla no Posto
101'S, 1\

Mujnr
Sua

Ex."

o Tenente

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

Conde

da Ponte

de

Santa Maria,

1D8nda ueclarar
o segmnte e
Que o Capilão Grudllado
do Regimento
de Infllnl('ria
N."lá,
José M"riõ Alvnr ..s QuilllillO,
coniiuúa no exercicio
de Ajudante
de
Ordens
do Sr, Brig'lll ...iro,
José Quintino
Dias,
como Governador
da P liça de Pelliche;
e <lue o Tenente
do Batalhão
de Clll)odorel
1\.' Ó. JOAO I~nn('jo Tomng-nini
dllS 1 f'Vt'b Ba,bozll,
tombem (,ol1li.
tlúa no e"..., irio de Ajudante de Ordens do Sr. Brigadeiro,
Barão
d,. B"talha,
como Governador
da Praça de Abranles.

P.

Fnram
Hill'
de

1. a ,

cOllfirmadas

1'\.111111
... a .j, a

Alaria,
...
6

"'. , >J., ., CI.,
O a

---.>~~.--Ex,-

por

.

SnFl

as licpn!;as
a

t

7 .,a 8•a

e

o Tenenlf' üt'nrrnl,
('onde.da
que os Sr~. ('rfTlmandaflll's
da
10• a DOlVI&Qea
° lU °1°
° .
",
.. I Ilare$, parucI.

(4 )
param ter concedido

I

•

aos Offlciaps abaixo m!'ncionados,
na conf rmi.'
dade da disposição 11." das Instrucções
insertas na Ordem do Exer»
cito N.· ~O de 18 de Julho do corrente anno,
Ao Major Graduado
do Regimento
de Oavallnria N.· 1, Francisco
de SI/usa Canavarro , quinze dias.
Ao Alferes do Regimento de CavaIlaria N:4,
Antonio Carlos Ferreira Junior t vuue dias •
.Ao Tenente do mesmo .Hcg-imento, Herculano José Pereira, quinze das •
.Ao Tenente Facultativo
Veterinario do Regimento de Cav ..llaria N.·
á, José Gomes, dpz dias; a contar cm 18 d . cnrrente.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N" 6, Thome V,dal Salga.
do, cinco dias •
.Ao Alferes Graduado do Regimento de Cavallarla N."8, Antonio de
A Imeida Coelho e Campos,
I rin ta e cinco dias.
Ao T ..nente Graduado de Cavllllaria em dispr-n ibrlidade , Uafacl Pinto Monteiro .Bandeira,
quinze dias.
Ao Capitão Graduado
do Batalhão de Caçndores N" 7, Antonio
AtJ~usto de Carvalho Salazar,
quinze du.s,
Ao Tenente Graduado
do .Batalhào de Cecndores
N.· 8, AntoniQ
Joaquim da Encarnação
J,,"ior,
trinla dias.
Ao Capuâo do Batalhão de Oaçadores N.· 9 J João José de Oliveira
Queiróz,
vinte dias.
Ao Tenente Graduado do Regimento dt: 1nfanleria N: 9, Francis,
co Augusto de .Figueiredo Feio, trinta dins,
Ao Alferes do Regimento de lnfantcria
N. o 3, Joaquim Pimenta de
Gusmào Oalheiros , quinze dias.
Ao Major do Rl"'~lmenlll de Iufanteria
N.· 4, Manoel Rodrigues
fOllióO de Campos,
oito dias.
Ao Alfered do Regimento de lnfilnteria N.· á, Antonio Manoel da
Sil va , noven ta dias.
Ao Capitão do Rpgimento de Lnfanterie N.· 7, Manoel José AlTonso V ianna,
quinze dias •
.Ao Alferes do Regimento de Infanteria N.· 8, Monoel Dominguea
. Pereira,
dez dias.
'
.Ao Capitão ~raduadll,
~jlldante. d,o R.>gimento_ de Infl!nterio N"9.
J,)âo 'l't.ixeH8 de Almeida QUPlroz,
prMog'R<;ao por tflnta dl8i.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
GuilhNme lIe M raclI Amo t trinta diai.
Ao Alferel do Regimento de IlIfanteria
N.- 11 , Frederico Auguito
de Sousa, nO\'4'nta dia~ •
.Ao C~pitã() Graduado
do Regimento de lnfanteriaN"lf>,
João MaJia furtado,
trinta d161l.

Ar.

o

Clufe ide""'&IJ do .Ellado

Maior do. E~(.rci.lo =

N.O 15.
QU(Jrtel General na Rua de

S. José, em b de Oulub·ro de 18:;7~

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex," o Tenente General,
CONn~ D!
encarregado
interinamente
do Commando
manda publicar o seguinte:

PONTE DE S!NT!

em Chefe

MARIA,

do Exercito,

Pu" Decreto de !2b do me~ proximo passado.
Para ~ozar do beneficio

concedido pela Carta de Lei de 15 de Julho
de 1856, o Cirurgião de Brigada Graduad(\,
Adjunto á Repartiçào de Saude do Com mando ein Chefe' do Exercito,
José Antonio
1\ arques.

--.~~*POH.TAIUA.

=

=

Ministerio da Guerra. = Repartição
Militar.
~.&
Secção.
Sua Magestade EL.REl,
i\tlendendo
ao que Lhe representou o Tenente 00 Batalhão de Caçadores N.o6, José Augusto Ct'znr das Nev-s Cahral ; Ha por bem Exonorá-Io
do serviço de Commiseionado
IlO ensino da Escola
do l~xPrc 10, para que havia sido nomeado por
Portaria de 23 de Janeiro de 1855, devendo-se-lhe
passar guia para
se apresentar
ao Ministerio dila Obrai Puhlicas,
pejo qual foi fpqui811<1do, a Iuu de ser empregado
no serviço de Minas. O que O Me,mo Augll&to Senhor Manda pela Secretaria
de Estado dos Negocioi
da Guerrb , Uommunicar ao Director interino da referida Escola para
os devídos effeitos e fins convenientes.
Paço, em ~l de Selembro de

13'>74

= .Antonio

Rogerio

•~..(.

=

.

A VISO.

J

=

' 1-'

= ,Jl' -~

Repartição
Militar.
3,- Secção.
que em Alguns Corpos do Exercito es~
tão sendo intend.das irregularmente
as disposições do novo Regulamen• to para a Administração da Fazenda Militar -' a que se referem as Or- "h- )
dens N.· [)4 de 18õó, e N. o 2 de 18õ6, ido no que respeita ao mo- 'i
do de verrficar o desconto do débito das praças por ajlls\e de contas
t ~
de fardameuto , quando ellas p~ssão de 11118 para outros C?rp08; De- '-J
Q
termina Sua Magestode EL.RE[,
que todas 8S vezes que tiver Ioga r a ",,"'1
(i
pSl'sagem de lima 011 mois praças de um para outro Corpo,
e qlle lS ~ ~
nesse a eto eatl'jam devendo qualquer quantia , proveniente de vestua- cf\ ~ I">.
rio qlle Ihl>8 tellha SIdo fornec io, se embolse o Conselho Adminis_~'
~
(<l
trllllvo do eorpo donde sahirt'm,
pelo modo designodo no pllflllErllfo'
e.C> do Artigo 4.· das Inatrucçõt's J>uhlicadas na citada Ordem N.· M·,
",8- ~ ~
p ,gando ai dilUI praça. e.. e. débitos nos Corpos paTa que pallSllrem,
\I
Minisll'Tio

da Guerra.

Grltmicho Couceiro •

III: e E"," Sr. = Constando

l

i

1-

•

por meio de dcseontos nos, respectivos p~et~, deduzidos e,,! mos.tra: O
que de Real Ordem eornmumco
a V. Ex. para os devídos effeitcs,
Deos Guarde a V. Ex." Paço" etn ~~ de Setembro de 1857. =: Antonio Rogerio Gromicho Couceiro.
III.& e Ex: Sr. Ct;lIlDlandante
em Chefe interino do Exercito.
,

=

--.~.---

~ ~~ ~
Sua Ell.& o Tenente General,
Conde da Ponie de Santa Maria, ~
~\ ~ 1
cm consequencia
das Ordens do Minislerio da G uerr a , manda fazer ~
S, público para conhecimento dos Officiaes do Exercito, que, pelo Mi- ~\Q
I'~
msterio da Marinha e Ultramar,
se expedio , em data de 10 de Se- ~ ~
tambro proxiuio ,findo, uma Portaria,
prohibindo 80S Sra. Governa~~
dores Geraes das Provincias Ultramarin3s,
o darem seglliml'nlo a re- ~"
c
~ querimentos de Officiaes do Exercito de Portugal,
que peção regresl:61H ao Reino,
sem terem servido no Ultramar () tempo marcado no Ar ..
~, ~ } tigo 3.· do Decreto de 10 de Setembro de 1846.

'i J ~ t
t'{e~

t

___

...~.

o'

r

Sua Ex. & o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Mnrill ,~~
~ ~
prohibe que os Officiaes do Corpo de Engenhl'ria,
façam pnrte d s~ }Conselhos Administrativos
das Divisões e das Praças,
ou de qunes--::t Qj
D ~,;; quer encarg-os que os privem de se acharem sempre dispo nivcis para~-:;'
cumprirem
com 8S Ordens do respectivo Commandante
Geral.
~ ~
v
,
_.~._
~.
Sua Ex," o Tenente General,
Conde da Ponte de Sanla Maria,
l
,§'manda
declarar
Aspirante
a Offrcinl , por se Achar COlJ1prehenuido
nas disposiçôee dasCnrtas
de Lei de 17 de Novembro de 18-1,1, e b de
Abril de 184,1>, o Cabo de Esquadra. do Regimento de Iníuuterla
N:
1, José Justiniano
da Silva.

I,~

~ lU

oe"

-",,~.,.-

Sua Ex," o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
determina
o seguinte:
.
1.0 Que o Alferes do Regimento
de Infanteria
N." 11>" José de
Vasconcello8.
nào gozou a licença que llic foi concedida pela Ordclb
do Exrrcito N.o ~ de ~8 de Julho ultimo.
2.0 Que o Alfere3 Ajudante
do Ba191h&0 dt' Caçadores
N.· 8,
José Mariano de Sousa e Mello, desistio da licença regiHnda que lhe
foi concl'dida pela Ordem do Exercito N.o 4 de 7 de Agosto ultimo.
3.· Que o Alferes do Regimento de Infanteria
N: !), José Joaquim Ilbarco,
exerce as funcçõcs de Ajudante no referido Corpo de de 17 de Agosto proximo pas:lado.
4..• Que o Alferes Ajudante do Regimento de tnfanteria
N.· 112,
Leandro
Maria Tcvar de Andrnda,
desistio da licença que lhe foi
'concediôa IWIu Ordem do Exercito N." 4 de 7 ôe Agolto ultimo.
5.0 Que o verdadeiro
nome do ultimo dos Empr('g-ndo~ ela! ifiC'a.
dos Officioes de Primeita Classe, pela Portaria. de 13 d JuJho ult11'

( 3 )

mo, publicada

na Ordem do Exercito N.· 4 de 7 dI:! Agosto proxlmo firido , é João Damasceno Gonçalves da Silva, segundo conimu11 ica o Millisterio
tia Guerra.

---,,~.---

Licetlça. arbit,.ado. 1"0r motivo de molestia a08 Offictaes abaixo""'a.
eados , e confirmaâas
por Sua EtI:. a O Tenente
General , ~âc:

da Ponte de Santa Maria.
Em Sessão de 2~ de Julho ultimo.
Ao Alferes do Regimento de lnfanteria
N.· i'>, Homão Joaquim

Ri.

beiro de Carvalho,
quarenta dias paré. fazer uso externo dos bauhos
sulfureos no Valle das Furnas , a começar do dia irnme diato ao da
alta do Hospital.
Bm Sessáo de ~8 de A gosto ultimo,
Ao Major do Regimento
de lnfunteria
N. ·Ii>, Polycarpo Xavier de
Paiva,
quarenta dias para tomar banhos de filar.
Em Sessâo dê 2.9 do dito me.,..
Ao Sr. Coronel do Regimento
de CavalIarin
N.·
Luiz da Silva
Maldonado
d'Eça,
sessenta dias p.ua se tratar;
a contar de 16 de
Setembro proxrmo findo.
Ao Major Graduado
do mesmo Regimento,
Henrique
de Almeida
Girào , quarenta dias para banhos de mar ~ a contar de 16 de S~.
ternbro ultimo •
.Ao Ca pitâo do dito Corpo, Joaquim l\fanOf'1 Callaào,
quarenta dia.
para banhos de mar; a começar no dia 16 de Setembro ultimo,
Ao Alferes Picador do relerido H.eJimento,
Guilherme Augusto Franco, quarenta dias para banhos de mar,
com principio no sl , o de
Outubro corrente.
Em Seuâo de ~ do meti proximo passado,
Ao Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N.· 6, Antonio Pereira Carneiro,
sessenta dias pura ares patrios •
.Ao Tenente Quartel Mestre do me mo Batalhão,
João da Maua Ferreira, quarenta dias para uso de banhos de mar em Selubal;
a contar de 7 de Setembro proxirno fiudo,
HlII Sessáo de 3 do di/o mel.
Ao Sr. Coronel Graduado
de Artilheria,
Major da Praça do Porto,
A ntonio Fernandes
Camacho,
quarenta
dias para fazer uso de banhos de mar em S. João da Fóz.
Ao Mfljor Grarlunoo do Regimento de Cavallaria
No" 8, Joaquim J'oa~ da Silva Castello Branco , trinta dias para ares de campo e cont tn uar no uso de aguas Cerreas; a começar
no dia ó de Setembro
proxin\o passado.
"1\0 .C~pitào do mesmo Regimento,
João Baptista
Alves, quarf>nta
d~~s para se tratar e convalf'scer em ares de campo.
Ao lcnell.~e GradW1do do..dito Corpo a ManoGl João J3aptiata:, trint~
õ

,

I

•

"

( )
r]ia!l pora uso interno e externo de aguas sulfurens em Manteigns
nu sua origem.
Ao AI feres Graduado do
talhão de Caçadores N.· 9, João Eduardo Souto Maior Lencastre e .Menezes, trinta dias para U&O de baos de mar em S. João da F6z.
Ao Tenente do H.E'gimento de lnfanteria
N.· 6, Deocleciano
Victor
de Araujo de AI.9'~ida Hodado , trrnta dias para uso de banhos de
mar na Fóz do_1'>ouro.
Ao Cirurgião de-Brigada Graduado do Regimento de Infanteria N.·IO,
Miguel Hiliodoro de Nova!'s S.í Mr n des , t.i 'ta dias para SE' tratar.
Ao Major Graduado
do Regimento de Infante-ria N: 13, Francisco
Ribeiro Fraga,
sessenta dias para fazer uso de banhos de Vlzella
na sua origem e em seguida de mar mornos lia Povoa; a contar
de 10 Setembro uliimo,
-Ao Tenente do dilo Regimento,
José Maria Machado,
sessenta dias
para se tratar em ares de campo.
Ao MajorGraduado
do HegiOlelltodt' Infanter ia
17, Manoel An.
tonio de Moura Cabral,
sessenta dias para faz'!l uso dfl banhos thermaes de \I iZI'Jla 11&sua orig-f'm I' NU beguidn d.· rn ••r, III S Joi'to da Fóz.
Ao Alferes do H.f·gimellto de I nfaut er ra N ."13,
Adolfo Manoel Fer.
rerra de Se abr a , trillla dras pala fazer uso de banhes de mar na
F6z do Douro.
•

r

\J:

--.~~II--

ForElm eonfirmndas
por Sua Ex," o 'I~n"nle nf'n~r8t, Conc1(' da
ponte de Santa Mart8,
as hcenças que" :-ir, CnlJllllllllcüln!(·G..ral
ue
Artilht'fla,
participou
ler con ce d.rio 80S OIflClaes uha r vo mem-r-rn ados, na co nforrnidn de <I" disposição 13.~ d a s In strucçôee
insertus
na
Ordem do EXf'rcito N.· 20 de lB de Julho do cor rente 1111111\.
Ao Alferes Alllmllo dn L° I{c>gímenlo de ,\rtillleria,
VI~ente Lniz
Corrêa de Mesquita Pimentel,
quinze dias.
Ao Capc.llão do 3,· Regimento de àrtilllerlll,
Franciseo
de Sauta
Clara Cunba,
trinta dias.

-.~.-

Licença. registadas concedida, aos Ojficiae. ahniJ:O mencionado ••
Ao Atreres do Ht>giment~ de Cn,vallarld N.· 1, Luíz QUlllinan, pro.
ro(yação por cento e o!lt>nla dias.
Ao Â tferes do Hegimenlo de (Jl\vallaría N.·.1 , José Antonio AzêJo.
prorogação
por leSllenta dias.
Ao Major do Batnlhão de Caçadores N.o 3, G IIstavo de Almeida
sa e Sá, trilltn dias.
.AJ
.Ao Cap~lIão do Regimento ,de In~anteria No" 9, JO&Á~r~~
rogaçao por (!uarenta e CinCO dias.
~:
~ ..~
,.J>'

O Chefe ir/' ermo àQ J::,l4do ~lfaiCf' do E~(rtito _
~

(_4_ ..._.._
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N.O 16,
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Quartel GeneraZ na Iiua de S. José, cm 10 de Oulubto

de 18:>7.

ORDEl\i DO EXERCITO.
Sua
Ex.· o .Ten~nte General, CONDE D~ PONTE DE SANTA MAlnA,
encarregado
mten n amente
do Com mando eUI Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECRETO.
A ttl"ndf'ndo 110 merecimento e mais circunstancias
que concorrem
no pessôn de José ~larcelhllo da Costa ~lolltelro,
Coronel do primei;
ro H.egirnento de Artilheria:
Hei por bem Nomeá-lo Sub-Inspector
do
AUf>nal do Exercito. O Ministro e Sl!cretario de Estado dos Negocies
da G uerra , o tenha assim entendido,
c faça executor •. Paço, em
cinco de Outubro
de mil oitocentos
cincoenta
e sete.
REI.
.A,uonio Rogerio Gromicho Coucesro,

---.~~.-

=

=

Po,. Decreto. tk 28 do ",e~ prorimo panado.
Eeuulo Maior General.
ara contarem a antIguidade
do Posto que lêem, dI' ~9 de Ahril de
1851., por lhes eornpetir , os Sr3 Tenente, Generaes Supranusnera«
rios , .Barão de Almllrgem,
e Villcon<ic de Estremoz.
Regimento ,te CalJallurÜJ N.· 1.
Atrcres Picador,
o A I flores Picador de Cavallaria em disponibilidade,
José Joaquim A1aximo Torres.

Regimento
Capitão da 6." Compnnhia,
Commiesâo

cU Caealloria N.· 7.
o Capitão Graduado de Cnvnllaria

em

na Guarda

Municipal de Lisboa , José Pires.
Praça de AlmeIda.
'Gcvernadnr , o Tenente Coronel reformado Atldido 803.· Batalhão
de Veteranos,
José \f/\fia Fraga.

Por Decreto, de 30 do dilo me".
};'slcJfJo Maior
de A1"lilheria.
Cornn!'l,

o Sr, Coronel Graduado
do 2 ..• Regimento de Artilheria,
Ouurle Jo~é 'Fn va
TCllente Corol'pl,
o' Tenente
Coronel de Artilheria
em dispombili«
dade , José de }<'ilYllf!irrdo"J'ojlll
Pert'ira.
2~· Regimento
dt: ..Ârtilheria.
"
Commnndnnte
da 9.· Bateria,
o M:lJor Graduado
de Artllherla em
VOPlOlIIl)ÜO
nas Obrlll publica"
Pedro Vieira GorjlLO •
•

N

Regime1&to de [nfantcria

Capltao Graduado,
o Capitão Gruduado
bihdade , J {lyllle A ugusto Scaruicllia •

N.· 2. .
de InfalH.eua

•

cm dilp.oni ..

( 9 )
PO'n' Decreto
da ml!sma data,
Para gozarem dai vantagl'lIs de Capitâes de 1.. Classe , "5 Majorto.
Graduados,
do Il('gimeuto
de Cnvulla,ia
N.· 2, tanteir"l
da
RAINHA,
Alltonio Moreira de Brito; do~.·
H, g'mcllto de Arti.
" Iheria , Jose Candido Pt'rd'gno; edoBataluãodeCaçnd(lrf'sN.·~"
l~ortunat'O de Paiva Gomes Ramalho;
por lhes aproveitar
a dllho
posto no Decreto de 4 de Janeiro de 18';37..

---.~~.---

AV ISO.
da Guerr»,
. Repartição d~ Liquidação. = R. a Secção. ~
Lí~ III.·e Ex,oSr.= Sendo presente A Sua Magestade EL.I~EI, s or..~
1 \, ~:ltcio d'esse Estado Maior Oenoral,
de 20 de Junho ultimo, e cor-~.J
~ ~ '~'Jespondencia
que o aoompanbnva
; Houve por hem Determinar
que "i
o ducumento
G
comprovativo
das ausencias
iII~p;itimns, que deve scrctJ
f..... ~
'8'11erbat.lo n08 reapecti vos LivroJ Mestres,
seja o Conselho de Invf"S.~
,t
<" S1igação,
(' não o Conle!b9 de Disciplina
que determinava
o AvjM)~ ~
r de 9 de Maio deste annh""'quc, nesta parte fica alterado. O quI' de '
3 t Real Ordem cnmmunico a V. Ex -, para os devidos etreitos, = Dl'(l1 ~ "
" Guarde a V. Ex." Secretaria de Eslado dos Nf'~ncinR da OUf'rrn,
ern
~
i9. de Serem bro de 18:>7, = A1,tonio Rogerio Gromicho Couceiro,:::&: ~ "111.· e .Ex,O Sr, Commandante
em Chefe interino do Exercito,
' ....

~ t

f

t

f>

Ministerio

h

1,

tt ~

-.~~.-

,

Sua Ex," o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria_
determina
o aeguinte:
(:ommando
Gl!ral de.1rNlIuria.
Chefe do Estado Maior,
o M~jor do 2.° H.egimento de Artílheria,
José Ventura da Cunha.
L· Regiml!nto
ele Ar/ilhuia.
Coronel,
o Sr. Coronel do Est4do Maior de Artilheria,
Duarte J06é

Nava.

2. o RI!f~i'l11mt() de Ar/ilheria.
Coronel"
o Tellente Coronel do .Eblado Maior de Artilhe_
ria, Francisco Evaristo Leoni,
,
Hatalháo
de Car.adort.J N,· 4.
Capitão da 8.· Companhia,
o Capitão
do .Batalhão de Caçadorea
.N.o 6" João Marqllt's, Coelho.·
.
BatatllSo
de CaçaJ()f'l!r N. o 6.
Commandante
da :l •• Companhia,
o M~jor Grudllado do' Batalhão
de Caçadorel
N,o 4, FrencisC<l ClaudIo Xavier.
Ca$t~lto de S. JOtlO da Fó....
Addido.
o Sr. l\farf'chal de Campo reformado,
addido á Torre dtt
, S. Vicente de Belém, José JMlqllim da S Iva Pt'rei.a.
Tenente

r I'

-.~.-

Por PorLaria do Miniaterio da Guerra, de 7 de Setembro
(*-) ._{r;._;
b(, c..,._ 9z, h·.... (t)-{): 41.0 t9
1<-

'X~

proximo,

( S' )

,

passado , lEr mand-ou considerar de nenhum effcito a elassifu-açâo de
Aspir a rtes , dada pela Portaria de 13 de Julho ultimo,
puhlicada na
Ordt'm
d .. Exercito N °4 de 7 de "gosto pruximo fj"do,
aos EinpreKados, José Fiel, Domingos dos Santos Cu llado , Jeronymo José de
S\)IIS.l,
Manod Antonio Fernandes,
e Joaquim
Vic<:lIle Gonçalves
d~ Mjjuo!; porGue pertencendo
ellcs ao qur.dr o das Hf'pllr1içõt'. do
Araenal do Exercüo,
como Fiei~ de Ar rnaze na , lêem uma classifica.
~{~() diversa daquella
, segundo
o disposto 110 Hegulumenlo
do mesuio
Arsenal,
SlIa Ex,"

o Tenente

-----.~.

.

General,
Conde da Ponte -de Santa Maria,
manda declarar o seguinte:
.
1.0 Que o Tenente do Batalhão de Caçadores N" 1, Francisco
José da SII\la Junior , gozou sómente qua ren t a e quatro dias da Iieenç,j rt'gislada que lhe fOI concedida
pe] a Ordem do Exercito N: 3 do
1-, de Agosto ultimo; que o Tenente
Graduado de ll1fanteria em disponih Itdude,
Henrique
CarhJs Henr iques , g01.01l 6ómentt> cerrto e
df'zest·i:1 dias do li('('I'ça registada que lne flll C( acedida
lia Ordem
do
Exercito N.·'á
de '1,7 de Maio ultimo;
I" que (l Capitão reformado
,
addido
ao 1.. Batalhão
de Vetr-ranos
, A n toruo Maria Teixeirn , Iam.
bem ~'''lIlU sómente
quarenta
dias dn licença
da Junta,
publicada
na Ord!'1n do Exercit(l
N,· 4 de 7 dI' Ag-f'sto prox imo pnssadr",
2,·
Q'IIe o AIIt;pt'çaua,
Leopoldo Francisco
df' M .. nf'zf'l, fi c(lnl,Ce
cido Aspirante
a Official
pela Ordem
d" Exercito N.og de 28 d,.Ju_
lho do corrente a uno , pertence ao Rf'gimento de Infanteria N.· 16,
e não ao Rt!gimellto de lnfantcno
N" 6,
0

---.~.---

Licença. arbitrada.· 7"or mot,,,() de flIole.tta ao. Offictae. tJba;zo tlerla.
f'atJ".. fl confirmaaa.
por Sua Bz, a O Tenente
Gene1'a/, CQncib
dt' Ponte de Santa Maria,
Em SeuiÍ() dt1 3 do me" p,.az'mo possado,
Jlllio Trixeira Homem deBre ..
Ao 11('n('nt(\ do Corpo de Engenheria,
dl'r •.d~, trinta dias poru fn7er 115,)dos banhos do Estoril,
Âf\ Müjor Graduado
do ],0 Ht'){'OJe>nlo de A,tilheria,
Ivo CeJcstin()
Gomes de Ollvt'iro,
trinta dias para fazer mo de b8nhos do mar,
Ao Mejor Graduado d.) Q,' Hpg.mento
de Artilheria,
Aleundre
José
de Barros. quart'.,ta dias pora se tratar,
.Ao Capitão 00 Rpgimt'nlo dI' Cavallaria N,'~,
Lan('eiros da RAINHA
Manoel
dI" Moura
lJenriqut'8
Valdez,
trinta dias para fazer u.~
dns a~uas das Caldas
da Itaillha
na SilO mi A'E' nl ,
Ao .Tf'Vnel\1~ Clraduodo
do Hpgimento
d(' Cuvollaria
N,' 4" José Ma.
ria
t'rne, noventa dias para se tralar,
Ao ~!ft';'f'! do Hegimpn10 dI" CavRllaria
N,O
Fnnando
Seixas de
.Bnto ~llcncourt,
trinta dias para banhes do mar.

a,

( 4 )
Ao Tenente

do Batalhão de Caçadores N.· 3, Antonio los;'; ,Antu.~
'nes,
quarenta dias' para banhos do mar na Povoa de Varzim; a cou. contar de 8 de Setembro ultimo.
Ao Alferes do Hegimento de Iufanteria N.·~,
Antonio José Gonçal«
ves , trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao Alferes Ajudante do Regimento de lnfanteria N.·1, José Maria
Falcão e Carvalho,
sessenta dias para se tratar .em ares de campo.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Antonio Maria Soares Pinto, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria
N," 10, Antonio
das Neves Franco,
trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao Major do referido Corpo, Francisco de Mel lo Breyner,
cincoenta
dias para usar dos banhos do Arsenal e seguidamente
dos de mar.
Ao Capitão Graduado do sobredito Rl'gimenlo,
José Eduardo da Costa Moura,
trinta dias para 'banhos do mar.
Ao Capitão Quartel Mestre do Regimento de Infanteria N." 16, 1us.
tino FranCISCo de Mello Brandão,
trinta dias para se tratar.
Ao Tenente Coronel reformado,
addido ao 1. o ,Batalhão de V eteranos,
João Antonio Peixoto de Mendo-nçll, trinta dias p·ara fazer .uso de
banhos do mar.
Ao Alferes addido ao 3. o Batalhão de Veteranos, Francisco J~8é A I.
ves, trinta dias para uso de banhos thermaes de Vizt'lla na sua origem.
Ao A man ue nse da Repartição de Saude do Mmiterio da Guerra , A ntonio Joaq uim de M orues , tri nta dias para faser uso de bao hos do mar.
, _
Em SesBrío de 4 do dito mez.
Ao CirurgiiLo Mór do Batalhão de Caçadores
N: 4, Augusto Cariai
Teixeira de Aragão,
quarente e 'cinco dias para ares patrios ; co. meçando a gozar a licença ·no dia 8 de Outubro corrente,
Ao Cirurgião Ajudante do Regimento. de lnfanteria
N," 7, José An.
tonio de Mello Vieira, quarenta dias para se tratar,
,

----.~.-

Li~nfos registadatl concedida. 008 Officiaes al,aizo mencionado.. .
Ao Capitão G raduado ~o Batalhão de C~çadores N.·, 6, Adju.IlClO Che.
f~ de Secção deste Cornmando em Chefe , Daniel Ferreira Pesta1111
noventa dias: a contar de ~ do corrente mez,
Ao C~pitão do Regimento de Infanteria
N.".7, D. ~rancisco de Assia e Almeida
proroO'ação por cento e oitenta dias
.Ao Alferes do R;(7imen~) de lnfanteria
N."13, Joaquim Lopes Gui,
, marâes , cento:
vinte dias; a principiar no I." de Novembro proximo futuro.
Ao Tenente Graduado
do Regimento
de lnfanleria
N?17 EI.lgelliO
<te Sequeira,
prorogução
por sessenta dras,
_~.--:::;<
/

_,

....

O· Chefe inter'HiQ do Edq.do Maior á"o';'~~rti14 ;; ..../ ~
c
~ ~
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N. 1""",
O

fQ(tlarlel Gene-/a! na Rua

de S. José,

-t-

em 17 de Oulubro

de 1857.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex."
Tenente General,
CONDE"DA.
enenrregado interinamente
do Com mando
manda publicar o eguinte:

DECRETO.

PONTE

DE SANTA

em Chefe

l\fARIA~

do Exercito,

(2 )
Per Decreto de, 17. de Agosto. ultimo.
CM'PO de .Engenhcria.
Tonente , o Tenente do Regimento de Irifurueria
N.~ ]Q, Francjec~
de Mena Apparieio;
por ler as respectivas III:jbil.ta_ções.
Por Decreto de 28 do rneoz proximo pa.sado.
Regimento de Caoallarto N.· 3.
Capitão da 3.& Companhia,
o Capitão de Cavallaria
em disponibilidade, Guilherme Frederico de Portugal e Vesconcellos,

Por Decretos de 6 do corrente mez.
Corpo de Engenheria.
• 'I'enente Coronel, o Major, Francisco Igl1acio Mendes.
'.Major, o Major Graduado,
Frane.isco de Paula de Sousa Pegado.
• Capitão,
o Capitão Graduado,
.MIguel Ilenriques,

J

Balolluío

de CoçodoreR N.· 3.

Capitão da 3.- Companhia,
o Capitão Graduado
do Batnlhâo de
Caçadores N.- 7, José Manot"l Martins.
Hatolháo de Caçador" !+.r: 9.
Capitão da 8.· Companhia,
o Capitão Gr aduado do Batalhão
de
..
Caçadores N.- 7, Antonio Augusto de Carvalho Sallazor.
Regimento de Lnfanteria N.· 3.
Capitâo da 7.& Companhi ••, o Capuào Graduado,
Antonio Barbcaa
de S{l G ulerres.
Capitão da Companhia
de Deposito,
o Capitiio Graduado
do Ut"gi~
.,
mento de Infanteria
N" Ll , Domingos
Eduardo
Pereira Pinto!

Regimento
• Capitão da. 4." Companhia,
de Almeida Coelho.

de Infantena
o Capitão

Regimento

N.· 8.

Graduado,

de Tnfonterio

N.

o

Eduardo

.Matlteu$

12.

Graduado
do Regimento
de
AlIl.Pllio Affonso Vianna.
Regimento de InjOllte,.ia 1'1. 13.
Capitã,o da Companhia
de Deposito,
o Cnpitão Graduado
do Regi.
meuto de Infanterla
N: 14, Antonio Joaquim Pereira da Rocha.
Commissúes activas
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado
de Engenhei ia , José.
Antonio de Abreu.
Capitães,
08 Capitães
Grao uados , de Engen '!erill, Antonio Maria
,
de Fontes Pereira de Mello ; e de Infanteria , José Hieardo Pereira Cabral.
O Capitão do Batalhão de Caçadores N." 9, João .José df' Oliveira
Qlleir6z,
a fim de ir aervir em Commissão
na Guarda Municipal
do Porto,
Capitão da 5.- Companhia,
Lnfanteriu N." 13, Joâo

o Capitão

0

Por Decreto

_ ..~.-

de ~l do mez proxiano passado,

expedido

pelo

Mi.

( 3 )
nisterio dos Ne!1'ocios do Reino, foram nomeados Cavalleiros da Or.
dem Militar dpt>S. Bento de A viz, os Cnpitlles, de Cavallaria,
Gui•
• lherrne Fr ederic o de Portugal
e Vascollcellos;
e do Regimento
fie
Infanteria
N.· 12, Francisco Pinto da Motta:
devr-n dn os agraciados sollicirnr do referido Ministerio,
os respectivos Diplomas,
dentro
do prazo legal.
Ex." o Tenente
determina
o seguinte:
SIIa

-

..

General,

~.Conde

da Ponte

de Santa

Maria,

H.~tado Maior de Artilhc1·la.
'llenente QlIarlt'1 Mestre, o 'I'euente Quarte.l Mestre do !i! •• Regimento de Artilheria , Diouo João Duarte.
Batolhâo de Caçadores N. - 9.
Tl'nente,
o Tenente do Regimento
de Infanteria
N.- 18, Antéro
Fredenco Fcrr eira de Seabra.
Regllllento
de Tnfanteria
N.· ]~.
Capitão da 5.& Companhia,
o Capitâo do Hegirnento
de Infanteria
N." L3, Antonio Joaquim Pereira da Rocha.

Regttnento de h~fanle1'ia N.· 13.
€llpitão da Companhia
de Deposito , o Cop:lão do Regimento de
fanteria N: 12, João Antonio Affonso Viannu.
Regimento de Tufanterio
N.· 18.
'J.?encnte, o Ten~nl~ do Bula Ihão de Caçadores N.· 9, Joaquim
mino Borges Bicudo e Oastro,

-.~.-

ln.
Fi ...

AccArdam os do Supremo Canselho de Justiça Militar,
etc. Que
jll1,~atn provado contra o accusado , João Maria de Sousa, Tenente
(~tI.lrlt'l Mestre do Exercito,
o crrrne de peculato,
que foi objecto da
J'ron u ncia de foI. 180 v.·; e o mesmo por isso incurso no Artigo 28.0
do, de Guerra, em execução do qual mandam,
que o dito accusado
1\. ja d ..rnurido
do seu supra referido Posto; e ,desta fórma alteram a
S.>ntenc;a da 1.& Lnsta ncie , Lisboa, !'lo Sessão de 20 de Janf>iro de
1857.
Truvuesos.
CObta Carvalho.
Castro.
B. de R,·ho_
r.-do. = B. de 1\ guiar, vencido, = Fui presente, Carvalho, Promotor,

=

=

=

---.~.-----

=

Foram confirmada,
pe lo Mini~lerio da Guerra,
as Iicf'nças arbi ..
trnnlts f.lt'IR J IInla ,\1ditar dI' 'Rude,
a08 Emprcgados
abaixo meneio.
l1~dfJs, por motivo de molestin.
Et,. Seudo de 3, do mel pl"Oximo paliado.
Ao Omcial de 3.· Clas e do Arsenal do Exercito, José Maria Viao.
!ln, qllarenta ôias para faTer liSO de uanho~ do fJ1nr.
Ao omcial de 2.& CJas,e addido do mesmo Ar~rnaJ, Joaquim da COi!
tá Pereira" quarenta dias para se tratar em ares !)atriol.

EIII Scssáo de 4 da dilo mes •
.Ao Uajor Graduado
do Corpo do Estado Maior do Exercito,
SubChefe de Sec<;~lOda n"pnrtiçilO Militar do Mínisterio da Guerra ,
Antonio Augusto de Alerneida
Corrêa de Lacerda,
sessenta dias
,para fazer uso de banhos do mar.

Licença. arbitrada.

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

por motivo de moles/ia 00. Of.ficwca abaixo declarados , e cmifirmaaa. por Sua Ex." o Tenente Getlcml,
Conda
da Ponte de Santa lIJaria.
lún Sessão do 1.0 de A~OII() ultimo,
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N.· ~, Antonio Maria de Drito, quinze dias para convall'srer.
Em Ses.áo de 7 do me!l proaimo passado.
Ao Capitão Graduado
do Regimento
de Iufanteria
N." 8, Eduardo
Marheus de Almeida Coelho,
triutu di-is pura banhos do mar na
]>OVOl\ de Varzim;
a começar no 1.0 de Outubro,
}J.o Capitão Graduado
do mesmo Regimen lo, G aspar Leite, tri nta.
dias para se t.atar.
Ao Alferes do referido Corpo, Ilodrigo de Sousa da Silveira,
trinta
dias para banhos do mal' na Povoa de Varzim;
a contar do l.°do
Outubro.
/Cm Sessáo dt1 1~ do dilo rnC'Z..
Ao Major do Regirmnto de Cavnllaria N: 3, Francisco José Urbano de Carvalho,
sessenta dias para se tr atar,
Ao !\1aj0r li raduudo do Ilegimento
de III Canlt·ria N. ° 9, JOllO Gomcs Hurnalho , sessenta dias para oomiuuar a trn tar-se e fazer uso
de banhos frios de emborcação,
Ao Capitão do Regimento de lnfanteria N"l!3, Francisco Pinto da
,Molta, sessenta dias para continuar a tratar-se NlI ares de campo.
Em Seu/io de 14· do dito meIO.
Ao Tenente Graduado
do Regimento de lofanleria
N," 1~, Antonio
Joaquim Corrêa Monçâo , quarenta dias para fazer us o de banhos
do IlJUT.
Alferes do mesmo Corpo,
Anlonio Carlos Sardinha,
trinta dias
para fazer uso das agllas sulfurosas
exterllamente,
na sua origem
em Manteigas •
.Ao Alfl're8 do dito Regimento,
Joaquim Corrêa Monteiro,
quarenta
dias para fazer uso de banhos do mar •.
Bm S"ssâo de 17 do dito meox..
-Ao MnjorGrlldllado
do B.c;plIento delnfanteriaN"õ,
.José de BettenC()lHt Alhayde,
trinta dias para uso de hanhos do mor.
Ao Tenente reformado
do 2:·Batnlh:,o
de Veleranos,
D. Antonio
• d~ M.acêdo, tri •.,ta dias para uso de ba:lhos do m~...-~~

Ao

O Chife

.nlerm()

do Edado MaIor do ht.rclto

(>.

,....... "" ..
I

,"

=

..-r:.

_,...

c/Z;}

N.O 18.

+

Quartel General na flua de S. José, em 24 de Outubro de 1B57.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ajudante,

o Alfcres,

Ex," Tenente General, CONDE DA PONTE DE SANTA MARIA,
encarregado
interinamente
do Oomrnarrdn em Chefe do Exercito,
manda pubhcar o sf'j:!'uinte:
Por Decrclos de 13 do corrente rn!~.
L'stado Maior de rlrtilheria,
Bri.!.\'lloeiro Graduado,
o Sr. llrig-adeíro Graduado
de Artilheria em
Comunsrão
ucuva , Frederico
Ler!') Cubreira ,
Regimento

de [nfanterva

N,· 4.

Joào José de r\ leuntara,
Inactundade
tcniporuria
.
O Alferes Graduado e rn Tl'lIente do Hcgiml'llto
de Cnvnllaria N,06,
,Mano(" Maria Eloy da Cruz Sobrnl , por ter sido julgado incnpaz
de serviço activo tr-mporar iamente , p"la Junta Militar de Saude,

Por Decretos da mesma data.
;Pa~n gosarcm ()1l8 vantogells de Oapitiies de l,- Classe, ("JS
• Grad uados , do 2." Regrmeuto de A rlil heria, Ca simiro José
valho ; e do H~gilTlellto de Cavallaria
N.· fl, Ajudante de
de Suo Ex." o Mart'chal, Duque da 'I'e rcairn , D. Malloel
sn Coutinho;
ror lhes aproveitar
o disposto no Decreto
Janeiro de 13;37.

1.' Botalhâo

Majores
de CarOrdens
de 8011de 4, de

de Vcterano«,

Major,

e st>g'uidam<'nte reformado na conformidade
do Alvará de 16
de Dczem bro de 1790, ficando addido no refendo Batnlhâo , o Major G ru d ua do (~ ln fauter la em inactividade
tem porariu , Joaq uirn
ft{),drigtlc~ Batalha ; por lhe aproveitar
o Artigo 1.. da Carla de
~.el de 17 de Julho de 18f>;;, assim o ter requerido , e hnver sido
Julg-auo incapaz dt> serviço activo pela Junta Militar de Saudc,
Rf·f()lInado no conformidade
do citado A lvará , ficando addldo na di.
to ~atlllhiio,
o Capitão de Cavnllarin em inacrivldade
t('f?p~rari~,
JIlCllltho José Silveiro , devendo ser considerado
para 8 Ilqlllduçao
du rt'fortnn, Capitão de 19 de Abril de 18!7, e Major Graduado
de QH,de Abril de !flál; por o',irn o ter rI"l!,crido, haver sido Julgarlo IlIcapaz de s(!rviçoncti\'o pela.lllntl\"\1ilitarde
Saude , caproveltar.llte
o Arti~o 2.· da mcnciolll1 1.\ Carla de Lei.
eftlrlllado na conformidade
do indic<l,lo Alvará,
fIcando addido ao
dilo Bata!ht\o,
o Cnpit;lo (Haduado de Infanlt'Cia t>m dispnnihili.
d_üde, J01.lO José Alves, devendo srr cOllsid( rano pum n liquido• çao da reforma, CnpítilO de 11 de Outubro de 131ll, é AL'jof de
~!)
e ori1 de 18:>1; por ter 'ido julgado incapall ue serviço acti-

•

( 2 )
pela Junta Militnr dI' Snude , e aproveitnr-lhe
o Artigo ~ •• da
suprucitada
Carta de Lei.
2. o Batullião
de Feteranos,
Capitâo , e em seguida reformado na con formid ade do A I Varl\ dI" 16
dI' Dezembro de 1790, ficando addido ao referido 13nlHll\âo,
C •
p~;ão Graduado
de Infanterio. cm disponibiliriade
, Jnaqu rn A aJlOt,1 de Mugulhiles
; por lhe a proveirnr o Artigo 1.° da Carta dt' Lei
do 17 de Julho de 1355, e ter sido julgado incopaz de serviço lIlti~
vo pela Junta Militar de Snudr-.
Por Decretos de ]!) do dit o rne'l..
1. Regimento
de A,·/illtcr1f1.
Brigadeiro Graduado,
com o antiguidade
de Q9 de Setembro de 1362,
o Sr. Coronel,
Duarte José Fava.
Alfere~ AIIIIDno, o Primeiro Sargento (j aduldo,
AKpirnnte a 011\.
ciul , Augusto Frederico Pinto de Bt·L~lIo J'tdroza;
por ~e olhar
ha hilitado na conformidade
dos Ar rig os , 36.°0(' De cr- ro dt> 12 de
.laneiro de 1837, e 11.0 e 15.0 do Decreto de 10 de Dezembro de
YO

('I

U

13b!.
Regimento
de Tnfanleria
N. o ] 1.
A If..res, o Alferes de Iufan teria em disponibilidade,
Guilherme A n..
tonio de Azevêdo.
Commiuõee aclioa«
O Capitão Graduado
do Hegilf)pnto
de IlIfanterin N." 6, José nos
Santos Coelho,
a Iim de ir servir em Commissâo fia üuardl1 Municipal do Porto.
Inacli"ida.de
lempora,.ia
O Capitão Graduado
do Hegimento
de Uava lloriu N.· [), J03fJllim
. Epyfanio du Silveira, sem ven cimr-ntn , por assim o haver requerido.
PaI" Decreto de 21 do dito me«,
.
Estado Muior General.
Tenente General,
o Sr. Marechal de Cumpo , José Pedro Celestino
Soares .
• )!drecltaes
de Campo,
(I Sr.
l\far(lchnJ de Campo Graduado,
Vi
conde da Senhora da Luz; e o Sr. Brigudeiro , José AthallClZlo de

Miranda.
I

Brigadeiros,
os Srs. Brigadeiros
vallariaN,02,
Lanceiros da
e do Regimento
de Cuvallarl«
"ua Ex." o Tenente
delermina
o seguinte:

Graduados,
do Regimento
de Ca.
D. Antonio J\bé d(' I\Jdlo;
N: 8, Jouquiui Trigueiros 1\lartel.

BAINHA,

-.>--'í?<*Co"d~ da

Geflerc.d,

Ponte

de Santa

Moria"

1." DiVl' do Militar.
Commandanlé
do Matl'rial de Artill;ptin,
o Sr. Drignd ..irq Gradua.
do do E.stado Maior desta Arma, Frederico 1.euo Cabreira.

( :1 )
8.~ J)inisâo Mi::taT.
Exonerado
do Commnndo do J Iuter ial d« ArtilhNin,
duado do Estado .Maior desta Arma, Jorlo Fruuco

o .Major GraXavier de Vas.

con ce llos.

Commandante
do mesmo MOlerinl,
Estudo .Maior, José de Figueirêdo

o Tenente Coronel
Tojal Pereira.
Regllnellto de hü'anteria
N. o II.
.Alfl'rl's,
o Alf('f(>s' do Hegimento
de lnfantcria
~:
7,
Augusto de Menezes,
pelo pedir.

do referido

Júlio

-.~~~-

Cezar

Em virtude d·, Aviso d» ~lllli_terio
da Guerra,
de 16 do correuto , SII,I Ex.~ o Tenente Gunernf , Conde da Ponte de Santa Ma.
Pn..
ria, manda dcclnrur !\sj)irallte fi Úfíi( ial , com n Graduoçflode
nn-ir« Sargento,
o ;\111111110 ~(. H 111 Cnllegio ~l ditar com praça no
B..ttalllào UI' C;t<:adelr< s N.· ÍJ, João Lopes Soeiro de Amorim,
por
lhe apro.v(:itar o disposto 110 Artigo 37.· do Decreto de 11 de Dezernbro de IS;) I •

--·00---

Sua Ex! o Tenente Gcol'rr.1 , Conde da Ponte de Santa Maria.,
mnudn
d,·claTar A pira n te a Ollkílll t por SP. achar cornprehendido
nus di"p/lbi~'õ('s UnS Cnrtas do LI~i de l7 de Novembro de 1841 , e b de
Ahrd d" 1815,
nSeglllldo
Snrgrnto do Bura lhão de Caçadores Nvt ê.,
l'cdro NolLhCO Vieira fi ~nl(!r~

---.~~
..---

arbitradas pm- motivo de moiestia ao. Offic.ae. abai:.cn tleela.
rados , e confirmaaas 110r Sue, .Ex: o Tenente General, Cauda
da Ponte de Santa 1Ilaria.

. Licença,

Ao Capitão
quarellta
SIII, na

Em S ...·p .:;0 d« 1t, do me!'. p,.o.zirno pas.~ado.
do f{('giOlf'llto de 'nfolltrlia
N."H"
.J(1sé Maria Pinto,.
d,a~ para t'ater mo dos ballhos sulfurosos
de S. Pedro do
~1lt1

orlgl'lIl •

.Ao Tenente

Graduodo do mesmo Regimt'n:o,
Justino Maria Leilão,
(luar(~llta e CiflCO dia; parn contilluar
1\ tralar.se
, começando qU8nu() fInal zar n licença qlle f'Sln gomndo.
Ao Cnpellàn
d" dito CMP",
.Joãll de l\lmeida
.Menf'7eS e Vosconcel.
los, quorl'nla \rfl para ti,,!) d" banho~ do mar na .Flglleira, come.
çnlldo no l." dl' Olltllbro .
.Ao Cirllrgiii".J\lór
do Forte
Nossa Senhora da Graça,
José Maria
Lopes da Silva Leite, sessenta dias para se tratar em ares de campo.

ue

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

Por A viso do ;\1in islt'rio da Gil rra. de 1 õ do corrente mez, se
8:lncedcu ao ~Jf~rca do Hpgimento Oe CavalJarin
N.o 1, Luiz QuiUinau, que estu gozando Itcença regislada,
poder ir fóra do Reino.

Foram confirmadas por Sua Ex." o Tenente Gt'nl'rnl,
Conde da
Ponte de San ta Maria,
as licenças
<1"<' os Hrs. Commandantt's
da
La, 2.",3.·,4.",5.",6·,7,",
e 8." DivH)eS Militares,
pClfticlpa.
rarn Ler concedido
IIOS Omciae~ ahaixo
me ncionados , lia conformidade da disposição 11." das r nstrucçôes insertas na Ordem do Exer.
Cito N.· 20 de 18 de Julho do corrente
anrio,
Ao Alferes Alumno do ] ,0 Rt'ginõento de Artilheria,
Vicente Luis
Corrêa de Mcsquita,'Pimentel,
prorognç5o por quatro dias.
Ao 1\1 njor do I{,eglmcnto de Cavallnria N. 02, Lanceiros
da HAINHA ,
GUilherme Francisco de Almeida dn Silv:J, qu'nle dias .
.Ao Alferes do Regimento de Cavallaria
N" b, Ladislau Antonio de
Sá , LriII ta dias.
Ao Tenente do Reg-iml'nto de Cavallaria
N.· 7, José Antonio de Li.
ma Carmona,
sessenta dias.
Ao Alferes Gr adundo do Regimento de Cavullaria N."s, Luiz de AI.
meid a Coelho e Campos,
proroguçâo por vinte dias.
Ao MEljor do Batalhão de Caçadores N" 3, G ustuvu de Almeida Sou.
sa e

Sá,

trinta

dias.

Ao Tenente

do mesmo Blltnlhão,
Antoria José Antunes, treze dias •
.Ao Capitào Gruduedo
do Butalhào
deCaçndNl'sN.o7,
Antonio Augusto de Carvalho Sallnsar , proroh'I(;ilO por oito d ms,
Ao Capitão do Baralhâe de Ca,ça\l.'_11t:5 ~ .. 9, João José de Oliteira
QUf'i Ól" d ..z dias.
)lI) Aiiere:; do Regimento de [nfunter!a No" L, Pedro de S6USB Ca.
na varro,
sessenta dias •
.Ao Ca pitâo Graduado do Hegimento
de Iufunteria N:!J,
JO&'t! Luis
Rebêllo, dez dias,
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Franci$co Ferreira d'Eça e Lei.
va " oito dias.
•
Ao Alfer- s do referido Regimento, AntMlio Joaquim «\'rro) trinta dias.
Ao Capitilo Graduodo do Rl'gimcnto de l •.f'l\nteria N." 10, José Eduardo da Costa Moura, oit o li ias.
Ao Tellente Graduado
do Regimento de Infunteria
N.·a, Joaquim
Pinto da Foost·ca, seSsclltll dias.
Ao C rurgiào Mór do mesmo Ltcgimento,
Joaquim Nunes de Aguiar,
(jllinze dias.
~o Mal'or
do Rel~imento
de Infanteria
No" 16, Alexandre
da Ga.
,
1:1
ma PI:rWllln, trinta dias.
I
:Ao Capitiio G radundo de IlIfanteria em disponihilidade,
Luiz de ~fa.
ga/hãl'! Ferr' ira Gui:io,
trinta dias.
Ao Tenente de IlIfllnteria em liIeponibilidade,
Fernando Luiz Berlcr,
trinta dias.

,

N.O 19.
, Quartel General na Rua de S. José, em 31 de Ol/(Uó,'o de 1857.

'ORDEM DO EXERCI1·O.
'Sua
Ex." o 'Tenente General,
CONDE DA. PONTE DE SANTA. 1\IARIA,
,encarregado
interinamente
do Commando
em Chefe do Exercito,
manda publicar o seguinte:
DECRETOS.
Hei por bem Nomear Vrghl rfTectivo do Supremo Conselho de Jus.
'liça Militar,
o Tenente GCIlt'ral,
Antonio de Padua da Costa. O
l\linlslro cSecretario
de Estndo dos Negocos da Guerru , o tenha assim entendido e faça executar. Paço, ern vinte e 11m de Outubro de
mil oitocentos cincoenta
e sele. = l~EI. = Antonio R()gerio Gro.
micho Louceiro,
T 'rido -sido nomeado 'por Decreto de· quatorze do corrente mez,
pelo Minist erio dos Negocies da 'Marinha e Ultramar,
para SPI vir e rn Uommissâo
110' Estado
da India , o Capilão do H.f'gimento
de l nfanrer ia numero dois , 'Fllrnanuo
dos Santos Henriques
de Sequeira: Hei por bem Promovêr
o mesmo Official 80 P01to de l\fajM 9
na couformidade
do disposto no Decreto com força de Lei de dez de
S -ternbro
de mil oÍlOCPnt09
quarenla c seis. Outro sim SOIl Servido
.. -Ordenar que esta 'M inhaSoberann
Resotucâo fique nulla e de nenhum
f'tTelto, se o agraciado deixar por qualquer motivo, de st'guir viagem
.para o seu destino, 011 de servir no mencionado Estado o '!'rnpo mar.
-ca.Io
na Lei. -O Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da
'Ouerr<l, otenha
assim entendido c faça executar. Paço, em vinte de
-Ouiubro de unl oitocentos cincoenta c sete. = REI. = Antonio Roexpedido

1ft'Tlo

Gronucha Couceiro,

Tendo sido nomeado por Decreto de 'quatorze do côrrl'nte moz.,
'4'xpedido p~,I() :\1'l1Stario dos Negocios da Marinha e Ultrnmur , paFA.
sprvir em Ctlmmbão
no Estado da l ndia , o Tenente Graduado
em
Ca pirâo do Heg-imento de Infanteria
n nmer o nove, João Teixeira de
Almeida Queiró7.: Hei por bem Promo9êr o mesmo Omeiol á effe'ctivldadl~ tia sua {haduoçào,
na conformidade
do disposto no Decre.
to com força de Lei de dez de Selembro de mil oitocentos quart'nla
e eis. Outro !im Sou Servido Ordenar que esta Minha Snbl'rann Resolll~'i"o fique l1ulll1 e de nenhum clTeito, se o o ...racilldo deixar por
qllall.l'lI'r
motivo, de seguir viagem para o seu cf'eslino. 011 de servir
no UI ncionado ESID.do o tempo marcado
na Lei. O jYIini~tro e Se,crclarlO de .Eslado dOi Negotios da Guerra,
o lenho al~im enlendid.o,

•

(~)~
e faça executar.
e sete.

coenta

==

Paço,

REI.

em vinte de Se~",hro

= Antonio

de mil oitocentos

cioa.

Rogerio Gromicho Couceiro.

Hei por bem Determinar que, em conformidade
da Carta de Lei
de vinte e sete de Junho do corrente anno , seja abonado ao Alferl'l-S
reformado addido ao terceiro Batalhão de Vett!fanos,_Fortunato
Marinho Falcão de Castro Sotto Maior A breu, o soldo mensal de dôse
mil reis. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Guerrn-,
o tenha assim entendido e faça executar.
Paço, em dôze de Outubro
de mil oitocentos cincocuta c sete.
REI. Antonio Rogerio Oro-

=

micho Couceiro,
Por
Tenente
Lopes

Quarlel
Alves.

---'*~.---

Decretos de 21 do corrente mn.
2.- Regimento de' .Adilheria.
Mestre,
o Sargeuto Qllartel Mestre,

Batalh âo de Caçadores N. - P.
Para ter as honras e toldo de Ca pu âo , o Tenenle
João da Malta Ferreira;
por contar dez annos
• Posto.

José llfaria

Qualtel M.,slre,
de serviço neste

Dispombilidade
O Tenente

Graduado,
Manoel
Ferreira
Corrêa ; e o Alferes, Jn~é
Fortunato de Matlos,
ambos de Infan ter ia , e "lue estavâo de CHStigo na inactividade
temporaria.
Por Decreto de 212 do dito meti.
Disponibilidade
O Cirurgião Mór, Jnaquim ManOl'I Ilodrigues Valle , que se achava
em inactividade
temp raria, sem vencimen to , pelo ter pedido.
Por Decretos de 23 do dito meto,
Regimento de Cacallario N.· 2, Lonceiros da RAINHA.
Brigadeiro
G rad uado , o Sr. Brigadeiro
G raduado de Cava lia ria ,
D. Carlos de Mascarenhas,
que exercerá o Com mando deste Cnrpo, conjullctamente
com a Cummj~.ão e,!, que· se acha de Ajudante de Campo de Sua Magestade
EL.REI Q Senhor DOM PE.

nao

V.

Rerrimento de Cavallaria N.· 3 •.
Tenente Coronel,
o "'Major dI) Regimento de Cavallaria
noel Doutel de Figueírêdo Sarmento.
Rcg1menio de Cavottm'ia
Coronel,
o Sr. Cdronel Graduado
José da Cunha Sousa e Brito.

Regimento
AlFeres,

pal do Porto,

N.· 7.

do H.egirnento de Cavallaría N: 3,

de I"janteria

o Alferes de 1nfant~ria

N.· 1, Ma.

N.· 18.

pm Commissão

:Frallcisco dos Santos Coelho,

na Guarda

Munici-

(s)

o

Comrnis.óes aclinas
Tenente Graduado
do Regimento
de Infanteria
N.- 18~ Gaspar
Pereira Dias, a fim de ir servir cm Comruis.ào na Guarda Muni.
cipal do Porto.

Sua Ex," o Tenente
deLermina o seguinte:

-*~

General,

...
-

Conde da Ponte

de Santa

Maria,.

3. _ Divisâo Militar •
.A>ddido 80 Chefe do Estado Maior, o Capitão do Regimento de lnfaute ia N." 10, Conde da Fonte Nova.
Re <rimemo de CavaUm';a N'l· 8.
{':oronel o Sr. Coronoel do l{,cgiOlenLo de Cavallaria N." 7. , José de,
M,enezes PUta e Castro.

Bataihõo de Caçadore, N.·

'I.

.

Caritão da 8,· Companhia,
o Capitão do Regimento de Infanterla
N: 11" Domingos Soares Hibeiro de Menezes.
BatatAdo de Caçadores N. o 2.
<;;apitão da 6'." Companhia"
o Capitão do Batalhão
de Caçadores
N. o 8, Jnaquirn AtJg'Isto de Oliveira Dias, continuando
na Comuiissâo em que se acha.
'
Balat/uío de Caçadores N.· 8.
€upittlo da 1, a Compan hie , O Capitão do Reginlenlo de Infanteria
N. ° 13, Antonio Piuto Roberto Mourão.
Regimento de Infantersa N." 15.
Brigadeiro Graduado" o Sr. Brigadeiro Graduado
do Regimento de
Iufanteria
N: 3, Francisco José Pereira e Horta.
Regime"to de Intonterio
N.· 18.
Tenente Coronel.
o Tenente Coronel do Regimento
de Infanteria
N," 14, José Herculano Ferreira da Horta.

-,.~.---

Posl()s e vencimontos mensaes com que ficaram 08 Officiaes abai-.
xo mcnciona.dos, a quem no mez de Selem bro ultimo, foram regula.
das as reformas" que lhes haviam sido conferidas.
Corollel com 40$OUO reis, o Major Graduado
de Infanteria,
João
GOIllI?~
da Selva Talaya ; Major c~~ 38$OOO·reis, o Ma.i?f de ln.
fanteria , A ugusto José de Sousa ; 1 eneute com 15$000 reis , o Tenente de Cavallaria,
Dnmingos José Lourenço;
todos reformados
pela Ordem do Exercito N,· 3 do L" de Agosto pro.ximo passndo ;
Alferes com H~$OOOreia, o Alferes de Cavallarin,
Conde de Re.
dondo , reformado pela Ordem do Exercito N." 7 de 18f>~; e OOi ..
cial de I,a Classe com 4,5$000 reis, o Omcial de ~.' Classe da Repartição de Liquidação do Ministerio da G uerra , Felisberto José
Ramos , reformado pela Ordem do Exercito N.· 8 de 31 de Âgoat~
proxICDo preteruo,

(4 )
Tenente üc.není,
Conde da Ponte de Santa Maria,
o seguinte:
'
Que o Tenente Graduado do Regimento de CavnHaria N.·7,
Manoel Dias da (tv('!Ja, uxer ceu as funcçôes de Ajllde>nte do dilo
Corpo,
desde 8 de Setembro de 13f>6 olé 26 de Fcvrr eiro dl'sle an.
no; de 4 a 17 de .Março; e de 3 de Maio até 2.3 de Setembro do
'corrente anno,
Sua'Ex.-

1'1

.jnanda declarar

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

J

Por A viso do Mio isterio da Guerra de IQ do corren te, se oct('r.
mina que ao Major Gradllad,. do B.llalhão de Cacadores N." f> Pedro Francisco Perry da Cams rs , se conte, em observancin da Cnrla
.de Lei de 13 de Março de 184':), o Ipmpo de seniço de.d~ l(2 de .J li_
nho de 1828, em que se alistou no Batalhão de Vo lunt arios de DO ,\{
PEDRO
IV. organisadn na 11118da Madeira. para defeza do Legitimo Governo.
.

,

-.~'<?(.--

'Em virtude do Aviso do Minísterio daGuerra
, 'de 26 do corr ..n •
.te, Sua Ex." 1'1 Tenente General,
Conde da Pnllte de Santa Ma.
ria, manda declarar J\spirante a ()ffidal,
com a Graduaçno
de Pri.
meiro Sargento , por lhe aproveitar o Artig-o 37.odo Decreto de 11 de
Dezembro de 1S[)1, o Alulnllo do tteal Coll 'gio Milil.ar,com prr.ça no
egimento de Coyotlllria N." 9, Lanceiros.da
UAINflA,
Luiz Dabr,al
Gordilho de Oliveira Miranda.

-.~.-

Sua Ex." 1'1 Tenerrte General , Conde da 'Ponte ue Santa Moria,
.man da declarar Aspirante
a Officin l , por se achar comprehe ndido
nas disposições das Oartas de Lei de 17 de Novembro de 184.1, (' [) de
h,i1 de 181õ, o Primeiro Sargonto do Regimento de Cavnllaria N .. 6 •
.Manoe~ Joaquim Peixoto.

~--

Pelo Ministerio da Guerra,
r., i concedida prorogn~üo d .. licença
re"i~tada por sessenta dias, no 'I'ene me do l_;nrpn de ,Ellgenheria,
.Jo~é Maria Moreira Freire Corrêa ."lunoel de Aboim.

-----.~ ..-

Gioorlfo, registadas concedidas

aos ()/ficiae., aflOi.xo mehciot&(JrJo••
Ao Tenente do Regimellto de Illfanterl~
N." I, Manoel Firlllino da
Trindaup Sardinha,
prorogação
por vlnle e um dias.
.
'Ao M jor do Batalhão
de Caçadores
N. o (3) GIJ~tnvo de Almeida
Sou~a e Sá, prorogaçn.o por fJuinze dias,
Ao Capilão do mesmo Batalhão,
Luiz Maria dos Santos, setenta e
cinoo dias,
o Tanl'nte rIo Regimenlo de Infanteria
N," 13, Euzebio I,uiz ·Fer. __
reira, prorcgu)ão
por trinta dias.
'/'
_,_..."

,O Chefe

~
inlerm() do Edaclo Maio,. do 'Ep.r'éito

_-

-

('

(.;

_.

= ,

:

I'

~

N.O 20.
{2v.arlel Gene1'al na Rua de S. José, cm '7 de Novembro de lSS7.

1-

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex.- Tenente General, COND1!: DA
encarregado
interinamente
do Commando
lll'auda publicar o seguinte:

PON1:E DE SANTA MAltU,

em Chefe

do Exereito,
'

DECRETO.
, Tendo sido nomeado p01' Decreto de vinte eum do corrente mez~
expedido pelo Ministerio dos Negooios da Marinha e Ultramar,
para ir servir em Cornmissâo na Província de S. Thomé e Pr incipe , na.
conformidade
do Decreto com fôrça de Lei de dez de Setembro de mil
oitocentos q-rarenta e seis, o Tenente Graduado cm CapitM> do Batalhão de Caçadores numero dois, Domingos A ntonío Gomes: Hei
por bem Promovêr o mesmo Offici al á effectividade da sua Graduação,
e Gr aduá-Io 110 Posto de Major, ficando pertencendo
ao Exercito de
Portugal,
sem prejuiso dos Capitães eífectivos 'mais .antigos da respectiva Arma. Outro sm Sou Servido Ordenar que esta Minha Soberana Hesoluçâo fique 1111110 e de nenh um cffeito , se o agraciado deixar
por qualquer motivo, de seguir viagem para o seu destino, ou de ser"ir na uiencionada Provinda
o teUlpo df'~Ig-nado na Lei. O Ministro e
Secretario de Estado dOI Negocios da G uerr a , o tenha assim entendi.
do e faça executar. Paço, em vinle e oito de Outubro de mil o itocenrns
cincoenta e sete.
ltEI.
Antonio Rogerio Gromicho Couceiro.

=

-.~.-

Por Decreto

Batalhão
Tenente Graduado,
~t1ldade,
Manoel

=

de Outubro ultimo,
de Caça-lores N. o 7.

de Çl7

o Tenente Graduado de Infactetia
em disponi ..
Ferreira Oorrêa,
' ,
CommiSlÔes actiea«
O Clpitào Graduado
do Regimento de Caval larin N.- 1, Augusto
Pinto de l\{..rues Sarmenlo,
a fim de írse rvir em CoruDl,l~ão Ira
Guarda Municipal de Lisboa.
Inactieidoa« temporaria
O A[feres do Batalhâo de C ••çadores N. o t, D. JMé Miguel da Silva
Pes~anha,
eem vencimeuto
, peln ter requerido.
Por Decreto de ~ do corrente me".
Estado Maior de A?,tiilw'ia.
Primeiro Tenente,
com a antiguidade
de 17 de Outubro ultimo, o
Segundo Tenente do 1.' Hegimento
de Ar ulher ia , Jo~é Alltonio
Malaquias de Almeida e Sá.; por se achar hahil nado eorn o rospe-ctivo Curao , e ter dois a n nos de serviço neste Poeto, na cnnf'oílui.
dade do Artigo 36.0 .do Dl!creto de 12 de JaueirQ de 1837.

"
.
BatalMo
de Caçadores N. t 6.
C~pit~lO da 4.· Companhia,
o Capitão Graduado,
João Jusé Rodri.
gues de Moraes.
Batalhão de. Caçadores N.· 9.
Capitão da [),. Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de
Infanteria
N: 6, Antonio Maria do Couto Zagallo,
Regimento
de Iufunteria
N.' ~.
",Capitão da 8." Cornpanha
, o Capitão Graduado
do Regimento de
".//
Infanteria
N." 10, João Maria da Cunha.
I
Regimento
de Tnfauterio
N. o 11.
~
Capit.- o da 4," Cornpanhia , o Capitiio Graduado
do Regimento 'de
• .Infanleria
N.4 3, José Maria Tristão.
Regimento
de l-nfanteria 1\,.0 IS.
Capilão da 8." Compallhia,
o Capitão Graduado,
Guilherme
AllI-'l
guslo da Silva Macêdo.
Regwlento
de Tnfanteria
N.o 1'>.
Capitão da L" Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de,
Infanterie
N: 18. José MiHia Pereira Pinto.
1'0,. Decretos de 3 do dito 1nt:I.,
Praça de Elvas.
Tenente Rei, o Sr. Coronel Graduado de Infantaria em disponibili ..
• dade , Antonio de Sá Malhelro.
Regimento
dr. Çaoallaria N.°!2, Lanoeiros da RA[NHA.
'f.eoente Graduado , o Tenente Graduado
de CavaJlaria em Commis-,
Ião na Guarda Mlwicíplll de Lisboa , D . .Marlinho de Almeida.
Batalhão de Caçadores N.· 3.
Coronel, o Tenente Coronel,
Sebas tiâo Gonçalves
do Valle.
Major,
o Major Graduado do ll.atalhào de Caçadores N: 6, Mao
noel Julio de Carvalho.
,
l1atlltltáo de Caçodores N.· 4,.
Capiláo Graduado,
o Capitão Graduado
de lnfanteria
em disponi ..
brlidade , José Bonifacío dá Costa.
.
Batalhâ» de Caçadores N.· b.
Tenente Graduado,
o Tenente Graduado de Infanteria em disponibuidade , Manoel Gomes França.
Bala~/uío de ('aradarei N,' 9.
Goronal ~ o Tenente Coronel do Regimento de Infllnterill N 01, Roo
be rto Joaquim Cuibam : continuando
inleriollmeole
no Commando
Militar da Ilha da Madeira CIII que se adia.
Regiltumto
de Infautcria
N.· 3.
Cotonel,
o Tenente Coronel do H.t'gimento de Infanteria
N." 18,
José Herculano Ferreira da Horta.
h

Regimento
(t

Tenente Coronel,
o Tenente
lnfanteriaN.o
~, Joaquim

de [nfanteria

N.·

Coronel Graduado
Pedro da Cunha ..

11.
do Regimento

de

,

( 3')
. Regimlntó de Tnfanterta 1Y.· 1<3.
Coronel Graduado,
o Tenente Coron,·1 Graduudo
de Infanteria em drsponibilid
ade , l\Iuuoel Joaquim Soares Lun a,
Regimento de l nfonteria N;" 14.
Tt'llE'nte Coronel, o .l\Jnjnr do H.cgimcllto da Infanteria
N.·17, An.
tonio Jg nacro de Sei~ai.
Tcnf'nte

Regimento

de Tnfanteria

N,· 17•

.Major, o .Major Graduado do Batalbão de Cllçadorel N.·4, Simão
Antonio de Albuquerque e Castro.
Por Dure/os da mesma data,
• Coront'l,
o Sr. Coronel Graduado de lnfanleria,
Nuno Brandão de
C ....tro ; coutin uando na Commissào em que se acha.
Commissiks activas
O Major dI' lnfanlerill,
Luiz Antonio Esteves Alves, por estar Com.
ma ud audo o Deposito
disciplinar,
e de praças illC'orrf'glveis;
o
C''I)lIa
Graduado
do Hegllnento
de J nfauu-ria N: 10, .l\ll\noel
J aquI", dos Prazer s ; e o Alferes do Hegimento
de Cavallaria
1\ ." 2, Lallct-'Iros da I{AfNH~, Joaquim Antonio Victo .Moreira; a
fim d,: irem servir em Cornuussâo na Guarda Municipal de Lisboa.
/) ispombj lidude
O Tf'nente Graduado
de Infanteria
cm m ncf ividade t('",poraria,
An.
sel rno da Silva Franco Castanhe ir a , por Il'r sido julgado
pura o ser vrço , pc I.. Junta ~1;(ilar de Saude.

prompto

lnactiveda.Je temporaria
O Major do Batalhão
de Caçudores N.· 8, JosP A ntonio da Costa
MClldei, a fim de esperar c ab.uiento para reforma,
L" Bolatluio de Feteronos,
Reformados
na conformidade
do t\ Ivará de 16 de Dezembro de 1790,
'ficando addrdoe ao dito Batalhão,
o 'I'enente , João José dos San ..
tos, e o Alfen-s , José Ba'boza,
ambos de lnfanleria
em inactivrdade tem por arra ; por 'assim o lerem pedido, e ha verem sido jul ..
gadO'S incapazes de serviço activo, 1H'la Junta .Militar de Saude;
3.· Batalhâo de J7etera'rlO'.
Major"s,
e em sl'gui ia reformados na CfllI f'ormidadf' do A!vará dI' 16
deO.!zernbro
de .790. ficandoaddido~
ao Ole,moBatalllUo,
081\1n.
jort·j Graduados,
do BatalMo de Caçadoll~s N.· 9, Agostinbo Mo_
I
Ielrd Lobo; do Re~iml!nto de Infanteria
N.·l~,
Ellgenio de V,!.
, IR~ B08s;
e de InfllntNia
('lU inactividade
tempolaria,
Appoticio
• J<'erreira. e FranC"Í8CO José Barboza;
por Ih\!s aprovl'itar o Artigo
L" da Carta de Lei de 17 de Julho de 18i>iJ, 86&im o terl'nl pt'di_
do, e haverem sido jul"'ayos inc3pazes dllscrviçollctivo,
pelnJun.
tn Militar de Saude.
o
. Capitil().
e em sl'guida reformado na conformidnde do citado Alvará
ficando addido ao ff'fPfido Batalhão,
o Caritno Graduado do Re!
Antonio José .l\lartins; por lhe npro.
I
gimelltodelnfanteriaN"12t

veitM o Arligo 1.. da Carto de Lei de 17 de Julho de 1855, assim
~ ter pedido, e haver sido julgado incapaz de serviço acuvo , pela
Junta Mit.lar de Saude,
Reformados
na conformidade
do supracitado Alvará, ficando addido s
.ao indicado Batalhão,
n Capitão do Hegimento de I nfanteria N,· 6,
Francisco José de Abreu;
por ter sido Julgado in cspae de serviço
activo, pela Junta Militar de .Saude ; e o CilpltllO QtllHlcl Melltre
~ dG Regimento de Lnfuntei ia N.· 3, Ber nrudo Lopes; pelo ter pedido, e haver sido julgado totalmente
incapaz de serviço activo,
pela mesma Junta,

Companl.ia de Veteranos dos Açóre ••
:Major, e em seguida reformado na conformidade
do Alvará de 16 de
Dezembro de 1790, ficando addido ú mencionada
Companhia,
o
Major Graduado de Infan ter ia em inactividade
t mpor aria , José
Soares de Albergaria;
pnr lhe aproveitar o Artigo 1.° da Carta de
Lei de 17 de Julho de lS;)õ, assim o ter pedido, e have r sido julgado incapaz de serviço activo, pela Junta Militar de Saúde,
Sua, Ex" o T~nente
determina
o seguinte:
Capitão

-.~~.-

General,

Conde

da Ponte de Santa Maria,

Regimento de Cavnltaria N" 3.
da 2,· Companhia, o Capitào do Regimento de Cavallaria

N" 7, José Pires,

Reg;'Rento de Caeallaria N·

7.

Capit:lo da 6.· Companhin , o Capitâo do Reóiml'nto de Cavallaria
N," 3, Antonio José da Cunha Salgado;
continuando
na Com.
missão em que se acha.
Botolhâo de Caçadore» N: 8.
Major,
o Major do Batalhão de Caçadores 1\ •• :3, Gustavo de AI·
meida Sousa e Sá.
Re{[imentn de Tnfanieria N, o L,
Tenente Coronel.
o 'I'e nen te Coronel do B,ltalh:io de Caçadores N ..
9, Francisco Dionizio de Almeida;
continuando
na Comrmssâo em
q\le be acha.

Regimente

de Ttifanferifl N.· 6,

Gopitão da Companhia
de Doposito, o Cüp:lao do llatalhrlo de Caça ..
dores N.· 9, Antonio Maria do Couto Z.1I:.!'ailf'.
Reg onento de h~faltl.erjr, N" 10.
Capitão da La Companhia
, O Cupltão
du HcgilllUllO
de Infanleria
N.' 2. João Maria da Cun lia.
.
.
Reginento de Infanteria
7\T,. 18.
Tenente Coronel.
o Tenf'nte Coronel do H('gilllento de Jnran~eriB
~ .. 9, Joaquim José Alvart>s,
#,<1'

O Cbefe in.ter&1l0 do Bdado

p___

~'---V'"7

Maior do E3'~ó

,/

r'-'-

..--~.--..

~

_". _~ .,

N." 21.
Quarlel Gener.al na Rua de S. José l -em 12 ele Novembro de 18á7.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

Ex," o Tenente General, COND~ DA PONTE DE SANTA MARIA,
-encarregado
interinament-e
do Commando
em Chefe do Exercito,
U1anda publicar o seguinte:
DECRETO.
Attendendo
ao mere-cimento, antiguidade,
c bom serviç» dos Che.
i.,s de Secçâo , Francisco Xavier da Maia Junior,
e Jmé Maria AI ..
ves Branco,
da Repartição da Contabilidade
da Secretaria de Esla.
do dos N,egocios !~3Berra;
e t:e1ix J~sé de Lima, ~ntonio Ma.
noel de Sousa ~es,
e A ntomo Mana dOi Santos Lima , da Ue.
partição de Liquidação,
creada junto á mesma Secretaria de Estado t
Hei por bem Conceder-lhes
a Gr-aduaçilo de Chefes de Repartição.
'Ü Ministro -e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra,
o tenha
assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
cm vinte
e oito de Outubro de mil oitocentos cincoenta e set-e.
REI.

tonio Rogerio

-.~.-

Grorn'cho c.:ouce,r8.

=

= A"..,

Por Decreto de b do corrente INeS.
Regi",ento de Infanreria N.· 9.
•
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel Graduado do Regimento
fanteria N.o 1~, Manoel Joaquun Soares Luna,

Regimento

de Infont« ...ia N.· 12..
elo Batalhão de Caçadores

Major,
o Major Graduado
Possidonio Corrêa de ,Freitas.

de ln.
'

N.o ó, Joâo

Praça de Elvas •
• 'Coronel,
Tenente-Rei , o Sr. Ooronel Graduado
nente Rei, Antonio de Sá Malhelfo.

-.~.-

de Infanteria,

Te.

.

Sua Ex. - o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Marta.
determina
o seguinte:
.Membros da Commissão permanente da Arma de Artilheria,
os Sr,"
Brigadeiros
Graduados,
do Estado ,Maior, Frederico
Leão <':a.
breira; e do 1.° Regimento,
Duarte José Fava.

}j(dalháo

de Uaça.~o,.e, N. o 1.

'Capitão

da 8,- Companhia,
o Capitão
do Regimento
N.· 3, Domingoil Eduardo Pereira Pinto.

de lnfanteria

BataUu20 de Uaçfldorf. N.· 7. cJO'tZ:,
.Major,

o Major doH.eiimento
•rêa de Jl''J:eUas •.

delufanteria

N.·l~;~rosstdonio

•

Cor •

- ( 2)
Rcgimcnt.o de Infonierla, N.· 3.'.
'
Capitão da Companhia de Deposito , o Capitão do Heglmenlo de ln';
fanteria N.~ u., Jose Maria 'l'risl&Q.
Regimento de l nfaniersa N.· 11-.
Capitão da 4.· Companhia,
o Capitão do Batalhão de Caçadores N.·1',.
Domingos Mares Ribeiro de Mellezt's.
Regi/mento de Intanteria
N.· 12·.
Major, o Major do Batalhão de Caçadores N.· 7', José Miguel Pratt,

-.~ÇO(*'__--

Tendo Sua Magestade,
EL-H.EL,. Determinado
assistir aos or.',
ficios e Oraçôes funebres , que no dia' 16 do corrt':tlte m ea., pelas CInze
horas da manhã,
se- hrlO-,de rezar na H.cal J'g'reja de S. yicente de
Fórn , por Alma de Sua Magestade
A.RAI~HA,
A Senhora DO.
NA M A R IA SEGUN DA, de saudosissima me moria ; Sua Ex" o'.Penente General, Conde da Ponte de Santa M'aria, Com mo ndante
em Chefe inter'ino do Exercito., assim o faz sn bcr a todos 00 8r5. Of.
ficiaes Generaes residentes nesta Côrte,
Commondantes
dos Corpos.
da G,uarnição da Capital,
e bem assim dos Batalhões
Nllcinl'3t·s,
para que juntamente
com os SNIB.OllJ.ciac.s concorram
11.0 referido
'l'.em pio á hora indicada.

---.~.---

Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Mãria"
manda declarar o. seguinte:.
Que o Capitâo Graduado
do Batalhão
de Caçadores N.· 9,
Â'judante .de Ordens. do Sr. Commandantc
da 7/' Div4&tlo Militar.;
Miguel Corrêa de Mesquita Pimentel,
gozOI!, sómenlo u iuta dias da
licença registada que lhe ftli cpn.cedida.l>ela Ordem do Exercito N: fi"
de U de Agosto ultimo.

-.~...---

Foram confirmadas
por S4m Ex.' o. Tenente General,
Conde da.
Ponte de,Santa Maria, as licenças qlle os Srs, Uommandollles da.
.. (,) a 3o, 1& , 4 :'& fJ.,
t..
6 ., t , ,e,' 8" D' IVI5()~S
• M'l't
.
Ilores,
par tiIClpa.
1 . ,~.,
ram ter conc!!dldo
aos OfflCiaes abaiXO mencionados,
na conformi •.
dade da disposição H. a das Imtrur,çôes inierlas na Ordem do Exer.
cito No" 20 de 18 de Julho do corrente anno.
Ao Major do Uegimento.deCavallaria
~:~,
Lanceiro! da RAJNIJA',~
. Guilherme l<1rancisco de A~.(J)eida da Silva, prorogação por quaren.
ta e cinco dias.
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
Afltonio 'relles de Cas •
. lro e SIlva, prorolloção por trinta dias.
Ao Sr. Coronel Graduado do Re",imenio de Cavallaria No" 3'" Jõsé.
da Cunha Sousa e Brito, p,,('r~gsção
por de.z dias.
Ao Major do Regimento de Cava lia ria No" b .. Diogo da Silva Ca ....
teJlo .6ranco,
cincoenta dia.s ;, a contar de 6 do c.orrcnLe Dlez."
&

l

&

,.,.

( 3 )
Ao Capitão do Regimento deCavallaria
N" 7, José Pires, quinze dias.
Ao ~Iferes do dito Regimento,
João Ferreira Surmeuto , seSlicnta dias.
Ao Alferes Gradu8do do Regimento de Cavallaria N: 8, Luiz de AI.
meida Coelho e Campos,
prorogação por trinta dias.
,
Ao Capilão~
do Batalhão de Caçadores N.ob, José de Me.
d .. iros Bettencourt
, finte dias.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores No" 9, João José de Olieeira
Quei,óz,
prorogação
por dez dias •
.Ao Alferes do Regimento de Infanteria N." 6, Rodrigo An~onio Coe.
lho , vinte dias.
Ao Major do Regimento de Infanteria N: 9, Manoel Ferreira de Novaes, quinze dias.
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
Guilherme de Moroes
AI~o, prorogação
por quinze dias.
.
o
•
Ao 1 euente Graduado do R"gimento de Infanteria
N. 1~, Antonio
Joaquim Corrêa Monção, dezeseis dias •
.Ao Cap tão do mesmo Hegimento,
Antonio Joaquim Pereira da Ro •
. cha, quinze dias •
.Ao Capitão Graduado do Regimento
de' Iufanteria N: 13, Diogo
Antonio
Rodrigues da Cruz, trinta dias.
Ao Major do Regimento de Infauteria N" 16, A lexandre da Gama Pimenta,
prMogação por trinta dias.
~o Tenente de [nranleria em disponibilidade,
Fernando Luiz Berter ,..
proroguçâo
por trin ta dias.

- ..~.-

Licenças registadas cO'l1cedidal aos Offtciaes abaifEo mencionado ••
Ao Sr. Coronel do Regimento
de Cavallaria No" 7, JOlÕê da Cunha
S -usa e Brito, prorogação
por quinze dias.
Ao Tenente Graduado,
Ajudante do Hegimento de Infanteria N .°14,
Antonio Eduardo Pereira de Azevêdo., pro rogação por sessenta dias,
Ao Tenente Graduado
do Regimento Éle Jnfanteria
N.·17,
Ignacio
José Corrêa , prorognçâo po;~:dia8.
.
Tendo sido necessario devolver para sf'fem.reformadas
um gran»
de numero de contas correntes de despe zns feitas com obras de Quar.
leis e outros Eciificios militares, por não terem sido feitas como con.
vém c se terndeterminndo;
e bem assim por incluirem difl"ereptes an...
nos econom ieos: delermi lia Sua Ex. a O 'renen te G~neral, 'Conde da
Pontt' de Santa Maria 'J que as contas correntes d aquellas dt'spezos
~ que tiverem de ,,,er enviadas a este ComUlando t>mChefe, para serl'm
~ procl'ssadas,
seJnm remettidus sempre. em triplicado,
vindo s6mente'
~ uma documentada,
por annos economicos ell~ folhas separadas
8,
~GOnforme o Modê,lo que junto se puhlíca.
.~'
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General na Rua de S. José, cm

16 de Novembro de 18ô7..

ORDEM DO EXERCITO.
Sua

Ex." o Tenente General,

CONDI! D~ PONTE DE SANTA

encarregado
interinamente
do Commando
lIlanda publicar o seguinte:

em Chefe

l\fAnu,

do Exercito,

Por Decretos de 10 do correnle nus.
Eslado .Maior de Arlillw·ia.
Primeiro Tenente,
o J'rimt'iro Tenente
de 'Artílheria , Ellligdio J() ~ Xavier

Ajudante
Mlichlldo.

Hatalluio de Coçmlorcs N:

•

4.

Capitão da 1.. Companhia,
o Capitão Grndundo
do Regimento de
Infllllleria
N.· 5, Ajudante
de Ordens do Sr. Commnndante
da
10.· Divisâo .\filitar,
Ignacio José Rozado de Fatia; continuando
1 sta Com mi âo,
Tenente,
o Tenente Graduado
do Batalhiio de Caçadores'N.o6
, Josd
Jacinthu
de SUII.a e Silve,

lJ('lolhúo de COfodnrc, N.· õ.
•

do 1.. Regimento

.

Capitão na õ.· Companhia,
o CapItão Gr,ufuado do Batalhão deCaçadoree N.· 9, Ajudante de Ordena de Sua Ex.· o Commandente
interino do Exercho , João Infante;
continuando
nestaCommi .. âo,
'I'elle~1tu, o Ten« II t '8 G raduados , Manoel Gomes França,
e Lino
Augusto d {?rcila.

lJalolluÍo M Caçadore» N.· 6.
Capitão da 1.. Companhia,
o Capitão (J raduado do Batalhão de Caa
çlld HC6 1 .. 8, João Duart •
•
Teuentos , os Tenentes
Graduado,
An onio de Medeiros Betten.
.. court , e Gabriel drl Silva.

lIalalhiio

de Caradnrca N"

7.

Tenente,
01 T1"IlCntc5 Gradllad~~,
de te Batalhão,
A~~danto de Ore
dena do ~r. Governador
dR PrHç de Valença,
JOlé ll1arqut'8; ~on.
tinl.alldo
n"ata Uornmi âo ; e do Batalhão de Caçadores
N. Ô,
Luiz WadlOgton.

/lotal/láo de Cqçadoru N.· 8.
· T nente , o Tenente (u duado , ~nlollio Morflira Basto Junior,
Para goz r du vant I eu de Capitão
de 1.. Classe,
o Major Gra.
dila ll, AlltoUI!) Aupu o d
f cêdo e Couto;
por lhe aproveitar
o dllposto no n er to d 4- oe Janeiro de 1337.
R<:;ti1ll
to de f"(,,,"t.Na
N: ~.
• CRpitO o li.. 3.· Comp nhia, o Capl - o Graduado,
Roque JacinlÀc
da CarolAr c..
110.

(J

•

.

( !! )
• Tenente,
rêdo.

•

de

,

Reg 'mento de Infemterhl N.· 6.
Tenente,
o Tenente Graduado
do l' gimcnto de Infenteria
N.· 4~
, Sebastiiio Aot~llio Peixoto d Gama;
Rt;gimt.1 lo de Infallle"ill
N.· 7.
_
Capitão da Companhia d Deposito, o Capitão Graduado,
1 for~110 Augusto
de Barros e Vasc;onceIIM.
'
Tene.ntes, os Tenentes Gradllados do Hegimento deInfnn eria N:b,_
Jacintho Rapozo, oe José Manuel Soares.
Regirntmlo de lufauteria
N.· 11.
Tenente,
o Tenente GrndIlAd<'l, Antonio Pedro Leitão.
Regilllento de Tnfanle1'ia N. o l~.
Capitão da 2.& Companhia,
o Capiluo Graduado
do Rt'gimcnto
lnfanleria
N"
Manoel Oardoao,
ô

I

,

RegtlHento de l1~lanteria N.

o

14,.

Tenente,
o Tenente Gruduado
do H."gimt'nto de lnCanteria
Augu,lo Ceaar &r illA da Fonsêca Coulin ho,
Regimento de Irtfallteria N;" 17.
Tenf'nte,
o Tenente GI'IIdHHló do'Regimento
de Infauteria
N.· 1-,
,. •. Augusto Francisco Xavier de Moura.
.
Commi66ôeJl activa'
• Capitães,
011 Capitães
Graduadns
de Infanteria , A ntonio Francisco
.Ferreira de Magalhãeli,
e Franós('o
.José VIeira de Carv.,lhll.
Tenentes,
os Tenentes Gradlwdosde
Tnfanteria , Joaquim Rodrigue ..
...
Guedes,
e João Antonio das Neves Ferreira;
lfluçtavidade tp" poraria
() Capilão Quartel Mestre do UegiOlent4l de Jnfanteria N.· 12, An.
tonto Ce,zario ii..Cunlla, • fim de ~ pNar cabimeuto para refurma.
1.· Batalliâo de Ir. terano••
Reformado
n~ confôrr~,idade do !\Jvará
.l~ de Dpumbro. de 1790,
ficando addido ao dito Datall o o Cllpllao (lc 1nf811terla em dis.
ponibilidade,
Francisco
.1 fia Corrt"jl de Lacerda;
por ter ,ido.
julgado incapaz de serviço activo, pela Junta MIlitar de Saude.

?P.

P()r D~creto de l~ do dito. me ••
Cirllr~iãn «'ln Chf'fe, do Exercito,
(, Qirurgião de Divi.no na 1.& Di.
'ilÕ.o MIlitar,
l!'rançisco d' Ai'umpçiio.
3 .. Divi$tÍo Milit(lr.
Cirurgião de Diviaiio, O Cirurgião de Brigada na b." Divisão Militar,
AUlonio José de A breu.
b.· Oivi,lJO MUitfJr.
Cirurgião de Brigada,
o Cirurgiil~ de ~rjgada Graduado,
Direcwr

.

do Hospital
de Seixas,

Militar

(a)
permanente

HO$pitaZ Mtlitar

de Lisboa,

Antonio

de Lisboa.

_.~~t_
pct'lIIanellt~

José Monteiro

Director,
o Cirurgião de Bdgada .Graduado , Adjunto
de Salld, do Ministerio da Guorra , João Clemente

o

á Rppartitfoo
MClldeli.

Em cnnscquencia
do Offtcio d,J Mínincrio
da Guerra de 13 do
~rrente,
Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponle de Sant ...,
1\1ur1a, manda declarar que o Cjrurgiã,o de Brigad« Gfaduado,
Ad.
junto
I tlparl;ção de Saude do Ministerio da Guerra,
João Olemen.
t~ Mendt's,
11Omcado Director do H\làpital MHilar permanente
de
Li,hoa,
por Decreto de l~ do corrcnte,
contiuúa na sitAlUçüo em que
se acha, até nO\'3 ordem,
á

---.~.----

Sua Ex," o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
manda declarar o seguinte:
1.a Divisão ,Militar.
Cinlrgiao d,! DjyistlO, o Ciruqrnv de Divisâ» na 3.& Divieâo Militar"
João Piuheiro de Almeida.
o

Hospital

Militar

perrnàn~nte de Lisboa.

DlrE'clor interino,
o Crrut g ão de ar;gada Grnduado
do Regimentede Infanteria
N." 2, Antonio Gomes do Volle.
Rep..rmento de ln/auleria N: I ....
Alferes, o Alferes do H.cgimento de Lnfariteria N.· {;, A.ntonio Vi,ei.
• la Guimarâes,
pulo requerer.

o

_*~1I-

Por Portaria do Ministerio da GtlE'rra de [) de Novt'mbro corren
te, foi nomeado Ajudante di! Ordens do Sr. Inspector GerLiI do Arseulll do Exoroito , o Primeiro Tenente do Estado Maior de Artilheria ,
Guilherme (~lliot.ino LOPf'S de Macêdo;
ficando exonerado deste exercicio , o l\-hjor Gradu\,do do mesmo Estado Maior, João Mano!"! Cor.
deiro, a fun de cnntinuar 1\0 log'ar para 'lue foi nomeado por Porta ..
ria de W de AbrH ultimo..
'

_...-,.~~.

.

-S

PORTARIA.

+ ..
:r-. teno•
lnlnlS

=

~
>\ r.

= '''~~ J
I

da G'uerrn.
n
MO"I Ilar. = ""'.
as·ecçao.
'
'll:epnruçao
Havendo,
por dTuito da Ca. ta de Lei de l~ de Agosto de ]8M, fi. ~
cado' o L" antlo lia Escola polytechn. ica reduzido unicEimE'nte á 1." ~.
0
Cadeira e LO anno do Curso de Desen bo, COI quanto que o 2. e 3.'
. <J '\
nnnos se acham muito sobrecólrregados;
e tendo o Conselho da Es- ~"~
.
, cola em cQnformidade com o disposto no Artigo 9. da JOt'una Car. (\; ~ ~ ~
ta de Lei, proposto a transferencid
das J .... rRrt~1! da 5,& e 6.& Cà.oo
(r" (
'qt'iru do 2.0 para o 1.· an no, e as das 2/'" partes dDI mesmas Ca- ~ ~ J k
deira1Õ do 3: p'ar~ o 2.0 anno; pela convenlencia que çabi resultará. <J 'S]
o

N

o

o"

J

t

0

.,

~~~~

J

(

"

)

))Cll'a o ensino e aproveitamento
dos Alllmnos: na por bem Sua lUageãtade EL.REI,
Cenforrnando-Se com a proposta do referido Conselbo, e Usando da authorisação
concedida
no mencionado
Artigo
9. o, Determinar pela Secretaria de Estado dos Negocios da G uerra t
que os Quadros das Cadeiras que constituem o 1.0, 2.·, e 3: annos
da Escola Polytechnica
sejam distribuídos
pela fórma seguinte:
=
1.~ armo
L" Cadeira = La pnrte da :>.", (dtsd"ÜlIlubro
até ao
fim de Fevereiro);
1." parte da 6.", (de.de Março até ao fim
do anno),
e 01.° anno doCurso dc Desenho.
2.oanno = 2."Cadeira = 2" parte da 6.", (desde Outubro até ao fim de Fever('iro),
_e.aparte
da..'>.", (desde Março até ao fim doanno),
- e 2."anno do Curso de Desenho, = 3,· anno = 3."Cadeira
9." ", (paJR o 1.., 4,·, e 5.- Cursos).
ou Metallurgia,
(para o 2." Curso),
_ e n.- anno do Curso de Desenho,
Paço, em 29 de Setembro de
l.oó7. = Antonio Rogerio
Gromieho Couceiro,

=

=

=

L

+

f(J' arbitrada.

---.~.---

por motivo de molestia 80. Offie.ae. abaixo rkcla.
-r«iIos, e c01ifirmaàas 1)0,. Sua Ex." o Tenente
General,
Cond«
da Ponte de Santa Maria.
b'm Sessão do 17 de Setembro ultimo.
'Aó Major Graduado do Corpo <10 E,tado Maior do Exercito , , Antonio Candido Zagallo, quarenta dias para uso de banhos do mar.
Ao Capitão ,Graduado
do Corpo de Engenherio,
Antonio Egidio da
POllte Ferreira,
cincoenta dias para se tratar.
Ao Capitâc do Batal hâo de Caçadores N" 5 , 19nacio Ferreira Pin to,
sessenta dias para se tratar.
Ao Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores N. o B, José Maria
Lopes Ribeiro, trinta dias para banhos do mar na Pederneira •
.Ao 't'en"nle Coronel do Regimento de Infanteria N.· 7, A ntonio de
:Mello Súrrla , quarenta dias para uso de banhos do mar •
.Ao Major do ftlCSOJO Regimentc , Seainalldo Ribeiro Arthur , quarenta
dias para se tratar •
.JJm Sellsâo de ~3 do dito
Ao Sr. Coronel do Regimento de Cavallaria
N.· 4, José de Y!lscon.
cellos Corrêa , trinta dias para uso de banhos do mar na Pederneira; a contar do 1.· de Outubro;
Ao Major do mesmo Regimento , Guilherme Xa,ier de VOH!OnceJlol
Corf(~a; 40 dias para fazer uso de banhos do mar na PedernE'ira.
Ao Alferes d(l teferldo Regimento,
Julio Cezar de Vascollcellos Cor.rêa, trinta dias para banhos do mar na PedeJnelfa;
Il contar
do
1.o de Oulubro.
~
Ao Cirurgião Ajt~dante do sohredito Regimento.
Llliz M'
Dlas.,....,:fff:,dias para banholl do mar na.Pederneira; a contar
.;;Je-Outw-bro.
'6~

tn~".

O Chif. ;.1"" •• 00 Edad.

,

~y

N'e• 23.
Quarlel General '?la Rua de S. José, em

24 dt N~veml>rr>'de 1867'.

ORDEM DO EXERCITO ..

Sua Ex."

o Tenente General,
OONU"E DA PONTE DE SANT.
MARu..
encarregado
interinamente
do Oommando
em Chefe do, Exercito I
~anda
publicar o seguinte:
_
D ECn.ETOS.
,
Tendo sido nomeado para exercer uma Com missão de serviço , no
Estado da Tndia , o Alfere-s do Regimento de l nfanterra numero ,ele,
jtomão Henriques Duro, por Decreto expedido pelo Ministerio dOI
Negocias da Marinha e Ultramar,
em vinle e seis de Outubro ulti«
mo ; Hei por bem Promovêr o mesmo Ofticia1 ao Po lo de Tenente,
(la conformidade
do Decreto com fôrça de Lei, de dez ele Setembro de
mil oitocentos quarenta e ecis, Outro sim Sou Servido Ordenar que est~ Minha Soberana Resolução fique n ulla e de nenhum effeiio quan
do o agraciado deixe de seguir viagem para o seu dQ~tiI1Q, ou de ser ..
"ir no mencionado Estado 'o tempo marcado na Lei. O Ministro e
Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,
o tenha assim entendi.
40 c faça executar,
Paço t em sete de Novembro de mil oitocentpl
-cincoenta e sete, = REI. = An.tonio RogeriQ Gru'l1Iic;/HJ Co"uiro.
Approvando
a proposto do Cir urgiâo em Chefe do Exercito:
Hei
'por bem Nomear
para O' logar de Amanuense da Reparriçâo de Sau-,
de do Mip.isterio da Guerra,
que se acha vago pelo fullecimento do
.Amanuense graduado
em Escnptcrar io , Joaquim MO'reira de A,raujo, o Empregado
do extincto Arsenal das Obras Militares,
Manoet
yoelho Torrezâo , que á mais de nove unnos serve na referida Repar.
tiçãO' como adoido. O Minietro e Secretario de Estado dO'S NegO'cio.
da Guerra,
O' tenha assim entendido c fuça executar,
PaçO' das Ne~e.sidades,
em dezoito de Novembro de mil oitocentos eineoenta e
~te.
HEI.
Aiuonio Il(){I,M'io Gromicho Couceiro •

=

_

=

•

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

• MinisteriO' da 'G uerra, = H.ep..rtição Militar. = Q •• Secção. ::::;
~ão se l)av~lld~ appresentado
Opppsitor algum ao COncurso da Cadei",
Ta de Eloquençia,
Geographia , ChrO'nolngia e Historia dO'Real CO'llegio Militar,
e lO'rDandoo~ por tanto nE'cessario providenciar
para
que aos AlumnOi nãQ fwlte a in!J.ruCÇrlO destas di.cipli~a8,;
Sua Magt!stadc EL.REI,
ConforlusndlloSe
com a prO'Posta do respectivO' Di.
rt'lItor, H~ por ~m Deterl1lifi,llr, ~Ia S~cretarill de }<~Iado dos e __
godO'S da, Gue.rut
que O' Alf~Ir.1I do Hegimt'u\o d~ ~vaUMiu
N.o~,
Jorgc·Guilherute
Lobato rireS, paSie a r.crvir l\'lUpor8riaa1el)l~
1)0

•

.Real ,C'ol1egio Miti'tar:., na qualldade de Commissi(\nndú
no ie&pedã.
"O ensino, serrdo encarregado da regencia da referida Cadeira, pelo
que perceberá, durante o tempo que a reger, a-grutiflcaS-110 correspondente ao ordenado
de Substituto ; ficando por tanto o Alferes do REigimenjo de Cava lia ria N/ 4, José Maria Couceiro da Costa, exonerádo da regenoia da Aula de Geographia,
Clrronologia , e Histo.
ria, de que por· Portaria de 31 de Março ultimo havia sido incumbi.
do. P'flÇO, em 27 de Outubro de 1857..::::;: Antonio Roga'io Gromi«

clio Couceiro.
AVISG.
Ministerib da Guerra. = Repartição
Militar. = .1'.' Secção.
Iii.· e Ex.· Sr. = Estando em vigor a Pnrtaria de 26 de Setembro
" .....t
~~ de 1810, em virtude da qual' tem o premio de 4·:800 réii o appre-:he,nsor de qualquer desertor dos Corpos do Exercito ; e sendo neces~ , l'
sar ie regular o modo ccn ven iente e prompto de pagar o mencionado.
1~
. premio; Determina Sua Mageslade EL-,H.El, (lue os.indeviduoa que..
apprehenderem
desertores entreguem estes ao Corpo do mesmo Exer~ cito que estiver mais proximo , de que se fa i auto com declaração
~
se o desertor foi apprehendido
'achando-ee domiciliado em casa d'al •.
0 ~ gum particular,
ou sem domicilio:
se o desertor fôr do mesmo Corpo,
~ ~"\. o Commandante pagará log.p o prémio pelo cofre do Conselho Ad.
ministraftivo,
passando o a~pr~h~"s.or· rec~bo no mesmo allto;. se1:1' \' '0! cl pertencer
a outro Corpo.,
officiará
imrnediatamente
ao respectivo
I Commandanle a fim de conhecer-se se a elle pertence, o que verifiD
& cado satisfará o prémio pela mesma fórma :' o cofre do Corpo que·
<I'
I <:::J fizer o pagamento, será indemnisadb peta respectiva Pagadoria M·i(::,_
lHar· em presença do referido auto,
no qual o Conselho Adminis9
tractivo passar:l tam bem o neccssario recibo:
este documento assim.
,
~ aUlhenlicado será remettido pelo EncarH'g!\do
da Pagadoria
á Re~ '\.
il p'artição
de Contabilidade
do Minislerio da Guerra,
para ser proces~."
.~ lIadd em despeza corrente,
e. fãzer-se o expediente para o desconto.
n'o vencimento do desertor,
e sollicitar·se
da Authoridade
adminis.
~ N
tractiva a comminação
da L~i ao chef-é da CASA em que estava do-.
G'> '/
miciliado quando foi ~pprehend~dbp.~ O que de O.rdem d~ Mesmo Ali".
gusto Senhor communlcoa
V:Ex. , para. os devidos effeltos = Oeol.
~~
G
Guarde :1 V. Ex," ,Paço, em 5 de Outubro de 18:;7.
Anlohio Rn ••
~f'
ger~o G_rDrnicho~Cou~eú·o.=Ll.° e' Ex.· Sr. Com.ma ndar1t<l em Che--,
" .'
-fe lntellno do ExerCito.
~
~
~2~c4/J'6(J"

=
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Por Decrdo

_ ..~~.,-de

~n'áf:l

me" proximo

==

4

paliado.

Inactividade tet'npora"la
O Capitão do -Batalhão de Caçadores N" 7, A ntonio Gomes Pinto.
~t1imarãe8!
de castigo pelo 'e paÇo de lIe-ism_ezés, .em -conl4.iquen •
. Ola do seu Irregular cOD~portam:ellto.o.
_

( 8 )

de

'Sua Ex.· o' Tenente General,
Conde da Ponte
San'ln M(iria,
d'~ler.mina o seguinte:
Batalluio de Caçadore« N.· ~)•.
o Capitão do I{cg,rnp,nto de lnfanteria
Capitão da b.a Companhia,
N.· 13, Candido AUg~lsto de Oliveira Pill1cnt! r.
Hégimmlo
de Infonterra
13.
eapitão
da b,a Companhia,
o Capulio do Batalhâc
de Caçadorel
N: 8, Antonio Pinto Roberto Mouri'lO.

l-y.~

Ir..

Regimento de Infantcria N.·

Tenente,
o Tenente do Batalhão de Caçadores N," 4, José Jncintho
'de Souba e Silva.
,
Casiello de S. Filippt em Sctubal,
r
Addido,
o Major addrdo ao Castello de Alrnada , Antonio Candidb
, Pedrozo Gurnito , pelo ter pedido.

_*~~t.Postos e vencimentos mensaes com que ficaram os 0fficiaes abaixo mencionados,
a qlH'ílI no mez de. Outubro ultimo, fora~ reguladas a. reformas,
que lhes haviam sido conferidas,
,
Tenentes Coroneis com 40,$000 reis, os Majores de Infanteria,
Joãl:l
Pinto de Sousa Mourenegro , e José Francisco
Leotte , reformados pela Ordem do Exercito
N. o 3 do 1. de Agosto do corren.·
h! an no , e Domingos
Thomas Ribeiro,
reformado
pela Ordem
do Exercito N.· 12 de 21' de Setembro deste n nno ; Tenentes Coroneis com 38,$000 re is j, os Majores de lnfnnteria,
Rodrigo de
Rreitas e Mello,
reformado
por nquella Ordem do Exercito , e
José Francisco Pereire , reformado por esta; Majores com 38$000
reis, os Capitães de CavaJlaria·, Antonio Pereira Dias Castêdo, Te...
formado pela Ordem do Exercito N. o 3 acima indicada,
e Fran ,
cisco Alves de Oliveira, reformado pela citada Ordem do Exercito
N.· 1!2, e de Infanteria.
Antonio Maria Teixeira,
reformado tombem por esta Ordem; Tenente com Ib$OOO reis, o Alferes deCa ..
vallaria , João A utonio Christino,
reformado pela Ordem do Exor ..
cito N, 0:3, supra-menciouada
; Ch'eft' de Secção com 48$000 reis ,'
o Official de l'." Classe da Repartição
de Liquidaçâo
do Ministerio
da Guerra,
Manoel Ferreira Qlliques,
reformado pela Ordem di)
Exer cuo N.· 10 de II de Setemb'ro ultimo; e Offieial de 3.& Classe
com 11$000 reis, o Official dI" 3. a Classe da Reparti ..ão de Con.
tabilidade do. Rlesmo MiJljsterio,
·Antol'lio Luiz Gentil,
reformado
pela Ordem do EXj)fcito N.· 6~ d\1 lBiH.
0

,.

---.~.-

Ex" o Tenf' II te General,
JJJanda declarar o seguinte:
.:.
Que o :rt'nenle Gradutldo

do Regimento

Douuogo$

u.-efce 'la

,

8118

;fOle

Fcrnandea Ahe.,

Conde

da Ponle

de Santa

de CavnJlaria

fUJ;cç<Ju de

Maria,
N.·6,

.Ajudante da,

t_,.J

rp.f'Hido Corpo desde 21 de Julho proximo passado:
e que o Alieres
Ajudante do Regimento
de Infantcria
N.é .1., João José de Alcan.
taro, se acha nr':1\J911~exercicio desde 26 de Setembro ultimo.
2.° Que o Auditof da. I .a Oi i.ti Militar, Joaquim Antonio da
Matta e Silva, gozou sórnente trinta dias da l icença registada que
.lbe foi corrcedida pel-a Ordem do Hxercito N: 4L do anno proximo
passado; e que (1 Capitão Graduado
do Regimento de Infanter ia N.o
15, João Maria Furt ado , lambem gozou sómcnte dôze dias da lic(~nça registada publicada
na Ordem do Exercito N. o 14 de !f> de Se.
ternbro ultimo,
S. o Que o Major do Rt'~imento
de Tnfanlerip 'N, o 12, passado
ho .Bà'tatbão de Caçw:lQre. N:7,
pela Ordem do E,X.ilrcitó N.vfll de
r- 12 do corrente, é JO~Ç) 'Fossidpnio Corrêu de F r eitas,

---.~..---

arbitrada. "Qr ".oliv() de molestia lIO' Off;,:taca abaixo l'iecla.
t'adol, e cm4firmaàas
'P{Jf' SU~ Ex.· o Tenente Genc1'ul, Conde
da 'i~'I1tt de $eúa Mflria.
•
;J
•
..(1".", ~"e&Idn
J. o 'do. me, proetmo panado.
Ao Cirurgião Ajudante, do 2,· Regimento de ArtíllJe-ria, Eusehio Va.
c
f4JrillflO'dbMott]sr
quarent~ e Icinco difl. para,
tratar em ares ~e
campo,
Ào Teneule.GrsdúadQ
do Regimento deCllvfll)aria
N.o2,
Lanceiros
da }{AlNHA., Manoel da Silveira MClldolH;a Soares Serrão , quarenta dias pata uso de hanhcs do mar.
~Ao OiruIIgi4w> Mói' do Ba.talhão de Caçadpres N. e b , Cjlrt<>s Filippe
. 'Flei:;e de AJld"~Q~, sçajenla dills para se lra. I..ar •
I
Ao Primeiro Tenenttt Graduado dtl E.tado MajQI' de Ar' ilharia, Firm;.
no Antonio Pereira LeiL&, quarcIltfldill8 parausodearesdecampo.
Ati Mlljo Graduado
do 3: }{egimtlllto de Artil~~ria.
Jooo Ma~la
~ Baptista
quarenta dilu par. lIe t.ratar. ~
Ao MlIjor &aduado
do RegimllOt.o
de I,l;lfp.nJeril\ N." "", J1r,lu;arisco
J('IlIé Monteiro,
trinll\
di .. parQ IJiQ ~A b~H.I.IO#> qQ mar.
Ao Alferes Graduado
do sobredito Hegimel)lh.
P.Hhfl de Alcaqlara
Corrêa de Laceldn. ,. qUIl~eJllfl -.ii ~ ~fa ,QSQ ~ ballhos do mar.
O.
~.~
.. ~
~
LiClfl9fJB re-gz·starla. cCtllcedidq, QQ$ Of(ir;íae,. abaiiI:(J(tnct,lq(onq,d~.
Ao' MOj'b.T do Regimento dI!Cav~lIaria ~, .,~, Lafl~~"'folt 4~ HA-",fU,
• (hilhemlC Francisco de A Imelda da S" va, prnrfl~llÇ~" por p dias.
Ao Alferes do Batalüão de Cllç~r4tJ~·,· il, .Mau~cl }'crreirft d~ Carvalho, prorEigaçàCY por vinle e ~wep dl"~.
Ao. T"nltut& Gtadu4d~ do R~jnr~Jtt~ q, IlIfillllerl) N",lO,. Salvador
Joaquim Barata Feio, prorogação
por nov~nla dias.
7
Licença.
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+'Quarle'l GeneraZ na Rua de S. José, em 30 de Noeembro de 18l,7.

ORDEM DO EXERCITO.
>

Sua

o

Ex." Tenente General, CONDI! D.\
'encarregado
interinamente
do Commando
IDftndft publicar o seguinte:

PON'l'E DE ~hNT.\

em Chefe

Por Decretos de 18 do corrente
Regúnento

de CavalltJria

Ind.

N.· 7.

Timente Graduado,
o Tenente Graduado de Cavallaria
bilidade,
José Lourenço Franco de Mattos.

Re.gimento de Infanteria
.Ajudante,

MAIlit,

do Exercito,

em disponi-

N.· 9•

o Alferes,

José Joaqulm I lhareo,
Commissóes aciiuas
O Tenente de Infanteria
em disponibilidade,
Fernando LuizBerter't
a fim de ir servir em Comm'ssâo na Guarda Municipal de Lisboa.
Castello de S. Joâo da Fô«,
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790 t
ficando addido 110 mesmo Oastetlo , o Tenente Coronel de Infanteria em inactividade
temporaria,
Francisco da Silva Roballo Saraiva, devendo ser considerado para a liquidação da reforma, Tenente Coronel de 19 de Abril de' 134·7, e Coronel de ~9 de Abril
de 18ó1; pelo ter requerido,
haver sido julgado incapaz de servi.
ço activo., pela Junta Militar de Saude , e aproveitar-lhe
o Artigo
~ ." da Carta de Lei de 17 de Julho de 18bó.
Praça de. Caminha.
'
Reformado na "conformidade da Lei vigen te, ficando addido á referida Praça,
o Sr. Brigadeiro
Graduado
de Infanteria , Tenente
Rei -da Piaça de Valença,
Joaquim Pereira de Eça; pelo ter requerido, e ha ver sido julgado incapaa de serviço activo , pela J unta M llitar de Saúde,

Cdstelto

de

S.

JMÔ

Baptista da Ilha Tercei.,.a.

Reformado na conf9Jmidllde-~
~i vigente t ficando addido ao di-to
Ca8té)Nt, o Sr. Corohe.l'Orad>aalto
de 'Artilheria em disponibilidade, Joiio Moniz Bai'reto " davéllÚo ser considerado
para a liqui" dação da reforma, CorMel de ca9 de Abril de 18ál, e Brigadeiro
~ Oraduad'o de'~
de Séte0Íf1>l'od& J852; pelo ter requerido,
haver
sido julgado incapas de 5l!r.t1çÓ activo , pela Junta Militar de Saude, e apr~veitar.lhe
o Artigó ~'O'~ da Carta de Lei de 17 de Julbo
• de 18áó.
•

Majores,

e'

ertn~g

3.· Batalhôo de Veterano••
• a et'üitm
na '4!onformidade

•

do Alvará de lE;

de Dezembro de 1790, ficando ad didos no indicado Ratalllno,
01
1tlajorcs Graduados,
do Batalhão dr' Caçadores N: 7, 1\1nllod .J·o.....
quim Rodrigues;
do Rl>gimeflt'l de Infantéria
N.o6, ,\otollio Pe.. reira da Silva; e do RegitneR'to de Infanterla
N. 09, Bernardo Ta_,. veira Cardozo;
por lhes aproveitar
o ,Artigo 1.0 da Carta de Lei
de 17 de Julho de 185[) , assim O terem pedido ~ e haverem sido ,
juJga610s incapazes de serviço activo , peJaJuntll
Militar de Saude,
Companhia de Veteranos dos .Arôres.
•
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790',
ficando addido á mencionada Companhia,
o Major Graduado de
lnfanteria
em disponibilidade,
José Gomes Ribeiro,
devendo ser
considerado
para a Ilqllidação da reforma,
Major de ~ de Mar(J,l)
de 1850, e 'J'enente Cor ne!. de 29 de A bril de 185l; pelo ter pedido, haver si do julpado incapaz de serviço activo, pelu Juntn MiHl()r de,S"ttuoe, e 11 provellla-ll)e
o Artigo 2. da Car.ta de Lei de l7
de Julho de 1851J.

,

0

#

Sua Ex."

dClermin.A

<O

o Tenente
s~ioté:

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

General,

..

-

Conde

..

,

da Ponte

de Santa

Maria,

r .
Praça ae Ydl~nça.
'r~llf:lnt~Rei,_ o S,.. Ooronél, Tenente Rei da Praça de EIY,.a" An.
tonio de Sá M:nlherro.
•
Regimento de 1hfanteria N. It 4•
.Alfere$, o lÃ Iferes do .B:wdh5o de Caçadores
N: b, Diogo Lopes

da Gama

Lobo Bccurro , pelo requerer,
Begimento
de ltl!anteria N.1t 6.,
Capitão (b~'7." C .. mpanhia , o Câpittlo tio Hegimento ~~ lllfante.ria
N.· 15, José Maria Pereira Pinto.
. •
. , 'Regimento
de Infanteria
N;" 9.'
t
Com,u8ndanló
da Í)." Oompanhia,
o Major Graduado do negimen.
to de lnfanteria N ,o 14, Jocintho Augllsto CamacllO.
Regimento de InftJnU,.ia N.· 1'0.
CápitflO Or~4uado,
o Capitão Gráduado
do Regimento de l.nlan.te.
riâ N.O
Cypriano José Ahe~,
pdô ter requerido.
Regimento de Tnfanleria N. o 12.
Capitão da 5. a Companhia,
b Capitão
do .ltrgimqntQ
de Il)fantelii
N.· 7, Aotonio Joaquim Dids dt! AlmeIda.
('.
Regim,ento de lnfanleria N.· 14.
Ca~it~p da 7," Companhia ,. o Capitão do Regimento, de InfanLeria,
.N;' 12, Antonio Joaquim Pert'lra dd Rocba.

a,

--.....-.~.

S'la Ex.· CJ Tenente General,
manaa declarar o seguinte:

Conde
.

dá Ponte

~

de Santa

Maria,

Q.ue o v.erdadeiro Dome do Cfulfe de Se<;~ão da Rel?art.i~1o d.
'" .

, ~

I

T-

Liquidação do Mio,isteriÇ) <Ia querF,8
,Or .PIHl<\Or
ffib ttJ ii I] par.
t~ão ,. por Decreto de 2S áfol Olllllbl'{l I Iliq <t ,1~hJice-do
Qtd~,!"
do Exercito N.· f.ll de lê dp RouellJe, .~ AU'QJüo .MoMel :de Só\lsa
l\1igueis.
B ,I
• ')
.ti
1(

,l.iceJlfO· arbit,.ado. por ",otivo ·~~estia
tjlo.Ojjiclael.abaJ3:o tkcla.
rodos , e confirmados por Sua Ex. a o. 1'em:nte General , Conde
da Pont« de Santa Maria.
Eua Seuâo do 1. do, mn p1"o:cimo f)alB.ad6.
Ão Alferes do. Batalhão de Caçadores N.·~. Augusto Cer:ar Bon de
0

Sousa , quarenta dias pura se tratar.
Ao Capitão do Hegimento de Infanteria
N" 2" José Hentiques de
Castro e Solla,
sessenta dias para se tratar.
'
Ao Tenente Graduado do ruesmo Regimanto , Franeisco llernardino
de Sá Magalhães,
trinta dias para se tratar.
Ao Alferl>s do referido Regimento , J\ugusto Possollo de Sousa , trino
ta dias para acabar o tratamento.
A.o Major do Regim{'nto de !n.fanteria
N.· 9, Man(J-4'J Ferl'tllra db1
Novaes, vinte dias parq continuar
no IlS\) de banhos do moro
Ao Major GIaduado do RegiJl1ento. de Infalll4trla N':- 161 EH()ddroXavier Bezerra,
quarenta dias para liSO dos balÍhds d()- mar, 'I
Ao Cap:tão Graduado de CavaJlarilt em inacli 'idade temporaria,
Joa.
quirn 1\18110e.l Duarte,
quarenta
dias para se tràtar em .res de campo.
'
Em $essáo de 8 do dito mt:l.
.
Ao Tenente do Regimento d~CavallafiaN.o6,
Alltonio José de Carvalho,
se senta dias para continuar
a trotar-se " eonvaloseer etn
ards de 11m n,
.
Ao Capitão do ({egimento dQCavnHaria N.o8, João Baptista Alvc~,
sessenta d.,ías para cont;Muar a tratar.ie
e convalescer fÓFa da Ci~
dade- de CasteHo Branco •.
Em Sessáo de 10 do dito meto
0
Ão Pciml'iro
Tepenle do 3. R.egiu.lcnto d~ Arlilberia,
Adelino Can..
didó PereirA da ltocha,
ses fn1a di~!I para continua,
a (f'otàr.,é
eOl ares pa trios.
Em Sessão dr: l-~
dito mé"J ,
t;
Ao. :rellent~ Graduado
do negimenLQ qCl Infanteria, N.P 3, ManoeI
Pinlo,
sessenta dias para cqntiou8r II triltftf~se elD ares patrios.
Ao Capitão qo Rf'gimento de rnfant~ria N:l3,
João Ãntonlo Affon
Vi'aR-na, trinta dias para continuar a talDlU banhos do 0181em Vianna.
l!:m
âo de 1~ do dito me15.
1
Ao Cllpitão do RegimE'nto
de tnfanteda
N.o 7', Pedro" Augusto de
B(lrMI e Vasconcellos,
quarenta dias para se tratar.
Ao Tenente Grad~ado do meSOlQ Regímen to, l"talIciaoo loÉé d4 Matta ~_quatentà dias para c:onvale.cer.

y

fio

.se..

( 4 ,
Em Senão de 17 do dilo mel,
Ao Cllpitão Graduado do Regimento
de lnfanteria
N,·· 8, 101~Tt.
burcio da Cunha Lima., quarenta dias para banhos do mar na Povoa de V arzi m , e uso de aguas ferreas,
Ao Tenente Graduado do mesmo Regimento,
Francisco .de Araujo
V usconcellos e Alvim, sessenta ·dias para continuar no seu tratamento em ares de campo.
.
Em Sessáo de ~~ do dito mel.
Ão Major Graduado
do Batalhão
de Caçadores
N,· 6, Francisco
. Claudio Xavier,
trinta e um dias para concluir os banhos ealinos,

-.~.---

Foram confirmadas
por Sua Ex." o Tenente General,
Conde da
Ponte de Santa Maria,
as licenças que os 8r'8. Commandantes
da
L.", 2.", 3.·,4.a, 7.·, e 8.· Divisões Militares, participaram ter eon«
cedido aos Offsciaes abaixo mencionados,
na conformidade
da disposição 11.· das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N,· ~o
de 13 de Julho do corrente anno,
Ao Sr. Coronel , Tenente Rei da Praça de Elvas,
Antonio de Sá
:Malheiro ~ trinta dias,
Ao Cirurgião de Divisão na 3,· Divisão Militar, João Pinheiro de AI.
meida , quinze dias.
.
Ao Cirurgião Mór do Forte de Nossa Senhora da Graça,
José Maria
Lopes da Silva Leite, quinze dias; a contar de 1:3 do corrente mez,
o
Ao Tenente Graduado
do Regimento de Cava llarie N. 2,
Lanceiros
da RAINHA, D, Martinho de Almeida,
trinta dia!'.
•
Ao Tenente Corrrne'l do Regimento de Cavnllarie N. 03, Manoel Dou.
tel de Figneirêdo
Sarmento,
noventa dias.
-Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N." 4, José de Mello Cardo.
zo , quinze dias.
Ao Mujor Graduado
do Batalhâo
de Caçadores N,· 6, Francisco
Clnudio Xavier;
quinze dias.
Ao Alferes do Batalhão de Oaçadores N.· 9, Luia Pinto de Mesql1i;'
ta Carvalho,
quinze dias.
"
Ao Alferes do Regimento de Infanterja N,·6, Rodrigo Antonio Coelho, prorogação
por vinte dias.
Ao Alferes do H.egimento de Infanteria N.-S, Antonio Joaquim Ferto, pro rogação por quinze dias.
.
"Ao Cirurziâo Ajudante do Regimento de Infanteria N. 09, José Corrês da °Sitva Mellezes,
dez dias,
Ão Alferes do Regimento de Infantcria N" 11, Guilherme Antonio
• de Azevêdo, vinte dias •
.Ao Capitão. do Regimento de Infllnterià N.· 1~, Francheo Pinto da
- Mona, 'vinte dr8l.
,..: ...,
~:~

O Chefe

',,'enflo do edado

•. ,.

Maior do.,E~r.citf.(':'
"

-

_ _,J-.

'

~
~*J':' - ..~- ~ -:t:
J

. "......
(

N.6 25.
Cuartel General na Rua de S. José, em 01.· tkDetem'bro

de 131'>7.

I

ORDEM DO EXERCITO.

o

Sua
Ex.· o Tenente General,
CONDE DA. PONTE DE SANTA MARU,
encarregado
interinamente
do Com mando em Chefe do Exer-cito,
.anda publicar o lIeguinte:
DECRETOS.
Conformando-Me
com a proposta do Tenente General,
CólnmQn-"
dante em Chefe interino do Exercito,
e Consulta do SlIpr~1110 Con.'
selbo de Justiça Militar: Hei por bem Promovêr á Gr~dllllção de Major com a antiguidade de vinte -e nove de Abr.I de mil oitncentós cincoenta e um, os Capitãe~ do Corpo de Eugenhería , RufiPl? Antonio
de Moraes , A ugllsto Jorge Moreira,
José J"Qa~uim de 4b'teu Vinn.
na, Gabriel Antonio MIoINins, e Joaquim Antonio Êst~vé:; v'J~~ e
da Arma de Engenberia,
João Marta :Feijó" e tuiz ~n\ nio Belle
dos Reis. O Ministro e Secretario de Estado do{NNtoy1" dl\<6t1~trlÍ,
o tenha assim entendido
e faça executar.
Paçcf,' em :W8te e -üm de
Outubro de mil oitocentos .cincoen a -e sete.
R~l.'l_ AhWHlJo Ro-

=

Kerio Grurniclw Çouce.ro.

,

1

Conformantlo.A:le
com o parecer da Commiuáo incuttJb4da de li.
quidar o direito, que alguns Officiaes do Exercito têem ao beneficio
daCartn
de Lei de deaesete de Julho de mil oitocentos cincoenta e cinco: Hei por bem Determinar
que ao M'ljo!' reformado,
João Pmto
de Sousa Montenegro,
seja melhorada a reforma? no Posto, e com
o 6Qldo que Ihe competir na conformidade
do Alvará de deseseis de
Dezembro de mil setecentos e noventa;
por lhe aproveitar o Artige
segundo da referida Carta de Lei, em virtude da qual devia ser considerado para reforma, Major de quatro de Março de mil oitocentos
e cincoenta , e Tenente Coronel de vinte e nove de A bril de mil oitocentos cincoanta e um. O Miflístro e Secretario de Estado dOI Negbci.oa da.IGuou-r.-,. 9 lenha as~im entendido e façà el(f~çutat. P8~., em
'Vinte e quatro de Novembro de mil oitocentos 'cinc'Jénfa ''c sete, :::::

!tEI.

=;;.

.4.nt !lio Rogerio Gro'fflicho Cottceiro.

.

1

mez,

,

Tendo sido ~omeado por Decreto de cinco do corrente
'ex":
pedido pelo Minlsterio dos Negócios da Marinha e Ultratrlat\
Ajudan«
tt:~de Ordens do Governador
Geral da ProvinCIa de Cabo Verde, o
• Alferes Ajudante dó Regimento
de lnranterJa
hiJmérb tre'z~,' Fel~
José de Sou~a ç Sant,os: Hei Ror bçm Prom()Vêr o mesmo Ullici8'1 ao
]>oeto de Tericritc, ficando perten~endo 90 Exercito de Pm-tu~ol, Da
conformidade
do que diSpõe o Decreto com fôrça de Lei dê d.el do

..

( 2 )
Setembro de mil'oitocenlos.quarenta
e seis. Outro sim SOIl S~rvi'dú Or ...
denar que esta Minha Soberana Resolução fique nulla e de nenhum
effeito se o agraciado deixar por qualquer motivo, de seguir viagem
pa~a o seu ~estino, ou de .servir ,!O Ultramar o te~po designado na
Lei. O Ministro e Secretario de Estado dos Negncios da Guerra,
o
tenha Blsim entendido
e faga exeeutar.
Paço, em vinte e quatro de
Novembro
de mil oitocentos eincoenta e liete. :;::; REI. ;;;: Ântonia

Rogerio

Gromich« Coucen:o,

A pprovando as propostas do Inspector Gera} do knenaJ do Exer ...
cito, de quinze de Outubro ulrimo , e dtis do corrente Novemhro,
em consequencia
do Inl lecimento de Antonio Sc rgio de Mendonça.
Ferreire , Escrivão do Cofre; e de Januario A·ntonio de Macêdo,
Aju •.
dante IJO Almoxarife
do Rle&IIlOArsenal:
Hei por bem, cm conformidade do disposto no paragrafo terceiro do Artigo setimo do Decrete com fO;ça de Lei de dez de Dezemhro de mil oitocentos cincoenta e
um, promovêr
os Empregados
civis abaixo mencionados
lUIS logares
do quadro daquella Repartiçâo que lhes vão d{·signados: = E~crjvão
do Cofre , com a Graduaçiio de Capitti, , o Officul da terceira Classe
José Maria Pinto de Carvalho.
Ajudante do Almoxnrife,
com ~.
Graduação
de Tene nte , o Offie ai da quarta Classe , Francisco Jo~é
Ferreira Dias.
Oftieial da terceira Classe, com a Graduação
de
'I'anente , o Offieia! da quarta Classe,
Damião Antonio das Neves
F.,.anco. = Officiaes da quarta Classe, com a Graduaçào
de Alferes, os Aspirantes,
Josp Bento Soares Salvado,
e Antonio Jil'miqlles.
Perdigão.
O Minislro e Secretario de Estudo dOI N.egocin. da Guerra, o tenha assim enlendido e faça executar, PI,IÇO das Necessidades s ,
cm vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos cineoenta e. sete, :::;;.

=

=

lUn.

= Antonio

---.~..----

Rogerio

Gromichu Couceiro;

Por Deoreto. de 24 de Novembro ultimo.

Para ~z8r

3.- Ilegi1llento de Artilheria.
dai vantagens de Capitão de 1.. Clasle,

d lIado, João Mada B;J ptista; I·ar lhe a.prove:tar
e.relo de 4- de J.aneiro de 1837.
Major,
•

.

OiiCO

o Major Gra ...
o dilpo~to no De-

Regimento de Cavallariq N.· 1.
do Regimento de Cavallaria

o Major Graduado
Ml;Lria Monteiro.

N.· á,

Fun.

Regimento de CavallaMtJ N.· :l.
Cepitão da 6." Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento d.
•
Cavallaria N.o 4, Diogo Maria de Gouvêa Leite.
&girmnto de lnfanleria N. - 3.
Tenente Qllartel Mestrl'!, o Tenente Quartel MesLre de IpfaDleri. e.
di.ponibWdad.e, Francisco José A~aitacio..

Regimento de Infonteria N. o l!i!.
Tenente Quartel Mestre, o Sarcento Qllartel Me'stre do Batalhão
Oaçudores N.· 6, Ar tonio Gonçalves Guerreiro Ohaves,

.

de

Par Decreto de 25 do düo mcf..
Secretario,
Chianca,

Commondo Geral de Engenheria,
o Ofticial de Secretaria,
Ignacio Justino

--_.~.--

Chryspinianc.

PORTARIA.
Minislerio da Gnerra. = Repartição
Central. = 1.. Secção. =
Approvando
a proposta datada de hontem , do Conselheiro,
Chefe da
Repartiçâo de Liquidacâo , creada junto á Secrpturia dt" Estado dos
Negocies da Guerra,
Manda Sua Magestad.o EL.REI,
pela mesma
Secretaria de Estado, em conformidade
com as disposições do De.
creto com fôrca de Lei de 27 de Deaernbro de 1849', Promovêr aos
Jogares de Aspirantes da s bredita J('partição,
que se acham vagos,
o Emprpgados
add idos com a clnsaificaçâo de Aspirantes abaixo deeignados : = João Anton io de Sousa Junior , Eseripturnrio
nddido do
extincto Arsenal das Obras Mditarps.
José Gomes de Sousa, José
Pedro Leite , e Frunc.soo José de Sr;lI<a, Amanue nsea da extincta
hlspecçào Fisc8~ do Exercito;
Manoel Francisco da Silva, Escriptud exriucta .Fabd(·a
p,,fvora;
Afaria Cardoso
L· 0111, Ama n uouee da Casa do Ponto do extincto Arsenal das Obras
.M Ii,ttlrps. Paço das Necoss.dades , em 2b de Novembro de 1857. =
rnrio

a

da

e

Fre

ncisco

-.~.-

An.tonio Rogerio Gromicho Coucei»o.
Sua Ex.··o Tenente
determina
o seguinte:

General , Conde da Ponte

Regimento

de Santa Maria,

de CavaUaria N.· 3~

Capitão da 6." Companhia,
o Capitão do Rt>gimento
N.· 5, DIOgo Maria de Gouvêa L"ite.

Tlt!girnento de Cavalloria

N·

de Cavalla_ria

õ.

Capitão

da 6.- Cornpanhia , o Capitão do Hl'gimento de Cavallaria
N.o8, Antonio J'lsé deHrito Fragozo Amado, pelo ter requerido.
Batalh ão de Caçadore« N.· ó.
Capitão Gradlla~o,
o Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores.
6, AntoniO da Costa e Almeida,
pelo ter requerido.

N"

Regimento

de Infanteria

N.

o

12.

Capitão Quartel Meetre, o Capitão Quartel Mestre do Regimento
Infanteria
N.· 18, .Jnsé Ferreira de Freiras.
"
Regimento de Jiifanüna N." ]8.
'l'enente Qtiartel Mestre, o Tenpnte Quartel Mestre do Regimento
InfanlclIa
N ..·...l2, AnLonio Gon.~ahes üueueiro Chave ••

de

de·

(4 )

o

•
•
•
•

Por Decretos de -80 de Outubro ultíme , e 17 de Novf'mbro pro.;
"imo passado, expedidos pelo Ministerio dos Neg'otios do keino, foram nomeados Cavalleiros da Ordem Militar de S, Bento de Aviz, 01
Majores Graduados,
d« Estado Maior de Arlilht>ria', João Ignacio
da Silva Negrão;
do Batalhão de Caçadores N," ti, Augusto Carlos
Mourão;
e de Infanteria
em Commlssáo ~a Provincia de Moçambique, Marcoi! A urelio Rodrigues Cardenas;
e os Capitães.
do Bala •
Jhão de Caçadores N." 2, Joaquim Antonio Pe;xoto~ do Rt'gimell(())(J".,.,..,. ...
de Infunteria N,"13,
Antonio Pinto Roberto Mourão;
e de lufan.
vV'"".
teria em Com missão activa, José Alves da Encarnação,
e servindo na
Guarda Municipal do Porto, João José Lopes; devendo os agracia.
dos sollicitar do referido Mínisterio , os respectivos Diplomas,
dentro
do prazo legal,

---.~.I__-

Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
manda declarar
o Beguinte:
1.0 Que o Tenente do Regimento de Infanteria N." 1,1, Eusehio
Luiz Ferreira,
desisuo da licença registada,
que lhe fui concedida
na Ordem do Exercito N.· 19 de a 1 de Outubro ultimo.
2,· Que o Tenente do Regimento de Infanleria
N.·l·t, Antonio
:l\1aria Judice Biquer,
se acha exercendo
as funcçôes de Ajudau.te
deste Corpo, desde 29 de Outubro proximo passado.

-.~fI\_

Foram confirmadas pelo Minielerio da Guerra,
a, 1i.cpnças arbitradas pela Junta Militar de Saude , aos Empregados
ubaixo meneionados ~ por motivo de rnoleatia,
.
Em. Sessilo do 1.· de Outubro ultimo.
Ao Official de 2," Classe da Reparliçãe
de Contabilidade
do referido Ministerio,
Jeronymo Freire Gameiro de Castro , sessenta dia.
para se tratar.
,
Ao Aspirante da referida Repartição
do dito Ministerio,
Henrique
Ed "ardo Leite, licença para poder ir paôsar aproxima
estação na
Ilha da Madeira.
Ao Official de 2." Classe da Repartição
de Liquidação do mesmo
~inislcrio f .José da Rocha Lima, trinta dias para se tratar.
Em Sesllão de [) do mes proximo pouodo,
Ao Tenente Graduado
do Regimento de lnfanteria
N,· 14., .ímple •
.Empregado
da Repartição
Militar do sobredlto Mínislerio,
João
José da 'Maia e Vasconcellos,
sessenta dras para se tratar,
Em Selláo de 19 do dito me:!.,
-Ao Aspirante com exercício na Ilepartição eflnlral do menclonade
Ministerio,
Fran.cisco Maria Cai"dozo Leoni, quarenta dias para
convalescer.,
~~'

O Chefe inle,.antJ do edado Maior 80
.- .--

~P)!l!
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<1uar'tel !icneral na Rua de S, José , em II de Dzzemoro de 18ô7.

ORDEM DO EXERCITO ..

-Sua

Ex.- o Tenente General,
CONDI!:DA
'encarregado
interinamente
do Commando
manda publicar o seguinte:
Por Decreto

PONTE DE SANTA

MARlA~

em Chefe do Exercito ,

do 1". do corrente

mA.

l'ara gozart>m das vantagens de Capitães de L-Classe,
I)S M8jor~
Graduados,
do Regimento de Cavallaria No· 6, David .José Rodrigues, e José Elias de Amorim; e do Regimento
de Infanteria
N.· 3, João Dias Malheiro; por Ines aproveitar o disposto no De.
creto de 4 de Janeiro de 1837.
Por Decretos de ~ do dito mel.
Regimento
de Infontersa
N," 14,.
Alferes, com a antiguidade
do 14, de Outubro ultimo, I) Porta Bandeira, ManOl~1 de Gouvêa Ozorio; por se achar habilitado com o
(;urso de Engenharia,
na conformidade
do Artigo 86.· do Decreto de 12 de Jdneiro de 1837.
Inactioidade temporaria
'-o Major Graduado do H ..gimt'nlo de lnfanteria No·õ, Militão Psmplnna Corte H.t·al, a fim de esperar cabimento para reforma;
e o
Alferes do Itt'gluwnto de Infnnteria Noo9, José do Desterro,
sem
,cuclffienlo,
pelo ter requerido.
Por Decretos de 3 do dito me ••
.ârsenai .ln Eecrcito,
'Cirurgião de Brigada Graduado,
o Cirllrg-ião de Brigada "Graduado
do Bt'gimento de 'Infanteria
N.· 10, .Miguel Heliodoro de Novaes
Sá Me"des.
B'alallulo i1f1 Caçadores N.· Ó.
Demiuido do serviço, pelo ter requerido,
alleg ando motivos muito
at ren d v.. i~ lo' exel'pcion~e8,
o Cirurgião Ajudante,
Antonio Car.
'Valho Hlbeiro Viauna,

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

Sua Ex," o Tenente General, COlide da Ponte de Santa Maria.,
determina
o seguinte:
1;· Halalhâo de Vefer"n01J.
'Addicfo, o Capitão Graduado ref"rmacfo addido ao 3: Batalhão de
Veteranos,
José Gon~!aIYe. N elo, pelo requerer
a

-.~.

o

.'

Gemeral, Conde da Ponte de Sonln MAriA.,
cutc:~mill_ que o Cirurgião de Brig6ldll Graduado
do Uegullento de
Sua Rx.

o TftnfOntft

•

( ~)
CQv.aJlario N." 4., ManoeI Antonio Cerdoze , marche a fa.zer as Inspecções de Saude e dos Hospit..es dos Corpos da 1." Divisão Militar
aquartelados
fóra da Capital,
no impedimento
do respectivo
CIrur_
gião de Divisão; seudo-Ihs abonada o gratificação d>iar-iudt' 800 reis ,
conforme o disposto lia Ordem do Exercito N." aõ de 1837.

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

nelação
dos Militares,
Cirurgiões Militares,
e mais Empregados,
que, pelos bons serviços que prestaram
na Ilha da Madeira,
tlurante a epidemia que all] grassou em- 18õ6, foram con decorudns
por Decreto de 12 de Novembro ultimo, expedido pelo .Minísterio
dos- Negocios do Reino, com IIS })istincções Honorificas que lhes
vão designadas.;
devendo 0& agraciados sollicitar dentro do praso
legal., os respectivos diplomas,
por aquelle .Ministerio.
0f1iciues da antigo e muito nobre Ordem da Torre e Espada
do Valôr,
LealJade e .Mt>fito.
José Maria Gomes , Tenente
Coronel do Batltlhrlo de Caçadores
"':
N:" 1; e José. Ver,t-uru da Cunha,
Major_ do. ~•• Regimento de
' ..; Httilhetla.
CavalJeiros da mesma Ordem •
. ...Luiz T<l~qlla,to de Faria Santos
TE'nente do Batalhão de Caçoo o'.
'res N. 3; Joaquim Antonio Marlills,
Ten('1I1e do 11eg-imentn do.
Infanteria
N," 1 ; Domingos Alberto da Cunha,
Tenell!f' do Regimento dê Infanteria N." 1.'3-; A ugusto FrulI('isco Xavier dI' 1\10Ilro-.,
Tenente do Regirnalltü de lnfllllteria
No" 17 i Manol'l da HOla,
RrilIleiro Tenl'n!e Graduado do Estado Maior de Art,lheria;
An!!)_
•• nto tuiz da Cunha , Tenente Graduado do Balalhão rle Caf,'Athltes
No· 2; Luiz Albino G(Jnçalv-e&, Cirnrgdio Mór do Hospital Provisionai do Funchal;
e Antonio Caetano da Cesta Moniz, Secre<tario
da elt-incla nona Divi.üo, Militar.
Canlleiros,da
Ordem de Nossa Senhora da. Conceição de Villa
Vlçoza.
( Jacintho Augusto Camacho,
Major Oraduado
do Rf'gimf'nlo de ln ..
faJIteria N.· l4; JaY!JJe Florindo
Pereira.
Primeiro Tenente do
' ,,2.0 Regimento de Artdheria;
e Fran,ci.co .de Paula Drolhe, Cirurgião Mór do Regimento de lnfantena
No 1.
Cavalleiro da Ordem Militar de NoS. Jesus ehristo.
Antonio Alberto Perdigão,
Archivista do Cõmmando Militar da.Ilha
" (ta Madeira.
I

\...

..~!C~.

"A.

'?

~1
\ )'r
t~

PORTAR
f7- ('
Mini~terio da, GI~erra. = Repsrtição
Militar. = 3.- Secção., =
Mostrândo á experiencia que 08 madeiras dos rl'parol para peças de
- ~ I:'-fll?raça, e de Costa pintadas a c()lthar, se prejudlcão fazendo com que
~ '\ .. O cerne \:eoha Lodo ,á,sul)erti~e
I não e.viLílndQ igualmenttl
a'l~Ua pja.
r~
r
I

t-! ~

,

1~~

,~

"

(3' )

1~

fura que AS fêrragens se oxidem ; l\fanoll Sua Mogestade EL.RF.f,
p"la ~f'cretorio de Eslado dos Negocies da Guerra.
declarar ao lnl. ~
pec tor (it'ral do Arsenal do Exercito,
em referencia á sua informa~
çâo n,0609 de 17 do corrente,
que os reparos de que se trata, esua.1~
n>;,pN,t.iv8d ferrAgens devem ser pintadas a oleo de linhaça.
e compe_ "-::tte utes drogas como anlecedentemente
se praticava;
f1candorJlf,r esta ~ ~
fórrna sem effe ito o disposto na Porlaria de 3 de Maio de 1854. Paço,
~ ~
em 20. de Outubro de lHf>7.
Antunio Rogerio Grama'cllo Couceiro•

=

o

t

_

.:t-

..

~.___.

Tl'ndo o Major Graduado
do Corpo de Engenheria,
Carlos de
Barcellos l\1llchado, sido nomeado em algumas Ordens do Exercito
com o appellido
Evangelho
declara-se que, não obstante per4
tencer-Ihe este a ppelhdo , como o mesmo Major Graduado
não faz
uso delle, deve ser sérnente designado por aqueHa fórma.

=

=

-.~.---

Alumno. da Escálo do Exercito,
que fOl'am premiado.
Cadeiras que frequentaram na referida Escola , no allno tecti-

Relaç(;o'dos
nllS

vo de 1856 a, 1857-.

l.. CÁ·DEIR! •
Cezar Justino "Teixeir.a ,> 'Alferes A lumno do Batalhão
çudores N" 2 = 1.. Premio pecuniario,

.AlJglI~to

de Ca-

2," CADEIRA.
Jacinlho José Maria do Couto , A'lferes Alumno do Regimento de lnfonleria N.O lO
1.0 Premio pecuniario.
N uno Cal'lallo Pacheco,
Segundo Sargento do Regimento de Infanteria N." 1
2.0 Premio peeuniario,
41a CADEIRA.
Franci8co José da Silva Junio r- , Tenente do Botalhão de Caçá dores
N. o 1 = I o Premio pecuniario,
José Augusto CezM das Nevps Cabral,
Tenente do Batalhão de Ca-

=

=

çsdoree N. o 6

=

2;0

Premio pecuniario.

A'oIlicl'lo Marcolino
Barreto da Rocha,
Alferes Alumno do Regi ..
m~nto de Infanteria
N.· 7 = Premio honorifIco.
6,- CADEIRA.
Vicente- Luiz Corrên de Mesqllita' Pimenlel,
Alferes Alumno do 1.·
Itl'gimenlo de Artilberia.
Premio pecuniario.
~JluTlmos que seriam prt:1/tiado$ it<pertericessem á Clalle de Ordinario ••

==

L"

CADEIRA.

Joaquim Pire~ de Sousa n~me5, Aspirante a Omeial do Regimento
ds lnfantena. N.· II = 2: Premio pecuniario.
Adnlpho f!err~ira
Lour\>iro, 'A!lpirlln,~e a
fli'cia I do Regimento
de ll1fahtefla N. 2
Pr('m;n hónorlfico.
2.· OAD'eIRA.
A'f)ic.f'to Mã!'Cól;R~ BaFrelô fia Roeft.a., Atrl"rea Alumno do Regimento

t!fl

de Jnfantclia

N: 7

o

=

=

Premio honorifico.

(4 )
4."

CADEIRA.

Jacinto José Maria do Coulo, Alferes Alumno
fanteria N," 10 = Premio ho norrfieo,

de fn-

do Regimento

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

Sua Ex.- o Tenente General" Conde da Ponte de Santa Maria~
manda declarar o seguinte:
, 1.0 Que José de M, d.nros Bettencourt , a quem é confirmada nB
Ordem do Exercito N.· ~iHde 12 de NovemlHo ultimo , a licença
que lhe foi concedida
pelo Sr, Commandante
da 1 a DIVIsão Mili ..
tar , é Capitão e não Capitão Gr~duado,
do Batalhão de Caçado.
res N.e 5.
~.~ Que em Sessão de 19 de Novembro ultimo foi julgado prompto
para todo o serviço,
pela Junta Militar de Saude , o Tenente do
Hei5imento de Covallaria
N.· 3, Raymundo Gaspar dos l{eis.
3.° Que o Capitão de Batalhão de Caçadores :-J. 4, Thomaz Bernardino de M.eJ.o$ gozou sórnente setenta e tres dias da licença r~.
gistadu que foi confirmada 118 Ordem do Exercito N.· 11 de lá de
Setembro ultimo,
da qual começou a fazer uso em 10 do referido
mez ; que o Capitão Graduado do Regimento de l nfauteria N," lá,
João Maria Furtado,
gozou sórnente
dôze d ras de hceuça
registada
confirl1lada na Ordern do Exercito N," 14 de 30 de Setembro ultimo.;
.e que o Major do Batalhão de Caçadores N." 8, Gu.tavo de Almei.
d~ Sousa e Sá, tombem gozou sómente quarenta e cinco dias das
Iicenças registades que lhe foram concedjdas nas Ordens do ,Exercito
JII .. ' j{>, IS, e 19 do mez de Outubro ultimo.
U

--+-'?:*'-

Foi confirmada
por Sua Ex," o Tenente General,
Conde da
Ponte de Santa Marí~-, a licença que o Sr. Commandante
Geral de
Artjlheria , participou
ter concedido
QO Ollicial
a ba i xo mencionado .. na conformidade
da disposição J3.& das Instrucçôos
insertas
n~
Ordem do Exercito N.o 20 de 18 de Julho do corrente 1.1000.
A,I J\lferes Picador do !l.o Regimento d e Artilhcria,
.Manoel Gomes
Carrasco,
dez dias.

LtCenr~B registadas

-.~.-

~ollcedi~aI aos Oj'fiei:;,:'(Jhai~o menci~nado.. .
Ao Capitao do Hatalhao
Caçadores N. iJ, Jose de Medelrol .Bet.
lellcourt" proroO'ação por sessenta dias •
.Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N.' 1, Pedro de Sousa Ca.
nflvarro, prorogação por sessenta dias.
,
Âo l'enent~ Grad.uadr, d,? Regimento de ~Ilfanteria N.' J7, EUgen~iO
d,e Seque1fa,
prorogaçao po: noventa dias.

ue

,

p , _-, ,..

O C/tefe inle,..no elo Edado Maior do E ... ~

__

'

, _c.,r--- ~.:-, irir~--ZJ,:

--_.,

~'

N." '27.

-)

Quartel Ge'KtJral na !lua de S. Jose, em 16 de Dezembro de H357.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua

o

Ex." Tenente General, CONDE DA. PONTE DR SANTA. 1\fA:U.,
encanegado interinamente
do 'Commando
em Chefe do Exercito,
Jnanda publicar o seguinte:
Por Decretos de '1 elo r.orrcllte mez.
Batalhão dê. Caçadores N.· 2.
Capitão da 2." Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de
• '1nfanteria
N.· 5, Antonio d'Ultra
Paes Junior.
Batalhão de Caçadores N.· Ó.
Capitão da .1.." Companhia,
o Capitão Graduado
do Regimento de
Infantaria
N.· b , José de A,gevêdo ~lontl'iro de Barros.
Baialhôo de Caçadores N.· 7.
Capilão da 4." Companhia,
o Capitão Graduado
de Infanteria .,m
•
Comrnissâo na Guarda M uniclpal do Porto, A ntonio da Fonsêea;
Bataihão
de Caçadores N.· 8.
Oapitão da 1." Companhia, o Capitão Graduado,
José Lgnaeio de
•
Oliveira.
Regimento
de Fnfanteria l\t.· 5.
o
Capitão da L" Compunhia , o Capitão Graduado.
Luis Alv('. Conte.
Regimento de [nftmtersa
N.· 7.
Capitão da 6." Companhia , o Capitão de Infanteria em dispouibilidade, JIJsé Marta da Fonseca Am,Him.
Re~'f/Jento de InflJnleria N.· lô.
Capitão da 1." Companhia,
o Capitão Graduado,
José Antonio de
Azevêdo,

Regimento
Capilão da 6.& Companhia,

de Tnfanteria N: 16.
o Capitão Grnduado,
AntOilio Barreto

.Arllaut.
lnactividade
temporária
O Major do Regimento de Iufuuteria
N:i>, Barão
'tem vencimento,
pelo ter requeri do,

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

..

de Barccllinhos,

Sua Ex." l) Tenf'nle General,
Conde da Ponte de Santa Muria,
manda declarar o seguinte:
1.o Que o Tenente Graduado
do Batalhão de Caçadores
~ .. 6,
A ntonio PNelra Carneiro,
começou no dia 30 dI' NnYl'IJlhro u 11111109
8 gozar a licença
da Junta Militar de Saude , que foi cnnfirmada lia
Ordt'ih doE"ercito N. o lô de 5 de Outubro proxilno pallladC't.
~.. Que a data do Decreto publicado na Ordem do.EJl.efcl.toN."19

•

(~ )
d.e 31 de Outuhro

ultimo , pplo qual foi promovido a Capitão para ir
servir em Commissão no Estado da India,
o Capitão Gradllado do
Hf>gimenlo de Infanteria
N.· 9, João Teixeira d» Almeida QIIf'iróz"
é dA 20 de Outubro e não de 20 de Setembro, como erradamente 1\8
publicou na mesma Ordem.
Sua Ex. a

---.~._--

Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria t
determina
o seguinte:
Torre de S. Vicente de Belém.
Addido,
o Sr. Brigadeiro reformado , arldido ao Caslello de S. João
da Fóz , Francisço da S IVl. BotlnHo Saraiva,
pelo requerer.
O

-.~~-

teclillO fie 1856 a 1857, foram,
p,'cmiadu., em diversas Cadeiras da Escol" PoJytechnica.

Relação

dos Alumno& que no mmo

2,·
Paizano
,
4."
A1exar'ldre Magno de Castilho,
1.o Premio pecuniario.

r

Francisco

de Mello,

7.a

CADEIRA.

=

1.. Premio

pecuninrio,

CADEUtA.

begulldo

Tenente

da

Armada

=

CADEIRA.

João Thomas da Costa, Aspirante a Offieial do Regimento
de ln.
fantcria N,· 10
1.0 Premio pecuniarto,
.
8,· CADEIRA,
Alexandre
Magno de Cast.lho , Segundo Tenente da Armada ::::;
1,o Premio pecuniario,
9/' CADEIRA.
J{)ã~ Teixeir a de.M agalhâes , Paizano = 1.. Premio pecuniario,

=

10."

CADEIRA.

Joaquim Dias da Silva, Alferes do H.eglmento de Ca,~lIaria
N,- la
1.· Premiu pecuniario.
João Thomal da Costa. Aspirante a Omcial do Regimento
de ln.,
fali t..ria N.· 10 = ~.
o Premio pecuniario •
.AllunnO$ que leriam sido premiados II! pertences,em á ClaSle de
•
.Alumnos Ordirwrios.

=

La
Mariaono

CADEIRA.

,

de Carvalho,
Paixano t;:::: 1.. Premio 'pecunlario ..
8." CADEIRA.
de Meeêdo,
Paizann
2 • Premio peeuniario,

Cyrillo

Joã. Ferraa

=
_.~",--'-o Tenente
Conde da
,

Sua E",·
Gent'tal,
PontE' de San~8 Márr.,.
manda d ..clarar Alipirante a Offi('ial,
por se achar comprohendido
na, disposições das Cartas de Lei de 17 de Novembro de 1841, f' b de
A hril d.. '8,~r., o Soldado do 1 egimentq de CIlV~Ua(iá N" '3 t Edu~r.
do J vié ~ c:&~ôa!.

.,.

=

~
~)
~'

'&'

:i
~

~
~
~
~

=

AVISO.

~

=-

Minist~rio da (1llcrra.
Repartição
Militar. = 1.. Secção.
ltl.o c Ex.· 8r.
Determinando
o Artigo 3.° do Decreto com 'fôrça de Lei de 10 de Setembro de 184-6, que o Go\'erno ficnsse autllorisado a cO.llceder, quando o julgar conveniente,
UIJI Postodeaceésso aos Officiaee. que forem servir nas Provincias Uhramarinas
por
tempo determinado,
e~la~leeendo·&e
no mesmo A rtigo o mínimo do
telllpo da residencia effectiva nas ditas Provincias,
necessajio pa:
TIl terem
direito no Exercito de Portugal a08 postos que lhes foram
eonferidos ; es~n?o conveniente regular o modo d~ procede,r para 58
verificar este direito a respeuo de cuda urn do! ditos Officiaea ; Ha.
por bem Sua Magestade EL_Hlil~D(~terminar
que para aOI referidol
Officiaes se p(")ssa contar válido o Posto a que foram prom.ovidÇ)s, deverá cuda IInI d'ellf's apresentar pela via e()ll\pet~ntet' d(}(~'Hfll'nto le..
gal passado pelo Ministerio dos Negocios da Malinha
e Ultramar,
pelo qual próvcm haverem residido no Ultramar o prazo mflrcado no
f"ferido Dt.creto,
documento que se solicitou áqul'lIe Minislerio em
~5 dI' Maio "ltimo, Cllj3 norlna consta d~ çop~a. inclusa.
que de
Orl~ DI do' ~le::slllo A\I~-.llSIO Sellhor c~mOlllnico 8 V. Ex. para 08
dt'Vldos efftltos. Densbuartle
a V. Ex." Paço, em J-:t.dpJulhode
18,>7.
Sá da I:JtJudci,-a. ::;:;;.111.· e Ex" Sr. Commalldanle
em eh!!fc do Exercito •.
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Foram confirmadas por SIIa Ex.· o Tenente -G'f'nerJ, enoJe õ"
p.)ntp de ~anta Maria,
as lict>nças que os Srs. Commandolltes
da.
1., 2.'" 4:. 6,a, e 7.3 Divi.ões Militares,
participaram
ter cnnct'didll DOS Officiae!\ ahllixo mencionados,
na conformidade
dA djsposição !L.a das (hstrllcções insertas na Ordem do ExerCito N: 20
de 18 de Julho do corrente anno.
Ao '1'.. nenl(' Gradllado do Regimento
deCavallllria
N.o~, Lanceiros
(Ia n AINH"-,
AntoniO Telle~ de Castro e Silva, "tlinta dias.
'
An Tt'nt!llle l-iraduado do Reginlento de Cllvullaria N: ó, Joaquim
Proctlpin Canhào,
vinte dias.
Ao Alfe.re~ Graduado
do Regimento
de Caval1aria N.· 8, Luiz de·
A IlIIe,lda Unt.lhn e Campos,
pro rogação por quinze dias.
Ao MRJur do Batalhào de Caçad<lfello N.o 3, Manoel Julio de Càr ••
valho, trint,l dias.
Ao Alf,'res Aj'ldantf! do Regimento de Infanteria N"13, Fclix José"
dI' Sousa f' Santos, dôze dias.
Av Tenente Oraduado do Regimento de Infanteria N"14, Joaquim
o t d F
•
~.
d'
. :,?
~ lU o
a Ollseca, prorogaçao por vinte
18S.
•
,.-
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O Chefe intt:rmo do Ealado lJlaior do Ezercilo ';:?'
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+
f.luQrlel General na Rua de S. José, em

Çll

de Dc~embr{) de 18:>7.

ORDEM DO EXERCITO.
Sua
Ex. & o Tenente General,
CONDE lH PONTE DE SANTA MARIA,
encarregado
interinamente
do Commando
em Chefe do Exercito t
Manda publicar o seguinte r
DECRETOS.
Tendo sido nomeado por Decreto de vinte e cinco de Julho ultimo,
expedido pelo Ministerio dos Negocies da Marinha e Ultramar,
Governador Gernl da Proviucia de Cabo Verde
o Capitão do Corpo
do Estado Maior do Exercito,
em disponibilidade,
-Seõa~topes
de Calheiros e Menezes; na conformidade do que dispõe o Decreto com
fôrça de Lei de dez de Setembro de mil oitocentos quarenta
e seis:
Hei por bem Promovêr o mesmo Otlicial 00 Posto de Major,
ficando pertencendo
ao Exercito de Portugal. Outro sim 8JuL ervidº D~.
vrminar
que esta Minha Soberana Resolução fique nulla e de neI] hum effeito , quando
o agraciado deixe por qualquer motivo, de segu!r viagem para o leu destino. 011 d~ servir no mencionado Governo o tempo de~ignado na Lei. O Mini~tro e Secre tarjo de Estado dOI
Negocios da Guerra , o tenha asaim cute ndjdo , e f4lça e,,_ecull.lr. P!lço, em sete de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e sete. = H.EI.

= Antonio

t

Rogerio

Gromiclw Couceiro.

"Fendo sido nomeado por Decreto de trinta de Olitubro ultimo,
expedido pejo l\11111&teriodos Nr-gocios da Marlllha e Ultramar,
para
exercer o cargo de Governador
da Guine p'6rrugueza,. Q 'I'enc nt~ do_
Batalhão de Caçadores numero oito
A ntonro Pereira MousinlJO Oe
Albuque-rque,
na conformidade
dt) que dispõe o Decreto com fôrça
de Lei de dez de Setembro de mil oitocentos quarenta1f seis ; H('i por
bem Promovêr
o mesmo Official ao Posto de Capitão de Engellheria
db Exercito de Portugal , 'de que tem o respectivo Curso; devendo
entrar no quadro effee...ivo do mesmo Oorpo , quando lhe competir pcla escalfa dos T~nf'~tf'S igllalmente habilila~os para o mesmo Corl?,.0_!.
Outro sm Sou 8el'vlde Ordenar que esta Minha Soberana {{e!ioluçao
fique nulla e de nellhum offeito , quando o agraciado deixe por qualquer motivo, de .eguir viagem para;o seu destino, 011 de servir no
mencionado
Governe- o tempo designudo na Lei. O Mlnistrn e Seuetario de Estado dOI Negocios da {iuerra, o le:1ha assim entendi.
d~ e faça eteCUlar. Paç.." em dois de Dezem bro de mil oitocentos
ctncoenla e sete.
REI. = Atltonio Rogerio Gromicho COUCe4ro •

=

..

..,
Tendo sido nomeado por Decreto ex pedido pelo Mínisterio da M'a-,
Tinha e Ultramar,
em treze de Novcm bro prox mo passado, Pil, a exercer as funcções de Engenheiro
Milita. e Civíl da Provineia de Cabo
Verde, o Tenente do Regimento de Cavallaria numero 11m, Junuario Corrêa de Almeida,
na conformidade
do que dispõe o Decreto
com fôrça de Lei de dez de Setembro de mil oitocentos quarenta e
seis: Hei por bem Promovêr
o mesmo Offiçial ao Posto de Cap'râo,
do Estado Maior do Exercito de Portugal , de que tem o respectivo
Curso; devendo entrar no quadro effectivo do Corpo,
quando lhecompetir pela escala dos Officiaes igualmer1te habilitados,
Outro sim,
Sou Servido Ordenar que esta Minha Soberana Ii esoluçâo fique nul ••
la e de nenhum etreito, se o agraciado
por qualquer motivo deixar
de seguir viagem para a quelle destino,
ou de servir no Ultramar f)'
tempo que a Lei designa. O l\iinistro c Secretario de Estado dos Negocias da Guerra,
o tenha nssirn eutelldido e faça executar. Paço, em
dois de Dez('mbro de mil oitocentos cincoenta c se.le.
UEI. .ân«
tonio Rogerio GrQUlicho Couceiro.

=

--- ...~ ...-

Por Decreto de 10 do aorrerü« meto
Paro gozar das vantagens concedidas pela Cart» de Lf'i de 15 de
lho- de 1856. o Cirurgião de Brigada Graduado do H.cgimenlo de .
{Javallaria N," 1, Luiz .Maria d'Assumpçãc..

J".'-

~.-

- ..

CARTA
• DOM PEDRO

DE LEr.

_

por Graça de Deos, HEl de Portugal e dos ",1.,
ít> garves , etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subdit os , que as Côr.,
~~ tes gemes Decretaram
f!! Nós QuerelJlOi
a Lei lIt'guinle:
~~
Art.].·
E' o Governo authorisado
a contrahir
um emprestlmo ,
~I ~'até á quautia de cem contos de'réi~, com juro, que não exceda a
},. iJ· seis por cento, hypolhecando
para esse fim os bens e' fundos que a.
~ \o. Eicala pnlytechnlca
administra.
(O' ~
Alt.2.
O producto deste smprestimo , realisado em prestações.
~ ~
011. séries,
conforme !le convencionar,
será exclusivamente
appricado.
'"upara as obras de reconstrucção
do ediflcio da referida Escola •
.~
A rt. 3.
Fica o Governo authorisado para a pplicar ao pngarnen.
~ to. dos juros, e amortisação do capital do emprestimo,
a verba de
oito conlos de réii, que é anoualmente
votada para flquellfls obras •. >
~
Art. 4." A administração
dos fuudos levantados,
em virtude da
~
autltorisação concedida pela presente Lei, e a direcção e f1scalisaçã,!
, das obra!> a que são destinados,
serão encarrt'gadas,
sul> jll8PfH'ção
do UOVI!ClIO, ao üOluelllo
da Elicol.l Po'Ylecll11icll.) que dar~ regue
0

0

•

o,.

( 3')
Iermen

te c'ont.a ao Go\'erno
do emprego que fôr dando aos fundos •.
Art. 5:
Fica revogada toda a Legislação em contrario.
Ml\lIdâmos,
portanto,
a todas as Authoridades
a quem o eonhecimento e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpram,
e
façam cumprir e guardar,
tão inteirumente
pomo nella se contém.
O MlIli.tro e Secretario de Estado dos Ne gocios da Marinha e U Itra.
mar, ellcarregado interinamente
dos da Guerra;
e o Ministro e Se.
cretario de Estado dos Neg'ocioi da Fazenda,
a façam imprimir,
pu.
bicar e correr. Dada no Paço das Necessidades , em o primeiro de
Julho de mil oitocentos cincoenta c sete.
EL.REf,
com Ruhrica
e Guarda. = .dntonio José d' Avila. = Visconde de Sá da Bandeira.

=

-*~*--mez , expedidQ

,

Por Decreto de 7 do corrente
Nezocios do Reino,
foi nomeado
S. Bento de AVIZ,
o Capitào do
JN"tO Maria da Cunha;
devendo
M,ni~terio,
o respectivo diploma
Sua Ex: o Tenente
determina
o seguinte:

pelo Ministerio dos
Cavalleiro
da Ordem Militar de
Regimento
de Infanreria
N."lO,
o agraciado sollicitar
por aquel le
dentro do praso legal.

-.~~.General,

Conde

da Ponte

de Santa

M.aria,

Regimento de Infanterio N.- 18.
Tenente,
o Tenente do H.egimento
Rapozo,
pelo ter requerido;

-1-

r

~

.

de Infanteria

-~jfo-

N.· 7,

Jacinlho
~!'(

Tendo o Millistcrio da G nerra , declarado em Offido dirigido ao ~~ & ~
Com mando em Chefe , com data de ~ 1 de Ou~ubro ultimo , que pela ~
r emess a das Notas mensaes das quanuas recebidas para obras de for •. ~(. <r. ~
t,iflCação, e l1uarteis, nã? se pode verifi,c~r o i,lJlmediato Nemprego dos.~ "" ~
fundos recebidos pelos Uonselüos Administrntivos , se nao forem en_j
~~J.J
k viadrls até 15 do mez sf'gllinte áquellc , em que se distribuirnm os mes- ~ ~
~mos fundos: manda Sua Ex.a o Tenente General,
Conde da Ponle
I
~dt' Santa Maria, lemhrar aos Srs. Commandante8
das Divisões, e da ~ ~
,
f' Engellh ria, oqtle seul'lladeterminadonaOrdemdoExt>rcitoN.·õ2,k
de 2 de Novembro de 1854, 'ácerca da remessa das referidas Notas.

~..e ~

~loi

L~~~
':os-til [ ~

-.~..

Sua Ex.& o Tenente General,
Conde da Ponte de Sanla Maria, .
manda dt'c1arar Aspirante
a Offi('ial,
por se achar comprehendido
lia. disposições das Cartas de Lei de 17 de Novembro de 1841, f' Ó d~
Ahril de ]81-5, o Prime'ro Sargento doBatalhuo
dcCaçadoresN.el,
Julio Cezar de Mello.

-.~.-

Foi confirmada por Sua Ex.ao Tenente General,
Conde da Ponte d" Santa Maria, a licença de se!lsellta dias para continllM a tru.
tur-lie em ares palrios, arbiLrada ao Capítão do Regimento de lufalb

~$~~

(4 )
teria N," ~, José Henriques de Castro e 801la, por inspecçâo feita
e m 8 do corrente,
1111 cono.midude
do disposto no Artigo 43.· do
ItegullrDlenlo Gerul de S.lIIde do Exercito.

--c~~!J--

Licença. arbitrados 1'0" motivo de molestia (JOIl Offie.aes abaixo der larodos , e coufirmaaas
por Sua .Ex.· o Tenente
General , Conde
da Ponte de Santa Maria •
. Hm Sessno do ~l de Outnbj'o ultimo.
Ao Alferes Picador do Regimento deCavallaria
N.·I,
José Joaquim
Maximo Torres, sessenta dias para convalescer.
Em Seuao de 12 do me,. proeimo pafJS ido,
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores N.· 4, João Pedro de Men.
donça , trinta dias para continuar a tratnr-sa,
Em Sesl/áo de [) do dito me7..
Ao Tenente
do Regimento
de Cava llnria N.· 6, Manocl "Caetano,
<trinta dias para se tratar e convalescer.
Ao Alferes do Batalhão de Caçadores N.·!2, A ugusto Cezar Bon de
Sousa, sessen ta dias para se tratar.
Ao Alferes do mesmo Batalhâo , José Ferreira Vaz MOllrtlO, quarenta dias para convalescer •
.Ao Sr. Coronel do Batalhão de Caçadores N. 04, José A ntonio de Sequeira, trinta dias para se tratar.
Ao Major Graduado do Regimento de Infanterin N.· 1, Fre ncisco
José Monteiro,
trinta dias para se tratar.
Ao Tenente Graduado do rtf'gimento de lnfantcria N.·7, Alvaro de
.castro Cerveira ITomem, quarenta dias para convaloscer,
Em Seesâo de 14 do dito mc!:.,
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N.·lS) Antollio Pinto Roberto '1\lourão, vinte dias para se tratar.
Em Scssao de 19 do dito m~'l..
Ao Tenente Coronel do 2.· B.egimento de A rtil heria, Francisco Eva.
risto Leoni , quarenta dias para convalescer.
Ao Alferes Graduado
do Hegimento de Cavallaria N:2,
Lanceiro!
da RAINHA,
Luiz Augusto Noronha de Gouvôa , sessenta dias pa •
. ra se tratar.
Ao AIferes Graduado do Batalhão de Caçadores N. 01) He nr iquo Cczar Rolin , quarenta dias para convalescer,
Ao Capitão Graduado do Batalhão de Caçadores N" 2, Luiz Lobo,
'luarenrtt dias para convalescer •
.Ao Major do Batalhr\o ,de Caçadores N. 07, João Possidonio Comia
de Freitas,
quarenta dias para convalescer.
/.
.~_",

O Chefe interanQ do lútadoSMrcífo
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'Quartel General na rua de S. Jose, em 24 de Dezembro
de 1857.

()RDEM DO EXERCITO.

1

Sua Ex.a o Tenente General, Conde da Po~te de Santa Maria, (
encarregado interinamente do Com mando em Chefe do Exercito, manda
publicar o seguinte:
'
PORTARIA.
Ministerio da Guerra.=Repartição
Militar.=2."
Secçào.=Tor~ \ci ~
nando-se necess?rio desde já .. e emquanto não se conFeccionam os Regu- ~ ~
lamentos prescnptos no ArtIgo 20. da Carta de Lei de 21 deJulho do~ -, ~
anno proximo passadJ,->9que se removam as duvidas e embaraços suscita-~ ~.~
dos, t~nto sobre a intelligencia como sobre o cumprimento de alguns do~
~"'preceitos da mesma Carta de Lei; do que tem resultado achar-se pa:~
ralisado um grande numero de processos com grayissimo prejuízo do
"'i,(j:;
serviço e disciplina do Exercito, e grande vexame para os interessados: ~
.J
Manda Sua Magestade EI-Rei, pela Secretaria d'Estado dos Negocies ~ ~ ~
da Guerra, Conformando-se com o Parecer do ,ProCl:r.a.dor Ger~1 da ~o- r- ~ -,
rôa, e Consulta do Supremo Conselho de Justiça MIlitar, que mtermamente se o~seryem as segú,intes instrucções p~ovisorias,: 1.0, As 'disposi- ~.:J ~
ções do Artigo 4.° da mencionada Carla de LeI são applicaveis a todas as
~
praça~ .de pret, haj~m ou não concluido o tempo de serviço det~rminado
~ t3,\ ~
por LeI. 2.0 Aos militares que houverem desertado antes da publicação da
cj íJ
referida Carta de Lei, a,illda~ue aprese~tad?~ ou capturados p~sterior~ J. t
me~te, não lhe,s são apphca~C1s as su~s disposições, dev~nd.o se~ Julgados ~
s~gun~o a Legislação anterior: todavia se~-lhes-ha a~plJcavel a nova Le- ~ ~ ..
glslaçao, quando esta melhore e não deteriOre a condIção dos réos; e por ~_ ~
este princi~io só se qualificará por crime de deserção a ausencia illegiti- ~
'\
ma de serVIço por quinze dias consecutivos; e por trinta dias cOllsecuti- \ 10
~
vo~ ~ara os Sol.dados ~ecrulas n? primeiro semestre ,de ,praça. 3. As de- <t'~'
_serçoes posterJO~es á promulgação, da ~arta de LCi, de 21 de Julho de ~~ ~
1856 serão pumdas com a pena n ella Imposta sem nenhuma conlcm-U-l
pIação das. antecedentes, por isso que a Lei não faz distincção, e genericamente reprime qualquer d' ellas com a sa ncção penal n' ella declarada. \'
4.0 Os desertores que houverem tambem commettido outros crime~~
serão primeiramente julgados nos Conselhos de Guerra pelos crimes Õ \Y;,
civis ou militares diversos das deserções; e depois por estas nos Con0
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(2 )
selhos de Disciplina, quando a pena d'eílas não estiver impedida ou
absorvida pela Sentença condemnatoria já proferida nos Conselhos de
Guerra. 5.° Finalmente, nos Conselhos de Disciplina se adoptará o
formulario que acompanha e faz parte d' esta Portaria, e vae assignado
pelo Chefe interino da Repartição Militar d' este Ministerio. Paço, em
7 de Novembro de 1857. Antonio Rogerio Gromicho Couceiro.
f

FORMULAJUO

PARA

OS DESERTORES

os

CONSELHOS

DE DISCIPLINA

SEGUNDO A LEI

A QUE SE UEFERE

A PORTARIA

DE

QUE DEVEl\I

!21 DE JULHO

DE

JULGAR'

1856,

COJU'A DATA DE HOJE.

1\lcz e anno.

Tal Divisão Militar.
Logar.
Processo verbal e summario, feito em Conselho de Disciplina ao
réo Fulano de tal, Soldado numero tantos, de tal Companhia, de tal
Regimento.
Crime de deserção simples

(ou aggravada.)

i ~'
...

AUTO DO CORPO DE DELlCTO.
Aos tantos de tal mez do anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil." n' esta Cidade (Villa ou Praça) foi presente
ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor (conforme o tratamento que
deva ter a Auctoridade que assiqnou. a nomeação do Conselho) Fulano,
Commandante de tal Regimento, que Fulano, Soldado numero tantos
de tal Companhia (ou Bateria) do Regimento tal, commettêra o crime
de deserção simples (ou aggravada, de'l)endo mencionar-se todas' as

• . circumstancias aggravantes ou attenuantes que constem do Conselho de
Investigação) em tantos de tal mez e de tal anno, da qual se apresentou
(ou foi preso e como o foi) em tantos de tal mez e de tal anno, crime
punido pela Carta de Lei de 21 de Julho de 1856, pelo que se fez
este auto, para por elle se proceder ao inquerito das testemunhas, interrogatorios e final sentença.
,E e~ Fulano, na qualidade de Secretario do Conselho, o escrevi
e assignei

(Assignatura por extenso do Secretario, e declarando Posto e Corpo a que pertence, e a qualidade de Secretario.)
N.B. A este auto segue-se a nomeação do Conselho.

(i t/ivk

&<.

thC) ~

JI,/'"

g ~ /

g 6'r:;'

'_j
( 3 )
NOMEAÇÃO

DO PRESIDENTE,

DE DISCIPLINA,
NUMERO

QUE

VOGAES

DEVE

E PROMOTOR

JULGAR

O RÉO

TANTOS DE TAl. COMPANHIA,

Presidente
O Tenente Coronel. ......•.......
Vogaes
O Major •.............
,
O Capitão ..........................•
O Capitão
O Capitão
Promotor
O Alferes (ou Tenente)
Quartel em

PARA

FULANO,

'0

CONSELHO

SOLDADO

DE TAl. llEGIMENTO.

'

F

.

F
F
F
F

.
.
.
.

F

.

tantos de tal mez e de tal anno.

(Assignado o Comrnandante do Corpo ou a
Auctoridade que manda reunir o Conselho.)
N. B. Este Conselho é composto dos cinco Officiaes mais graduados que houver no Corpo, e na igualdade de graduação dos mais anligos, sendo Secretario o mais moderno dos nomeados. Os Officiaes da
Companhia do accusado, e os que serviram, no Conselho de Investigação não poderão fazer parte em caso algum do Conselho de Disciplina,
e n' este caso serão substituiclos pelos que se lhes seguirem em graduação ou antiguidade. O Promotor de Justiça perante o Conselho será
um Olficial subalterno, nomeado pela Auctorulade que mandar congregar o Conselho, porém nunca da Companhia do reo, nem que tenha feito parte do Çonselho de Investigação. No caso do reo não escolher defensor para lhe assistir ao julgamento, ser-lhe-h a nomeado
pelo Presidente do Conselho Disciplinar, e terá graduação igu,al á do
Olficia~ Promotor.
A nomeação do Conselho segue-se o attestado do Livro de registo,
que contenha o assentamento de pj'aça do reo, com todas as eircum«
sumcias que constarem do mesmo Livro, tendo bem especificadas as
que forem concernentes á culpa. de que se trata.
Ao ouesuulo do Livro de 1'egisto segue-se o Conselho de Investigação de que trata o artigo 9. da Lei de 21 de Julho de 1856, e a
este o aviso ao réo como adiante se 1:ê.
•*
0

•
( 4. )
AVISO AO RÉO.
REGIMENTO

TAL.

Fulano ...•........
Soldado numero tantos de tal Companhia
do referido Corpo, tem de responder a Conselho de Disciplina no dia
tantos de tal mez de tal anno, pelas tantas horas, por haver commettido o crime de deserção simples (ou aggravada) em tantos de tal
mez de tal anno.
Pelo que prepare sua defeza, e nomeará, querendo, defensor, e
testemunhas no praso de vinte e quatro horas, e não tendo assim o
deve declarar. Intime-se este aviso ao réo, dê-se-lhe uma copia, e
passe-se certidão de intimação com duas testemunhas que a deve assignar. Logar e data.

(a Fulano)
Posto, Secretario.
Entregue este axiso ao Commandante do Corpo, ou á Auctoriâaâeque ordenou a reunião do Conselho, na conformidade da Lei de
2 f de Julho de 1856, elle fará intimar o accusado por um official
inferior que no mesmo papel passará a Certidão d' intimação do teor
seguinte.
Certifico que na presença das testemunhas abaixo assignadas inlimei ao réo Fulano o conteudo n'este aviso, do qual lhe dei uma
copia, e passadas as vinte e quatro horps recebi d' elle a declaração de
que nomeava para seu defensor o Sr. Tenente (Alferes ou Capitão)
Fulano ....
(ou que não tinha a quem nomeasse para o defender) e
que não tinha testemunhas a dar em sua de reza (no caso do reo dar

testemunhas, declara-se na intimação que as deu, e que constam da
relação que se segue).
(Assignado pôr extenso o encarregado
da intimação com declararão do Posto.}
(Assignatllra das lestcmw,has)
Ao aviso ao réo segue-se a Se.ssiw Publica do Conselho.
SESSÃO PUBLICA.
Aos tantos dias do mez de tal, do anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo, de mil. .....
n'esta Cidade de ...••.
(Villa,
Praça, etc.) e Sala das Sessões dos Conselhos de Discipliua, estando
presentes o Presidente, Vogues, Official Promotor (e Defensor, se o réo

.-

(õ )
o !iver nomeado), e bem assim o réo em sua liberdade .se deu principio a esta Sessão Publica, e lido o Corpo de delicto, e todas as peças
do Processo, se procedeu nos mais termos do mesmo.
E para constar lavrei o presente termo.
(Assignado por extenso)'
Fulano
Posto, Secretario.
Se o reo não tiver nomeado Defensor, o Presidente {ará a nomeação, e o Secretario lavrará o seguinte termo em seguida á abertura
da Sessão.
Para defensor do réo foi nomeado pelo Presidente o OfficiaI Fulano, que intimado compareceu, e assistiu ao julgamento assignando
este termo.

(A ssupuuura
.
d o O/fi'cw 1 defensor.)
el ensor.

Se o réo [or menor de .25 annos, ainda que mesmo elle tenha
nomeado O/ficial para o defender, o Presidente o nomeará Curador
do réo ; se ainda não tiver escolhido defensor, o Presidente nomeará
wn Oflicial para Curador do menor; e em um e outro caso o Secretario lavrará o seguinte termo, depois do Presidente prestar juramento ao Curador nomeado.
E em seguida foi pelo Presidente prestado o juramento ao Oílicial Fulano, Curador do réo, e este pondo a sua mão direita nos Santos Evangelhos, jurou bem defender o réo menor, e assignou este
termo.
(Assignado o O/ficial Ourador.)

N.n. Segue-se o inquerito das testemunhas de accusaçõo, deferindo-se-lhes juramento.
ASSENTADA.
E logo se procedeu
seguinte.

fi inquirição

das testemunhas,

TESTEMUNHA

1..

pela Iórrna .

Fulano (declarando-se todos os cargos e o/ficio que ticer} morador cm
testemunha jurada aos Santos E, angelhos, em que pOl
suas mãos, promettendo
debaixo d'elles, dizer a verdade, c só a verdade ele tudo que souber e lhe for perguntado, que ele sua idade disse
ser de
annos, estado
e do costume nada. Perguntado
pelo conteudo no auto do Corpo de delicto a 11.
'que todo lhe foi
lido, disse .....
(as testemunhas devem dar rasão de sciencia, isto é,
declarar o modo conlO sabem que o réo C01ll11lcllw o crime, on pelo

(6 )
presenciarem, ou pelo ouvirem dizer, sendo perguntadas por todas as
circumstancias que aggravem ou attenuem a deserção.)
E mais não disse; e sendo-lhe lido o seu depoimento o achou
conforme, e assignou com o OITicial interrogante. E eu Fulano, Secretario do Conselho, o escrevi.
(Assignatura da testemunha.)
(Assignatura do Olficial Interrogante.)
TESTElUUNHA

2.'

Segue-se O' mesmo que na I.", etc.
Se não forem inqueridas n' esta primeira Sessão todas as testemunhas, ficará o resto para a outra, de cuja abertura se fará o competente termo, logo em seguida ao depoimento da ultima testemunha
da maneira seguinte, advertindo que os depoimentos são sempre assignados pela testemunha e pelo Olficial interrogante.
SEGUNDA SESSÃO PUBLICA.

Aos tantos dias do mez de tal do armo do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil. .... n'esta Cidade de.....
(Villa, Praça, etc.} e Sala das Sessões dos Conselhos de Disciplina, estando pre- ,
sentes o Presidente, Vogaes, Officiaes, Promotor e Defensor (e Curador se o réo for menor) e bem assim o réo em sua liberdade, se deu
principio a esta 'segunda Sessão Publica, sendo perguntadas as testemunhas seguintes, e proseguindo-se nos demais termos do Processo.
(Assignado por extenso)
Fulano
Posto, Secretario.

E logo se procedeu
guinte:

á

ASSENTADA.
inquerição das testemunhas'pela
TESTE~JUNI1A

Iórma se-

TAL

O inquerito é feito do mesmo modo que nas já inqueridas.

E logo n' esta mesma Sessão (ou sendo na seguinte, em sessão do
dia tantos de tal mez, de tal anno, que se continuou n' este Conselho)
se passou aos interrogatorios do accusado, Perguntado o réo como se
chamava; de quem era filho; d' onde era natural; que idade tinha; qual
era o seu estado e occupação, e se estava pago dos seus vencimentos
a par dos seus camaradas do mesmo Corpo? Respondeu
(Devem

( 7 )
mencionar-se do mesmo modo que no depoimento das testemunhas,
com toda a clareza, as respostas sobre cada unia das perguntas.) Perguntado em quanto á culpa? Respondeu ....•.
(Mencionam-se igualmente as suas respostas, e fazem-se-lhe perguntas sobre todas as circumstancias que aggravem ou aitenuem a deserção.) Perguntado se tinha alguma cousa que dizer ou allegar em sua defeza? Respondeu ....
(Declaram-se tombem as respostas minuciosamente.)
N. B. No caso do do ter apresentado testemunhas de defeza, pratica-se a respeito d' estas similhantemente ao que se fez com as da aceusação, continuando depois o processo do seguinte modo, advertindo
que estas testemunhas devem inquerir-se aos pontos de defeza apresentados pelo réo, e para prova dos quaes elle as 0rrereceu.
Em seguida, ouvido o Promotor e Defensor, e feito o relatorio
do processo, se procedeu
votação, e recolhidos os votos se proferiu
a seguinte
SENTENÇA
Vendo-se n' esta Cidade de
(Villa, Praça ete.) o processo
verbal e summario feito ao réo Fulano, Soldado numero tantos de tal
Companhia (ou Bateria), de tal Regimento, auto de corpo de delicto,
depoimento das testemunhas sobre clle inqueridas, e interrogatorios
feitos ao réo, decidiu o Conselho de Disciplina, por unanimidade de
votos (ou por pluralidade de votos) que se acha provado o crime de
deserção pelo réo, commettido em tantos de tal mez, de tal anno, no
Regimento tal, como se mostra pelos depoimentos das testemunhas a
.íl. .. (no caso do Conselho não achar provado, assim o deve declarar,
á

citando os motivos em que se funda, declarando tambem se se provam as circumstancias aggravantes ou auenuasues, quando hajam).
Julgam o réo incurso no artigo ... da Lei de 21 de Julho de 18õ6
que diz
[Transcrece-se o artigo da Lei, e quando se provar

alguma circumslancia aggrat'anle ou auenuante, se transcreverá lambem o artigo da Lei que a menciona). Condcmnam portanto o réo em
tantos annos de scniço na Africa Occidental (na Africa Oriental ou
nos Estados da Intli«, conforme o delicio e suas circumstancias).
.
Sala das Sessões do Conselho
tantos de tal mez e anno,

de Disciplina,

em tal logar, aos

(Assignado o Presidente e Vogaes do Conselho com o seu nome
por extenso, declarando o Posto e Corpo a que pertencem. As assignaturas devem começar pela do Presidente, e seguirem-se as dos Vogaes, segundo a graduação e antiguidade). Fui presente=(Assignatum do Promotor).

~( 8 )
'N. B. Se a deserção se nào provar, a conclusão da sentença será
Julgando não provada a deserção absolvem o réo, e
.' « mandam ';lue seia solto .»
Adverte-se que na hypothese de se não provm' a deserção, o réo
,fica logo solto, ainda mesmo que o Promotor de Justiça recorra para
o Supremo Conselho de Justiça j}filitar·
,
"
lNTIMAÇAO.
.Foi esta sentença publicada c intimada ao réo e ao Promotor, e
os fiz scientes de que podem recorrer para o Supremo' Conselho de
Justiça Militar, dentro do praso de tres dias, a contá r de hoje, tantos
de tal mez e tal anuo.
(Assignatura do Promotor e do réo, e
(Assignado por extenso
f]uandQ este não saiba escreuer , do DeFulano
fe.flsor fJU Our~uj.oT.)
Posto, e Secretario)
;
No caso do réo, ou por elle o seu Defensor, ou o Promotor recorrerem da sentença, se lavrará um termo em que se mencione o ,'e~
curso interposto, que será assignado pelo recorrente, e escripto pelo
Olficial Secretario, como todos os mais lermos do processo, e depois o
Presidente fechará o processo, e o remeuerá ao Secretario do Suprmiw Conselho de Justiça Militár. Se passado o praso de ires dias,
nem o réo, ou por elle o seu Defensor, nem o Promotor de Justiça tiverem recorrido, o Secretario lavrat'á out1'Otermo, em que declare ter
passado o praso de tres dias, e que findo elle se não recorreu da sentença, e o Presidentç então enviat'á o processo-á Auctoridade que mandou con'Üocar 0. Conselho, visto ter passado a sentença em iulgado.
N. B. Que no caso de não havet· recurso, ou mesmo quando o
haia, em seguida a elle, o Secretario lavrará o seguinte termo com o
qual conclue o processo.
.
E contém este processo tantas meias folha~ de papel, que todas
por mim vão numeradas e rubricadas com a minha ruhricaeee tale=.
.
(Assignado por extenso)
,
Fulano
Posto, e Secretario
Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra, em 7 de Novembro
de 1857.=0 Chefe Interino da Repartição Militar, D. Antonio José de
Mello.
/_P
/, .... -;.r
-"./.) O Chefe interino do Estado Maior do &ercito=
('l/~
úQ M'>.- cN'- .3 ~4/ f 5;1',
• . _ '

-= « Portanto
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'C2uartel Genernl

fIa

Rua de S.

José, em

26 de Dcr.cmbro de 18â'7'.

ORDEM DO EXERClTO.

Sua

o

Ex.· Tenente General, OON"!)~ DA
encarregado
interinamente
do Commando
manda publicar o seguinte:

PONTl': DR SANTA MARU,

em Chefe

do Exercito,

DECRETO.

Hei pClr bem Conformando-Me
com a Proposta do Director in»
tt'rino da Escola Polyh'clmica,
e segundo o disposto no Artigo oitavo do Decreto de onze de Janeiro de mil oitocentos trinta e sete Nomeu Lente Proprietcrlo
da nona Cadeira,
vaga pelo fallecimento
do Par do Reino, José Maria Grande , ao Lente Substituto da mesma Cadeira, o Tenente de Engenher,a,
João de Andradf! Cono. O
II inistrn e Secretario de Estado dos Negocios da G uerra , o tenha assim entendido e faça l~xeClltar. Paço, em vinte e dois de Dezembro
de mil oitocentos clncoenta e sete, = REI. = Antonio Rogerio Oro-

miclu» Couceiro.

--~

..,--

Por Decretos de 14· do corrente mez.
1.- Regimento de Artilhe,.ia.
Ajudante,

o Segundo

Tenente,

José Cnndldo

de Faria Mendes Costa.

Inactividade temporaria '
O Alferes do Regimento de Cnvallarin N." ;3, José Antonio Azê.
do; sem vencimento,
pelo ter requerido.
por Decreto de li> do dito meto
:.I •• Regimento de Artilhcrill.
;Segundo Tenente,
com a antiguidade
do 10 de Outubro ultimo, o
Alferes Alumno , Francisco Maria da Gama Lobo Seplllveda;
por
·se achar habilitndocom
o zespectivo Curso,
na conformidade
do
.Artigo 36: do Decreto de l~ de Janeiro de ]837.
Por Decreto de Q4 do dito rne7..
Para gOl,ar das vantagens concedidas pela Carta de Lei de 15 de Jut.
lho de 181>6, o Cirurgião de Brigada Graduado do Regimento de ~ ~~
Cavallaria
N: 4, .Manoe) Antonio Cardoso,
.~ ~.~

-*'~.

~,\I-

POH.TAIUJ'.
~~
~
Ministerio
da Guerra.
Repartição
de Liquidação.
Cons..1
~
tondo A Sua Mogeslade EL-RE r , que d'entre os Officiaes do Exer •. ~
+: euo contribuintes do Monte-Pio, uns requereram a de.ligação do ~ ~
mesmo, e a liquidação das respectivas quotas já fóra do prozo,
para este fim foi estabelecido pela Portaria de 7 de Fevereiro do corrente aOJlo, e outros que nem mesmo isto fiseram , por lhe. não l'ef
~ ~

=

=

~J

i ~~

f

~

.>

, •.

'

QU8J ~ ~
\c-

constado apportunamente
aquella util dispnsiçâo , em razão de ter s'
do curto o prazo consignado
na dila Portario:
e AUendendo
O
Mesmo A ugusto Senhor 80- que sobre este objecto Lhe tem sido representado;
Ha por bem prorogar o dito prazo mái, tr S nrezes improrofjíftvéls, contados desde a publicação
da presente Portaria na
Ordem do Exereito , pára que dentro delles, 08 referidos Officiacs t
e quaesquer outros a qU('m esta medida convenha,
poisam fazer as
competentes
reclamaço s, Paço das Necessldades , em 12 de Desembro de 1857.
Anlcmio Rogerio t.nolllicho Cow;eiro •

=

.

DOM PEDRO

-

o:

...
~.-

!

RTA DE LEr.
por Graça de Deol, REl de Portugal e dos AI.

r ganes,
elc. Fazemos &aber a todos 01 Nosso. Subditos , que as Côr.
~ tes geraes Decretaram
e 'ós Queremoli a Lei .eguinle:
~
Artigo 1.0 E' addiciónada
á Secção sexta do Artigo eincoenta e
f.. ~ dois ~o <?rçamentó ,do Miuisterio da G.ller~a para o ?nno 6('otwr:lico
~ - de mil ottocentce erncoenta -e sete a mil ouocentos cmeoenta ~ Oito,
~. ~
quanUa de quatro contos de ft!is para ser excluslvarneute sppticada
Ci ~
á comp,ra de duas caldeiras para lima loaquino de Yopôr da f6rça de
~
vín c cavallós,
aeatinllfla a dúr movimento li di versus maquinal> ..xis'\
tentes no Ars nal dó E. Ncito, a im como a aurpliar a Officina aon«
.:
de essa tnaq IIna deve ~er colloclldl1.
~
. Art. '2.' Fica revogl.lda a Leg-I&lação em contrario.
~
Malldâmos,
por'anlo,
a todas as Allthoritlades
a quem o ('onbeciml'nto e ex cllçao da referida Lei J1E'rtencet, que a CI.mpr:am, •
~ façam climp ir e guardor,
luo ioteirarnt'nll!
CClmO nelln ~e (' n'~.
o Mlnl.tro e Sec1;el, rio de E~tado rlos l t'gocioll da Marinha
Ulrra.
mar, encarrega
o iuterinamt'llte
dos da Guerra)
a faça imprimir,
publlcaI'e correr, Dada no Paço das Necessiôade"
aos "inte de Jllf
~ nbo
de mil oitocentos cincOi'nta c sele.
EL-ll.JU, com Rubrica e
Guarda. = Y;sconck 'de Sá da [Jlmdeita.
.
<:)

=

~~~. .~

-r

I

••,~t
__~

Publica.lp' na integra o st>gninte Accotdam qu~ na Ordem do E ereito
N: 6l de 27 de Dezellluló <.lo anno proj(mo passado foi publicado
s6m~nle por extracto.
Accol'dam (JS ao upremo Conselho de Justiça Militar,
ele. Que
se aella provado pelos depoimentos
das lestemunh s, que decorr m
de foI. 96 e seguintes,
e pela confhsllo feita n 101. 112 pe o Briga.
~iro Graduado,
Bnnardo
Antonio IIharco, ex.Commandnntl'
dn Batalhào de C{\çadores N.o 4, qlté (llle da quantia de 1:7371UO ré ii
que constitui a os fondos do Batalhúo,
prov .. niellll'1 de '11iIii economias, e que removêra do cofre e o...erencia do Conselho Administ,utivo d{) dito Corpo para um cofre e g't!rencia esptciaes,
di rahira
arbilrariam~nLe a 'lulultia de 4191P20 réis, pata repat6~
~ caia

+
Quartel General na Rua de S. José, em. 23 de De'l.cmbro
de 18~7.

ORDEM DO EXERCITO.
~

~

i

Sua
Ex.- o Tenente General, Conde da Ponle de Santa Maria,
~
enca~regado jnt~rinamente do Com mando em Chefe do Exercito, manda
~ publicar a segumte.
"
PORTARIA.
~
~
Ministerio da Guerra.ec Repartição Miljtar.=~.Sccção.=!::iendo
~
bem reconhecidas as vantagens de occupar os Alumnos, durante todo
~
o tempo que frequentam as Escolas, na repetição das. lições, em tra~
~ balhos graphicos, na resolução de problemas e em manipulações pra'1 'I ~
ticas dos diversos ramos da instrucção que essas Escolas fornecem, e com
<:s J
~ especialidade aquelles que se destinam, segundo as precisões do serviço, . \J ')
~ ás armas especiaes, os quaes devem estar sempre sujeitos a um regímen
\'
~.
~ uniforme, dando-se-lhss
logo urna educação militar e apropriada para
~.; ~
) supportar as laboriosas commissões de que deverão ser encarregados: ",... ~
não podendo porém desde já pôr-se inteiramente em pratica este me- ",
~ Ihoramento por depender não s6 de edifício, que para a Escola Polytechnica já está construindo-se para esse fim, mas taml.em do pessoal ~ 1" •
~ habilitado para 9S ditferentes misteres, que só com o tempo e respectí1'\ ~
~ vos ensaios se póde conseguir; todavia podendo-se já na referida' Es- ~
<:l
, ~ cola ensaiar urna parte do supra mencionado melhoramento,
por se '"' <tJ O
haverem prestado alguns Lentes a funccionar como Repetidores, Inspe- 0.~ ['I i
ctores e Directores de salas de estudo, pelo que são dignos de louvor: \...." '" ~
\
Sua Magestade EL-RI .... Conformando-Se
com a proposta do Director
~
'"
~ interino da Escola Polytechnica,
e Usando da auctorisação concedida
~
~
'\;._f no artigo 9: da Carta de Lei de 12 de Agosto de 18M; Ha por bem
I
~' determinar, pela Secretaria d'E$tado dos NeO'ocios
d~
Guerla,
que
se
~
p
~
o
" addici?ne a<J Regulamento
da me:>rna Escola as seguintes disp~ições a ~ ~ ~ ~ '" ~
~ =Artlgo
1. =0& r\lumn05 dos diversos cursos da Escola podemo ser "() 'I '<f
~ aumittidos a trahalhar nas salas de estu,do, na aula de desenho e nO.>
'-r laboratorios, nos, inLervaUos das aulas que frequentarem, e em todo o
, "
• '\ tempo que lhes ficar livre dos oulrOll e&ercil::ios escolares, desde as nove
~ I-horas da manhã até ás quatro da tarde.=Artigo
2:=05 Alumnos mi_ ">; 'I
JitarClj serão obrigados a repoll1er-$e á aula de desenbo ou ás aJas de
~ \]
estudo e laboratorios para cogt.il\ual' a trabalhar DOS seus desenhos ou
~
em outros quaesquer trabalhos grapbico:. que lhes forem designados na
~
repetição das lições 011 nas !Ilanip~)ações e trabaJ~
pratil«JS. durante
~. ~
todos os intervallos das au'~s que sejam superio!e:> a meia hora, e em
.)-~
todo o tempo que lhes ficar hvre dos outro. exerC1ClOSescolares, e 56 po_
G

Ci

I~J

t 't .

I~ ~
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=

derão retirar-se da Escola ás quatro horas da tarde.
Artigo 3:= N as
salas de estudo e fóra das aulas os Alumnos militares emquantó permanecerem na Escola ficam sujeitos á inspecção immediata
dos Officiaes
que o Governo nomeiar para este serviço. = Outrosim Ha por bem
O Mesmo Augusto S-enhor A pprovar o programrna do curso de desenho
e respectivo R-eguJamento que acompanha e faz parte d'esta Portaria, e
vae assignada pelo Chefe interino da Repartição
Militar dOeste Ministerio.
Paço, em 12 de Novembro de 18b7:=Anlonio Rogerio Gromicho

Couceiro,

PROGRAMMA DO CURSO DE DESENIIO NA ESCOLA POLYTECBNICA
ANNO LKCTIVO DE 1857 A 1858.
1.° ANNO.

Desenho geometrioo - Esboço de paisagem,
maes e vegetaes -Marillhas.
o

de figura humana

ani,

lI.O ANNO.

Traçados elementares -de geometria descriptivaPerspectiva e sombras- Desenhos topogrephicos-e-Paiaagem
a aguarela e sepias - Copia
de modelos de gosso.
.
3.° ANNO.

Desenho de architectura-Continuação
descriptiva, engrenagens, orgãos mechanícos

dós traçados
e machinas

de geometria

4.° ANNO.

Construcções geodesicàs, chorographia, steorometria-e- Levantamento
de plantas de terrenos, de edifícios e de machinas - Traçados de geometria descriptiva e suas appiicaçôes superiores.

'REGUL1MENTO PARA O CURSd DE DESENHO.
Artigo LO O estudo de desenho respectivoa eada curso da Escola
distribllir-se-ha
pela totalidade dos annos que a Lei arbitrar para os
mesmos cursos.
A matricula no curso de desenho fica sujeita em todos os annos ao
pagamento das 'mesma-s quantias que se acham estabelecidas pari. a das
outras aulas da Escola, e bem assim o encerramento d'esta matricula no
fim do anno antes do exame final.
Art. ~ .• Os Alumnós que se de ..tjnan\ ás 'armas de Infanteria 'e Cavallaría, bem como os que éstudam para pilotos, 6tro obrigadO$ -a lia ..
bilitar-se no primeiro anno de desenho.
'
Act.
OS Alulnnos que se destinam á marjnhe militar, são obrigados ao primeiro e segundo anno de d~ho,
e ao estudo de desenhá'
de machínas, que para elle será fuito'no segundo anno.
' '

S:

( 3 )
'A-rt. 4.' Os Alumnos que se destmam ao serviço de'~Ttilltária,
e
de conslrucção naval, são obrigados aos tres pritrieiros Il1lnosde desenho.
('
I
..
,I"·'
I
•
Art. '{).o Os AJurnnos que seguirem o (Juno geral os de Engenharia
.Militàto Civil e d'Estado Maior, sã,o,oBriga:dllsa todos O~ quatro annos
de desenho.
Art. 6: Quando por qualquer ~otiVo os -Alurmros -venham 'a permanecer na Escola mais tempo do que aqtfelle q'ue sé destina para qualquer dos cursos, serão sempre obrigados á repetição do ultimo armo de
desenho corresponderlte ao anno que houverem perdido, aindaque bajam
obtido approvaçâo n'esta disciplina em todos-os anlR'Q!;~m que a houverem fré<ludntado.
'
.
Aos Alumnos que não satlsnzeremooi.'que
se determina: n'este artigo; nâo se poderá pa~sar'a respectiva earta,
o
Art. 7: As differentese pecialidades do curso de desenho serâo reguladas para cada um dos anrros d'este curso pelo Conselho Escalar.
Os Alumnos poderão ser distribui dos em td.ifferentt6 turrras, segundo
-as necessidades do ensino, até em divisões d'essas turnas,
'
Art. 8.' O curso de desenho constará de liçôes gernes, comprehendendo a exposiçâo dos priuoipiosuheortcos,
e os ttabalho~ práticos na
eonformida
dos progmmmas adoptedos pelo Conselbo
Ârt. 9-." J\S lições th~CIl'
~ão distTibuidas p01' eseripllO (.}ithographadas ou impressas) aos Alumnos, e sobre ellas p>dem 'o Professor
fazer uma explicação oral, quando o julgar conveniente.
Art. 10.° 06 Alumnos serão obrigados a responder ás perguntas
oraes que lhes Iforem feitas sobre 'as explicações theori'cas., e do 'valor. ~as
suas respostas deve o Professor ou Ajudante tomar nota.
Esttijl ~a .. terãG & mEÍ9mo valor, :pará' lSe formar o juizo da fre'q\iencià, como as qu~ se tóRlam DaS liç<t", c:im' élrtros cursos.
Art. n: Em cada 11m dos annos do curso de d(!senho se distribúiràó aós Ahunnosc611ecçôel
rd~ exempla'l'e& qwte pór elles devem ser
copiados regular e t'net\sáhI'leMe. '
~
Estes exemplarfls tel'ãO !por objectO'!! as materras mencionadas
no
programma de cada lln~
e serão dtspó~
por ordem dê materias do
mais simpl'és PM& o mais comp~.
.
Art. 12." A cada exempiat se designará um ~aldr para 'Por eHe se
fazer
"alor da copia feita pelo AluMnó, e os valores obtidos sérvirào
pará formar ó juitro de fréqueneia, Conjúntam'ente com os valores das
~ta.s
oraes.
A(.t. la. o O Alu~no que no íim de Cada niez óãohduver mtisfeito
á execução de todos os desenhos, que para os trabalhos d'esse mca lhe
fort>m designados, reputár-llé-ha como havendo perdido o anno no curso
de desenho.
Se a falta proceder de doença justificada poderá o Alumno obter

e

de

:0

(4 )
licença do Director para satisfazer, durante o resto do anno lectivo, á
execução dos 'referidos desenhos.
Art, 14.· No fim de cada mez o Professor de desenho, auxiliado
pelos Ajudantes, fará uma revisão dos trabalhos feitos pelos .Alumnos, e
do apuramento d'esta rellisão"feita'-s(~gund() a doutrina dos.artigoa.I l ,",
12: e 13.", formar-se-há uma tabella em que se designem os Alumnos
pela ordem de merito, Esta tabeUa1será: remettida ao Director.
Art, lõ." No fim de cada, trimestre ae fará. outra revisão geral -dos
trabalhos feitos durante esse período.
,
Esta revisão será feita perante um Jury composto do Professor, um
dos Ajudantes e um Lente Substituto nomeado pelo Director.
§ Esta revisão terá o mesmo caracter e as mesmas applicaçôes dos
exames trimestres dos.outros. cJlI:.SPSda Escola.,
1
r.:
Art. 16: Os Alumnos que no fim do anno se acharem devidamente
habilitados, ficam sujeitos ,à. um exame geral da pratica e theoria que
n'esse anno foi objecto do ensino, e não poderão matricular-se no anno
seguinte, sem que tenham obtido 'apwo\1lilção n'esse exame.
. § 1.· Estes exames finaes do anuo serão feitos de um modo ana100"0 aos das outras disciplinas.,
,
o § 2,. O Conselho Escolar regulará o modo da sua execução.
§
As repetições do ,el'Rl;De de.idesenho no caso de reprovação
ficam sujeitas, á~ mesmas regia!'>.adoptadas para as repetições dos exames das outras disciplinas; comprehendendo
o pagamento das mesmas
multas.
,Art. 17." O Alumno reprovado no exame final de desenho não podêrá matricular-se' no anno- seguinte como ordinario em nenhuma das
Cadeiras da Escola.
"
"
Art. 18." Nenhum Alumno poderá tirar carta em qualquer ,curso
da Escola, sem haver alcançado approvaçâo .na parle do desenho respectiva a esse curso.,
'
.'
Art, 19: Os Alumnos de desenho são obrigados a apresentar ' na
aula para seu ?SO todos os artig<;?sque 11 Escola não fornecer, e que lhe
forem neces::ianos para a execuçao dos seus trabalho~.
Estes artigo;; são os seguintcs~papel~lap.is-tintl}st-pinceis-tlSquadros-reguas
um estojo de compas!!os com tríJ,l,)sferidor- tira;-li~
.nh-as e escala mt:lI'icade villte centímetros;,
'.
• '.,
,;
, Art. 20." Sà(l applicav,eis q.uanto posslveI a,OcurSQ de deseQlw !pilas
as disposições. regula{Dentares adoptadas para os ,01lt10. cnlS~ da Escqla,
.
Secretaria d'E:;tado dos Negocio;; da Guetra, em 12 de Novembro
de 'lIJá7.=O Chefa in\eriIio da Repartição Militar,IJ).AntoniQ
olié dt1 ~
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N.O 32.
Quartel General na Rua de S. José, em 30 de Dezembro de 1857.

ORDEM DO EXERCITO.

Sua Ex!

t

, ~§

1 ,~~

o Tenente General, CONDEDA PONTE DESANTA ~fAnIA, encarregado interi.namente
do Comrnaudo em Chefe do Exercito, manda PUbli-~
car o segUlntc:.
.
RELATOUIO.

1

~

.~
~ ~
~.~

t

~

SENHOR!-É
vedado aos poderes publicos o condemnar as institui- '\.~~\~
çõcs sociaes á lmmobilidadc, Modifica-se necessariamente
a maneira de ....
~\~~
~ encara-Ias e de applical-as segundo se modificam as idéas debaixo de ~
Il
. cujo dominio foram concebidas,
c segundo que a cxperiencia vem dcci.,J,
\$ dir da vitahilidade
do que muitas vezes apenas devêra considerar-se
co- <J .... ~
mo ensaio. A experiencia do magisterio nos vinte annos decorridos desde
, ~~
~ a creação das Escolas Polytechnica
e do Exercito tem demonstrado que ~ ~
~ as disposições que regulam a frequcncia das aulas e o methodo de exa-:
~ I
mes, c.arec_em d~ reforma. O maior desenvolvimento
n? e~lsino pratic~,
,\~
a applicação mais regular e constante ao estudo, aprcciaçao
dos exerci~ .;. ~
~cios
escolares.durante
o anno como habilitação para ~s.exames finaes'Q~
~ "
. 'J e em refer.encJa a estes. ~m systema que faça melhor ajuizar d~ somma "'(()(~:;
\..... de conhecimentos
adquiridos pelos alumnos, taes são as bases dessa reG ~
'Ç forma. Os Conselhos de uma e outra Escola, cada um de per si e sem ....~ I
o, prévio accordo,
tendo-se occupado de estudar auentamentc
todas estas ~
I questões propozeram
ao Governo de Vossa Magcstade,
em virtude da ~ ~ ~
~ auclorisação
que lhes foi concedida na Carta de Lei de 12 de Agosto ~~
~
'" de 18!54, projectos de regulamentos
marcando as alterações que cra COIl~
~ \'ellientc fazer no methodo de ensino, especialmente
sobre a frequencia
~
'V,} das allla~ ~ systema de exames.
Um e OutfO Conselho apresentaram
as~ ~ ~
':'{ mesmas Ideas em relação aos pontos cardcaes sobre que versaram os re~
guIamentos,
propondo a abolição de fallas justificadas,
fazendo ver a
, d
importancia
de dar mais altellrão á conta do anno, e estipulando
qué
~"
fossem oraes os exames finaes, e por escripto os exames parciaes Oll de
,t: I ~
frequcncia.
Divergiam toda\'Ía os fcspectivos Conselhos emquanto ao
\'alor, que aos conceitos obtidos durante a frequencia sc devia dar, qual
~
a sua influencia nas provas fillaes, e bcm assim nos meios de proceder
~
a estas. Não podendo deixar de se considerar a Escola do Exercito co- (-(

t

t

i'

f

W-!l

(2)
mo o com plemento da Polytechn ica , torna vá-se necessa rio que esta falta
de harmonia desapparecesse
na confecção de um unico regulamento para
amuas as Escolas com assentimento
de representantes
de cada uma das
mesmas. Perrnitta-me
Vossa Magestade algumas considerações
sobre os
dilTerentes pontos, mostrando ao mesmo passo o espirito em que foi concebida a abolição das faltas justificadas,
medida que não sendo encarada
no seu verdadeiro ponto de vista, póde ser menos bem recebida. A falta
á frequencia
das aulas importa não só uma infracção da disciplina escolar, mas uma diminuição no tempo exigido para o estudo, e sendo indispensável marcar um limite a essa falta de frequencia para não estabelecer o principio inadrnissivel de que a instrucção
methodica dada nos
estabelecimen tos scien tiflcos póde ser SlI hstitu ida por ou tra qua lquer , é
evidente que, justificadas ou não as faltas que determinam
a perda do
anno~ d~vem ser consideradas como o maximum de tempo, de que póde
prescindir-se
para a acquisição dos necessários conhecimentos
nas differentes disciplinas. Outra alteração cuja importancia exige que eu exponha
as rasões que me levaram a apresenta-Ia
a Vossa Magestade, é o systema
dos exames finacs que até agora por escripto, devem passar a ser oraes,
supposto contarem-se entre os p~rtid,a~ios d',aquelle systema grandes illustrações que honram o nosso palz. E indubita vel que se um tal methodo
de ensino não tem sido bem comprehendido,
e não prende a auenção dos
que são encarregados
de o levai' a elfcito, sendo por elles julgado inefficaz
para a avaliação do estudo e dos conhecimentos alcançados pelos alum nos,
fôra 11m erro governamental
e um embaraço para a instrucção coagir os
professores a continuar n'esse methodo. E tanto mais estas rasões valem
que a experiencia tem demonstrado
o inconveniente
de sujeitar o .espirito dos alumnos ao trabalho quusi exclusivo de mnemonisar
respostas
previamente
formuladas.
inconveniente
capital que desapparece
no methodo de exames linaes agora proposto. Estas rasões convencem-me
da
preferencia que na actualida,d~ deve dar-se ao systerna dos exames oraes,
não deixando de ver a possibilidade de que, no futuro, um systema de
exames por escripto, bem concebido e apreciado sem prevenção,
possa
reconquistar
o terreno que por em quanto perdeu. Fcitas estas considerações que julguei indispensáveis
para justificar as alterações propostas, tenho a honra de submetter á Approvação de Vossa Magestade o seguinte Projecto de Decreto.
Secretaria d'Estado dos Negocies da Guerra, em 2 de Dezembro de
1857.=Antonio

Rogerio

Gromiclto Coucei1'o.

DECRETO.
Tornando em considerarão
tado dos Negocies da Guerra,

o Rclatorio do Ministro e Secretario d'Ese Conformando-Me
com as propostas que

(3)
Conselhos das Escolas Polytechnica e do Exercito, em virtude do disposto no artigo 9.° da Carta de Lei de 12 de Agosto. de 1854, fizeram
subir á Minha Presença, sobre o methodo de ensino das mesmas Escolas: Dei por bem, Usa ndo da auctorisação conced ida no referido a rtigo
9.°, Determinar, que nos Decretos com força de Lei de 11 e 12 de Janeiro de 1837, que instituiram as mencionadas Escolas, se observem as
alterações que se seguem.

1>S

CAPITULO
FREQUENCIA

1."

DAS AUUS.

Artigo L" A entrada do Lente e dos alumnos em cada aula terá 10gar á hora marcada no horario da Escola. O Guarda tomará immediatamente o ponto, e dirá em voz alta os numeros dos que faltarem, ao
mesmo tempo que o Lente os vae lançando no seu livro das faltas, para
ser conferido no fim do mez com a relação _das mesmas apresentadas
pelo Guarda.
§ 1.0 Ao alumno que entrar depois de proclamadas as faltas, e que
porventura possa ainda ser chamado á lição, ou ao exercicio escolar,
que tiver logar u'esse dia, poderá ser a nnullada a falta pelo Conselho
da Escola, sempre que o resultado d'essa lição ou exercicio lhe for fuvoravel e propicia a informação do Lente. O resultado de qualquer natureza da lição dada ou exercicio escolar praticado, pelo alumno, que
tiver entrado na aula, depois de apontadas as faltas será registado pelo
Lente, pela maneira determinada no § unico do artigo 9.·
§ 2." Durante o tempo da aula, o Lente poderá mandar novamente
tomar o ponto pelo Guarda e apontar falta aos alumnos qlle se houverem ausentado.
§ 3." A falta de um alumno á repetição semanal conlar-se-ha
por
duas; e a falta ao exercicio pratico ou excursão por uma ou duas, segundo a importancia d'estes exerci cios ou excursões, importancia que
previamente será determinada pelo Conselho da Escola
Arl. \2." Os Lentes que regerem cadeira apresentarão mensalmente
ao Conselho uma relação das faltas que os alumnos houverem dado no
mez antecedente.
Por estas relações, que devem ser assignadas pelos
Lentes respetivos, fará o Secretario do Conselho o apuramento das faltas
em um livro para isso destinado, archivando-se
as relações.
~rt. 3.° O al~lmn? cu~o numero total de faltas á fre~Jllencia de uma
cadeira for superior a quinta parte da somma dos valores das lições,
repetições, exercicios pra ticos e excu rsões que na mesma tiveram logar
durante o curso, perderá o anno. O Conselho da Escola no principio
de cada anno lectivo calculará e designará o numero que n'esse anno
deverá corresponder á quinta parle da suprameneionada
somma.

(4)
Art. 4" Fica abolida a justificação das faltas á frequencia das aulas. Para os alumnos militares porém continuará a justificação d'estas
faltas unicamente em relação ao effeito da penalidade que lhes é imposta
no artigo 2." do Decreto de 10 de Dezembrõ de 1851.
•
Art. o." A presença dos Lentes que regerem Cadeira será testificada
pela sua assignatura
em um livro para isso destinado, que lhes será
apresentado pelo Guarda respectivo
CAPITULO
LIÇÕES,

REPETIÇÕES

SE!L\NAES,
E EXUlES

2.°

EXERCICIOS

PRATICOS,

ElICURSÕES

DE FREQU.ENCIA.

Art. 6.° Os exercícios escolares constarão de lições, repetições semanaes, exercicios praticos, excursões e exames de frequencia.
Art. 7.° O tempo de cada lição ou repetição semanal será em todas
as aulas de hora e meia, com excepção da aula de desenho, onde será
regulada pelo Conselho da Escola.
Art. 8 ." Os excrcicios praticos e excursões serão regulados para
cada cadeira pelo Conselho Escolar, sob proposta do Lente respectivo.
Art. 9. o A a preciação das provas de frequencia dadas pelos a lumnos nas lições, repetições semanaes, exerci cios praticos e excursões,
será feita pelo Lente da cadeira.
§ unico. As notas relativas a estas provas serão lançadas pelo Lente
em um livro especial para cada cadeira, e apresentadas mensalmente ao
Conselho, devendo n'essa occasião ser ru bricadas pelo respectivo Presiden te.
Art. 10." Os exames de frequencia serão feitos por escripto. O·Lente
da cadeira apresentará
para cada exame varios pontos, que constarão
das doutrinas dadas dentro do periodo que lhe for prescripto, e sobre
as questões contidas em um dos pontos tirados á sorte, discursarão todos os alumnos da mesma cadeira, pelo espaço de duas horas.
§ unico. Em cada uma das cadeiras do curso annual haverá dois
ou tres exames de frsqnencia. Ao Conselho Escolar pertence designar
as epochas em que terão Ioga r, e o numero de questões de que constará
cada um dos pontos nas difíerentes cadeiras, regulando tanto o numero
de exames de frequencia, como as epochas em que devem fazer-se, de
maneira que não deixe de haver exame de frequencia em cada uma das
partes da quinta e sexta cadeiras da Escola Polytechnica,
e bem assim
nas disciplinas que respeitam á metallurgia leccionada na cadeira de
montanistica exigida para o curso de artilheria.
Art. 11." O julgamento dos exames de frequencia será feito por um
jury, composto de tres Lentes, sendo um d'elles o da respectiva cadeira,
e os outros. dois designados pelo Conselho.

( 1) )

Art. 12.° As notas das lições de repetição, exerci cios práticos
cursões, serão expressas em numeros de 1 a 20 com as seguintes
gnações:
De 1 a ~ para a classificação de mau.
de mediocre.
De 5 a 9
»
de sufficiente.
De 10 a iii
»
de bom.
De 1!) a 19
»
de muito bom.
De 20

e exdesi-

1)

Art. 13.°' A votação do jllry dos exames de frequencia será feita'
pelos mesmos numeroso O alumno obterá n'este caso-a qualificação que
corresponder
ao terço do numero total que houver alcançado na votação.
Ar!. 14.° O resultado das votações. será registado em livro reser.vado , a fim de se fazer o apuramento de qualificação para a admissibilidade ao exame final e repetição d'este.
Art. 15.° Os alumnos que por motivos justificados faltarem a um dosexames de írequencia , serão obrigados a faze-lo antes do exame irnmediato, e no dia que o Director designar para esse fim.
(-f-) Art. 16.° Não serão admittidos a exame final:
1.0 Os alumnos que faltarem duas vezes ao mesmo exame de frequencia, seja qual for o motivo da falta.
~.o Os alumnos
que tiverem II qualificação de máu em um exame
de frequencia, e igual qualificação no conceito das lições, repetições semanaes e exercícios práticos.
3.0 Os alumnos que tiverem qualificação de mau em dois exames de
frequencia,
e nenhuma de bom ou muito bom nas lições, repetições e
exercicios praticos .
.i.o Os alumnos que tiverem a qualificação de mau nos tres exames
de frequencia , seja qual for a sua qualificação nas lições, repetições c
exercicios práticos.
Art. 17.° Ficam cm vigor, para se applicar aos exames de frequencia, as disposições das leis das Escolas que se referem ás muItas impostas aos exames trimestres.
CAPITULO
EXAMES

3.°

I'INAES.

Art. 18. Os exames de prova final serão ornes e constarão simultaneamente de lima parte vaga sobre que os alumnos poderão ser livremente interrogados,
e de um ponto tirado á sorte seis horas antes
da hora marcada para o exame.
§ 1.0 Os pontos não serão redigidos em fórma de perguntas, mas
0
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(6),
conterão simplesmente a indicação dos assumptos sobre que poderá versar o exame.
§ 2.° Estes pontos serão redigidos pelos Lentes das respectivas
cadeiras, e sujeitos
approvação do Concelho.
§ 3." A parte vaga do exame final versará tão sómente sobre as generalidades
e pri nci pios fu nda men taes da sciencia. O Conselho decla rará
no programma de cada uma das cadeiras, sob proposta do respectivo
Lente, quaes são as doutrinas que devem constituir a parte vaga dos
exames.
§ &'.0 Pôr-se-há
disposição dos alumnos, desde o momento em que
tirarem o ponto, uma sala de estudo para onde poderão levar os livros
que desGjarem consultar. N'esta sala não terão entrada senão os examinadores, e os guardas que estiverem de serviço, e d'ella não poderão saír
os examinandos sem ficarem sujeitos
vigilancia dos respectivos Guardas.
Art. 19. Alem das interrogações
são obrigados os examinandos
a
satisfazer
no exame final ás demonstrações
praticas que se acharem em
immediata ligação com o ponto.
§ nnico. A duração do exame final será pelo menos de meia bora
para cada alumno.
Art. 20.° O jury dos exames finaes sera composto de tres Lentes, o
da respectiva cadeira e de dois outros designados pelo Conselho.
§ 1. ° O ju Iga men to será rei to em duas votaçõesps ra cada alumno,
a primeira de approvação
ou reprovação por AA ou RR, e a segunda
de oualificação para os que forem approvados, e esta será por numeres
do seguinte modo:
Cada examinador lançará na urna um numero entre 10 e 20, o qual
exprimirá
De 10 a H, sufficiente.
De 11>a 19, bom.
20, muito bom.
á

á

á

0

§ 2.0 A qualificação do alumno obter-se-ha dividindo a som ma total
dos valores recolhidos na urna para cada examinando pelo numero dos
examinadores.
§ 3.° Do resultado d'estes exames se lavrará uma acta, assignada
por todos os examinadores presentes.
Art. 21.° O alumno que ficar reprovado no exame final, só poderá
ser admittido a novo exame, uma vez que tenha pelo menos, em todos
os exames de frequencia da respectiva cadeira, a qualificação de bom.
§ unico. As repetições de exame terão só logar nas epochas para esse
effeito designadas no artigo 2&'.°, e nenhum alumno reprovado poderá
repelir o mesmo exame antes da epocha immediata áquelIa em que ficou
"'Provado.

(7)
Art. ~2.0 Os alumnos que p.or cansa _justificada .fa!larem ao exame
final ou deixarem de o concluir, poderao ser admiuidos a exame extraol:dinario
na epocha designada no artigo ::l~.o.
Ar!. 23. Não poderão ser novamente adrnittidos a ~xal~le sem nova
frequencia os alumnos que falta.rem ao exame extraordinario,
e os que
d'elle se retirarem sem o concluir.
§ unico. Se porém os alum.nos_fallarem
ao exam~ ext!'aordinario
ou
d'elle se retirarem com causa Justificada, quando nao sejam repetentes
de exame, poderão ainda ser adl11it~idos ao novo exam~ na ~pocha .dos
exames flnaes do seguinte anno lectivo, se as suas qualificações
obtidas
nos exames de frequencia lhes derem direito a repetição do exame.
Ar!. 2.1.. Os exames finaes terão logar no fim de cada anno lectivo.
Os exames extraordinarios
deverão ter logar em Outubro immediato.
Art. 23. A repetição de exame final fica sujeita á multa designada
nas leis das Escolas para esta occorrencia.
.
Art. 26. Os exames de desenho terão lagar por um procésso analogo ao que fica indicado para os exames das outras disciplinas.
0

0

0

0

CAPITULO

4."

PRE~1l0S.

Art. 27. Os premies auctorisados
por lei, para recompensa
dos 't IJ
alumnos mais distinctos em cada curso, serão conferidos pelo Conselho
~,.~
Escolar precedendo concurso.
~
AI"t. 28. Serão unicamente
adrniuidos ao concurso de premio os . ~ -,
alumnos que n? respectiv~ exan~e final tiverem obtido as qualificações
§.,~
de bom ou muito bom, hajam feito o exame no seu Ioga r, e não forem ~ Ei
repetentes.
:" (
Art. 29. O exame de concurso para premio constará de uma dis1
serração sobre um ponto tirado á sorte em dia marcado pelo Conselho. ~ f
Os concorrentes
terão quatro horas para escrever a dissertação em lima
das salas que para iss~ lhes forem designadas,
Hão podendo durante
';{
este tel~lpo consultar livros ou apontamento
algum, nem conferenciar
G p\
en tre ~I, ou com pessoa estra n ha .
~ ~ (.
Ar!. 30. ~o principio de cada. anno lectivo, o Conselho publicará J ~ ~
os pontos de dissertações
do premIO para cada cadeira, e os fará dis- ~ '. 'll
trihuir pelos alumnos.
. Art. 31. O Conselho nomeará as Cornmissões que devem assistir á
~ ~
leitura das dissertações do premio
(I()
.
§ 1. o Estas Commissões
q lia Iifica rão pela ordem do meri to os CaD""~
correntes, e apresentarão
ao Conselho um Relatorio do resultado das suas
conferencias.
(:;t-) <»?
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§ 2.° O Conselho tendo em vista a opinião das Commissões, e as quafificações dos concorrentes, votará definitivamente
sobre o merito d'estes.
§ 3.° Esta votação será feita sobre cada concorrente, segundo a 01'Ilem da proposta das respectivas Commissões, por numero de 10 a ~O ;
'3 somma dos numeros obtidos por cada um será dividida
pelo numero
dos volantes. Os coefficienles representarão
o merito relativo dos connorren teso
§ ~.o Só os que obtiverem numeres superiores a 15 serão reputados dignos de premio, e serão declarados approvados com louvor e distinccão.
§ !S.O O que alcançar maior numero do premio receberá o primeiro
premio pecuniario, o que alcançar o numero immediato receherá o segundo, e os outros receberão carta de accessit,
.
§ 6.° No caso de empate entre os dois primeiros premiados, a quan-tia total destinada para os dois premios será dividida com igualdade
-entre os dois concorrentes.
§ 7.° Os que obtiverem o numero 15 serão declarados approvados
«com louvor.
os premies,
Art. 32. Nas cartas geraes dos cursos se declararão
accessit e louvores que obtiveram nas differcntes disciplinas que constituem o curso.
O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra o tenha
assim entendido e faça executar. Paço, em :2 de Dezembro de 1857.=
REI. = Antonio Rogerio Gromicho Couceiro.
0

°3
N'). v.

+

Quarlel General na Rua de S. José, em 31 de De'l4cm'bro de 1857.

ORDEM DO EXERClTO.
SUB Ex." o Te~ente General, C()WD1~ DA
encarregudo
interinamente
do Com mando
manda publicar o seguinte:

PONTE DE SANTA

em Chefe

MAnu.,

do Exereito

,

Por Dcét"etos do 2'1 do corrente me'.
•

Para gozarem das vantagens de Capitães de 1.& Classe , os Mojorea
Graduados,
do Hegimclllo de Cavaf laria N"
João Cyriaco Coe'11Jo; e do Ht'~imt'nto de Lnfanterra N.· 9, José Leão Pinto clã
Clltlhll; por lhes aproveitar o disposto no Decreto 'de 4 de Janeiro
'de 18:l7.
õ

,

1Jafolhóo de Caçadore» N.· 2.

- . ,Capitão da !lo- Compnnhia , o Capitão Gradllado,
Ajudante do DatlllhilO de Caçadores N: 4, Felisberto José Lopes.
Demittido , o Alferes Graduado,
Augusto Cesur de Assiz e Silva;
pelo ter rf'querido.
Batalluio de Caçadores N.· 3.
Tenente Graduado,
o THI ..nte Graduado
de I nfanleria em diapon-i.
b:hdade,
Francisco Joaqliim da Palma Silva Heis.
Bat/J/Mo de Coçadore« N.· '7.
Tenente,
o Tenente Graduado do Batalhão
de Caçadores N." 3, Antonio Bulthazar ue 'Sousa.

Regimento

Major.
Tenente,

de Injanferia

N.

o

ô.

o

Mltjor Graduado,
Joaquim Dllls da Silva Talaya.
o Tenente Graduado , José Tnvares de Oliveira.
Regimento de Infanterio N. o 6.
'I'onente Graduado~
o Teo.ente Graduado de Tnfuuteria em disponihllidade , Antonio do Catito e Castro.
o

Regimento

de lnfanteria

N.·

J.

'r~ll('nte,
o Tenente Graduado,
Julio José da Costa.
Alferes, o Alferes Ajudante,
José .Maria 'Falcão de Carvalho.
Ajudante,
o Atferes do Regimento de Infanteria
N:16,
Ilerculano
A ugusto de Barres e Vasconcellos.
Re{{i1ltwto

Tenente Graduado,
bilidade , Joaquim

Regimento

• 'J'enf'lItf'S, o, Tenentes
e João :Martins.

de Infanteria

o TCllent~ Graduado
José da Graça.

de Int'anteria

Graduados,

N"

em disponi-

N.· 12.

Clementino

•
I

9.

de Infanteria

de Almeida

Saraiva;

1(.egimwla
Tenente,
Hafael

de Jujlmtef'.a,

o Tenente Graduado
Alves de Carvalho.

N~· 17:-

do Regimento

de Infenteria

N"

í

l ~

1nactividade temporarta

O Tenente

Graduado
do Regimento de Cavallaria N" 3, João Fi.
hppe de Carvalho t de castigo por espaço de seis meses ; em con-.
sequenciado
seu irregular comportamento.
Por Decreto de ~-j, do dito tne~.
Regimento d(: Infantersa N.- 10.
Cirurgião Mór, o Cirurgião .Mór em disponibilidade ,. Joaquim Mao.
noel Rodrigues Valle.
.
_

•

1

----.~.~

Bor Decreto de 15, do Dezembro corrente" npf'dido
pelo Minis ...
terio dos Negocios do Reino, foram nomeados Cavnlleiros da Orclf'U\
Militar de K Bento de Aviz , os Cupitàes , do Batalhão de Caçadores N.- 9, Antonio Augasto de Carvalho Salazar;
e do Regimentn
de Jnfanteria N.-2, Roque Jacintho da Camara e Mello; devendo o s
agraciados sollicitar por aquelle Ministerio,
os respectivos diplomes,
deli tro do praso legal.
.
S"a Ex" o Tenente
determina
o .seguinte:

~.~.--General,

Praça

Conde

da Ponte. de Santa

Maria,

de Peniche.

CirllrgitlO Mór, o Cirurgião Mór do Batalhão de Caçadores N:
Carlos Frlippe Freire de Andrade
Praça de Valença,
Cirurgião Mór. o Cirurgião Mór do Regimento de Infanteria N ..
Joaquim Manoel Hodrigues Va lIe.
Bllt,,/ltíio de J~·ngenheiros.
Cirurgião Ajudante,
o Cirurgião Ajudante do 1" Regimento de
tilheria , José A IIguslo Gomes.
.
lJatalhâo de Caçndoru N. - 5.
Cirurgião Mór, o Cirurgião Mór do Hegimento de Infanteria N.
Nuno Victorino Pinto Cerqueira.

.

IO,.

Ar-.

o

b"

N.·~.·

Reu~menlo de lnfanter:ía

Cirurgirlq Ajudante, Õo Cirurgião Ajudante
ria N. o 16, José Caeta no Pereira.

lh

do Regimento

Regillumlo de I'r~fantef'Ja

1\T H.

I

de Infante-

e;.

o.

Cirurgião Mór. o Cirurgiflo ·Mór da r.roça de Peniche, Joaquim de
A Irneidl1 Simão.
Oapiião da' Companhia
Dpposito.
o Capitão do Batalhão de Ca~
çadores N" 2, Antonio dUhra Ptlel Junior.

oe

Cirurgião

Mór,

Reg_imento de lnjanler;a N.- 8.
o Cirurgião Mór da P.raça de Valença,

Antonio Ferreira.

Francif.co

(

.

( 3 )
Regimen/o

de Tnfanteria

N:"

Cirurgi.ào Mór, o CIfIHgião M6r do Regimento
José Duarte

10;
de Infanteria

N ," 8"';.

'Pedroeo.

Regimeuto de Tnfanteria N:
do Hegimento de Infanteria

Tenente,
o Tenente
ves de Carvalho.

l~.

-.~~.N:17,

Rafael

AI.

PoSt(\6 e vencimentos mensaes com que ficarem os Officiaes abaixo mencionados,
a quem no mez de Novembro ultimo ,. foram reguladas a~ reformas, que lhes haviam tido conferidas,
.Major com 38.$000 réis , o Major de Infanteria,
Duarte Joyce, reformado peta Ordem do Exercito N." l~ de 21 de 'Setf'mbro proximo passado;
e Capitâo com 20$000 réis, o Tenente de CavalIaria , João Ferreira Machado,
rcformatlo Rela Ordem do Exercito N." 3 do 1.0 de Agosto do corrente anno,

~.-

- ..

Sua E:I:," o TenE'f1te General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
manda declarar qlle em virtude do disposto em Officio do Mínisterio'
da Guerra de 30. de Dezemhro corrente,
o Cirurciâo
de Brigada.
Grad uado , João. Clemente Mpndes,
deve assumir ~o 1. de J a neiro
proxllllo futuro a direcção do Hospital Mil,tar permanente de Lisboa,
para que foi nomeado pela Ordem do Exercito N. o !t~ de 16 de Novembro proximo pasaado ; ficando por co neeg uinte dispensado dcste
serviço o Cirurgião de Brigada Graduado
do Regimento de Infanteria N.- 2; Antonio GOIIlt'S do V alie, que pela mesma Ordem do
llxeTcito haviasido incumbido da direcção interina.
....
Sua Ex." o Tenente General,
Conde da Ponte de Santa Maria,
manda declarar o seguinte:
1.. Qlle o Primeiro Tenente do Estado Maior de Artilheria,
JoséAntonio Malaquias de Almeida e SA, tomou no dia 16 do corrente o Commando
da l.a, 2,", e 7.· Secções do Material de Artilheria da L." Divi.ão Militar •.
2.o Q,le o Tenente Graduado do Regimento de Infanteria N,018,
~nlooio Maria de Oliveira Queiróz, foi jlllgado prompio para o ser-:'
VIÇo, pela J unta Militar de Saude , em ScsDào de 2!\>.do corrente.
0

~.~-

Licença. a,.õilrada.por

---.~.---

mot;.w de molestia fiO. Offic.ne. abaixo tlecldpor Sua Ea;" o Tenente Gen"'al, Conde
da Ponte de Santa Ma,.ia.
Em Senão do 23 do
p,'o:r;mll palSado.
A\l Major do Regimen to de Infauteria N.· 17, Simão A utonio de A I..
radot ; e confirmadas

me"

bUl{';Ierquc

e Castro,

trinta

diaa para se :ratar.

( 1t )
Em Scssáo df. Q,j do dUo m~~.
do flatalhilo
de Caçc.iores
N. 06, Francisco Jeronyrno
quarenta dias para ares patrios,
Em SClIstZO de 3 do corrente mel •
.Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N.· 6. Antonio José de Caro
valho, qunrenta dias para completar o tratamento
e convalescer,
Ao Capitão do H.egimpnto de Cavnf laria N. oS, João Bapli.ta Alves,
trirrta dias para continuar o seu trm amento,
'
Ao AlfNes Gradundo do Regimento de Infanteria
N.· [), Lu., Augusto de Castro Domingues,
trinta dias para se tratar.
Em Sessâo de 4 do dito mC!5.
Ao Major Graduado do Regimento de Infanteria N.· 9, João Gomes Hamalho,
sessenta dias para continuar
a tratar-se.
Ao Capilão Graduado do mesmo Corpo , Luiz de Mello Pitta, aessenta dias para continuar a tratar-se mudando de Ioculidade..
Ao Tenente
Mendes,

-.~.---

Foram confirmadas por Sua Ex.· o Tenente Gf'neral,
Conde da
Ponte de Santa Maria,
as licenças que os Srs, Commandantes
da
1;4, 2. ... , 3.-, 4..a, 5.", e S.a Divisões Militares,
part ciparam ler concedido aos ·Otücíaes abarxo mencionados.
na conformidade
da disposição 11." 'das Instrucções insertas na Ordem do Exercito N.· 20
de 18 de Julho do corrente anno,
Ao Alferes Graduado
do Regimento
de Cavallaria N" 8, Luis de
Almeida Coplllo de Campos.
prorognção por quinze dias,
Ao Major Graduado
do Batalhão de Caçadores N. 03, Antonio Soares Ribeiro de Menezes,
sessenta dias.
Ao Alferes do sobredito Batalhão,
.Manoel Paula de Sousa, trinta
dias.
Ao Capitão do Batalhão
de Caçadores
N .... 4, Thomas Bernardino
'de Mello, trinta dias.
Ao Capitão do Batalhão de Caçadores
N.· 7, Antonio da Fonsêca ,
-quinse dias. .
Ao Tenente do Batalhão
de Caçadores N. o 8, Juüo Maria de Ma.
galhfies Coutinho , quarenta. dias.
"
.
•
. Ao Tenente Graduado
do Regimento de Iufsnteriu
N. 7, Alvaro de
Castro Cerveira 'Homem , noventa dias.
Ao Alferes do Regimento de lnfanteria N.·S, Antonio Joaquim Ferro peorogaçâo por quinze dias.
Ao Tenente Grudundo do negimento
de Infunteria N.'10, Salvador
Joaquim Barata Feio, noventa dias.
Ao Alferes Graduado
do mesmo Regunento , Lula de Vasconccll05
Corrêa de Barros,
prorogação
por sessenta dl~S.
~
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DISPOSI CÕES
-"
DE EXECUÇÃO

PEnMANENTE,

DENS DO EXERCITO,

DESDE

PUBLICADAS

NAS ORe

N: 1 A 17, DE 1857.

N.· 1 de 15 de Janeiro. = Publica o A viso do MinistePÍo
da
Gllerra de 30 de Dezembro de 18:)6, pelo ,qual se 'determina,
que
nas passagens de Companhias
se pratique o mesmo que nas dos Cnrpos, isto é, que se abone e paglie nas novas Companhias
á.s praças,
q'ue para cllas passarern , os vencimentos
que t iver e m e rn divida lias
antigas Companhias , abatendo-se
nestas, na primeira relação de mostra, taes vencunentos.

-"~~41<_

N: 3 de 3 de Fevereiro.

=

Munda tornar cxt!'nsivas aos indivi.
duos que Inrem promuvhlos ao PoStfJ de Alferes Alumnos as disposiçoes e xaradas IIU declaraçào publicada na Ordem do Exercito N.· 31 de
Q[) de Agosto de 1819, relativo ao auxiho
pecuniurio para compra dos
respectivos unifor mes;
Ql.e por Aviio do MinisteTin da Glll'rra de 17 de Janeiro,
se
manda declarar que a dispostçâo do Artig'o 36: do R"'glllamf'1I1o
1'cII81,
publicado
118 Ordem do Exercito
N," 53 do >fllJno de lSá6,
se deve entender em toda.a arnplh ude dos Sf'US preceitos,
mesmo - m
relação ás A.rOlas especiaes , quando os delictos ou faltas f..rem pu.
bhcas , ou commettidos em dest acam-ntns
ou guardas, e as do Ar ..
t.igo 37," se d"Vt!Ul entender restritamente
aos Heg'ulumenlos
e ohrignçôes dos 1\1 ,i1tllrell pertoneeut es ái rt'fPridas A rrnas , e q IIn ndo as
fultas «u delictos forem commettidos
nos quarteia dos respectivvs
(.;orpos.
~lIf'
por determinaçâo
do Ministerio da Guerra,
foi rf'sf'lvidn,
que aos Officiaes 'lue deslocaram
para as Provinrius
Ultramarinas,
,('fU
virtude da Uarta de Lei de 29 de Maio de '182;.1" SI' lhes conte
na liquidaçào
de sua reforma por doh ado o tempo de ~t'rviço dt>soe
o dlO em que f'mbarcaralll
para as menrionadas
Provilleio8,
f' nas
Jn~lIJas l>erVlram até ao dia b de Junho de 18~i, em que aqllp.lla
Lei freou sclll effeilo.
Que elll virtude do Officio do Ministerio
da Guerra de II de D~.
zelllhro dI) 18á6, nào perdem o direito á gratificação
dI" 20 ré s dia·
rins as praça!4 do& Corpos dltil Gllarnições
de LI.hoa.
ElvIIS, I' Porto,
e.wpre6adlu 00 Ileniço das SecrelaClas, ou Reparliçõe~ ~l.Iit!\reli •

•

(~ )
N.- [) de 19 de Fevereiro. = Que por Aviso do Ministerio da.
Guerra,
se determina que os artizos extraviados
pelas praças que
commetterem
ausencia illigitima devem ser abatidos da carga dos
Corpos,
e pagos pelos mesmos quando
não apresentarem
outros
iguaes ou melhores, e isto logo que se prove em Conselho de investigação ter-se dado o extravio,
reg-Illando.se os Corpos neste procés50, pelo q ue se acha indicado
para as praças desertadas na disposição ~9.&, a que se refere a Ordem do Exercito N.· 14 de 18f>6.

---..=

N,- 6 de 28 'de Fevereiro.

~..(.-

Que pur Aviso do Ministerio da
de 7 de Fevereiro (e não Officio como se chama na mesma
Ordem)
se determina
que sempre que algum recruta que deserte
antes de pertencer a qualquer Corpo do Exercito se. haja feito fornecimento de pão e rancho,
a importancia
relativa seja processada',
em um Titulo pelo Cornmissario de mostras do Corpo ou D,'pnsito
que lho tiver ministrado,
considerando se este valôr como df'~p('za
eventun! e ficando notáda por lembrança
para. os effeitos do Artigo
60 da Lei de ~7 de J unho de 1855.

-r Guerra

-.~...

N," 10 de 14 de Abril. = Que pela Portaria

do Mtnlsterio dá.
Guerra de 7 de Abril, ficam fuzendo parte do uniforme dos Otli('iucs
Generacs de todas as Graduações,
as char lateiras de lIJetalltmarello,
conforme as decretadas
para os Officiaes do Corpo do Estado Maior,
tendo pO~éLUsobre a pala a corôa e cifra que actualmente
se collocam sobre a platina d'onde nascem os cordões das ag ul hetas e os
distinctivos
da respectiva patente logo por baixo da cifra deixando
de as trazer na golla do casaco. Os Officiaes Generaes só usarão das
agulhetas e banda, quando se servirem de chapéo de gallào de ouro,
deixando de trazer aquellas insignias quando usarem de chapéo de
plumas pretas. Os cordões de ouro com agulhetas serâo collocados
por baixo das charlateiras
ficando illiminadas as platinas.
__
= Que as relações a que se refere o Artigo 75 do
Regulnmf'nto
Geral do Serviço de Saude do Exercito , devem ser em
duplicado,
uma dellas com o competente
recibo , servirá para o
Conselho
Administrativo
do Corpo,
ou Commlssâo
Administrativa,
do Hospital,
receber logo da Pagadoria
Militar a sua importa ncia,
A outra, sem recibo, 8Nã remettida ao Corpo a que pf'rtf'nf'f'r a
praça, 011 praças, que estiverem em tratamento,
para conhecimento
d'a'l'lelle,
e para o ahono de taes vencimentos
na mostra, ficando
assim entendido qlle é pelas mesmas mostras que harle verificar-se o
resg ate das relações que tiverem sido pagas pelas Pagadorias
Mifi-.
tares.

--.~*~
=

N" 13 de lG de .Maio.

publica

o Aviso

do

.Ministerio

da

(3)
Guerra de 9 de Maio, pelo qual se determina,
que, quando 81
praças dos Corpos commetLerem ausencias iJlegitimas,
se lhe deverão formar Conselhos de disciplina,
averbando-se
estes nos Livros
mestres, perdem as praças todos os vencimentos durante a ausencia;
pur quanto a 11.a Disposição do Capitulo 2: do Ilegulamento
Disciplinar,
de 30 de Setembro do anno passado,
não destróe a doutrina do § 1.0 do Artigo 2,° da Lei de 2L de Julho de 1856; que
para a sua devida execução forçoso é serem as praças que commetterem ausencias ille~itimas, julgadas por um Conselho de disciplina,
como se dispõe no ArtIgo 2.· da Ordenança
de 9 de Abril de 1801>,
sendo o referido Conselho o documento
proprio para se averbar no
0
Livro mestre, con forme tambem se determina no § 3. do Al~igo 9.da citada Lei de 21 de Julho de 1856.

-,,~.-

14 de 22 de Maio. = Publica as Instrucções para o Depo-'
sito Disciplinar , e das praças incorrcgiveis,
estabelecido
na Praça,
de S. Julião da Barra.

N:

-.~*= Determina que

N.· 17 de 26 de Junho,

as disposições da Portaria de '27 de Setembro de 1854, relativas aos exames tinaes dos
A LUJlIJOS da Escola do Exercito, sejam extensivae ao ultimo exame
orul de cada uma das diversas disciplinas.
M-a~dando substituir o marpa mensal que estava
em uso nos Corpos do Exercito,
na parte do pessoal pelo novo map·
po qut' já está im presso , con tin uando-se 8 prehenc her os dizeres d'a.
que ll.- lIlappa pelo que respeita ao material até que se ache impresso
tarnbem o novo modêlo,

.

=

,ERRATA A' ORDEM DO EXERCITO N.o 53 DE 11 DE
NOVEMBRO DE 18b6 = QUE DIZ=
. Publica a Carta de Lei de 14 de Julho do corrente anno, que
resp .. lto ao B.eg'lllamento para a abolição no E,errllo
do Continent .. e lIhas Adjacentes dos castigos de varadas e de pancadas com
e- pada de prancha,
= deve augmentar-se a Carta de Lei de ~l de
J.I.dho que é relativa ás deserções.
dIZ

•

'

..

DISPOSIÇÕES
sxscccxo

DE

PERJ\,L\ ~ENTE,

D ENS

DO EXERCITO,

DE

1 ATE' 33 DE 1857.

N:

PUBLfCADAS

N.· 18 ATE'

DESDE

NAS

OR ...

sr , E DES.

18 do 1. o de. Julho; = Pubiica o Aviso do Ministerio
da
de 16 de JII;.ho, que determina
que a opinião do Conselho
de d sciplina feito ás praças dos Corpos do Exercito, deve ser notado
na casa de obsorvnçiio
do Livro Mestre,
com daclnraçâo
do' dia em
que teve lagar, a c1esignn.ão do crime, e quando a praça fôr mandada para o Deposito disciptinar , deve not.ir-se a baixa na casa das
casua Irdades,
N.

o

Guerra

---.~.,.---

N.· 20 de 13 de Julho, = As dispnsiçôes
sobre pretcnçôes
dos M..
Iitares das differentes hierarquias,
publicadas na Ordem do Ellerclto
N o (iS de 11, de Outubro
de W;'1 , ficam suhstituidas,
da maneira
como se determina nesta mesma Ordem N.· 20.

--*~-<;;.--

N." Q de t:23de Julho. = Determina
o Oflicio do Ministerio
da
Guerra
de 16 de Jillh),
que o assentamento
de praça dos Alurnnoi
do Collt>gio Militar,
deve fazer-se aos que se apresentarem
munidos
do altestado de terem c .ncluido o Ourso de estudos do referido ColIegio , e de licença p<lf escrrpto de lIeU3 Pais ou Tutores.
(~lIe no acto do alistarnento
, nos Corpos do Exercito, dos individues q ue são adrnittid.rs ao serviço corno substitutos,

---

lhe seja

=

entregue

~~.-

o prêço- da substituiçiio,

-=

...

N;" ·1. de 7 de Agosto.
Pub'rca a Portaria
Guerra de I:J de Julho, q ue trata da classificaçâo
das liep rtiçoes exunctas,

-.~.---

do Ministetio
da
dos EIlI preg ados

N.· 8 de 31 de A!.[osto. = Portaria
do M'inisteri.-t da GIINra
de
9.l2 de Agnsto, coucedendoo auxrlio
pecuniurio
de 40$000 reis aos
Officin-s
que tiverem estudo na dispnnb.lrdada
durante doi. anilas,
sem o p~dircrn ou por castigo, sendo depois dcscoutndo
pela sexta
purte do soldo.

----*~.-Modelo

N." 9 de 4 de Setembro.
proL das praças deetacadas,

Publica

o

para a conta

do

(~ )
N.· 10 de 11 de Setemhro. = Torna responsaveis os Srs. Cornmandantes das Divisôes , pela transgressão da Ordem do Exercito N."
l~ de 18f>2, relativa ao uso de fato á paisnns , tor nnn dn-a sxt-neiva
nos Officiaes de Artilheria e Engenheiros,
em Commissâo do Commando em Chefe , ou dos Commandos
d'a'quellas Armas.
__
= Que as requisições de artigos para substituição de
outros , devem acompanhar
o Officio que remetler o auto de incapa«,
cidade pura assim se evitar duplicação
de correspondcllcía.

,

---.-·8*-

N.· 13 de 126 de Setembro. = Publica a Portaria do Mini51erio
ela Guerra de 19 de Setembro,
determinando
que se abone por adian.
tame nto para se uniformisarem
aos individuos
despachados
Alferes
G raduados , a quantia de 40$000 reis, sendo descontada
pela sexta
parte de seus futuros vencimentos.

-.~.~
=

N. -II'> de :; de Outubro.
Que por Aviso do Ministerio da Gner.,
ra de 'Z2 de Setembro , se determina que quando tiver logar 8 pas~agem de lima ou mais praças, de um para out ro Corpo, e q ue II' esse
acto estejam devendo qualquer quantia proveniente de vestuario , deve o Conselho do Corpo dtonde sairem,
ern holçar-se pelo modo de.
ajgnado no §. !2•• do Artigo 4.0 das Instrucções da Ordem do Exercito N" 64 de 18M; pagando as prnça~ os débitos nos Corpos para
onde passarem,
por meio de descontos deduzidos nas mostras.
__ _".-= Que por Portaria do Ministerio da Mllfinha, ~6
prohibe aos Governadores
Geraes das Provincias Ultramarinas,
o darem seguimento a requerimentos
dos Offlciaes do Exercito
de Portugal, que pessâo regreseur ao Reino sem terem servido no Ultramar o
tempo marcado no Artigo 3.- do Decreto de 10 de Setemhro de 1846.
----r-Prohibe que os Official.'s do Corpo de EngenheTla , ,
façam
parte dos Conselhos Administrativos
das Drvisões , e das Praças, ou de quaesquer encargos que os privem sempre de se 8C'harem
disponiveis pata cumprirem com as ordens do respectivo Comman ...
dan Le Geral.
Q

=

~·e*-

.N•• 16 de 10 de Outubro. __;_Que por Aviso do Ministf"rio da
Guerra de 29 de Setembro,
se determina,
que o documento com-_
provauvo das ausencies illegitimas . que deve ser averbado nos re@pe.
ctivos Livros Mestres, di ve, ser o Conselho de Inve,tigaçào,
e não o.
de Disciplina,
como se dj~ia no Aviso de 9 de M'lio.

-*m*=

N," 2l de l~ de Nov~mbro.
Que as contas cnrrentps dAS deapeZBa feiLas com as ohras nos Quarteie,
e outros EdifIcios Milit Irrs,
que tem de ser remeuidas ao Com mando em Chefe para serem pro ..
cei81~da., iejam iempre em triplicado, vindo-rornente UfI!Jl documen- .

( 3 )
tada por annos ecomicos em folhas separadas,
q1le nesta Ordem se publica,

e conforme

o Modelo.

-*8*=

N.· 22 de 16 de Noeembro,
Publica a Portaria do Ministerio
da Guerra de 29 de Setembro,
designando
as Cndeiras que ficam
compondo o L·, 2,·, e 3.° unnos da Escola Polytechina.

-.~*-

N.· 23 de 24 de Novembro.
'=Publica
o Aviso do Ministerio da
Guerra de f> de Outubro,
pelo que l s- regúla o modo conveniente e
protnpto d .. pagar o prem o de 4$800 reis ~08 individuos que aprehenderem desertores.

-.~*= Que a pintura

N. o 26 de 11 de Detembro.

dos reparos para peças de Praças e de Costa, e suall respectives
ferragens,
deve ser a.
ol eo de linhaça,
e competentes
drogas, -cr não a colthar , como se
huvia determurado na Portaria de 3 de Maio de 18.[)4.

-'i>~*~

N.· 27 de 16 de Dezembro,

=

Que por A viso do MinisI.erio da.
Guerra de 14 de Jlllho, se determina que os Officiaes que forem ser.
vir nas Províncias Ultramarinas
por tempo determinado,
deverão apre.
sentar para que se possa contar válido o Posto, a que foram premevidos , dneumenro Il'gal, conforme o Modp!o publicado nesta Ordem,
pnssado pelo Ministerio dos Negocios da ,Marinha, pelo qual próve rn
haverem res:dido no Ultramar o praso marcado no Decreto de 10 de
Setembro de 1846.

--"*~*-

N.· 28 de 21 de Desembro, = Carta de Lei do 1" de Julho, aU":
thorisando o emprestirno de cem contos de reis, para ser npplicado
ás obrai! de reconstrucçâo da Escola Polytechnica.
_____= Que as notas mensaes das quantias recebidas pAra
obras de fortificações e quarreis , devem ser enviadas até lô do mez
seguinte áque lle , em que se distrihuiram
os mesmos fundos , lembran»
d o-se ao mesmo tempo aos Srs Commandantes
4a. Divisões,
e da.
Eng~lIh ..ria, o que se acha determinado
na Ordem, do Exercito N.ó2 de 2 de Novembro de 18ó4.

-*~*-

N. o 29 de 24 de lJe'1.ernbru. = Publica
a Portaria
de 7 de No •.
vem bro , sobre dispoaiçôes relativas á applicaçâo do Artigo 4.· da Car ..
ta de Lei de 21 de J utho de 1856, sobre desertores,
e estabelece o
formulário do procésso.

-*e*-

N. o 30 de 26 de Dezembro. = Carta de tpj de 20 de Junho , pe.
Ja qual é volada a quantia
de quatro contos de reis para macbinal
e. ampliação d~ officiu8S do Arsenal do Exercito •.

( 4· )
N.- 31 de 128 de Dezembro. = A Portaria do ~finisterio da Gupr.
ra de 1~ de Novembro, manda addicionar aljrurnas disposições ao Regulamento da Escola Polytccilltica;
estabelece o Progr s mma do Cur.0 de Desenho,
assim como o Regulamcnto
para o mesmo Curso.

N.

-*~'I*-

3Q de 30 de Desemoro, '" Pllbl:ca o Decreto do Mlnisterio
da Guerra de Q de Dezembro , no qual est ahe lcce , no 1. Cu pit.nlo do
Decreto,
a freqtlencia das Aulas, tanto dr)s Lontos , como dos Atum1105 das Escolas
Polytechnica
e do Exercilo ; no Q ." , as lições, repetiçõe~ samannes , exercicics practicos , excursô-s , e exames de Ireo

quencia

j

no

3.·, exames

Iinaes ; e no 4.·,

prémio ••

