;

~_._.r

N.o .r,

J,t

Secretaria
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i
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lIvenr]o E,\l e~tah~lecido provisU)~!rl~eO~
,gl~_)~~d~
~I!letc de J uI. O' do p're~{>nt latJt\1j: 1 ~~f:ta~
~e\it ~tnl ~vtniser
1'eglllaJâ
&3 l'!:qüi i,;;~:
e fl~it ~s,
l~g
rue~l(J!t de' àtl~pti'"
tes paru o 'c~}I.;'o mi Il,fatf eh11:
o ~ ,pdtqJc' o, A~~M
ôllláijlt J.
la deterlr i TI~ 10 n lmfIllol\ia ' oro ~, 'S/~l~
Jlliêl ~U'cf
' 'd@ÂÍ~
do corre tê HI'>", ol,f 4 btd~"A ;00. l{:p#i~mlitloMfjs dó lJhinf~t~,~
Hei )01" bem que d.'ora em diante sc o~tfe
~~~~ÜiM:
1tG mm
A') 1.- ,'10<1 Ô 0)TJCi ~ttii1J~tlJ~lh:~~gséRA::ivi\tlatB'xer.
ito que lwrtenn<"i
ti hl~aarttl
dll fl>bg<agmtt! p
()! 'Jd 1~lM'r
q lalldndé doe t~alj~{, ite' he 'Jtlte c till!14fit -,~~~ m!<1} ~gl oh)~S'"
tllre.. precise pll~n ORaU 'a-õ 'df! ~~(fsJfl~ t]uef.~'~~á tíUdrttPegu~
e iará
dn '\!i rEttkR- do Cqn
ho 'd0' Lóghl-ctn qtte e!hl\'~,
urna rcquisiçaô conforme o modêlo A, em q"ue declare o nu~t
'~.
q\Htlidade
l~ transporte6
qu préci~ , e o 'tin M'a, 'lU [de
se,

g'tlir t!ohf'

éHes.

,.

•

J,

_

:) o;

0

li'

I

A rt, 2.
O Administrador
do Cone lho proce
HÕg'b ái~óWlio
p'tlrlCaç{\8'~g tnu;~
s ,'qll{9 Í'>6lfN'á di. pit~i~u<n:lbJ
Re~l~sitiáA!.e,
l! en~l,eg' ra ~CoMlll<:t't>('> de 'me I'n~ -tran~or
é6 uma guia. co!\~
me ~ -moU'to B, c Jm de t raçaõ do »teÇo njusk\ ~, itin~afi'Õ.1,
gnir, 1l11IUel'O e (fllkl.idnd ·dos tI' R.portes,
é nótneg>d06 n~<t~~
t".mtes; é do ('JOnduclor,
I
,l~'
Art. ~. o. Depois d que floa. 6nlêlIadó, O J'éferhlÓ ~dó1l~in~
dor en-qUlra ao R cbedúr do Conc~lhd t\rha nót rltniAHttilt ~ IiUÀ
delo C, em que declare
o nome" ou nomes dõ3 J]dn~Wre~d@
tra~spOftes " numero e qMlidaU. deU ,pre~~', fl'j t•.
,'>Q.rf~
rano a segUIr.
.u
,
Art. 4:0 O A~minislrudor
do Concelho tendo promptiflca&
os
t • nsporles, requendos,
lonçará a nóta D na requisiçaô A, e sem
dependencl<1. de officio de remessa, enviará este documento (lO Intendente Militar de Lisboa.
§. 1.0 A sobredita remessa será. feita ao Contador Fiscal da
T~lesouraria Geral das Tropas,
cm quanto o novo systcma da Ad.
mmistraçaõ
Militar naô estiver cm vigor.
J

·Art. 5.· Satisfeito que seja ? serti!t0 do tl'ans].l0rte, lançará o'
ti~t"t~
Ifl'HIcallã1tiiRÀ diis~ tíifà~,~,
~trulllJ çc'íõs :& dô-de~
penho do serviço, entregandü'
~ ias aos competentes Conductores dos transportes.
Art. 6: ~dfhIDQd.p
ut~iis~c;l~,;
e aõ apresenta.
das ao Re~J;,l'dbl~lI*>~'
ie uampotte. foi requisita ..
·.do; e este satisfará a sua importancia,
uma vez que confiraô com
as declarações (!~~tnada~
n()',A1:tigo t~(lÀlto'~passando
o apresentante' o competente
recibo na mesma guia.
cÂft:'7.o
O Recebedor dOjOóeé)iIJ(Q remetterá a~ Recebedor do
Districto as guias que ti ver satisfeito,
para que por elle scjaõ trans. i~~
~b s()~{}t)~hli~~. ' •. '1') '", ,"
, ~, I
•
1',,,4Â ~ 11 .~~ '~UIlSI~l$fnltl\$
~(lr4()Jef\YlwJ~~,Qo.Jheso~ro
Publt..çg'l~o MUll~terjlOtrdB G\l,rJª "áJ:~ 'sqmffi)IPªcdadas lElgalisar na ln-441l1d~n~ri,qMHi.t.a~(de: 4í~bQaJ~e. por cm .quanto na CQntl\.d?r~a FiscQ)'fl§.l.Tbe~Qutfm~
Ger~\ dAS ] ropas) ;\,'1l~a das rcquIslç0es A,
~.~l~i.A.rti.go
quarto S~~ par(6., ali rollnG\adas rernettcr pelos Administradoras ,Qe> Concelho. )
, , t
I
.1~At419'.0 . Na)l~lisa.~õ(,de;t,ermiJlq;da
no·Arti~o antecedente , se
~J~plá ~. ~ ~~Q.i$lç<lQ$,:dé l;,Jan$Iu}t~ J foraõ feitas com authoriJl~~~~~·ki.,~:~qu ..~d~ ·alguma) t\ tr. ~jdo em contrario, l!:mçar~flill.. (l(qPilJlti~j -eJllJde'biJ:Q;.aolle<tY.J:sit&hte, p~ra ser ~ogo jncle\UTÚ!il\~ Il ;F~~<\
l'Ubli,(la PelJl. (sextQ. pàtte dos .soldos do mesm~ Requilt&J\t.e. lJll r. n·;{)

•

.'

(

,

.!laM:1f,19 ..i' l"e(le$saiQS <tSsim.los-doGume1l1oS , r6verteráõ

pelp Ministerio da Guerra ao.Thesouro Publico,
para se abonar competenJMo~\C ~~~~s~t~U& .~Ilpe?,a.(j, •
.
..
.
_ !) ~1;'h íIr~•.• \ l Q.deterPllllado
;:nIorr A};tlgo~ p,~meJro, segundo 1 ter't
~~,)e
()uan.Q;,ren.endel-lIQ-b~ ~a mesma fórma com os Com.mis.Ia,m~,,4etPar.QÇhja 1 ~PSJ ..()g~Tes onde naõ hot,l,ver ~minislrad?~
de
~lliJlJJtO';,hQrJ:ASQ
dft !l'e$togale~ se achar~ dcs:lgnados no ltmerariô do Requisitante,
ou em circunstancias imprevi,tt:s. que demandell)iJ.JllJllJl\xt}j() extraordit\ario,
O Má n\~lro( é S~cretQ'rio ,,Ii' Estado·
~.~e~i~~
G'QC'lJa
tenha assim cntendidÇ), e expessa. para
_~ ..fm~qJf q~p.~
aebQs ,lI.eç~sarioa. Paço(pas. Nçc~ssid~d,es, dezeseis.
~rJ.)e~~bJ!o.~
,mU oiJJQf{',.ULOjI e trja\a e ci~l.CQ.• - n,AINHA~ -

°

JfJ,é Jorg~ Lout·eiro.
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REG IMEN'IO N.·
--,

,I';

j

I

.

\,(tf'~~",

. ~

Na conformidãde- da ~uia dém~chà

queime fdi d.,
.requi-'
Cavalgaduras maIOres - - - - - quatro .
.u:.:u:ooouqaõ
da-4agagc.m_.d~ Officiaes de quatro, Go~nhiÀi
do sobredito, Regimento
que marchaô de Sanlarem para A. antes.
Quartel em Santarem 12 de ulho de 183:>.
. .
(Assignado)
:F••..
Commandante,

srto

m trilnspOlltes,scguiutes.:.

Itinerarlo.
. Dia 13 - - Golegã .
• . Dia 14 • - Abrantes •

.D
Satisfeita a requisiçaõ pela (6rma seguinte :
"

.~

Manocl

Dias

-

Com duas cavalgaduras
centos reis por dia.
André Gonçalves - Com duas cavalgaduras,
Santarem 13 de Julho de 1836.

(Assignado)

-

F.

• Administrador

maiores

"
a seis-

etc , , etc.
.: ,

J

do Conselho.

B
SERVIÇO DE" TRANSPORTES .
.Admini.t,.oçaó do Coneetko de; Sant(lrem.
Requisitante
- - - - - ·F...
Major do Regimento N:· ••
Condl1ttor dos transporta - Manoel 'Dias. .
.
. t .
.
Numctro., e qualidade } Tres cavalgad1iras mejor~s, f'U ~~ ~arrQ,
• dos transp()ftC1l
e uma cavnlgadUl'l\ malo.r;·etõ ...,· ) ;
Preço d06 traraspor:tes • Seiscentos reis por cavalgadura ,' e mif e
seiscentos reis por cano, .em oada d,ia.
Santarcm 12 de Julho
(Assignado)
1ttnerario.

Dia 3 - - Golegã.
1;)l~
• • Sau\íVem

de itinerario.
de 1835.

F •••

Adlninistrador do Concelho.

( 4,)

E
-I'

I

..... ,

Satisfeito o serviço nos diàs marcados no itínerario,'
Quartel" em Abrantes..l41 de Julho 8e 18~.
. (Assignado)F.
Oommandante,

e

.Admtnistraçad do Concelho de Sanlan?1t.
Communico
ao Sr. Recebedor
deste Concelho v qu os iÁdi ..
viduos àbaixo mencionados,
foraõ em serviço de conducçaô de ba~gerrr-eo'lTt O~ tt'ansporte!,
e- pelos preços designados nos dias, 'C
transito seguintes:
Dia 13 do corrente - • Golegã.
Dia 14 dito
Abrantes.
ManoeI Dias - Duas cavalgaduras
maiores a sêisoentos reis
cada uma por dia {ou um carro à mil c
seiscentos reis, e uma ca \ algad ura a seiscentos reis por dia) etc.
André Gonçalves
- Um carro a mil e s iseentos reis por dia, etc.
. :E para lhes ser pago o dito serviço em mostrando haverem satisfeito,
se faz a presente declaraçaõ.
Santarem-U
de Julho de 183&.
( Assignado)
F.
Administrador.
do Conselho.
>

-

••

-

-

Por Portaria da data de h~e.
Encarregado

interinamente

do

Governo- Milita! da Côrte e Pro';'~
&rhõ, de AIg.am,asil'a, duran ..
te o impedimento
do actual Governador
Militar,
o Tenente fie'J,riêrãl Vi,cOnde do Reguengo,
como Membro da Camara Hel'e4

. eia cia IEllt'l'emadura,. o Bl'ig~i.r.o
•• tQ"iá~ -

J_ J'Of'fe Loureiro;

SeC)"~tQ1';~d' Estado

dos Negocias da Guerra,
de 1836.
.

em

7 de Janeiro

ORDEM DO EXERCITO.,
'. 'Publica-se

ao Exercito

o sr.guint~

1

DECRETO.

fIEi

por bem Nomear o Coronel do Hcgiml'nto de Infaularia
Nl.!-*
mero oiio , José Pedro Celestino ~()art". pWl Director du primeira Direcção da Secretaria
c'Esiado dos l "godos da Guerra,
em
conformidade do .Regimento
do primeiro de 'Junho de mi~ oitocentos e vinte c quatro , rrrandado observar por Dr creto <I vmte e sI!.
te de Novembro ultimo,
devendo ser considerado no Corpo fi que
pertence, COIIIO em COI i rni são , O Ministro e Secretario dEstado
tios Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
c faça execu ..
taro Paço das Necessidados ] em vinte e IIO\'O de Duzernbro de
mil oitocentos trinta, ti ciuco,
RAll Il A.
Josê J01'ge Lou-

=

reiro,
Por

Decreto

.

de 17 de DC'Lernbl'o de 1835, cm conscquencio
de
Proposta do lJla/'cclzal 1J LI<jUC ela Terceira,
quando C01It1naU'!jmde ittll-'tÍi luj) do Ba:L1'cito.
J\jlldant,e 'de'Canlpo
do ditQ,,Mnr<.lcltM, o Capitnô, do ('01'1'0 do
ESlado Maior do li. ereito , Carlos Demeil to Caeimiro ,

P01' Decreto de 19 do dito mCI:.
Ajuqatlle de Ordens ti Brigadeiro Barão das Antas, Comenandan.
te de hum!) das Briglldus'do
Corpo d'Excrcito
Auxiliar,
o Tcnente de Cuçadorc,;, Joaquim
l\Hrcizo da Silva Per lia .
•,
,,'
Rf!.g'imonto de lnfau6aria
N;" 8.
I
1e~~n~ • n, Tp.~,enil! do Regimento de ll1fftutaml N." 19, João Possidonio Correu de Freitus.
Por Decreto de 21 do dito me,;.
)
llrg'imetúo
de CaMtlar-ta N:" 1. '
Chefe do Q.-. Esquadrão,
o <!'~pi!lIú do extincto Deposito Geral de
Cavullana,
Manoel JOaq'I;lll -du Silva.
t
,( d~Cf!,irn.ento de CavaLLm'ia N. o 3.
l'~nente,
o Tene'nte
~hL()extlllcto De'po~llo, José de Souza Car.,
nell'o .Baracho,

uo

•

Regimento

de Cooallaria N.· 4,.

Tenente Coronól ', o Tenente Coronel do dit~exti,í-Clo 'Depeslto ,
Anselmo Ferreira LopoTeneutc,
o 'I'ene.uo do di Io ex! ineto Doposito , A nlonio de Souza •
.l~cgtfnento de Cavçdla1'ia 'N.• rã.
'I'enente , O Tenente do dito cx t iucto Deposito.
Munoel Marques.
::l." Secção do Exercito.
l\lajor Gradnndo , o Major Gr.aJuado
do dito c'itll1cto Deposito,
Jo,é Jncorno de Cn troo
Tenente,
o Tenente dv dito Deposito, ,.Torto Jmé Cordeiro.
,
Alferes, o Alferes do dito Dcposiio , Antonio Beruardiuo Groot.

, ,

.1)0)'

Decretos de

Ç?!)

do dito mcló.
11

J

RegillloJ!FO

de Cavallat'ja N:

5.

,

Aliere;,
o Alferes da ;1." ScrçlLO do li')'l.'rcit ,.Antonio
Guedes Vi·
lhcgns (~lIitlboncs 1\1 attos Cabral.
Regimeltto
de .Jo~fantar-ia N~' 3.
Capitl'lo da Co.mpuuuia
dcUralwdeiros
d 1: Batalhâo , o Capi't:\O do dilo H,cgimonto;
J sé VO;.l Lop s.
I,
CapilàQ da b." Compillihi'a U0 }." Baudhão , o Capitão, do d~t~
Hegi mento , José .Ma 110el da Veiga.

Regimenlre de Illfmtki:Na
Capitaõ
cito,

da 4.& Co mpa nuin do Q." Batalhaõ
'I'homaz Seix as de Brito.

N." 4,.
, o Capitnõ

Secretario
do Governo Militar da Iho,'in'Cin-~a
to Suuto , o Sccrctaeio do .Governo l\lililar
Açõres , Autohio Caet.an
da Costa Moniz.

do Exer-

Madeira,
e Porda Pwvillcin
dos
li

•

3. a Secçâo do Exercito.
Gapiraô , o Cnpitaô Serrafilla 8,0 Hegiple~lo de Cavallaria
N." ô,
David ~iOloe3
de Canal1lO., p b'rc<]lIcrcr Ile cm uttellçaô !lOSCU
III :ío c<.tad'O de sa lide.,
• ."
'
Addido .J. 1: Companhia. de V('lcrnnos da Provincia
de Traz-o;;_I\l()n.te~ , o Girurgm'Ôf Mor Hc!ormudo,
Miguel! Jotlt}uim d·'l·lr i. tas.
Por PortMias de Q9 do dilo me ....
Graduado no POs.lo de l'l'laj-or, cóutahdo
ii autitiuidade
desde 24
de Jaueiro ult.t!1lo, o Capitão addido ao L" BatalhrtO
Ta~iollal
':Movel da l.3(:,lCa<.t\ItH~
Jo.é Alllpnjo Lrnl Delgado,
CIl1 altenÇ1'LOa05 bons serviços
que prcstolll1J1la dcfeza -da Serra do Pilar,
c na~ olwraçóc;i' qué Ü,' dto log~r no .1l0rLe. ,~lo Douro, Traz-o~-

Monte~ ~ c &il'a.. (

,) ~

~JrJ'"

;'

( 3 )
Tenente da 1.' Companl.ia
de Voluntr.rios
Nacionaes
de Artificcs
, Ja Polvora , o Tenente do 2.° Bntalhaõ
Nacional Provisorio de
Lisboa, Joaô 'I'hornaz da Silva Lima.
do 3.· BataDeniiuido do St rviço, o Co puâo da 3," Companhia
lhão N acioud Pro\Ísorio,
José Pedro 1\ unes, por serem incornpativcis os deveres do Emprego
que exerce, de seguudo Escrip.lurario da Alfandega das sele Cazas , com o Serviço Mil,itar.
1

_'..

,---

Sua J\T agestado a nA] NUA foi Servida l\f andar dispensar da Com"mjssa
cm C]lle se acha,
como addido ao Estado Maior do Governo 1\'lilitar da Pro\'incia
dos Açoi es , o 'J enente de Infanta'Tia, Manoel Pacs Coelho,
por assiru o haver requerido ;dcveodo uprcseutnr-sa
logo que chegue a-Portugul , rara se lhe destiuar ccllocaçao.
ô

---'x--.Licença.

concedidas

]lO?'

motino de molcstia
declarados.

aos Officiacs abaixo

Em Sessão de '3 de Dezembro de 183á.
Ao Tenente do ]{('girncnto de Iufantar ia }. ." 18, José Pinto àa.
Costa , lJuarcula dias rara se tratar.
.
Fm Sessâo de 7 do dito 1IIe'l..
Ao Capiti'io do Hco-imellto de Cacadores N." 4" Mauoel Martins
'1'"
~
.)
_ ,avclra, ~~ss<'llln dias pata ~e tratar.
:Ao Tenente Coronel Com mandante do Esquadrão NacIOnal de Cavallnr iali do Porto , Luiz .uurge~ Uardoso de Figueiredo , sessenta (Ias paracollvale:lC'er.
':Ao Alferes de Ca ·rdorrs .. Sl'fvill'do no
Batnlhuo Nacional 1\10·
vel do Por(o, ,7i('ellLe Jo~é Borg-es, trinta dias para cOllvalcs<:er.
N

•

o

J"

Em Scuáo de

fi

do dito

1IIC ......

Ao TC)}Cllte do Hc<rinll'lJto de ea 'udorQS }..O a, José Bernardo de
~~~dureirll
Cirllc ~ cinctl('tlla dias para se trutar..
.
Ao JCllcnle tio l{,!'gimenth de Jr\faflturia
1\." 9., AntOniO Joaqnlln
d· 1 ada< ,sessenta d'las para Sl' trtllnr.
.•
-Em Sessõcs de lOdo dito 7I1C" •
.Ao"Capltao do n('gifI'ento
Je Infantaria
i'.o 10,
José Gomes da
Sd,va, Sl'SS('lIta dlllS 'fila se traló!l'.
,
.Ao l:lllj,re~ado
Civil (O A,~rllul uo, Exercito,
Antollio Pedro I'aJ(ao I seS:ecnla dias palia continlllotf a t ratêlr.~c,
h'1ft ."Iess;1c" de ] J do dilu me7:..
Ao . Coroll!'1 do H.(·gimen!o
de ] nfilntalia
1\.'.7, Pedro AntOllio
Hcuocho, 110\'en1a dius para ~e tral.HI' cm ures j, •.Ilnus.

(4 )
Em Ses»io de 14 do dito me~.

1'1:

Ao Tenente do Regirncuto de l ufunto riu
6, José DUU1te.Moll.
teiro , sessenta dias para cOllti,ntlar a trnt a r-se.
Em SeSS'to de l(i do dito mc'1l.
do Hcgi mento dc Infantaria
N: 9,
Ao Capitão do !2.0 Batalhão
Constantino
Antonio da Cunha,
noventa dias para se tratar.
Em Scuôe« de 17 do dilo mc7..
Ao M".ior do Regimento de Cavallaria
2, D. Antonio José de
Mello , trinta dias para convalescer.
Ao Capitão do Regimento
de Voluntarios da Rainha,
Joüo Pinto
da Costa, quinze dias para se tratar,
Ao 'fC!l(lnte do mesmo' Corpo,
Joaquim
José dOlivcira
Coelho,
trinta dias para se tratar.
Ao OapittlO de Artilharia,
servindo no Forte de N. S. da Graça,
J oaquim Antonio Franco,
se senta dius para mudar de local
Em Sessão de 21 do dito 7/1(;":,.
Ao Major do Regimento
de Infantaria
N." li, Francisco José de
Araujo e Lacerda,
sessenta dias para se tratar.
Em Sessáo de 211 do dito me....
Ao Coronel Governador
da Praça de Jeromenha , Antonio de Padua da Costa, trinta dias para se tratar.
Ao Tenente Ülconc! do Rc rimento de Infant, ria N." 4, Antonio
J osé su veiro , sessenta dias para se tratar.

T:

.
Declara-se,
que o Tenente Silverio Barbicri , que, por Port~r1a
de 14 de Dezembro do al100 proximo passado,
publicada
na Or-.
dem do Exercito
[ .. 71 daquellc anno , foi mandado
considerar
na 3.& Secção do Exercito,
continua a servir ás Ordens de Brigadeiro Graduado Governador
da Torre de S. Julião da Barra,
João
da Marta Chapuzét , em cuja CommisstlO já se achava por Portaria de 12 de Dezembro de 183t,
publicada
na Ordem do dia !tQ

do mesmo mez , e anno, = José Jorge Loureiro,
Está

o Chefe

conforme.

da 1.& Rcp artiçâo,

Secretaria d' Estado dos Negocio» d,t Guerra,

cm· 12 de Janeiro

ele 1036.

ORDEM DO EXERCITO.
Por Decreto

de 23 de Dezembro

de 1835,

DIrector
do Trem do Ouro, cujo emprêg-o deverá exercer na con.
formidude do disposto pelo Artigo 59 do Regulamento
Provisorio para a direcção e administração
do A rsenal do Exercito,
o
Major de Artilberia
Francisco Pedroza Barreto.
Director do Trem de Elvas ~ cujo empn\go deverá exercer na conformidade do que determina
o Artigo 59 do Regulamento
Pro.
visorio para a direcção e administração
do A rsenal do Exercito,
o Capitão unido ao Estado Maior de Artilheria,
Antonio Joaquim da Gama Lobo.
Exonerado
de Director da Escola Veterinaria , e de Presidente
do
Cofre Geral da Remonta
de Cavallaria , o Coronel Conde de
Sampaio Antonio,
por assim o ha ver requerido.
Por

Portaria

6

1. Batalháo

de

I)

do corrente me'1..

Nacional Provúorio

de Lisboa.

eapitão
da 3.' Com panhia , o Tenente do dito Batalhào , J oaquim
Gerardo
Dias Pereira.
Capitão da 5," Cornpnnhia , o Tenente do dito Batalhão
Antonio,
Victorino d' Almeida.
Tenentes,
o Tenente do 2.° Batalhão
Nacional
Fixo d.e Lisboa,
Romão José Alves Ribeiro,
e o Tenente Quartel Mt'stre do ~.'
Batalhão
Nacionol l\1ovel de Lisboa,
José Mlol'ia Condeix.Alferes, o Alferes do 3: Batall,t\o
Nacional
MoveI de Lisboa ,
José Joaquim
Alves Ribeiro;
o 1.0 Sargeuto
do dito Bata] l ào
Provisorio,
Pedro Rodrigues de Oliveira,
e Carlos da Cunha e
Menezes.
Exonerados
do SI·rviço do Batalhão,
os Capitâes Manoel Joaquim.
d'Amorim
Vianna,
e Joaquim Rafael dos Santos;
o 1enellte
Faustino José Pereira Sersedello , e o Alferes Manoel José I'er-

reira,

~.• Bafalhâo
eapitão

Nacional Provisorio de Lisboa.
do 1.0 Batalhão Nacional
Francisco José Esteves.

da 4.· Cornpe nhia , o Capitão

Fixo de Lisboa. 1

(! )
Tenentes,

o Alferes do dito Batalhão
Provisorio , Mono('J Sergio
e o Alferes do 6" Batulhfio da Guarda Na: cioual , Manoel Pinto d'Araujo Cardozo e Mendonça.
Alferes,
o Alferes do b," Batalhào
Nacional
Movei de Lrshoa ,
Salvador
Joa'luim
Barata Feio, e os Alferes do 6.° Batulhào
Nacional
Fixo de Lisboa,
Manocl Caetano Gonçalves,
c Aur to nio J osé de Cast roo
Exollerados
do Serviço do Batalhão, o Tenente Ejridio José Maria Tclles Corte-Real , e o Alferes José .hJigucl Palmeiro,

Victorio Pereira,

13: Batalhâo
Exonerado
do Serviço
Gomes de Oliveira.

Batalháu
Dernitlidos

"racional :Movd de Lisboa.

do Batalhâo

, o Tenente

Manoel

Corrêa

T'roeisorio do Bairro de Santo Ovidio da Cidadtl
do Porto.
do Serviço,

pelo

diveis , o Tenente Duarte
co Vaz de O li veira,

requererem
allegando motivos attenLopes da Silva,
e o Alteres Francis-

---tt.---

PORTARIAS.

=

=

a

Minister ió da Guerra.
= ~.a Direcçno.
l. Repartição.
Manda Sua Mng'eôtnde
a Ri\[NHA
cornmunicar
ao Barlto de
Monte Pedral,
Brigadeiro
(> Cormuandaute
Geral
de Art lher ia ,
que nesta datn .se expede Ordem ú Coutadoria
Fiscal da 'Lhezourar ia Geral das Tropas para se etTCl'tual' o desconto da deci rna PUIte do ~(lldo,
que espontt.nvtunentc
cede )lara as lIrg('ncias do E~lu.
do, o Ca pitúo :\.lIllullte
d ('cUIlPO do mesmo Barão,
Francisco
de Puula Lobo d'Avila : J)!'l('fIIllllundo
igllélluleJlle
a Mf'tiIlID J\Ugllsl a Seuhora que o n-ferrclo 13.11';10 <lg'rad('\,"a em Seu }{.('ol Noruê
.,0 U.!f)ilUo
"vila
estu hourozn l'rovo dI' seu pat riotismn. Pn~'o das
~eccsslJudes,
Clll 30 de Dezelllbro de lB;);'.
Jusé Jorge Lou,'ciro.
í

=

Tendo oCapit:'lo
Frallci:;ro de Paula Loho d' ,\vila, Ajúdanlr
ele
..calJlpo do 131'1g-aJelro I:Llitn do l\Joule I ('dral, ('OllllJlUlldallle
(jc-.Tal de A rtllilPl'la, l'cJido para o iIldespl'lI~a VI'I r('~111belpci m('lIto das
1"illUltc;aS Publicas.
(' CIII qllanto cote se lIào obtiver,
da deCIIIJ:l pmte d(~~l'IISoldo
actual, \i"to IIllose:lebar('omprl'lll'lidida
asuaClasf>1! lIélS di~l,nsl~o('~ d.) I ('(I ('{o dI' Q!) de ]\0\('11 I ro cio COH!'I"" ai I II;

l\...
ulldu Sua

l\Jugc:>lade

a UAll\llA,

que

o Íulcdllo

Coutuduc b~·

( 3 )
cal da Thezournria
Geral das Tropas raça na referldn conformidade o competente desconto ao mencionado
Capitâo,
Paço das ~ecessidades , em 30 de Dezembro de 1835. = José Jorge Loureiro-

=

Ministerio
da Guerra. = 1." Direcç:lO. = 2'· Repartição.
Achando-se
de facto extinctos o. Batalhões Nncionlle~ Moveis, eFixos desta Capital , creados por P<?rt~ria de 29 de' J ulho de 1833,
por terem passado pam a Guarda Nacional todas aquellas praças,
que se z u udo a Lei da creaçüo da mesma Gunrda se uchuvào no
caso d~ deverem ali ser vi r ; e de se ter formado das restaures praças dos mesmos Batalbóes que ••ão estavão IIUS circunstancias
de
servirem na referida fTtlarda,
tres Bntaluõos Provisorios : po r estes ruotivos , Manda Sua Magcstade
a RAINHA
dissolver todos
os sobreditos Batalhões Nacionaes , que ainda o nrto forâo em consequeucia de Portarias
espcciaes ; devendo os arl igos de arruamento. equipamento , e utencilios de Quarleis serem entregues nasEstaçoes conrpeteutes ; e os Officiacs de primeira Linha. que ainda.
existirem servindo 1I0~ preditos Batalhõos , regressar á situação em
que se achavâo antes do assim commi--iouados.
Paço das Necessi ..
dades emô de Janeilo de 1836. :;;= José Jorge Loureiro ..

---*--Sua Mag stade n RA I 'HA Dt>tormina que os Comrnandantes
dos .Balalloões Nacionaes , ext mctos , Ú u.edina qlle forem cour luiu.do as suas COlltBS com ti Contadoria
Fiscal da 'j hcsouraria Geral
das Tropas , e Commissariado·,
lliuudclll elll reg ti I" (s Li\"ros MI'stres, e mo.s 1 n pels 1erlencelltc's nos n r~,i vos dos Il'f('ridos Bal alhoe~ aos Gencraea Govt:wadores
Mdllares dati ,uas re,pcctivas Pro'Vincias.

Licenças

concedidas

;101'

rndit"o de tJlolcstia aos Cfficiaes auaixo
declarados.
\

Em Sessúo de 15 de Outubro

do anno proximo

passado.

Âo Tenente Coronel GrndllMlo do Bat.1Ih~o Provisorio
de ]Ilfnntelia dos ,\çorf'S,
João Autol1io de ~ clIO, ~\:!is IllCZCS para loClmtar em ares pall"jos.

Em Sessrlo

de

~8 fie Deu,",f,r'() elo Jito armo.
dI' I "fu.,tt'l"la , ~('I \'111<.10 (I(' l\Iajor do U,dallt:lO
Tacio"
lIul 1\lov(·1 dI' Bar('t·II.I~,
I\IIlollio te \ Ubcül!u;llos BallJellu
de
LcUJo::,) Sc:;~clllEl uÍ<\S l,um ~c traLar.

Ao Cnpilào

( 4 )
Ao Tenente

do Rrg-imc'1to de Caçadores

de Ofiveiru
mcuto.

Pimeutel

, sessenta

N." :l, Candido Augusto
.dws para. continuar
o seu trutu-

OJ)ci(]l quefoi Jtllgado prompio para o ser· iço por huma Junta
de Sallde na Ses« to abaixo declorada , c Cl}" Commosulante deve
dar immcdiatamente parte por este Minúte1'10 se elle reutlio aQ
Corpo a que pertence.
Em Sessâo de IS do dito

o Capitão
Pires.

do Regimento de Infanterta

1I2ez.·

N" 6, Thomé Gonçalves

---*---

Licença Registada concedida ao Official abaixo indicado.
Ao Alferes do Regimento deCavallaria
no do Amaral, tres mezes.

N." 4, Antonio Crispiniã-

---iF--Declara-se que João José Fragoas , que foi demittido
por Decreto de 6 de ,\gosto ultimo, he Tenente Quartd
não Capitão Quartel Mestre do Regimento de Fuzileiros
como foi publicado na Ordem do Exercito N: 37 do
,Agosto do anno preteritc,
José Jorge Loureiro.

=

Está conforme.
() Chefe ela 1.& Bepartifilo.

=

do Serviço
Mestre, e
Escoceze .. ,

dia 19 de

r'
I

N.O 4.

&CI'tl4ri" d' E'Mdo do. Negocio» da Guer1'a, ~m ló de Janeiro
de 1836.

ORDEM DO EXERCITO.
Pot' Decreto de
Regimento

4,

do corrente

de Cavàllaria

1>11CIII.

N. o ó.

CApitão SerrafilaN. 4,do 1.· Esquadrão,
de
-de Çavalia ria

o

Gaspar

Regimento

o Capitão do Regimento
Souza Barreto Ramires.

de Infanteria

Alferes, o Alferes do Regi.mento
sé de Lima.

N.· 7.

de InCanteria N. o 3,

Manoel

Jo-

Corpo d-e rete:rân~s da P4"ovincia da Ea:tremadura.
'lenente da 8.& Companhia.

o I: Tenente de ArLilheria. Joaquim
Ignacio de Oliveira.
Addido á dita Compa nhia., o Capitão.Quartel Mestre Reformado,

Manoei Pereira de Lima.
Capellão da Real Capella da Senhora da -Victoria,
-tes Claros, o Padre José Palmeiro '1 enreiro,

sitio de Mon«
'

Por Decreto de ~ do dilo mett.
-8. & Secçáo do Eeercito •
. "l'enentt>, o Tenente do Regimento
de Infe nter+e N.· 6, Manoel
Ferreira Novaes , ficando no exercício de Ajudante de Ordens
·,(10 '(p.llettte General Vi~collde de Sourodaens , .Encarregado do

-Governo Militar da Provincia da Beira-Alta.
Por Decreto de 8 do dito mes,
Regt"rl1ento de lnfanteria

N.· 1.

Capit~o. o Capitão do Regimento de Infanteria N~· b, Alé"an~
dre Magoo ~e Sá.

~

(\2 )
POIlT \1 T.\~.

r.

=

:n,

u-rr , := ''':.' DIf"(·('ç;to. = 1.- Repnrt"
],11111h S .,1 ,,'1;'h ~iu,j(! a IC\ \ II A COllIllJlIllICUr ao \'bt'Il,ld" de
Bohcda , q e Il('~ta d .. ta 5(' 1'. J (·(klll as Ordens uecessa rins Ú Co _

1',;i

t ..Jo

,\tr'r'o

lU'

"'1

!'i,c, I da 'I i t'~("lrJria

der o Soldo d- Briguu(,ro,

;u, I das 'I r"I'os I'Ma lhe ~usl_~'._
<JbP.

~'II(']('~,:I

~'II~ dfdl'('«\

IAU<l.S

urgeucias do E,laJo,
d rrunte a ar+ual Sessão Lf',I{i~lativa: ]\lalldolldo outrosirn
a 1\1l!~na A i rus t a Senhora l>lgllili('ur uo u.eucio nado Visconde quautq LI.~ t~)i g-ratn cst a nova demoustrucâo
do S('!J
patriousuro.
Paço .las l\ec\!~:.JJ ..des cm ] 1 de J.uJciro de 1836. ;:;;;:
JUllé Jorge Louceiro,

=

Ministerio
da Guerrn. = 2,- Dirf'cçlio, = 1.& Repnrtiçàn.
~Ianda Sua Mage~tad(~ a It.\ (. II \ r-ounuuuicnr
a Jo,é I'edro Celestino Soares, Coro.ld
de Iufauter ia t-.," 8, C}IW nesta datu se expedem as ordens necessarias ti COlltadoria
Fisc»] da 'J hesourar ia
Geral dai Tropas para Iii\! susJ eud-r o H houo do ~()dó de Co.
Tonel, que ó('llerosumcnle o.fereceo pu ra as II r~ellt'ias do Estudo ,
durante a actual Sessão L~~is:aLiva:
l\iandulldo
oUlrnsill1 a Me~ ..
ma Augusta Se.lltora SIg' !i ti ~,lr U,l IIJCJlciollUUIl Corollcl qUllnto lhe
foi grata esta !lova UCIlIO IStrdçn.o rio seu paI riol iWIO, Paço das
Necessidadei, em 11 de Janciro de 18;J6, =Jv~é Jor8t LUI'l'âro,
Ministerio

da Oucrro.

-:- Q,A niref'ção.

Ma Ilda Sua M lIg-cstadl' a H \ I '\ 11 A

=

J.& Ht'parti.,.i\O.

~

cl'Ir (lo J\j,JJ(}f do 2.·
}{egimento de Cn va Ilaria, AJll()Il~() Cezl1 r de Va:;concdlos Corrêa,
que nesta dala se expeJem as ordeus IIcce,smias Ú CUI.I. duria Fis.
cal da Thesouraria
l1cr.d das Tropas para llie suspellder u ••bollo
do Soldo de Mujor,
'lue gcn<:rosamente olfcreceo para us urgencias do Estadu,
duralt e a uctuul Ses"rio L..!gl:\latlva:
Mandando
()ulrosim
a Mesma AlI~usla Senhora significar ao lIlellcionadu
Ma ..
jor qllanto
lhe foi grata esLa nova delJlOlI.l"aç~to rio &CU patriotis.
mo. Paço das Neces~idade~,
cm 11 de JUlIelfO de 1836.
Ja;l

hwge Loureiro.

.

C'H1J 11111lli

---*---

=

l\fage~tade
a R o\J~1L ,\ l~'oi Servida Mandar d<,clarar Aspiralltes
a OmClae:! a~ jil'aça.s aoa i:w IUClIl'JOlladas.
por se terem
})ara i.so habilitado
ua cOllfolllidade do Artigo 3.° do Decreto
de :10 de !\ovclubro de 18:32.
luiz Teixeira do Amaral,
~olJado
do Hegimellto de Infanteria
N: 6.
.
.Antonio de Mello Aboim e Cn,tro,
Caho de'Esquadra do Regi ..
mento de IlIfallLrqa
~ .. Jlt
Eento Cardow de l'\lclló, Sddado do d;to Regimento.
Sua

( 3 )
Jo«( Possidonio de NO\'ncs da Costa
lo de Caçadores
!\.o 4,.

SoIl!ado do Regímen ..

e Sá,

---if..--Sua MaO'estade n RAINH,
Manoa reC(lmmenrlar
n t(lan~ n5
(j()ver~ado)'es Militares de Provincias
, Comméll,dantes
cc ( ( rpos. e mais Ãuthoridades
Militare,> () exacto cumj-runer.to
<.10
§ Ll.· da Ordem do dia l\.o 76 de 23 de J uuho de 1824.
.

---if.Licenças concedidas por moiico de mol, s.No,oos CJficiaes a~ai~o
declarados:

Ao Alferes

Em Se~sâo de 10 de Deu.m'n:o de 1835.
do Hegimcmo
de J nfa n ter.a t\." fi, Juão Innocencio

Spinola

, noventa dias para se tratur ...
Em Sessão de 17 do dito me'l:.
Ao Alferes do mesmo l{,rgilllellLo Ascenso Llurino
vinte dias para convalescer,

Beltencourt,

---.'--Licença registada eoaccdila ao OJj'ic:al abaixo declarado.
Ao T<:>nE>ntedo Regimento
de Cavallaria
1\".0 1, JMé PesFNI Tavares de Aruor irn , servrndo á~ Ordens do CorolJel Govcruucor ua
l'li..
ça de Abrantes , ~jallocl de ::-)ouza Iiaivoso , ties n.ezes,

-.

De('lara-se
Qllf' o Cnpilão do exuucto
'1•• Rerrirnento de Infanleria Ligeira da Hailllhl,
J, cques Dur a nc o , adJldo
n(~p.rllç;lo
do Quurtrl J\]t'slreGelclit!
o Cor po de Exercito Auxiua r , se acha
. exonerado dt'>lt' exvr c.. io ciu,ue o 1.0 ue l:czcn.blO ulllu,o.
Outrosilll
,t' U('U<.ril qll~ o v~rdadeiro
nome d<.' JOflO Mar,ia de
Lnel'~da :Bredl'rocle, ue,pacbado
Major por; DeCl'<:>to de 24, de J lll.ho
de l!:!:.l4, PllhlllUdu
lia Ordem do Diu 1\." ~~;) do dito anno,
lUra ser I'lupn'gaull
na Praça
que IbE> ror d('siglH,dH. he J(lâo de
Me:lo'e Lacerua deBreueroue
e Andrade.
Jo~é Jorl5e LIJMâl'o.
á

=

E~lá onforme.

o

Cltefe da 1: Repartifâo.

,

\

!

~.. ~.

N.O"

5.

SlXretaria d' Estado dos ]YegocioR da Guerra,

ae 1 BJv,

-

em 19de Ja»e',.o.

ORDEl\i DO EXERCITOw'
Por Decreto de 12 do ~or".nte mez·,
Regimento

de CavaUaria N.· 1.

'CApitão
Serrafila do 2." Esquadrâo , o Capitão
do Reglmente
de Cavallaria N.· 4,' José Xavier de Morae3 Rezende.

3.~ Secção do Exercito.
Reintegrad6
no posto de Tenente, de que havia sido demittido pelo governo usurpador,
o Tenente de Iufauteria,
I"rancl~co de
}'iglleiredo Sarmento,
j
Tenente, o Tenente do Reg_imento,de Infanteria
N: 10, A.ntonio.
Ribeiro dos-Santos.

Por Portaria de 14 do dito rne~,
Governador interino da Praça de Campo Maior,
o Major da 3,"'
Secção do Exercito,
.ManoeI Quintiuo de Sá Camelo.

Por Parlaria de 15 do· dito me~,.
·Exonerado do Governo Militar de Melgaço , de que havia sido err..
carregado por Portaria de 20 de Junho de 1834" o Tenente de
Iufanteria , José Manoel Gomes de Souza.

---'it---FORTARIAS.
Ministerio da Guerra.
= 2.& Direcção. = 1.& Repartição. =
Mallda Sua Magestade a RAINHA
participar
ao Tenente Ajudante da Pruça de Valença, Antonio Firmo Xavrer , que Louva muito o
l'atrll1tismo pela offerta , que fez, de oito por cento do
respectivo Soldo mensal a beneficio do 1 hesouro Publico,
sendolhe descontados como aos primeiros Tenentes de Artilheria , que fi.
lerão igual offerecimentc I e que pur~ ter log~l' e3te desconto fica.

1"~~

-

,
(! )
expedida a conveniente ordem á Contadoria
Geral das Trr '&S. Paço das Necessidades
1836.
Jos. Jorge Loureiro.

=

Fiscal da Thesouraria
, em li> de Janeiro de

=

=

Ministerio da Guerra.
1.- Direcção.
= 2.- Repartição.
Sua Magestade a RA lN HA Attendendo
á diminuta força que actualmente tem o Batalhão
Nacional de Rio Maior,
e Conforman_
do-Se com a proposta
do Genera I Encarregado
interinamente
do
Governo das Armai da Corte e Provincia da Extrernadura
, Manda que o sobredito Batalhão seja dissolvido; devendo os artigos de
armamento,
equiparnento , e utencilios
de Quarleis serem entre~lIes nas Estações competentes,
Paço das Neceseidadee , em 16 de
Janeiro de 18.6.
José J01lge Loureiro.

=

Lieença« Regi81adas concedidas aO$'Officiaes aliaiJJoindicador.
Ao Tenente do Regimento. de Cavallaria
N.o'2, José Dento VaIdez, .dous meses,
Ao Alferes do Regimento de Tnfanteria N:.l,
Domingos Msrtins
Pamplona
Corte-Real,
seis mezes •.
Ao Capitão Ajudante da Praça de Extremos-, ás ordens do Governador MilÍlar de Santcrem , José Foruio de Souza, um mez,

O

Declara-se
que. o Alferes do Regimento
de: Caçadores N. á,
Pedro de Souza Canavarro,
se acha ás ordens do Brigadeiro Bu".ão d' Arcoçó,
Governador
Militar- interino da Provincia de Traz.os-Montes , desde 9 de Dezembro de 1835 •.
J gnal mente se declara que-o no me do Capitão do 1.° Batalhão
Provisorio de Lisboa, despachado
pa.ra este Posto por Portaria de
Ó, do corrente mez- publicada
na Ordem do Exercito N: (}do presente anno , he Antonio Victorino de. Oliveira,
e não Antouio Viceoriuo de Almeida,
como se disse nu referida Ordem.
José Jorge

Loureiro.

-

=

I

;
f

S,creiaflia d Estado dos Negocios da Guerra;

~ode

em

Jarwir"f

de 1836.

ORDEM DO" EXERCITO.
Publica-se ao E.xe1·cito o seguinte:
DECRETO.,
TEndo
sido dissolvido o ~.' Reg;imerito de Infantcria
Ligeira da.
Rainha:
Hei por bem Demittir
do' Serviço os Officiaes daque!le
Corpo,
cujos contractos
não garantem
a conservaçâo
del les neste
Heino,
os quaes são os seguintes:
os Capitâes , Henrique Lackmann , Marenberg,
e Leblond ; o Tenente Quartel Mestre, Landeter; os 'J enentes, Courseau , Hayné, Gaertner,
e Wizinsky;
e
os Alferes, Samser, Harnmerschmidt
, Menzler , Bellcmain , Muthelot , e Leonardo
Francisco Jouanue,
O Ministro e Secretario
d'Estado
dos Negocies da Guerra o tenha assim entendido,
e Iaça executar. Paço das Necessidades,
em o }.O de Dezembro de mil
oitocentos trinta e cinco.
RAINHA.
José Jorge Loureiro.

=

=

Por Decreto de 15 do corrente melll.
Regimento de Infanteria N:" s,
Qapitão da 3.& Companhia
mento de Irifanteria
N.

o

do 2.° Batalhão,
4, Thomas Seixas

o Capitão
de Brito.

do Regi.'

Çorpo de T7de1·ânol.

?a

Capitão
da 1.& Comp~nhia
P,rovincia
d~ Tra~-o~-Montes,
Capitão de Cavallnria
do Exercito , Antomo Jose Marques.
Tenente addido á CJompanhia dos Açores,
o Tenente Reformado;
João Fernandes da Cruz.

o
I

---*--PORTA
([AS.
Sua Magestade Determina
que sejâo co~g.iderados na 3.- Secçâo
do Exercito,
e como Iaes pagos dos respeti vos 80 Idos pela Thesouraria Geral das Tropas,
os Ofticiaes doextincto
2. I egimento de
Tnfanteria Ligeira da !tainha,
que, em virtude dos respectivos Con ..
tractos,
ou da contemplação
do Governo a favor dos que são emigrados Polacos,
ou. ltal ianos , .tem direit
áquella consideração,
os quaes são os segUllltes: o Major Uroansky;
os Capitães gradua ....
dos e Majores,
Domingos d ' A pice , e JO[,() DU! ando;
os CapiV

tães,

acqu

Duraudo , Vandalsen ,

C

~Uld;

O

Tenente

(;~1ioll

Carre;

e os Alferes,

Bourseanlt

, Vacchi , BelIy, Siven , Ghione ç,
em o 1.· de Dezembro
de'

e Luiz Ozia, Paço das Necessidades,
lsaó.
José Jorge Loureiro.

=

Sua Magestade
Determina
que sejâo considerados
em disponibilidade,
pagos da metade dos respectivos Soldos pela Thesouraria
Geral das Tropas,
os Officiaes do extincto 2." Regimento
de Lnfanteria Ligeira da Rainha,
que, em virtude dos respectivos Contractoe ', tem jus a esta disposição,
os quaes são os seguintes:
o
Major Cassano;
o Capitão Lazaro Borra; os Tenentes,
Hoffrnann ,
.tan,tema.nn,
Hermann , Cottjn,
Cu~chi.a~i, Ho~linger...t Deyrieux,
e Rlbottl;, os Alferes, Eberhard , Cialdini , Rezia , e l'oggio,
e os
t;irurgiões
Ajudantes , Françon,
e- Vellaner.
Paço das Necessida'des, em o 1.° de Dezembro de 1831).
JOié Jorge Loureiro.

.

*,

=

Licenças

concedidas por: motivo: de molesiia- aos Officiacs abaixe
declarados.
Em Sessâo de 31 dê Dezembro do anno proximo passado.
'.Ao 1.. Tenente do 1.. Regimento" de Artilheria,
.Ayfes Pinto de
Souza

Pinheiro,

líó Ten:ente

sessenta

dias, para se tratar.

Em Sessáo de II do corrente 1ner;,..
do Regimento
de Infanteria
N.o 18, José Pinto

Costa, quarenta dias para se tratar.
Ao Fiel do Commissariàdo
, José Maria
ra se restabelecer.

Bemdito,

dá,

quinze dias pa-

·Ojjiczàea queforâo julgados prmnpto« para o serviço por uma Junta
de Soude na Scssáo abúüto declarada.
Em Sessão de 7 dp dito rne%.
Os Capitâes de Cavallaria
polr to M arecos,

, José Theotilo

de

~á, e Francisco

,
Hy-

--'--*----Liecnças Registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados •
.Ao Tenente Coronel do Regimento
de Caçadores
N." 5, Filippe
Oorrêa de Mesquita,
prorogaçâo
por tri nta dias .
• ',Ao MaJol', e Governador ín teri no da Praça de Marvão,
Matbeus
'~o'se !tocbo'da.Fonseca,
quarenta dias. = JosJ Jorge Loureiro.

Está conforme.

o Chife da

1.a ReparNçáo .. =o -

/

Secretaria de Estado dos Negocias da Gu~rra, cm 25 de Jãne'l'l'o'
de 1836.

ORDEM DO EXERCITO.
Decreto

POl'

de QO do corrente me!;.

E6tado Maior de A~,tilhcria.
SEgundo
Tenente,
o 2.° Tenente
ria, João Luiz Lopes .

";

do 1_6 Regimento'

de Artilhe ..

.Regimento de Caxallaria N:" 3.
'ferente,
o Tenente
de Sousa,

do Regimento

de Cavallaria

N." 4., Antonio

Regimento de Cavallaria N.· 4.
Tenente,

o Tenente

do Regimento

de Oavallaria

N.· 3,

José

de

Sousa Carneiro Baracho.
Corpo Jlt1ilitar do Arsenal do Eaercito,
Capitão,
o Capitão
e Andrade.

do Ebtado

Meior de Arlilheria,

José de Sousa

Rd'ormado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
o Coronel Governador
da Praça de Lagos.
Manoel Alexandri110 Pereira
da Silva.

Por Parlaria de 19 do dito meto
3,· Batalbâo Nacional Procisorio de Lisboa.
Cil'urgir\o Ajudante,
o Cirurgiâo
Ajudante
do extincto 6,· Bata.
lhâo 1 acional Fixo de Lisboa, José Faustino Gomes.
a
Capitão da 3. Companhia,
o Tenente Antonio Xavier do Valle.
Tenentes,
os AltpTes, José Joaquim de Sousa Lobato,
e') heodoro Mauocl Pt-reira .
.AlferE's, o Alferes do E'xtincto 4.° Batalhão
Nacional
Fixo de tis.
boa, Salvador José Calãia,
o Alferes do extincto 3: Batalhão
Nacional
Mov.el de Li..boa , Jeronymo de Carvalho Martins,
o
A Iferes do extincto
6.· Batalhão
Nacional
Fixo
de Li"boa ,
Manoel Pinto da Costa,
e o Sargento do ex tinct o 6. Baialhâo
Nacional MoveI de Lisboa, João Pedro Baptista LOi es,
U

~ua Magestade
a TI. \ TNIIA Foi Servida Mandar
declarar
Aspirante a Olfici al , por se ter para isso habilitado
na conforrrridade do Artigo 3.0 cio Decreto de 30 de Novembro de 1832,
Manocl Maria de Man'ulhãcs,
Soldado do Regimento
de Caçao
o
dores N ...3,

---*--POR

TAIUAS.

=

Ministerio
da Guerra, = Q,a Direcção.
_ La Repnrt içâo.
.,Mallda Sua MagestuoJe a R.A Ii\IL~
cornmurricar
ao 'Bar~w do
Monte Pedral,
para seu conhecimeuto
e effeitos neccssarios , que
Houve por bem acceit ar a generosa offcrta dos Officiaes do 2.·
llegimento
de Art ilhcria , constantes da Relação que nesta mesma
-data baixa tí Contadoria
Fiscal da Thesourario
Geral das Tropas;
Determinando
a Mesma A ugusta Senhora que o mencionado Barão lhes repi ta em Seu Real Nome os honrosos termos com que AroIheo um igual offerecimento
de outros OJ'fleiaes do mesmo Corpo,
Paço das Necessidadcs , em 19 de Juueiro de 1836. = José Jor»
lIe Loureiro.

Manda Sua Magestade
a RAINHA
rcmeuer ao interino Contador Fiscal da 'I'hcsouru rin Geral das Tropas 11 inclusa Relaçào
assignada
pelo L:oronel José Fel iciâno da Si lva Costa,
Chefe da
segunda Direcçâo deste Mi uisterio , dos Capitães e Subalternos do
.~,U Regimento de An.ilheria., que, generosamente
offortáráo para as
urgencias do Estado , os primeiros dez por cento , os primeiros Tenentes, oito por cento, e os segundos 'I'cnentes , seis por cento de
seus respecti vos Soldos,
para qll'e estas q ua ntias lhes sejào ded lIzidas na conformidade
dos arligosf,
e 6." do Decreto de Q;) de
Novembro próximo pu sado, \)a<;o dasNacessidades
, cm 19 da Janeiro de 1836. = J osé Jorge Loureiro,

Relaçáo

Nominal doo O..ffiC'iaesdo o Regimento de Artillterio.
a que se refere a Portaria desta data.
ê:

Capiü'tes, ralllo José da Silva, c A nl o nio José BoquetPrimeiros
'I'encutes , José de Brito Sd~HS, Berl boldo Francisco
Gomes , J()~é Verissimo
Hilwiro,
.10:10 Ferreira MCIl(!<", 'L ho·
mar. José de Figueireuo
Jo,é .l\laria de Pina, e JO::lé T~lÍlllotco
r Moreira.
'
Segulldos Tenent('~,
Llliz Augusto Hosier,
José Maria de J. ?IIS
ltaugel,
Alexandre J 0,15 ueJ3arros 1 J o rIO .M anoel de Ara], João

-( 3)
Manoel
de Sousa
ra, Jo,é
Ignacio

de Meno, Joaquim de ~ ltn. -Anna , .!()~Vl\l~m
1'ho,n;~z
Ramos,
-Ionquiui Jose duS:lvai
JoseAlIgusto
da I'orl<'ernandes Viega~ Garnu Nobre,
João José Soares , e
José Buplista.

Secretaria de Esta(lo dos Neg-oci05,da Guerra , em 19 de Junr-iro de 1836.
José Fellciâno
da Siloa Costa , COlOIJel Chefe da
segunda Direcção.

=

l\1inisterio da Guerra.
2 .... Dirccçâo,
= 1.a Repartição.J\landa Sua Magestadea
]{AINll A" cornmuuicar
ao J nspcctor
de Hevistns da Provincia do Minho,
Angelo Fil ippo Bissoni , que
llollvr po.r bem Acc~iLal'-lhe a offei ta que fez da quinta parte ~o
seu Soldo,
rara as urgencias do Éstado , sendo-lhe
dcdueida na.
conformidade
do artigo l ." do Decreto de 25 de Novembro proximo passado,
sem qllc lhe Iique o direito de a reclamar
em tem}O algu m ; E MUllda outro sim a Mesma A ugllsta ,'enl1ora declarar ao mencionado
Inspector de Revistas,
quanto Lhe foi agrada,vel esta demonstração
do seu patriotismo.
Paço das Necessidades,
em 20 de Janeiro de 18;36.
José Jorge Loureiro.

=

Havendo alguns Governadores
Militares de Províncias,
que indevidamente
tem concedido licenças a differentes Ofticiaes para Se
ausentarem dos seus respectivos Corpos: Sua Magestade A RAli\II A
Manda declarar
aos ditos Governadores
Militare!:,
que só a :Mesma Augusta Senhora,
ou o ('ornrnandaute
cm Chefe do Exercito, quando o há, pode conceder ou nezar as referidas licenças aos
Officiaes que d ellas necessitarem;
para o o cue os interessados Lhe
dirigirão seus requerimentos
pelas compet;tlLcs Authoridades , ('0mo prescrevem as Ordens gcracs do Exercito tantas vezes rccorumendadas,

----..'---

Licenças

concedidas

por mo-tit:o de molesiia aos Officiaes abaixo
declarados.

Em Scsscio dc 8 do c01.,.enie me'(,.
do RegillJCllto de ('avalIaria
N: 5. Manoel H.idrdo
Lamego,
tres UleZes para contilluar
a tratar-se.
EIIl S'Cs~tÍo de 14, do d1'to 7/lC%.
1:"
Ao Major do Regimento
de Cavallaria
1\.0 ~, ,D. Antonio José
1\lcllo, trinta dias para se rC3talJelccer.

Ao ·Alferes

ue

(4 )
.Ao Segundo
Militare!!,
a tratar-se.

Escrlpturario
<la Contadoria
do Arsenal das Obras
Antonio Duarte Juuior , sessenta dias para continuar

Em Sessâo de ]õ do dito me<z.
Ao Tenente do Re~jmeoto de Infanterin
da Azevêdo e Vasconcellos , trinta
ares patrios.

N." 1, Manoel de Almei ..
dias para convalescer em

Official que h~ mandado entrar no Hospital pa1'a ser observado,
Em. Sessâo de 7 do dito mee ,

o

Major de Infanteria,

Ignacio

da Cunha

Gasparinho.

-*,--Licença, Registadas concedidas aos Officiae« abaixo indicados •
.Ao 2." Tenente do Regimento
de Artilberia N.· 1, Francisco Si.
mões Pereira de Carvalho,
prorognçâo por um mez.
Ao Major do Rf'gimculo de Lníuuteria N" I, -José Climaco Braam ..
camp, vinte dias .
.Ao Tenente do mesmo Corpo, Conde de Lumiares , José, seis meZC5•
.Ao Tenente Coronel servindo de Tenente-Rei
da Praça de Almeida, M anoel Ferreira da Cunha, prorogação de Licença por
vinte dias.

---')1<---

Declara-se,
que o 2.· Tenente do 2.· Regimento
de Artilheria
,
Alltonio Freire de Andrade Parrciras,
era Alferes de Uaval laria do Ultramar,
quando por Decreto de Q6 de Março de 183·10
foi nomeado A lferes do Regi menlo de Infanteria
N" 1 i), e nâo
simplesmente
Alum no da Academia de .Forliflcação,
Arrilheriu
e Desenlio , como se mencionou
na Ordem do Dia f),7 do dilo
mcz e anno. = José Jorge Loureiro,

Eslá. conforme.

O Chefe da 1.& Repartif)áo. _. ~

rf;/..

N.O

8

SECRETARl,\
DE ESTADO DOR NEr.OCIOS
DA GUER.
HA, :EM 28 CE J At-EIRO DE lU36.

ORDEM, DO EXERCITO.

\J

Por Decreto de 20 do corrente

•

Ih, (/

1

oIJl~:>ild

nu

01 ~

o

.lo

"'l~

'1<

,

Irc

o

q I" Regl1Mnto de Ca'l1t1llana]l,.

MA.i;~,·o 'Major
to,

me... ·

t •

•

D. A~llonio

que se acha fazeudo serviço
J05~

2•

,.

no dito Rcgithen-

de Mello.

Por Decreto de 21 do dito me".
Regimento

de IlIjanteria

,N.· 9'.

Tenente " o Tenente do Regimento .de.lufanteri~ N" 10, José PauIiuo de ~á Carueiro.Governador
da I'raça
Almf'i'da', o Coronel Governador
interino
da dila .Pluça, Luiz Manoet de Lemos.

de'

Por POT'tària' de. 21 do dito

1'.. Batalliâo Nacional
t..

me~.

.M:o'l,;el de- Fianno,

Dcemittidos do Serviço por assim o haverem requerido , alll"gando
motivos att endiveis , o Capitão Alltouio Dantas Bacelar t' Barboza, e o 'J enente Manoel Joaquim Cerqueira.
'renente da Cumpanhia
de Veterânos de Lagos, o Tenente do Ba.
lalht\o Nacioual
Movei de Lagos , \ i( elite tia Costa Rozado ,
na conformidade
do que dispõe a segunda parte da Ordem do dilA.
12 de Novembro de 18il4, por ter sido julgado incapaz do ser •
.. iço activo por urna Junta de ~allde,
em couseqt.cucia
de íerimente de Laia que reccbco em cou.bate contra a usurj.açào,

r!.J

s

Sua MO~~1nde a RAlr\JJA
Foi Servida ManClar declarar
Aepirantes a Officiaes as praças abaixo D,eUI iona. 8., I ar ~E' Itrl'm
para isso habilitado
na conformidaue
do Artigo 3." do Llcrelo
, de 30 de l\ovombro de 1832.

D. Manoei de Sousa e Holsldn,

Soldado dQ 13alalhtlo de Sul.a-

dOIC~.

..

A U~llsto Pinto
..

'a~ Ó

f

de Carvalhc

\.

A Ilt.~~io· de Sonsa
fanteria N: 7.

, Soldado

do Regimento

de Cavallaria

~

Fluia ~ JMel1

, AI15peçada

do Rcg~mento

de In-

,PORTAIUAS.
(~\l
n',
II
Ministcrio da Guerra.
Q.' Direcção.
1." Rcpan içâo. Mq.l1oo Sua Magesíad.c u' RAIN nA com rnuntoar; ao Barão de
R'llivdz" que llollYC por bem acccito r fi sua l;el1('rosa offerta,
cé.endo para as urgencias do .Estado O io ldo de Brigádeiro, 'durante a actual Sessâo L<'gisl ai iva ; Mandando
ou trosirn a M Q bJD..Augusta Senhora significar-lhe
a Sua l{,elJ Approvaçà o , por esta demonstração
do SClL patriotismo.
Paço das Necessídades , em ~:1 de
Janeiro de 1836.
José Jorge Loureiro.
\

=

=

=

=

Ministerio
da Guerra. = ~.a Direcção.
L" Rcpartiçâo,
Manda
Sua Mage~t'ade a R~ [H A. corn rnunicar
áo ·B,n'ão da
}liGeira de Saborosa , qlle Houve por br-m acceitar
a sua gcncrósa
efférta , cedendo. p'<1."aas IIrgeJlcias do 'Estudo
Soldo de Coroue
do Exercito,
durante
a .act.ual. Sessâo Legislabiva ;.)\1:andando outrosí rrt a Mesma Allgusta
Senhora significar-lhe
a Sua Real A pprovaçâo , por este nova d~rrrdn_tl'açiio' Ho SCIl.._.p trioti mo. Paço
das N ecessidades , cm ~3 de J aneiro de 1836. = J O$é Jorge Lou-

°

reiro.
da ,!iilrert:a:l=
Q/~ Direcção. t!:r 1.'" Repartiçãô.
Mugeslade a!tA 11\ 11A•. communicar. ao Capitão Commandante
do 3: .Bnta1h!tO Provisorio.tdé
ViJla Nova de Ciaia.,tMacario de Castro" que Houve por bem aoceitara
slta S'encrosa lofTe .!
ta " cecl 'ndo para as lIJ1~ellcias do ,list.ado ,o Solrlo R,gU' tem direito
llélquellÇlj qllq.~idfldtl; Mdlldnndo
m.'rdsi m a .Mesma ,Augusta SeIIhora sigoitiGu.r-lhe. a Hua ltear i.I\ppro.vlt'Ç:lo por esta nova d 'monstr~tçr\O do seu ratfiotj~lU(j) .. Paço :dnSlr' ocoaSJdacles, em ,~3 <k .Tar i•.
o I!),t
oJr~ <k,18('H> •. ,=t=oIosLJorgeLoUf·cirOl
, ,.1 J"ll
, :MinL'terio.

Mandn

Sue

)

.' Sil<1.Magesfarle 'D tcrrnlfla ,qlle 'o Oa pltãóAk
atidrt.!M agtlo de
Sá, <]lle p@r Decreto do 8 d(j) correule'mez,
pubtioadN
na Ordfm

ue

do Jixe.rcjto No' 4 do dilllb,
teve pus agem l'BJ'a;lo!H
irn nlo
Jllfanteria
N: 1, sf'ja collocado no cOiDmand-o da Cômpauhia
de
..At!l<.t.tlQtes dd ~. o .l3atalhàQ .)[_ ~
. J
J'
•

J

. Outroslm Determina
[:)Il~ Ma,gestadc que fique sem effeito a disPQ»!Çà9 do ~ 3." da Ordem do Dia N o os de 3 de Abril de 1833.,
por terem cC;:iihlo os motivos, que. derâo logar ao abóno eslal?,e1Cl.!l.-10 na referida Ordem,

Licenifa. concedida» pôr 'lKllivo
•

de 'l'Jwlestia ap~ OfJk;iaes (l.baixo
dçclarudos.
.
.• .
- .,.
.
Em Seesâo de 7 do con'cnte l1~e~•.•.•

,
,I -rx!(!'1
'.H '.

Ao Tenente
do Reg-imentp
racs Sarmento,
quarenta

..

'

,

JtYEm

-9tl:'Iofanter.ia N.·
dias para se tratar.

$tssáo de 18 $10 dito

Ao Alferes do Regiment~
de Cavallaria
va, noventa dias para se tratar.

ô

,

'(I1tfz.

4, -Francisco

N"

da Sil-

Em S~sâo de ~l do dito me'):.
Ao Tenente do referido Regimento,
e Liz , trinta dias para se tratar.

Antonio

Nicoláo

de Almeida

Official que foi julgado prompto para o 'serviço por uma Junta de .
Saude na Sessâo abaixo declarada, e c1~jO Commandasüe deve
dar immediatamente parte por este Ministerio se 'elle reunia a.
Corpo a que pertence.
Em Sessáo de lá do dito me~.

o Capitão

do 1.. Batalhâo
nnel da Fonseca.

de Infanteria

N." 18,

Joaquim

Ma.

---.---

Licença Registada concedida ao Official abaixo 'indicado.

Ao

Capitão
do 1.0 RE'O'imento de Artilheria
bâo , prorogação
por" tres mezes.

íH'(l

,

, João

Antonió

Lo-

CJ

.....;.--*--.:..

D~c1ara-se que os verd-acleiros nomes do! Alferes do ext incto 2,°
Regimento
de Infanteria
Ligeira da RailJha, Siven , e Luiz Oziu)

(4 )
mandados considerar na 3." Secção do Exercito por Porí aria do 1.·
de Dezembro do auno proximo preterito,
publicada na Ordem N.6 do corrente anno , S~LO Swen Peterson , e Luiz Ozio.
19l1almente se declara que o Capitão
Quartel Mestre, que passou addido para a 8." Companhia
de V eterânos da Provincia da Extremadura
pOl Decreto de 4 do corrente
mez, publicado lia Ordem
do Exercito N.· 40 do presente anno , he Manoel Pereira Leiria, e
não Manoel Pererra- de Lima como se disse na referida Ordem.

=

J0$6 Jorge Loureiro.
Está

conforme.

, J

)'

N.O 9
SECRETARL\ DE ESTADO DOS NEGOC10S DA aUEIt' ..
.
RA, EM O 1.0 DE .FEV.ErtEIH.O DE 1G36.

ORDEl\I DO EXERCITO.
PORTAIUAS.

=

=

Mrrlist~rio
da Onerrn.
Q." Direcção.
2.& R~partição.
=
S.úa Mllgestade a RAl~IJA
Determiuu,
que no An;ena~ do Exercito se reuna quanto antes uma Cornurissào , que devera ser con:posta do Brigadeiro Barão de S. Cosme, encarregado
da Ürga~lzação dos Corpos de Cavallaria;
do Coronel Antonio José da SIlva Leão,
Insp ctor do referido Arsenal ; do Tenente Coronel do
. Regimento de Ca~'allaria N," 1 Clmstavâo
José- Franco Bravo;
do Tenente Coronel de CavaJla:ia N: 2, José Antonio Vieira da
ronseca.; e do Major de Cavallaria
N."
José Maria Ramires,
da qual será Presidente o primeiro nomeado ; . a fim de que proc~da a deterruinar de uma maneira fixa e invariavel
a forma e dimensôes dos arreios , que devem ser distribuídos aos Corpos da mesma Arma; devendo a me ma Commis-ão fazer subir por esta Secret ar ia de Estado,
o rezultado
de seus trabalhos com a possivel
brevidade. P aço das Neccssidades , ern 29 de Jallciro de 1836. =
õ

,

José Jorge Loureiro._

=

=

Ministerio da Guerra.
2.a Direcção.
1.1l Repartição.
=
Tendo o CoroC!E'1do Corpo de Rotado Maior do Exercito.
João
l'errcira Sarmento,
cedido a beneficio das urgencias do Thesouro
PuLlico do 8oldo correspondente
á sua parcnte , em quanto durar
a presente Se-são Legis!ativa:
Manda Sua .Magestade a RAINIJ A
co mmunicar ao rl'fl'rido CorOIl'cl a ConsiueraçllO que Llle merece esta I~ova der.uon.1 ruçào dQ seu reconhecido petriot istno, Paço das Necessidadss , em Q7 de Jalieiro de 1836. = José J07'ge Loureiro.

=

Ministerio
da Gil na. = 2," Direcçüo.
= L" Repauiçâo,
J\lnlldn Sua l\lnge,tade
a H.A l.·n \ participar
no Empregado
que.
serve de Inspector de Hevistas lia Provincia do Minho,
Angelo Filippe Lissone , que ffiCleceo a Sua Real J\ pprovação
o patrioti o
offereçirneuto
que o mesmo Empregado
fez de mais dou" uiil e quin hent s reis meuso lurentc para a' urgcucias do E~tndo,
e que fica
expedida Ordem ú COllt:H.loria Fi,cal da Thesour<.tria Geral das
TrofJus, para lhe ser decont<!da esta qualltia COCJIOa quinta parte do Soldo por elle já onerec;da.
Paço das 1. eccbbidadcs,
cm ~8
~lc JanOoÍro de 18:.16.
J(II;é Jorge Loureiro.

=

Não tendo sido recebidos
nesta Secretaria
de Estado
os mapns
rnensaes , e da força de alguns dos Corpos da La Linha:
Sua
Magestade
a lL\[i'\HA
Manda recornruendar
a todos os Commandantes
dos Corpos do Exercito,
que a remessa dos sobreditos mapas se effeitue impreterivelwcnte
11 os- dias
marcados no §. 3.° da Ordem do Exercito N." 5 do dia 24 de Abril
de 1835; e que os Coinruundantes
dos Corpos abaixo designados enviem logo os mapas respect ivos , que ainda não se recebêrão neste Ministerio,
dando a razão por que os' nâo remettêrüo,
lvlapas mcnsacs referidos ao dia 31 de Dezembro de 183b.
1.0 Batalhão do Regimento
de Infanteria
N." 12.
Mapas da força referidos ao 1.0 de Novembro de 1835.
!lo ° Batalhão do Regímen lo de Infanteria N. ° 6.
,
Mapas da força referido« ao dia li> de Novembro de 183:>.
1.°, e 2." Batalhão do Pcgü;,cnto ele Infanteria N." 6..
Mapas da força referidos ao 1.. de Dezembro de 1835.
Regimento
de Cavallaria N" 2.
].0 Batalhão
do Regimento
de Tnfanteria N." l.
] •• Batalhão do Regilllellto de Infanteria
N.o 10.
Mapas da força referidos ao dia 15 de Dezembro de 183õ.
].0 Batalhão
do ltegimento
de Infauteria N." 1.
I.· Batalhão do Regimento de Infanteria N: 10.
},O Batalhão do Regimento
de Infanteria N" 12.
:Mapas da forft'a referidos ao 1.0 de Janeir.o de 1836.
2: Regimeuto de Artilheria •.
Regimento
de' Cavullaria- N·: ~;.
Regimento
de Caçadores N." 2.
].0 Batalhão
do Regimento
de 1nfanteria N: 1.
Legimento de Infanteria
N: 7.
L.' . Batalhâo do Regimento de Infanteria
N: 10.
1. o Batalhão do Regi meuto de Infuuteria
N: ] 2
.Mapas da força referidos ao dia lá de Janeiro de 1836.
2." Regirnellto de Arti lheria,
Regimento
de Cavallnria
N." 2.
Regimeuto
de Caçadores N. ° 2.
L" Batalhão do Rcgimeuto
de Infanteria' N." 1.
Batalhão do Regimento de Infanteria
." 10.
1: Butalht\o do Regimcnto de Infanteria N" 12.

1:

---oIf<---

Licença registada concedida ao Offlcia l abaixo declarado •
.Ao Tenente Coronel servindo dc Major da Praça de Almeida,
Igna ...
cio Pereira de Lacerda,
trinta dias = José Jorge Loureiro,
Está

conforme.

O Chif' da La Rcpartzfáo.

:::;

I

SECRETARIA

DE ESTADO

DOS

NEGOCIOS'

DA

rr: v ERE iRO DE 1336.
ORDEM DO EXERCITO.

GU~-

RA, EM 4, DE

Por Decreto de 20 do me~ passado •.
DEmittidos,
por terem desistido convencionalmente
da disponibilidade queo respectivo contracto lhes garantia,
os Tenentes do
e~tincto
LU Regimento
de Infanteria
Ligeira da Raiuha,
E,r~
nesto Ganivêt,
e Agostinho Motte Ardoin , e o Cirurgião Ajudante da mesma Corpo, Hypolito Luiz Potier.

Por Decreto de 30 do dito rne~.
Ajudante de Ordens do Brigadeiro
Antonio J gnado Cayola,
encarregado do Governo Militar da Pro vincia do Minho,
o Alferes de Caçadores,
Antonio de Serpa Pinto.
Ajudante de Campo do Brigadeiro
José de Barros e Abreu
encarregado interinamente
do Governo da Praça
de Peniche,
o Tenente de Cavallaria , Joaquim da Cainara Pinto.

,r

Regimento

de Caçadores N. 3.

Tenente,
o Tenente do H.egiwento
reira de Castro Sorornentio.

de Infantcria

N.o.l!2,

José Pe ..

3. a Sccçâo do Exercito.
Alferes,
o Alferes do Regimento
de Cnvallarin N." 6, Domingal
Monteiro Torre , por assim o haver requerido,
Addido á Q. a Companhia
de Veterânos da Provincía
do Douro,
o
Capit áo Quartel Mestre que foi do Batalhão
de Caçadores
N"
3, Luiz Ferreira da Silva Couto,

~

Reformado
na conformidade do Alvará de 16 de Dezembro
de 1790,
o Capitão de Caçadores,
José Pinto de 'ousa Menezes Montelwgro.
RéfoJ'tIludo na confomidade
do Decreto de 21 de Junho de 18!l4,
o Secretario do Governo Militar
da Província
do DO\.ilO, João
zueira GaJ1dra.
tl

PORTARIAS.
Ministerio

da Guerra, ;:;:; f.t,a Direcção,

1. a Repartiçâo.

=

C Q )
,Manda Sua Magestade a RAINHA
parucrpar
ao' Governador Militar da Provincia da Beira Alta,
para o fazer constar a Luiz de
Sá Ozorio , Capitão do Regimento
de Infanteria
N" ]2, que muito Louva o patriotismo
deste Official , por haver ofTerecido dez por
cento do seu soldo para as urgencias do Estado,
a coutar do 1.0
do prezente mez , fl que fica expedida ordem á Contadoria
Fiscal
das Tropas , para lhe ser feito o competente desconto corno aos Of·
ficiaes do Q: Regimento
de Arti lheria , que fizcrâo igual offere cinIento.
,Paço das Ne cessidades 'em 30 de Janeiro de 18.36. = José

Jorge Loureiro.

•

=....

=

o a D'irecçuo. = 1.a Repartiçào
.
M··
imstcrto. da, ,..,
ruerr a ,
•.
Tendo o Capitão do Regimento de lnfanteriu N.· 1S2, Luiz de, 84
Ozorio , offerecido dez por cento do seu Soldo para as urgencias do
Estado,
a contar do I: do corrente rnez , da mesma fôrma prati-cada pelos Omciaes do !2." negirncnto
de Artilheria ; assirh o Man-da Sua Mage.stade a RAINHA
cornmuuicar
ao interino Contador
F'iscal da '1 besouraria Geral das Tropas , para que faça o compe-tente desconto ao referido Capitão. Paço das Necessidades,
em 30
de Janeiro de 1836.
.tosé Jorge Loureiro.
M

M

•

=

---,y,,--•. 'Licenças. concedidas por motino de molcstia aos Officiaes abaixa
declarados.
.Ao Capitão

Em Ses~[to de 12 de Janeiro ultimo .
, José Maria Moreira Berg6..

do Corpo de Engenheiros
ra, sessenta dia. para se tratar.

Em. Seesâo de

~Q

do dito

Ao Major Governador
do Forte de Esposcude
meid a , trinta dias para se t n.tnr,
}'.,'III

Sess-io ele

Q.')

11U'Z.

, João Manoel

de AI·

do dito me?:•

. .Ao Tenente do Hatalh:lo
Í'<~cional Movei de Bnrcellos , Manoal
LolJo de .l\je.quila Unvlr\o,
vinte dias pura se tratar.
Em Scssâo de 28 do dito me7..
:Ao Coronel de Cavalla.iu
Uovernatlor
da Praça de Jcromcnha ,
. Átltouio de I'adua da Co.ta, trinta dias para se tratar,
Jos6

=

J01'ge Loureiro,
TIstá conforme,
V Chefe da 1.a Repartifâo.

N.~11
ES'1',\ DO DOS NEGOCIOS
DA GUER.
E.\l ~ ui: l,'EVEREIHO
DE H336.

SECRETARI.qDE

n.v,

r

•".Ji

-1I"ORDEl\l DO ÉXERCITO .

,f.

D _'
f)

I

()

I~l(

'1! 'lIPor DCCI'eto ;dc

-1,

do corrente

me".

[, • ."

Hltirlirtitlo, por desistir convencionalmente
da disponibilidade
lhe garant ia, o Alferes do extincto
queYH. resf>c<ttív6' contracto
'
}.O Jté'g1ff1êh'ftfde
Infantoria
Ligeira da Rainha , Francisco (';tUlS-

.tang,
Por Decreto
Regimento
-'Capitão da 2.a Companhia
mento de Infunteria N"

de [) do dito me!(,.
de Tnfarüeria

N. 7.

do ~ ." Bata111fto, '0 Capit:lo do RegiLuiz Lopes do Rego,

b , Manoel

'Governador
da Praça de Faro, o Ten nte Coronel de Infanteria
do Exercito,
Commall(lante
do Bat alháo Nacional
de Alcol;uçn, Jeronymo
Rogado de Oliveira Leit áo .
•Governador
da Prpça de Mertola , o Major da Praça de Estremôz •
- José Manoel da Peulra.
-Governador
ela .Praça de Villa Nova de 'Portirnâo
, o Major Governador interino da dita Praça, José Raimundo dePaiva.
Major Governador
do Forte de S. Matheus de Angra, o Major das
ex ti netas Milicias , Francisco August» da Silva Sieuve,
Governador
do Forte de Albarqucr , o Major de Infanteria.,
Antouio Manoel Botelho,
Ajudante da Praça de Peniche, o Tenente do Exercito,
que se acho.
e~ercendo interinamente
o dit"o logar,
Manoel de Mattos l<'cvretra,
CapitllP. Ajlldante da Praça de Jurornenha , o 'Capitão
Ajudante
da extíliédt' Lég'ião Patriotica
do Alerntejo , Joaquim Montélro de°A'i:fSUé; eu! attençâo á antiguidade em quc se acha, e sei'..
viços que prestou na Praça de Marvão.
Çapi: rlO .AjlldanM' 'da Praça de Campo Maior,
o Tenente de ln ..
fallteria do Exercito,
Manoel Loureiro de Mesquita;
em attcTJl'o
çttO ~ísua c I\stanle lealdade,
sofrimentos,
e antiguidade
em que
se acha.
•
Alferes Ajudante da Fortaleza de Buarcos,
e Figueira,
o Sargen ..
to Quartel Mestre do Uegimel1to de lnfanterla
N" ~, Antonio

I.uI7~ Reucllo
de Andrade ; cm nttcnçiio nos padccirnentos , c
lôn~o tempo de priaâo que sofreu pela sua Iidelidude ti Causa
Lcgit.mn.
Para Ler exercicio inter inarncutc
de Ajudu nto da Praça de LaO'os.
o Ajudante
do Rogimelllo
de Infunteria
N." ] , }'randsc~ do.
Veiga Velozo_1(,?{lA.~J(Nf~\Ott~2'lda COdmp~nhia de ':('lcr{ •nos datO Pr~)\I'il~~iadif>10I?ouro,
I
com o So o a sua gratluacao ,. na oon OllnH· "_tK1") IlU lruit-de 25
CT!')1 t ( ae (X,bril de 1835, e flcalld~ incumbido
de aWistior tl t(ll5l1>pec~)es
,,)1
·Militares. de Saude , que tenliào Jogar na 'UI lua Pm1l.[nci • o
(:<Jrurgião do Exercito,
José M;.ria Queimád6;
.<,tl1' a.lcnção
a
.Q:!:lllll"O')11 (
Ieu Id..J
..
"j' .;...."tL
c: sua constante
alie,. . sofrimento
.. ,. e bons 'S(}r'ttI~"""'IIUt(prestou
no Exercito Libertador,
durante a lucta contra a 'usurpaçfto.

Por DCC1'clo de.
Governador
Militar interino-da
to, o Coronel do Cavnllarin
ça de J.uromeuha,
Antonio

G

do dito

lIICZ.

Provincia
da Madeira e Porto Sando Exercito,
e Governador da-Prade Paclua da Costa,

---.--FORTARIAS.

=

Minislerio da Guerra. = 2," Direcção.
= La Repartiçâo.
:Mallda Sua Magestude a HAINHA
, que o Governador Militar da
Provincia da Beira A!ta ,. faça constar a Augusto Antonio Alves,
Alferes do Regimento do Iufanteria
N: 12, que nrerecêo a Sl)3.
Renl approvação
o pat riorico oflerccimcnto fcito por este Official
de seis por. cento dodusidos do seu soldo para as urgcucias do Estado, c q -re fica ex ped ida ordem no iIlteri no COl) tador l"isca I da
'l'lll'50llfaria Geral das Tropas,
para IlIc fazer, o competente dcs• conto pela rórJlla, prl.llicada com os Segundos Tenentes do 2." Re. ~ "gimento de l\rtilheria,
a quem jú forrlO aceitas simiHHlIltes oITers" Paço d;.ts Nec~ssidades CUI 3 de .Ecverci:ro de J636.
Jot.C
"0

M IJ3

Jri;g'

LOU1'C'iroõ

I.J ,).úllqll')

=

o/'

~" ,I

~

'onul'~'

= 2.' Dirocçrlo.
}.& ReP.litlição. =
'}}l' a' 8110. Mage~to.de a RAINHA declar.ur rQ 'l1Ít'é~/eM. Geral
I as I ropos,
pnra sua intelljgencia
c fl11s couverrit.HlO#f ~ 1m quando
110r dl'llIora de pag;lmentos for necessarja algum{i"pé\'tll~lI
quantia,
pura ()('correr a despezas de Hospitaes,
St\O authorizados
os respcc,\,f't>
Commalldantes
a sacar das pagadorins
Militares,
por meto
dt l,ctdJO int~rjno, ns sQmmas nccessurius para aqueHc f1m; mas

~aibn~

II

j

M~'listerio da Guerra,

=

'fi"

''I

( 3 )
Laos quantias deverão ser incluídas na totalidnde do primeiro pret ,.
e quando este for recebido,
se resgatará
o interino
qUtl se houver
passado relativo ao Hospitnt,
Paço dn~ Nocessidadcs , etn 4 deFeverciro de J836. _ Jo.·é Jorge Loureiro.
,

1,1.J

•

I

_-jf,,-.-• n([

r

oh

II

1::

>J}'
l\~nndnr rdQCIWh' Aspi-

11'((

.' SltQIMfagt)$ttlld~ ?- RAINHA
roi ~ervidn
.. ~., '(fiJlllhtt'iJ DI (j}.J)'C.I(~(,S as pr[l~'ns ab;J~xo JIlen.cJolJn~I<lS ~ J)flJ' :~ctorem
Hlj.IU.rtl'is o lt~lJl litrulo na cen fonmidnde do Artlgo;l.
do Decreto
. 'll~tdlQ dq. ~o\"eIllbro de ] n:l2~
,
c Jpsril~:W";Lli 'J'JIiag-o Santa
Clara,
Cabo de Esquadra dQ l.<lgimep.tOl-ue: rQfantNia N." 7.
'

Ignacio José Rosado, ilnspcçada do mesmo Regimento,

•

Sua Magestnde
a RA I~lJ A. Querendo evitar os inconvellienies •.
que resultá
da pratica nociva q~JE:tein seguido muitos Commandantes de Corpos,
manda-ndo
marcur com ferro cm braza as.
coronhas das armas de fogo, e IIS hastes das lança ; o que não só
desfeia e eufraque cc as madeiras destas armas, mâs impede de as
restituir ao estado de novas, quando tem de ser distribuídas a.
outros Corpos: Dcterru iua que as armas de fogo sejão marcadas
na chapa do couce , e as lanças no conto, devendo taes marcas
ser feitas em caractcros regularmente
profundos.

Licença» concedidas por motivo de molestia aos Dfficiae» abaixo
declarados.
Em Sessão de 28 de Janeiro ultimo.
do Regimento de Caçadores N." b , Manoel Mari» Ca-,
l>ltd, s,!' sent a du.s para se tratar.
Ao Capn iio de Caçadores , servindo no 2.· Batalhão
ac'j'~aJ MoVI'I do Porto,
llernar(liuo Alves Coelho,
quarenta dias para se
Ao Capitâo

..JHJ·IHRPI
?itfNfor..,....P~J) ()
2 .. C ompan l'
190uart e 1 M estre a dd'd'
I o a.
lia 'A
'1';0

II
I

,r ~tcranos
.

"fi '4cp ~\iJllI9If,Manoel Joaquim Cardozo de MelJezes , q'(ulre~tadjas
.llpAAr9I1r8<'tr~~ar •
.. ao ~oL I.
Em Sessáo de 29 do dito me');.
•4
Ao é~pitão

da 6.· Companhia

do~"

Ba1albr\O de Infant~ria

N,,·

(4 )
"

,

l~, Alexandre da Gama
te dias pUfa se tratar .

.!,

Pimenta,

prorogaçâo

pOl'

cento e viu-

....._-'"'Llcençae

Regz'sladas

concedidas

aos OJflciaes abuio:o indicados.

L

Ao Major do Regi monto de Infanteria N." 6, Francisco José de
Araujo c Lacerda,
seis mczes.
Ao 'Cdpitào 'do 'Regimento
de Caçadores
N.· 2, Simão Anto~io
de AJbuquerque,
quatro mczes.
Ao Alferes do Hegimcnto
de Voluntarios
da Ruinha , Luiz Jos'
da ,Costa Barboza , um mez, = José Jorge Loureiro.

Está conforme.
,{) Chife da

..

1.- R~partiçâo•

N. 12
Cl

'

SECRETARIA
DE ESTA DO DOS NEGOCIOS
DA GUEl~ ...
RA, EM lá DR FEVEREIHO
DE 1336.

ORDEM DO EXERCITO.
Por

Decreto

de 8 do corrente

me%.

Ao Capitão
Ddido á ~.~ Companhia
de Veterãnos da Província
do Douro',
Refo .mado Antonio <lo Valle Salazar,
etn a\tet1ç(to
aos seus bons serviços.

.~

Reformado na conformidade do Alvarú de 16 de Dezembro
de 1790,
ficando addido á dita. Compauhia,
o Tenente Aj,uJante das ex ..
tinctas Milicias , José da Costa Fajardo
Por Decreto

de 10 do dito

me%.

Dernittldo pelo requerer, o Cirurgiúo Mór Antonio Martins ; ficando-lhe conservadas as honras e graduação , que segundo sua Patente lhe .competem.

---*--PORTARIA.

=

=

=

Ministerio da Guerra.
Q.& Direcção.
Q ... "Repartiçâo,
Sua Mageslade a RAI1\HA
:l\J anda declarar ao Inspector do Ar·
cnal do Exercito,
em resposta ao seu Oflicio de 9 de Dezembro
ultimo,
que o tempo de Yenctmeulo das mochilas de viveres para
os Corpos dó Exercito,
deve ser de anno e meio em tempo de guerra, e tres annos em' tempo de paz; isto proviseriamente
em quanto
nâo for definitivamente
regulado quanto respeita aos fornecimentos
do mesmo Exereito.
Paço das Necessidades,
.em ]0 de Fevereiro
de 183G = José Jorge Loureiro.

-,*,Sua Magestade
a RAINHA
Foi Servida Mandar declarar
Aspirante a Official , por se ter para isso habilitado
na conformidade do Artigo 3: do Decreto de 30 de Novembro de 183!2"
Gaspar Leite 1 Cabo de Esquadra do Regimento de Infanterla .

N,· 18.,

l;icençm eoncedida« por motivo 'de molestia aos Officiaes abaieo
declarados,
Em Sessâo de ~9 do me9:.passado.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N." 10,
Silva, noventa dias para continuar a tratar-se.

J.osé Gomes

da

Em Sessâo de ~ do corrente me" ..
Ao Tenente
N"

Coronel Commandante
do Regimento
de Oaçadore
~, Bernardo José de A breu ,; sessenta dias' para se tratar.

~
Em Sessâo de 4 do' corrente me~.

Ao Tenente Coronel do Regimento
de I'nfanteria N." 4, Antonio
Alves da Silva, sessenta dias para continuara,
tratar-se.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria N: 1~, João José Colas ..
50 Trigo,
trinta dias para terminar o seu ttatamento,
-!I<-

Licenças Registadas concedidas aos Officiox« abaixo indicados.
Ao Capitão

do 2:° Regimento
de Artilheria,
Diogo Kopke,
um
mez,
Ao Alferes do Regimento
de Infanteria
N" 7, Casimiro Caetano
de Olveira,
11m mez.
5\0 Capitão do Regimento de Lafautoria N." 10, José Custodio Pereira, vinte dias.
Ao Capitão do Batalhão Provisorio de Infanteria,
Francisco
A~",;..c
Sequeira,
prorogação
por um mez. = José Jm'ge Loureiro.

-de

Está

o Chefe

conforme.

da 1.. Repartição.

SECnETATITA PE ESTADO l,OR l"EGOC10S
DA (H" EU.,
HA, EM 13 Dl'; ri.VEHEW0
DE llJ36.

ORDE~I DO EXErCITO.
Por Decreto de 13 do corrente

'I1lC9:.

C,Aritão

Ajudante do Praça de Cascaes , o Ajudante
das extineras 1\1 ilicius graduado
em Capitào , Antonio Rcn.ào L)a~ -da
Sil va , que ~e acha exercendo o dilo lugar.

Por Portaria de 16 do dito me~..
1.· Batalhâo

Nacional Procisorio

de Lisboa"

TenPlllrs, os Alferes Francisco Izidoro da Silva Pratas,
e Antonio
Marciâno Ferreira.
Alferes, o Alferes do extincto 4: Batal! ão Nacional
Mow·l de
Lisboa , JO~1O Ant ouio Pirnentc l ; o Sarg<'IlLo Ajudante
Vcnancio JO$é Ferreira Paradís,
e Joâo Morato Ivorna.
Dernittidos , o Tenente Rornào José Alvrb Ribeiro, ror não se ler
aprqsentado , e o A Iferes Carlos da CUI.ha e 1\1 enezes , por ser
incompatível
o serviço do Batalhi'w com o J:.IIlFego que tem r.a
Camara dos Dignos Pares do H.CIUO.

2. o Batalhâo Nacional Prooisorio de Lisboa ..
Dpmirtido pelo requerer, allegando· motivos
José Filippe de Oliveira.

attendiveis

, o Capitão

-*--Sua Mage5tade
a
pirante a Ofúcial
dade do Artigo
Antonio Barbosa.
de Infanteria í .0

R'\J~ITr\
Foi Servic'a Nanear
declarar
As,
se ter para isso habilitado
na conforn i3. do Decreto
de 30 de :r-.ovembro de 1133~.
de Sá Guterres,
Q. o Sargento
do Regimento.
9.

ror

-.'--PORTARIA.

Sua.

Magestade Determina

que

O

Cal)il~o

Graduado

em

Ma-

(~ )
jor do exti ncIo ].0 Rpgimenlo
de Infanteria
Ligeira
da Rai) hu , J\1ailt'lIy,
e os ,\ It'>res do mesmo Corpo,
Capelet , .Men.:ier,
e l'horel,
s-jào consid«: "dos lia ii: Sccçào do Lxercito , e como
tl1P5 pil~O'; dos f(>SI er-ti vos f-Ioldos I r-la 'I liesour.u-in
Geral
das Tro-.
p,:s, por lhes ser garéJllliua (',Ia d',;l osiçflO em virtude dos Contracl os por qu .. SI' a list r ào 110 ~ervi(;o (la Mp"" il Augusta Senhora,
J>f:<;o das ~eccs~ldaJcs,
eUI 17 de Fevere.ro
de 1336. = JuséJorgt:
Loureiro,
á

---*--Licença

concedida por motivo de moléstia ao OJflCial abaiz.
declarado.

1\0 Tenente

no

Frn Sessâo de 8 do corrente met:.
R('gilllelllo, de Voluntarios

José de Oliveira

Coelho,

noventa

da Rainha,
dias para se tratar,

Joaquim

-'111,-.;..,----

Licenças registadas

concedidas aos Officiae« abatxo declarados,

Ao Capitão do Regimento
de Voluntarios
da Rainha , Joüó Pinto
da Costa, tres rnezes,
Ao Tenente de lnf,lntPria,
com exercício de Ajudante
do 1.0 BIItalhão N acional M ovei do Porto , A utouio .Maria de Frias, dOU5
mezes,
Júsé J o1'ge Loureiro e ,

=

Está

o

conforme •.

Chefe da 1.& Reparlifáo.

N.O.

14

SECRETARI \ DE ESTADO DOR NRCiOCIOS DA G"CER.
nA, EM 2'J DH FB\'EHEIH.ü DE 13.3,6.

ORDEM DO EXERCITO.
Decreto de 13 elo corrente nu%.
Regimento de Cooallaria N.· 4.
Apitão Serralila do il.O E:;guadr~lO, o Capitão de Cavallaria,
1'01'

C

FerlHllluo Cubral de L('IU05 Ca llrciros.
Capitão Scrrafilu do ·1·"ES(l'lUclrào, o Cal itâo de Cavallaria
cisco Antonio de Sonsa.

Regimento

de Infomteria

Capitão

da L" Companhia.
do
giuiento
de Lnfnntcri«
~ ." 9,

Regimento
TClIentc,
Para

o Tenente

fazerem

N. ~.

1.' Batalhão,
o Capitão
Antonio
Angelo Cabral.

de Infanteria

de Caçadores,

, Fran-

do Re-

N. 7.

Joaquim

Jo,é Alvares.

•

Regimento de l nfauteria N: 12.
serviço no 2." Bata 111<10, os Alferes de Caçadores,

Autoruo José das
ve. Castanheira.

Neves

Castauhei

ra , e Joaquim

JOié das Ne-

3. a Secçâo elo Exercito.
Qllartt'I

Mestrr , O Qllal tel J\lrstre do Regimento
de Ca~allaria.
1 ." 1,
Jo~é Fortunato
da Cosra , em consequeucia
das inforIlHlÇOCS do Counuaudanto
do dito HegimcI.to.
OI[;(:lal ele Secretaria
do Governo Md;lur daProvincia
do Douro ,
() 1 uiauueusc
da ~.a Classe da Secretaria
de Estado dos NegOCIOS cld. Gucrr<l , Antonio
Marques
ogueirn Lima.
l'U1" Dccrcõo sde 16 do dito 11Ie".

Eetado .Maior de ./lrlzlhe1·i".
Priu ciro Tcnento , o I'rimeiro Tenente do
Iheria , Ayros Pruto de Sousa Pinheiro.

u-; imcnto

Tonentc,

o

de Infantcria

}.O

Hegimcllto

de Arli.

No" 7.

'o Hcgio;t'llto
de C ••valluria N: ", José
Eduardo
Caural,
Jlor falta ele f~)j"ça 110 brnço esquerdo que o
ilupo~~ibilita
do servi~o de Cavallnnn.
:l.!\ '~'Gcrâo do Exercito.
Alfere.s, 'o Alf re~ do H~g~'lJcnto de lllfa~1cria
T.O 3 • l3cnloJ'osé,
em ('(lllseql1cnCIU das 111tormaçúes do Com ntalldautc
do!;:. o
tallli\o do dilo Br!(ilTH;utú.
Heformado IW (' nformiclndc do Alvará de 16 de rC7cmbro dr] no,
o Capil~lO Jc :\ rlilhl'Tia elo Exercito.
J\lnlJ('(~1 Clnisti.lno da :;jlveim, q1le f. i COllllOullclaulc
da extiu(.'ln Companhia
de Arti.
lheria da Ilha do l·u)al.
TA~!)

ute

na-

Por Portaria de 22 do dito meto
8." Batalhão

Nacional Provieorto de Lisboa.

J;8.'1'littido pelo requerer,
allegando
.Mauoel Finto da Costa.

motivos

attendiveis

Por. Portaria de. 2·1, do dito
2.' Batalhâo

, o Alferes

mC:$).

Nac:iollal Provisorio de Ldeboa«

Demittido
pelo reqnerer , allega.ndo motivos attendiveis
.Francisco
José ,Esteves.

,

O

Capitao

•

Licença» conceda'das por motivo de: molestia aos Of.fioia~1fabai~
declarados..
.Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N."
Sousa Bustorf , vinte dias para continuar
a
.Ao Tenente do Regi meato do Caçadores N. 3,
dureira Cirnc , S essenta dias para continuar
Q

'u

1, rJosé'Antonio
tratar-se •
J osé Bernardes
a trasar-ee,

de

Ma.

-10\"---

LicMÇas ,'c:gistaêJas concedidas aos OJflclac. aOQa~Q indicado •
.Ao Major do Estado Maior de Artilharia,
G spar Pinto de l\I gJalhães Cardozo , prorogaçâo
por Ires meses •
.Ao Alferes do Regimento
de Cnçadorc
T.". õ, D. Jorge d Carnara Leme, seis ruezes.
Ao Alferes do Regimento de Voluntarios da Raiuha , Vicente Cardozo das Neves ~ cinco mczes.
Declara-se
que Guilherme Augusto da 'Silva M accdo , publicado
.Aspiraflto a OlliciaJ do Regimonto
de Jufanteria N.· ;}, na Ord m
do Exercito N.· 74 do anno proximo passado, pertence no Rf'gi.
mento de Caçadores I ." 3, e nâo ao Corpo que se mencionou na

referida O!uem.

= Jo.é Jorge

Loureiro,

Está

conforme.

o Chefe

da 1." Repartifâo.

-

,ECIUrt'ART \ DE ~ST..\ DO DOS l'rrOCl()S

nA cran,

I{A. E.vl ~ DE ~L\.lLj o DE lB;l6.
,

_,

ORDE~1 DO EXERCITO.
Puúlíca-6e ao Exercito o seguinle :

Tenentes Generaes , Vicente !\rltnnio de Oliveira , J\TarqlH'z ele SaUlIgn-a. Luiz ',macio .'avier Pulmeirim . COI,Ut' de Alhaudru ;
'I'enente ('''uNal lh,fi.rrllarlo
Vr-roud« do PI'IO da Ht>g-o<l.
~arcch<l('S de Carujln, Vi,cClllde de ~. Joào doi Pesqueira ~ Conde
de Barl.accna , ,\ iVUIO .J a v« r lia FOII~' ca Coutmho
c P\.\'OHS;
l\1al<'ch;lI's de ('all'! o (;Jadut.Jo~,
Rourào de Aniada,
'I~ •

• conde de SanLa Mélrlllu.
)3-ril(adt.j I'()~, A ntou 10 Fdj('i:1Ho T~lles dI' Ca ..tro f' A pp:l ricio , Ma.
ioel Pllltn <la Silvr-irn , 1>. 19'1 fI('IO ('.,,1 ii Branco do (td,lo
~jll.
AÍ!OZ, V~!>GQuJc de ~U91ello~; llfJédcitú
Giudu ..do , _A)'!,e~!'lulO

.~a,..

_

.

(2 )
'~orollcf de Artilherlc , .To!i.rrVieira da Silva: Coronel de Cavalla.
ria, D . João de Cast ello Branco ; Coronéis de J nfanteria , t\ gostinho José da Costa,
Horlrigo Luciânr,
de 1\ breu e Lima,
Caetano Alberto de Sousa C:tna\'arro;
Coronel
do Exerciro , Bal.
thazar de.Snusa Botelho Vnscollcellos;.
Coronel Graduado , Ant o nio José Ribeiro.
Tenentes
Coroneie de Infnnterin , AntoniQ da Silva Pinto , Anto'. nio Joaquim
de FigueiredO';
Tenente Coro ne! (,oVeI'IIOdf)r de
,Chaves.
Diogo dH Lemos Pereira di' Lncercla;
Ten mte Coro.
nel Governador
da Figtleira,
Jose! Pedro de Mello ; Tenente
Coronel do. Exercito,
Nicohío Jo~é. Monteiro;
Tenentes CD.
roncis Grnduados,
J aci n lo Pi mr-ntr-l .Moreil a Freire , JOttO José
Cortes Pàirn , Domingos Antonio Gil.
Major de Engenheiros,
Raimundo
.José Pores Milào;
~laj~
res de Cavallaria,
Lourenço
1\ ntonio Falcâo Encerrabodes
, A ntonio Colmieiro de Moraes , Bernardino
Mascarellhas
da Roze ;
Majores
de lnfanteria,
Joaquim
Pessoa do Amorim.
l·'ran.
cisco Salazar
Moscôso , João Pig-ot,
Francisco
Antonio
de
Figueiredo
de 1\Joru()s Antas,
Fraucisco
Henriques
Pereira de
:Menezes;
Major
Governador
do Forte
da [IISUU, Ricaruo
Leâo Ql1arLim; Major GovC'I"lIndor do Forte 00 Ari eiro , 1\1a.
thias José de Almeida:
M.<ljor ele Infantcr!a
da GuarniçtLo Uà
Hha da Madeírn , José Pedro ueVasconcellos;
'lIlajorcs
do Excr.
cito,
JorlO Francisco
de l\fatlos,
.José Leile d<: Sousa Perer·
lU de Foios;
Major do l' Itramar,
Joaquim
Bernardo
A~..
,'ares PeTt'ira de Araujo;
Mnjor de l\1illcias do Gltríllnar,
Vicente! Paulo Juslo Hufrno
Lopes nego; :Major Reforma.
110
da llha da Mudeira.
ElrutclÍo
José Martins
Pestalla;
1\fajor Gradllado,
Domingos José da Sil\a;
Major
Gradllado
de Cavallaria,
João da V ci~a Leite; Major Oraduado de Vete·
1'.1 nos, José Jóaql1i 111 l·'crrci ra de, ollsa; l\lujores Graduado
do
lhercito,
Jo~é l\lallol"
cle- As~iz, .loaquim Antonio de l\Joraes
Palmeiro ;_]\1pj()[ (iraclnado. do extincto Batalhão de Artilhcria
• da Madeira,
Fruncisco Ladi l:.'to Ccirr0n.
Capitrlo de Artilllena,
.José .l\Lll'in Lo [1<'5 ; Capiti\C'S de Cavallaria,
José Joaquim
da SiI\'a \ ascollc<,lIos,
Jo~: Fortunato
de Carvalho,
.João Chrisostorno da Silva Vrlozo.
1\1a1l6 r Maria V:t~
l~ra\"(), José l\laria de Ma(;('tlo l~nllv':'a f' Vns('olK.'t!IIM.
alva.
dor de Carvalho
A5~iz. J()~é Cll~todio (lOnlC'ti, Pardo Lop s·da
l\latla;
Capitl\es
ele lllfulIlel'iu,
Francis('o
Yictorino
de \'"ascon.
rellos,
M anorl A I,'rs ('lra\·"s.
}<'ralíci,co Xa vif'r de OoU\·êa',
Joaquim Borge~ Medclro'i, Jn:1O José de Ahrf'1I .Macllado, An·
tOllio Maria Macedo Todclln Forjltz , Joaquim Maria Beltrão,
l~varisto Simplicitlllo,
TllOll1a1. TLcolonio
Sousa Pimcntcl,

ue

( 3 )

"

•..

'Manoe! Caetano de Almnlla, JOllO Maria Pillto,
José cln Silvh.
Rodal'te,
Luis Pinto,
Jnronirno
Oou\'êa Sarmento,
Antonio
l\]anOf'l Ludovice , Ricardo
José dc l\lorncs,
II gmtinho
José
Vaz Carapinho,
Manocl da Costa de Sousa Mfl('cdo • .Ma1101.'1 Bernardo
dc Macedo,
Francisco
l\laria H07ado I\Iete1l0,
Ifrancisro
de A ndrade Corvo de CH filões; ('''l,i 1ão Governa(]or de Miranda,
Francisr-o Luiz d!' Souva ; Cnpitlío da GII:ur'lj,çr\O da l lhn da Mudcira , João Vcr issimo I ()I)('S VUgl1l1de"
yallitiies
do Exerr it o , A'nt o nio liI! ('C! ( S dr ~o\l,a •• Im<>
~\lIt01l10 dcAbreu ; Cnpiriio do I hra mnr , ]\1;1110 C I (Jued(·s Qllinhonos ; Capil;1O de Vetcrânos , Antonio Munocl ele J\(,(!t'iros Feio;
Capit iio Reformado,
Jo~é Joaquim
de Azr-vê.lo ;
Capitlio Rcfurmado das r-xtinctns
Milicj,15 dn Ilha da \lnd!'ira,
Domingos José Lobo dc I\lattos;
('alJitf,o Graduado
do Ultranrar , P(~dro Fernandes da Silva; Capit:tn Gl'adw,do do ]~xcr('ito, Jose' Leite Pr-rcira ; Capitão (~t1:lIt(,1 Me"tl't! de Uaval la rin ,
João Baptista
F<'rI'eira dI' Figw·ircdo;
('apil~o (.,;lual'lt'l Meillre
(lo Exercito,
Vicente José Estcves : Capituo Pag ndor , Jns(: de
Oliveira Dias; Cirurgino Mór, ~Ian()cl .\ IItollio dI' ~á; Cirurgião l\lór de Yetcrânos,
Gerardo José da Cllnbn.
TCllentc de Eng~nheir<JS, José da ~il \'a elo, Anjos; p. itJJ('iros 'f(>nentes
de Arlililcria , Jacinto Dias Pereira r A IJtonio dos Slllltos B('IIns;
Tencntc de Artilheria,
Ajudante do 'bem da Ilha da Madeira,
}"rancisco Jósé Rcqupira;
'fcl\f'll{es til' Cuv, llHria,
])omilll!os
José Teixeira,
S...lvador Ferreira (;0<,1110, Ago~tinho José 1'cH'ira,
~Ianocl Antonio
U(>gueiras,
l'rarl(:isco
IIntonio Jor~e,
Antonio Joaquim
Durão,
/I. n elmo José Ferraz;
'j'('noJtes de
lilfantt'l'ia,
Jo é Antonio Go<>lhb, Luir. AtltOllio dc Soma Cue-des, l<'ranclsco JorlO Gato l"eruandrs,
Francisco
IIntonio de
~á, 1\1anoel Antonio Alvcs Oord('iro', l\1al'MI dI' 1.(·II'OS, .I05é
)JOClWffi
Trigo-o,
BNnardo da~Silvcira J\7.e\êdo, T'l'allciscoPinte; TenclIle dó Exercito,
IItllonio LU1Z da CUllhll, Plal'idoJóaquim Pinto Serra, Frnllei~co de Pallla ~errào, Jpão ,\ ntollio
('OIrêct
; 'I'ellcnlcs
de \ ptclânos,
José J(laqllim de Qupirf'ga,
Antonio (joll'i;'a
'oulillho,
AIlt0uio JOEé HrulIdrlO; 'j ('I'el,tes
Ajlldante~ das c.\lill('ta~ ,\lili('ias,
Antonio Jose ~(,nrcs, Joaquim
J(~:;{! BnNkira,
Antol.io .Ios(( Barbo"a,
JOl qlljm 1\1uu('(d de
Qll(·iro?, .JOttO ATI1onio ele Almeida,
Frm;ci~co ]\'olloel da POllsrea i Ajudante da~ exlinclas .\1ili('iu~ da 1111adl' l\lndeira, .'oa ..
'jlliuJ José LolJo; 'I ('llenlc do l Itrarrnr,
Jol1o l\l.r.Jt(l('o1da Cu11lln Lousada;
Tel pl1l('~ do cxlinclo lhtlllllão
c1~ Arlilh('Jja ela
111 da Mnd(·ira, Policurpo Antonio Tl'ive5, Luiz 1\1 »Illlclre
N_,. iII PC,;t,ill:1; T('I1('l1tC5 Graduados ('O t:llran ar, Jose de
II,
oe) Hodrigue
da Costa;
TCIlClltc Quatcl
Mcttrc
do 'U11l8Ular ~ Jonquiul Anaclcto Picall

n.

'St'~'l'l()
T«-1p.'1te rl<" EIl~l1lJeirn;;,
Casimi re Xa vier de ,\ 7.p\',~do
U.H~alho;
S,~~IIUdOl)
Tcuentcs
de A rt il horin , J()~I'::-;;Ivt'rio da FOII.seca,
Jn(tO
'~"POdll{{'(,I'O
dos !-ia I tos: ~.o Tenente do exrincto
H,ltalhào
da filia ria :\1adeira,
Aulooio Corrêa BitlI'IH:ourl; \1.
ltcn1s de ('uvall11r,a,
Maun'" J""c da ('III<lIa.
Antonio
Fialho,
JO,lf'I Alltoll]
) í'el):eil'u Ie C"rvalho,
;\1<11111'1Lili 7. • l\1allnel Pereira
J\i iuruo , Alltnlli, .lo,e do ,\ oracs I l\l<lI!ofo'll'in's Machudo,
Ale,",;,1111'(' J ,,,é B ,1P,'ho de \'","cnlll,(·llo,>
c 1\ pilo 1'\1,,110; :\orolll,a.
JI' \0 Mallll,,1 ci" 0,111:1, JIl~1' de !\lcl,t;"llh:ll's ,\j('lll'l(';
Vill<l~h()n~ •
•1) é \Ive, Fn·dp i('(I, ,I"aqui!!l de :-':0 u-a '1':1\111'(':\, Carl.» lrl' ,\blt'U
S(~t:(); Allt'rcó de l nfa.ucrru , t\ulolliCl DoroILIYI,
Luiz AUg'lbto
1\iay, JOLO .lo,,; de L ,rpIlU, ,J"ún l\lallot'1 da ,lorad<l,
Francisco \IVl'~ Falcllo,
'\dtllllio
1<'('llx I{,du·ir" C!Ja\('~, ,lo"'1llill1 A'Iaria UI' n,) I,\'(\a., t\1arlim
Cnrn~a de ~ll :\ tloll('~ L('al d(, (J IISW ào ,
('arlos José da ::-;!lva •• I()~c t\l '1Idl'6, Frdll('i~co de Sousa Vahin ,
.Fraucisco Carneno
1I1)111l~ill, JIl~é "l'ei xr-irn PiIlIO,
\lIlolll(,) 'l\·i:>'l'lra (~c FIg'llciri'd,),
Joaqllllll J()~(; de Sousa,
Fl'itllci~co J()~é da
C ..sta, M,IILOPl Pllltll de Ca"lro,
Bel'llilnln ('mlJei,co
de .\ llllt'ida ~ \ Illo,';,) Vale' lã 10 .sOII:''' (~tia:.t ro, LilÍ 7. To reato de Vasl'olJ:
('"tios,
llc)1I1'~._~i<)
·"'"l1l"
da l'''llsecu •• lo3'é i\Juria Lopes Hdwi.
·r()~ {~oI1lt's UI> l{,cJ') l\lain,
.loúo Cario" I.nho AJasclIl'('lIha ';
Alferes do E""I'Clto,
Jo!t" :\lal1()l'I (lolllt's;
Alteres Jo lJllmllwr,
Jo.nJllim
\""'Ihlo
Ll',l<·Pen·Hu,
\lull{)1!1 da FOlb('C(l !-ioarc,;
AI.
-fft'e d
V ,'tpn"111":l, ,\1111101'1 da Silveira Uutclho,
Mauocl Llli3
iPlUicula, J<>ôn,\l..tl'tllll> da lb"uwp<;au.
~c('retaria
dI' E,tado dos iTpg'o<'ios da r:llprl'l'l,
e'm 27 de' FC've-o
ciro J.c lU~G.
i"rwLclscO Àw;icl' 1/eITtl1'a, 'lCllelltc CoroueJ.

=

-*--_..;.
'.LiCC11.fUS

concedidm

por fI/(lfit·o de moleJilia "aw OJjciacs abai~.
deoLlJ,ru.dos,

.-

Fm S(',,~s,íodc 18 do 111C~ passar/() •
..Ao Tf'nrllte C\H,)llel dll Jll'gllJ,('IJtO de C"çudole,
N: õ, rilil'pc
C()r!C<t de !\H~b(JI,ila, .(',.~I'III{l dias J tUiI ,I' Iralar,
L,m SClisrlO de ~-2~ (i() tido mc",•
.Ao Tenente
00 1'I'~I!lle"lo d" 1111', iiI ena :\-" IB, José Pinto ela
'Co~la.
~r.lIlU Jl<l~ 1,U1U coutllllHlr
u trutu.l'-~e.
Ju.c Jurge l.uu.

=

Estú

cOllforlllc.

SECRETARIA
,

DE ESTA DO DOS NEGOCIOS DA GeER.

ItA,

EM 8 DE MARÇO

DE 1ü36.

.'

ORDEM DO EXERCITO.
Publicaâ-se

N ..\0

DECIU';

,

haja

ao Exercilo

exigindo

o hern

do

um cunt ro dc Cornmando

Scrviço

os seguintes:

ros.
, que no Archirclago

dos Açores

isso que em virt.udc das
difrceis cou-muniuaçôes
entre
do mesmo Archij-clago
este
centro he ruais iluminai
do que cffectivo
para o serviço e discipliua
:
Hei por bem ,que,
cm quanto
circunstnnrias
particulares
o IJtLO exigirem,
cesse de haver
um General
encr rreg:ldo
do Governo
Militar daquelle
,\rchipdago,
e que cm \'('1. disto hrjo em cada urna
das I lhas,
onde fur necossario
, um Governador
l\Iilitar,
em difel ta corrcsponrlenc ia com a Secretaria
de Estado dos l\egocÍos do.
Gúerru.
() Ministro
o Sccrct ario de E~tadodos
Nego('ios
da (;111'1'Ta o tr-uha assim entendido,
e faça executar.
P;H;O das I \'ce~,idalcs , ci rico de
arço de III il oitocentos
trinta e sois. = !tA 11\ lL\.

= José

J07'ge

~Iililar,
as Ilhas

.

1'01'

J'~

LOltTCÚ'O.

A cb'aIId,)-se ex t inct o p0T Decreto da data deste o Jogar de {Tovern ador Militar da Provincia dos J\çorcti: Hei J or bem exonerar
do mesmo

Governo
o Barào
ele Cacella
, Dando-Me
por muito
pelo hcrn qm: desempenhou
a quelle serviço.
Ü Ministro
rie Estado dos 1Tcgoeio:l' da (;ue1'-ro. o tenha assim ene faça executar.
Paço das ~cces5idades,
em cinco de Marmil oitocentos
trinta
e seis.
IL\lI
11.,\. = José Jorge

Sutbkila
c Secretario
tendido
ço de

=_

Loureiro.

Por Decreto-de Q~2 do mC/l ]'roxi/llo prcterito,
Ilcb inuuto de; Caçadores 1 r,. :3.
o CorollPI elo IlegilllcnLo
d~ hrauleria
... 18,

Coronel,
COlf(~a de .J\le~qllita

Miguel

Pllllclltl·!.

]>0/' J)eIJ"do de Q,l do dilo me ...
j>c!!il/lcJ/to de Jllfalllcria
N." :lo
da C001paIJ11ilt
t\tiradorc~
do 12.° HaluJh~o,
o C'apittlO
do Hcgimcllto
de- C[H a(~ores 1 .u 3, J;:cilllbo "osé I1ypoliLo.
Por l.-eCH[O de Q{; do dito 1rel.
Rfgi1l/Ct.lo
de h~rn/l'el'ia N.o ?
Quartel ~Jestre, o ~argpnlo (~(JHrI('1]\-lpstre, João JacinLllO Tavares.
Regimento
de JlI}'antcr'ia l\.u 4.
Alferes,
o 1\ I:eres do Ht>gimer.Lo ele lnfulltclia
1\.0 7, Casimiro

.
CllJ)itiio

ue

acLano

de O!iycira.

"

(! )
~." Seogâo do Eoieroão,
Capitão,
o Capitão do R(>gimento de Iufanteria
N.- 8, Thomas
Corrêa Lei tão , que foi julga'do por uma Junta de Saude incapaz
do serviço activo temporariamente.
Por Decreto de 27 do dilo me,;.
Regimento
de Infarüeria N: 18.
Cirurgiüo Ajudante,
o Cirurgião Ajudante
do Regimento
de Cavalluria ~.o 4, Lniz Antonio Nogueira.
Por Decreto de !! do corrente mcs-..
Governador
1\1 ilitar interino da I Ilia 'I'erccira , o Coronel Joaquim
Zeferino de Sequeira.
Cotnrnundante
do ,BatnllJtlo Provisorio de
Lnfantcria , destacado na mesma Llha : sem que por isso deixe de
continuar -a comlOandul' o mesmo Corpo.
POI' Dec ..etos de 4 do dito me;!,.
:3. a Secção do Uxercito.
'fenente,
O Tenente
do Regimento
de Caçadores N" 3, Candido
Auzusto de Oliveira Pimcntel , pelo haver requerido cm ('OJl~C·
qtleoncia de molcstia , que o impossibilita de poder continuar agora no serviço acti voo
.Capitão
da 2.1\ Companhia
dc'Veterânos
da ProvinC'ia da Extremadura,
o Capitão de Vetcrânos , JOtl.O Nunes da Costa.
Por Decreto de i) do dito me ...
Regimento
de'Caf:'adores N: 3.
!l'cnente, o Tenente do Regi monto de Lnfanteria N" 7. Joaquim
Jose Alvares.
.
Por Parlaria de 3 do corrente me..:.
2. o lJataütâo Nacional /IIovet do Porto.
'Dcmittido
pelo requerer,
ai cgando motivos attendivcis , o CapelIào Antonio Alves de Sousa.
Por Portaria de 7 do dito mer...
1.o Batathâo Nacional Prooisorio de Lisboa .
.Tenente,
o 'I'euente do cxt iuct o .1..' llatalbilO Nacional
MoveI de
LIsboa, Antollio Lllir.ltt·lwllo.
2. o Bataihâo
Nacional
Prooisorio de Lisboa.
Tenente , o Tenente do 1. Butalhúo Nacional Pl'ovisorio de Lisboa, José Maria da Fonsêca.
,
U

___

l"'......_ ......

POH,rAIUAS~

=

Mlnisterio da Guerra. = Q.1l Dirccçâo, = Q.& Repartiçâo.
'ft'lldo srdo muitas vcze, rctllC'lLida:. pore!>tcJ\Jinistt'rio,
requisiç
s
I ara cOlwcrtoi de armas dos .Batalllocs Na eiollut's M óveig, Fixos,
( Provl!>Of!OS, c não cSlanclo o g-asto, que rn~ o Estado lJe-;tl'S CQn(.crto~, de modo alguUl em harmonia
com o que di~}lendeJll cm

( 3 )
8'immlant~ crmcertos es Corpos de primeira Linl1 ...: -Manda Slln 1\'1'a.
ge,tade a RAINHA
lembrar aos Comrnandantes
d'aC"Juel1es Corpos, que lhes cumpre empregar todo o zêlo na conservação
dOI
armas, e ura i..objectos pertencentes ao Estado , que Ihes estãoconflados, e pelos quaes são immcdiatameute
rcsponsnveis ; f' outrosim
que os mesmos Comrnandautes
remeltão quanto antes por este Mi.
nisterio IIUla relaçâo das armas, e outros objectos , que' estilo n seu
cnrgo, com designação
do estado em que se achão, Paço dns Necessidades , cm 2 de Marçn de 1836.
José Jorge Loureiro.
MinistNio da Guerrn , = 2." Direcção.
= 1.A Hepan içào,
Maudu Sua MaW'stadc a nA L 'IlA que os Otliciaes Heformados ,
em Cornruissôes de S('rvi~o 1\1ilitar , continuem
a ser abonados dos
respectivos veuci ment os pela Contadoria
Fiscal da 'l'hesoumria Ge, ral das Tropas, desde o primeiro de Janeiro ultimo, e cm quanto
durar o seu exercicio ; devendo o respectivo Contador enviar a este
li uiistcrio rr-laçoes de todos os que esti "Nem nest as ci rcunstaucias
,
a fim de se fazerem as convcnir-utcs
com municacôes
ao 'I'besouro Publiro,
para a lli serem ('XclUlUOS do referido abono,
nilo obstante
}lf'rtt'llccrclll á classe dos Reformados. Paço das Nccessidades , em
-4 de 1\ arçode 1836. = José Jorge Loureiro.

=

=

----..,_

Sua MOI;C'stade a RAl~llA

Determina que as prac:as abaixo'
na .Academia de Ma r inha , c
na de Fortlflcaçào
'Artilheria c Desenho , recolhâo aos Corpoaa
que perteur-cur , pelos motivos a cada lima declarados;
praticandose com ellus o que dispoe a primeira parte da Ordem do Dia N,"
9, de lá de Fevereiro cio anno proximo prel('fito.
P1'GfllS 1Iwt1'icutada,~ no Academia de l'dúriuha.
O Soldado do .llutalhtlO
de 'Sapadores,
Ignacio
Baptista
Torres
~;irào, e o Cubo !\spirante a Official do Regimento
de J ,.fa 11teria ~.o á, Jacintbo José Pereira,
por terem 'sido rcprov~dos
no e:-.nrne de l\rithmetica.
~
Os ~oldados do Q •• R('gimento de .Art;lberia,
Ma 110<"1 Ftllginu de
~ollsa (j irào, e 1\lanoel José Domingues,
por terem llIui~ de
vinte I'ultus não justificadas.
O ::'-cgulldo ~argcllto
.i
pirnntc fi Ofrteial do mesmo Regimento,
Fnl~clBcO
JObé l~e'J:r(>iJ'a Dias, por tpr ~lais de ,e~scllla.ra~tus._
O Atipll'antc fi Ofllcwl do Batalhào de' ~arnnorcs,
.J()~e(.alldl(]o
de ~equcira, e o Soldado do 3." llatalhao Provl~orio cle Lisboa,
Aué\'u to Carlos ela Costa CUlJlarate, Jlor Ilaõ frequelltarem.
PmraIJ lIluh'iculadas na Acudelllia de F01·tijicaçeío Artil/te? ia e

• desiguada-;

, c que

se mutt icu lúrjio

Desenho.
O "1 f(· s do ReO'i nlento de I IJ fanteria
naude , e
,R:;pieulltcs Q onkiaes;

N.

o

6, J\.T arros

uo .uutalll,lO

.\ nt onio Fer-

ue ::;,'pauon:ô f

Jonõ José ele Sá Ozorio de Brito;
e do Regimento
de Infanteria N." 3, Manoel Ignacio de tirito,
por uào lerem applicaçaõ
nem aproveitamento.
O ,\ll'eres do 1{(l;;ilOenlo de Infanleria
S: 7, Francisco de Sales
Machado , por ter completado
trinta faltas sem causa.
O Alferes do mesmo Ht~gimel1to,
Bento Jt:5é Mllrqu('s,
por ter
completado
ciucoenta faltus.
Os Alferes do Regimelllo
de CavHI!aria;
N." b , Aní ouio Gnedes
Vclhegns
Qnillhones,
e do H"gimc ito de luluuturiu
N," 4,.
Balbino José d\) Barros, por terem já concluído o curso da Arma
u que ultimamente
se destiu.i ruó.

.)1<'---

LlCc1l1G

concedida

por

tnotico de moleslia (lO OJfieial abaixo
declaro-lo.
Em Scesâo de Q(1 do me::. proximo passado,
Ao Tenente Coronel do lte6'illlento
de Lnfu utcria .\," 4, Antomo
Jo~é Silveiro , sessenta dias pam cout inua r a tratar-se.
X,-~

Licenças registadas concedidas (lOS Officiacs abaixo indicados.
Ao Capuâo do I{Pg'IU)CIJto de Cavnl lariu N." .j, Feruaudo
Cabral
de Lemos Calhe i ros , seis rnczcs.
Ao Alferes do Regimento
de Iufanteria
K." 7, Alexandre
'feire
da Silveira, quatro IfIt'zes.
.
'
Ao Alferes do Regimento
de [nfanteria
l\." D, í'dieiâno
da Fonseca de Castro c Sola, um mez , <ll.e teve priuci] io CUI lü de Feverei r o prox imo passado,
Ao Tenente do Hegilllellto
de Voluuturlos
da Iluiuha , Joaquim
Alves Pereira,
dous 111('7.0,.
Ao Major de Veterúuo, da Provincia do ~]illho,
('ncli'tno Jo~é <.la.
FOlhecu,
proro'Fl\,ão por UIll lIJe;('
Ao Cupituo da Õ." Cnl1lpalllda de VdNÚllOS
da Provinda
da Extremadura,
Bento ..lo:A D,J(lrtc,
\'int.e t!l:lS.
Ao Capituo
servindo de l\1aj(ll' do 1J;ll<lIIt~1O l\l!('ional l\1( vaI do
Bal'cdlos, AIllQui,) de V'b('()lIcell(,~ l:3allJeira do Lemos, UIll llIez.

---~---

Declara-se gue,a lie,'nça J'('g'I:>ll1da th~ c!,)Us mezc's, cOllcedida pela Ordem do Exercit0
: l~), dG Q7 de ,\lain do allllO proxiulo
passado,
ao Major de \'etcr:tnos
do .\lillho, Cacliino .Jo~é ~H FO!lseca ~ 6 qll~ hoj-c tõe lhe proro-\,U, deve ser coutada
do dia 7 de
Juuctro do presente unno, .cm que principiou a go.a-la.
José
Jorge Loureiro.
l~,tá conforme.

=

SECR]~TAIU:\ DE ESTADO
JtA.

DOR ~EGOCJOS

PA GUEU-

E~l lL Dl'~.MAUÇ'O DE 1036.

ORDEM DO EXERCrfO.
Por Decreto de 8 do corrente mel:.

A

Lferes Ajudante da Torre de Outiio , o 1.0 Sargento de CavalJa_
na, José Vena ncio da Silva ]{pzado, «rn altellçtlO aos seus soffritucntos , e longo tempo qU(' esteve preso !ela Causa Legitima.
Alferes Ajudante da Pra<;a de \Tilla Real de Santo Antonio , o Sargente Quartel Mestre do extincto Dl'positoGeral'de
Hecn'tas,
Frederico
Carlos Garcia,
em a ttcnçào nos seus soffritnentos , e
tempo de prisão pela Causa da Legitimidade.
Addido Ú l.a Companhia
de Vetcrânos da Provincia do Douro,
o
Tenente de Cavn llaria , Severino Gaspar Inverno,
por se achar
irnpos ibilitado de continuar
o serviço activo, em consequencia
de ferimento de bala que recebêo em combate.
~
Addido Ú Co mpanhin de \Teteninos da Província dos Açores, o Tellt'lIte
de Lnfautcria , Antonio Francisuo deAlmeida,
por se achar
impossibilitado
de co nt inuur o serviço activo.
em consequencia
de feri mento de bala que recebêo em combate.
Addido á La Companhia
de Vetertln05 da Provincia do Douro,
o
Alferes do RcgimenLo de Infanteria
N," 7, José Augusto Carneiro, por se achar impossibilitado
de continuar
o s rviço activo,
cm couscqucucia de Ieri mento de bala que rccebêo cm combate •
.Addido Ú 2." Companhia
de \ cterânos da Proviucia do Douro, o
Cap: tão (~Ilnrtel Me~tre do Hegllllcllto de Infanteria 1\" 6, Francisco José Ferreira,
que foi julgado incapaz do serviço activo por
uma Junta de Sande.
Por Decreto de 9 do dito mes:
00 pellâó da CapeI la de S. Jorge, dependencin da Praça de Elvas,
o l~gresso, Cacttlllo Joaquim de Curvalho ; Visto dever-se consi-;
dera r vago o dilo Joga r, por se achar cotn prehendido nas disposi.
çôcs da Convenção
de E\ora bJonte,
o P~ldl'e, Lúiz Jacintho
de Almeida. que o exercia.

---*----'

\la l\Iage~tade a nA 11\ HA Foi
cnida l\1andar dcclmnf Aspiralltc a OffJcial, por se tcr para isw habilitado
na COllfOlllli ..
dade do Arligo 3: do Decreto
de :30 de l\ovullbro
(lC 18:32',
J<'crnando Alronso Teixeira de Carvalho e Samraio,
Soldado do
cc,Cayullaria
N: 6.

n

(~ )
PORTARI,\S

...

=

•

M'nistcrio
d i Gu-rra.
1." Direcção. = Q.~ RC'parliçãô.
;::=
S-lit .\1 q'c;tadJ
D.!I.el"lllina que o 1\11<'rc5 do cxt incto Ç.!: Rogirnento de l nfuu terr.i Li~t!ira da It\l\ll,\,
FrC'ul'rico Rarnes , seja
cousi.lcra ln na :l.a S'cçlo
do Excrcito , {' como tal pago pela The50 Iraria
Gera] dI; Tro -as , por assi m lhe compelir,
cm virtude
do rcspecti vo co nt ruct i, P 1<;'0 das Necessidades,
em o 1.. de Março de 1U;16.
Josi .Jurge Loureir o,
Miuister!o da U icrru. -= 'L" Direcção. :;= 1.a Rppnrt.iç:IO.= MaIl'P
da S ta Ma:_;-esLa,le a
r~nA corn muuica r ao Governador Militar
da B -ira Alta,
para o
constar ao Capit âo cio Regimento de
Lnfauí eria 'I: 12, Luiz de Sá Osorio , CjIlC Houve por hcrn acceitar
a.
genero~a offert a para as urgencias
do .Estado,
que o mencionado
Capitãq acaba de fazer da quantia
de quarenta mil reis , que lhe
competia receber na distribuiçâo
da sornma concedida ao Corpo, para supprir a despezn d05 uniiormcs ultimamente adoptadcs ; e Manda
outrosirn a Mesma
AU;justa Senhora que aquellc General
lhe signi ...
fique, em Seu Hea] Nome" quunto Lhe foi agradavel esta derno nstraçâo do seu patriotismo,
Paço das Necessidades cm 11 de Mqrço de 1836. = .José Jorge Loureiro.

=

n. \

Licenças

concedidas

por

raZt~,.

--*-

motivo de molcstia aos Dfficiacs abaixo ,
declarados,

Ao Governador Militar da. l'ru~a de Mertola , .rosé ManoeI da Pouha , trinta dias para se tratar.
Ao Tenente do Ite'l"ill1enlo de Infn ntcria N: 1 , Manoel de Almcida A í;evêdo e Va5collcellas,
sessenta dias para couti nuar o. tratar-sc.
Ao Tenente do Regimento
do ('nçn<]'\TeS N: 3, Cnnuido Augllsto •.
de Oliveira Pimcntel , tr():; rTICZCS para. cOl'llillllar a tralar-se.
Ao. Capilt',o do Reóimento
de 11Ifanteria
t\:ó, JoséMariaGomes,
tres mezes para gozar de ares patrios.
·x,·_--

•
Licença 1'egistada cOllce(li.La ao OjjiciaJ abltlXO indicado •
.Ao- Tenente de CavllllalÍa,
.José .lacob de Abreu,
qllatro mezes.

---*---

De~lara-sc qlle a licença registada,
concedida
pela Ordem 00
ExerCito N: 17, datada de 8 do correnle mez, ao Alf('res do Regimento de lnfauteria
N" 8, I"clicilJno da Fonseca de Castro e SoJa, he po~ tem po de dous mczcs, c não por 11m mez, como se db ...,
5~ IlIl refenda
Ordem. = José Jorge Loureiro.

Está cenforme.

o

Chefe da l.a Re'[lartiçâo.

N.O 19
'snCRHI'ARl·\

DE ESTADO

!tA,

E.\1

.Q~

DE

DOS NEGOCIOR
MARÇO

DE

iuse.

nA

o·unn.

'ORDEM DO EX.ERCITO.
Por

C

Decreto de H2 do corrente mc;:,.

Regimcnto de Intantcria

N.

o

5.

apitaõ da 2,IL Companhia
do j. o Batalhaõ , o Capitaõ do dito
Regimento,
José Maria Leal.
.
Capitaõ da 5." Companhia do 1. o Batalhaõ , o Capitaõ do dilo Regimcuto , Joaô Manoelçde Torres.
Addido ú Q." Companhia de Veteranos da Provincia do Douro, o
Capitaõ do Rczirnento
de Lnfanteria
N." 9, José Moreira da
~ilva.
o
Reformados na conformidade do Alvarú de 16 de Dezembro de 17nO,
o Tenente Coronel Graduado de Infanteria
das Ilhas dos Açôrcs,
Joaõ Silveira Machado,
e o Capitaõ de Artilheria do Exercito,
Antonio Jo é Alves.
Reformado na fórma ela Lei, por ter sido julgado incapaz-de todo
o serviço por uma Junta de Saude , c naõ estar nas circuustancias de passar a Vcteranos , o Alferes do Regimento
de J nfantcria N." 10, Antonio Augusto da Silveira.
FOI' Decreto de 16 do corrente me".
Regimento de Iufontcria N. o 9.
J
"I'enente , o Tenente do Regimento de Iufantcria N. o 13·, Antonio
• Ribeiro de Araujo.
Regimento de Tnfanierio N," 18.
Tenente,
o Tenente do Regimento
de Infanteria N.o9, Joaô Soa ..
res Pinto.
~

3.a Secçaõ do Exercito.
Tenente,
o Tenente do Hcgimento de Iufunteria N. o Q, Bernardo
Homem da Costa Noronha,
em consequcncia
do seu múo estudo
de saude,
:Major addido no Corpo de Veteranos da Província
do Minho,
O
Major addido ao Corpo de Veleranos
da Prov incia de Traz-osMontes , Miguel Antonio Pachêco.

-.'---

Mageslade
a HAll nA Foi Servida Mandar
declarar
AsL
pirantes a Officiaes as praças abaixo mencionadas,
por se te~
) em para isso habilitado na con formidads
do Artigo 3. o do Decreto de 30 de 'ovelllbro de ] 8;H.
l'iliplH' .loaluim de Sousa Qinlella " Soldado do Batalhaõ de- Sa-

Sua

p~M~.

*

An~onio Augusto Lcaõ , Anspcçada
do 1.. o Rogírucnto de .Artilhe ..
na.
.
D. Pedro José de • Toronha, Soldado do Regimento
de Cavallcria
~.o
1.
Guilherme
Swart., Furriol do Regimento de Cavallar a N." 2.
Augusto Cezar Saraiva <la Fousêra Cout inho , Cabo de Esquadra
do Hegimento ele I'lrulJLeria
'\f.o Q.
José Corrêa de Frcitas , Cabo de Esqnadra
do Rcg'imento
de lnfauteria 1\.0 .1.
Fn~ IIci5~0 A I1~Ollio de Carvalho, Q •• Sargento do Regimento de lnfuntcria rv, l~.

---;:"--PORTAIHA.

=

=

Miuistcrio
da Guerra. = I. .. Dirccçaô,
.1." neparti<ju·.
Sua Magestndc Dcteruiiun , que o Capitaõ nddido ao Regimento de
Cavallaria .. 0 1, Munocl Z1lpi, seja considerado na 3." Sccçaô do
Excrcito , C. como tal pago do respectivo
soldo pela Thesoururia
Geral das Tropas,
por nHO Ipr contracto,
c ser Emigrado Italia110. Paço das Nccessidadcs , lG de Março de lI3:Hi. - José Jorge

Loureiro,
--:---,~-

'Pnblica-sc

,

.

ao J.;,rc>·cito o segtdnte:

OFFfCIO.

=

1." Direcção.
= 4." Repartiç:lO. =
pnssar ás miIOSd(!V.Exc.":
para seu eon heci 111Cnto , e errei tos con vcuicutcs , a i 11' lusa Rei aç~ o ,
assignada pelo Tenente Corol1el Francisco • avier FNrcira, Chef'
da L." Hepn1'lil;ào da l ." Hlrecç:io deste 1\1ini,terio, interinalucnl
encarregado
(lo expediente dn referida Dirccçáo , dos O,lliciacs, que
até
dat a deste se tem podidonrlrflr
como comprcheudidos
no Decreto de Amni.lia ~ da{ H10 e!<-<27 de Ma·io de J·83 j" (' aos quacs e
devcr:i(abl')nn.r dc~dc a dnla do referido D crelo.a
metade do Soldo, que a Taril'a de 17~)O caucede
{IS suas Palentes
legitimameute
adquiri:ln
• conforme
o dispo. lo 110 Decreto <;le Q3 dI' l\hio de
1835, <l(~vclldo caJa Ull'l dcllt's residir onde p'()r e I. ,Mini'! rio.lhe
for deterlllinado,
o que pOl' ora vai dedurado
na r.!ft!ridn Ite!nçao;
(! de louas
as alteraçoes
qlll'OC(,ol'f('rcm
n f'('speito ela rcsic1encH\ (lestes OtliCiOI', e de outros qllce~L('i:lo elu id'nl\cas circllllslanGins,
for.ci a'.
Lhc! li' compcl oles i)arlicipaç(w;;. ::= De05 Gnarde a V.
B:c.·, Secretaria de E~lado dos 1'.ecro(·io$ da Guerra, em Q~Jc
.M arço de 18:Hi. = J II til. o C EKcm: ~r~ Francisco .Antonio ~c Cjlfu1. Pil· :.:::; J<>sé JO1'g~ 1.lIm'ciro:
, Ministcrio

tllm:

é

á

da Guerra.

Ex l1'l."Sr.=

'I'cnho a honrade

( 3 )
Rêlaçâo , a que se refere o Officio desta 11I('~ma data,
aes , que se tem podido apurar como COlJ1}lI'( héndidos
, de :A1I1nistia. datado de! 27 de :Maio de 13;34,.

dos 0ffici~
no Decreto

Marechal
de Campo Gmduado , Augusto Pinto de Mornes Sar ..
mente.
.
Bri"'::l~l('iros,
Visconde de Molellos,
D,' Ahnro
da Costa de Sou,,~de Mc ccdo , :Antonio Ta are5l\la I(',,,i • Diogo da Cnnh., Souto Maior ; Brigadeiros GruonDIJo,;, Co ndc de S. Lourcnço , Joaq Iii III H.ebf\lIo da Fons.!rn I ozado ,
~
Coronel
de Engenheiros,
Filippe . cri GOI:illO: Coronel de Artilh ,ria, .loaquirn José da Cruz;
Corollei~ de {'avaliaria,
1\ ntonio
<las Povoas de Brito Continho,
Fnlll('is('o Elizi:ll·io de Cárvalho. Visconde do Hcal Agrado;
Coroné is de Infanteria , Franci·co Joaquim Pereira. \'alentt' ~ .Ill·,!ri<Juc Pinto de Mesquita,
.Antonio Joaquim Rozado , João de (joll\êa
Ozorio;
Coronéis
do Ultramar,
Duarte de 1\1ello <la Silva de Castro e Almeida)
Rourigo Luciano de Abreu e Li ma,
TCllt'llt' Coronel de Artilhoria , Joiio Antonio
da Costa Sih'a An-.
t uncs ; Tenente
Coronel de Cavalluria , .10:10 Marcctlinó da Costa; \.raujo e Sousa;
Tenentes Coroueis de Lnfuntcr in", José Cardozo Barba de Menezes Carvalho Fonseca e Vusconcel los , Luiz
de Azeredo Pinto., Jojio José Doutcl , Antonio, José Dontel,
Francisco
José l\lontl'iro
Pinto d Lacerdn , Frn ncisco Nunes
ti.e Andrade,
Joaquim Jo'(: PilllC'lltd.
l\lartiullo de l\lagall,ães
Peixoto; Tenente Coroncl Chaulwdo de Jnfllntel'in.
Joaquim MalJoel da Fonsi~ a e ~ih·a; Tenente> COl'onel Urad'lIado Go\'ernador de Jerollwnha
, Ca ttino Ignacio
de Almeida;
Tenente Co1'OIld Graduado
(JovNnador
de 'astro :Marim,
.Francisco Corl'êa Leote; '1 enl'nte Corond CJ-rndllado, ,1\.1 njor da Praça de A 1lUeida, l\lanoel Jncifltho Urato; '1I'rJcIlte enronel
Graduado
do
l!tramar,
Antonio Jo~é da Bil a; Tellcllt' Corouel Heforlna~o"
Jo,' M'ai"ia ,'offi,ter;
Tenente C')l"ond Graduado
H.efórmado,
João José du :;all's.
)
••
ajo s de EngC'oheiro , A"louio Eli7.l'll Palita de Blllhões • .fosé
Clelllenl
d()~ 'antos;.
Injor de Cavattarin,
Frollci ('O Teixeira
Lobo; Majores de lilfulIleria
l'nlllo Manrit ,I João A nlónio Uebocho, M~l1oel Aurelhino de'MatLos,
Domingos
d S:l Pereira
I minha, Gonçalo Cardozo Barba de l\lellt'zt~ , BertJardino Soare Coelho de Moura;
Majur s do E~ercito,
.João ,\ agC't HusII"'!, João Barboza de M ug-al hi:'lC'S. l\f a !ToeI do
fasei [)lento e
ulllpaio,
Jo~lO Pedro da Costa
oronha;
Major da Praça de
l~lvll' ,Joao
l{'pomucclIo de Mel· o'; Major do Forte da 1\rêa,
Martil lIo J O é ue Pcrné, .Major G oycrnador <.lafuzetl1 , AntomQ
:f. $!

( 4, )'

da Casta Mendes ; Majores do U ltrama r, José Pinto de Arau.o Corrêa , Joaquim Bernardo Alves Pereira de Araujo, Antonio Guedes (~uinholle;;, Viogo José .l\loç<'ll\o da Sil va , Antonio Ikrrwrdo de Abreu e Castro; l\l<l,jor Reformado,
Francisco de Almeida Vascnncellos ; Major Graduado
de Engenbeiros,
Jose Joaquim de Suutu Anila; l\<lajor Graduado
de Ca vn llaria , Joaquim
• José .l\luria de Oliverra ; Majores Graduados
de Infunteria , H,o..
drigo Navarro de i\ ndrade , Francisco Ucbêllo de Monra;
.MajSH Graduado
das extinctas Milícias da Ilha da Madeira , José
de Betencouft
de Vasconcellos
Corre-a de A vila; Major Graduado H:el'ormado, JOlW José de Carvnllio,
CapilrlCS de Engenheiros , João Carlos de Miranda,
Antonio José
da Silveira : Capitães de Artilheria , Fruucisco José de Almeida,
Joâo Alberto Guerreiro , Francisco ManoeICaetâno(]()ljào,
.José da Reza Curado,
Manoel 'I'himoteo ; Capitães dc Cavallaria ,
e Antonio
de Mello da Costa Cardo 0, Vi,;eo{lde de Asenha , Joaquim Nunes de Mattos , Antonio Luiz de Brito,
Hermâno José
de Almeida Valsjo , JOt\O José de Mello , Antonio de Paula Ilornern , Francisco Xavier do Couto, Nuno da (JulIJa Lobo Coel ho , João Galviio Oriuhi , Francisco José Villnres; Capitâes de
Infanteria,
Antonio do Prado Fragoso,
Valentim de Almeida
Novacs , (i'rancisco Maria de Mell.o Menezes c Castro, remando José de Gouvêa , Antonio José de Gouvêa.,
Jo,é Morin Lobo
, de Vi llasboas , Mauoel [gnacio de Bnrboz a, Jos« da Cu Ilha l\IeI.Io , João Antonio Apparicio , Francisco l\lcslre Pessanba,
Joaqllim Carlos de Lima Vihnna,
Fernando de Lima Lobo, José
Alves da Silva,
Joaquim
Maria de Sú, Manod Anlonio da
Veiga,
Manoel Jouà p('f{>ira Cordova,
Bt'rllurdó de Azeredo
})inlo, Manoel Antonio Sobral, 1\1 ig'ut'l da Cunha Souto Maior,
Felix. José de Aguiar,
1\1al]oel de Abreu Madeira,
Antoni0
Pereira de AlmciJn,
Luiz de Figueiredo
"'!'aujo e Castro,
D.
Henrique de Menezes Alarcllo.
José Duarte Pimentcl , D. José
Antonio
de Noronha,
JorlO llonoralo Holim,
João Theotollio
da FOllsêca Quintullilba,
Manod
José Borges,
JOltO Dc1ma',7.Q, Fran<ro de MOI'aes', Antonio
Lobo,
JOflO Cypriàno Ferreilll
:rassos, Ja:illW Xavier de Macêdo,
Antonio da Silva e Sousa;
Capitães
do Exercito,
Luit Anlonio de Carvalho,
Antonio
Huet 13acellur S'o1JlO Maior,
Joaquim
Jo~é Annaya,
Carlos
It~irnundo
Xavier Diniz VilIasboas,
Julio .José de Sá; Cupitrto Ajudante da Praça de Abrantes,
José Pereira da Cunha;
Capiltles do Ultramar.
João Anlonio Teixeira, Jortü Marl ins Pelei, jrlO, Francisco Manocl Ue SOllsa e Castro; Capilão de Velerânos
José Maria Alvea Branco;
CapitilCs Graduados
de Cavallaria,
~r,anciscQ Salco da,Silveira,
Fmncisco, da Costa Dâmazo,
JoZIO

( fi )
Jo.é Dnltisto dr Santa Annn , Luiz de S(l1ha da G~rniL; CapiGraduado A.imlante da Prnçn de Eh'a"
Anlollio José 1:07.3UO; C''1>llll('S (hadllacl0s do ExC'rcito, t'int:lo Francisco
Cuhrita, LUI7. Antonio
deOli~eira;
Ctlpit:\('s ( uart«is 1'\1c:;lr('s, Frn ncisco do Cabo HUllWlho,
Lu zuro da !3iha Ferreira,
Fvrnaudo
José da Silva.
Tenentes
de EIlO"cnlll";ros, Antonio
Paulo Duarte Percira,
Manocl
. Eplfnrno de S';ldullha Machado;
Primeiro, '!'('ll('l,l('s do Artilheria, Francisco José Soares Borges,
Gabriel
Atllollio Franco de
Castro , Antonio Joaquim
José :.'\[1\'i(1", .!()~IO l\ligucd Cot'lho Dorges, Joaquim Guilherme H"bello Pe lharcs ; 'j'<>IlCnt(>5 de Cuvallaria, Bernardo
Antonio
de Sousa , Luiz J\iartill',
.José Joaquim
Fcrreira , Fra nci-co .losc Cubas , Antonio
do:;Salllos Castro , D.
Pedro Mascarauhas
YelasqllC's Sarmcm o , José Gonçah'cs Chaves, Antonio .Iosé de Carvalho , Frederico i\llgl'slo
Burruncho ,
Antonio Luiz Montciro,
Antonio
Vicente Fr-rroira , José Ant onio de Carvalho,
João Baptista nand,!irn
, Mi~l1el José Fernandes, Joaquim
Pedro Salgado,
José 1\ ntonio Pallcada.
JOllO de
8~l C!·ixorro Mexia
Cavola : Tenente
Picador,
,\ ulo nio José
Arnnu
t ; Tenentes
de Jlifanl<'ria,
Joâo Of iva de Cnrvnlho
, Joâo
FnJncibco
Borges,
João nourigues
de l\1DglJlbrl~S,
}'ranciseo
Gomes )·'t'rrcira, José l\'lal'ia 111I<1rco, Joaquirn RodrigllCo
.lHe<.lPiros, Jusé J\Jada
de Salps Pereira,
l\l.ulloel Teixcim
de A~e'""do,
Alltonio JoacJllim
da Silm
Puchvco,
Jo~é B('rlltlldo
de
Ct.r\'alho,
Jo~é Maria dos Hei , João de CM\'ulito H0ZU. Llli~
L,'ite de Castro,
l\lanol'l Monteiro,
.João Pinto de Ma)!alhnes
P(·ixoto,
JoaqullIJ
.Io.é Hallli!C's,
l\lur}()(>1 l\lltonio
de Barros,
A ndn' Plrc (fran.io,
Fr .. nei co l\lunoe! de ('urvnliJo,
Joaquim
Jo~é Pallllt'iro,
Jo"é l\ntonio LOI"c,;, i,\)igIlCI Pinto da Rocha,
VrulIci 'co Con't\t .l\lallo(·1 de ,\hoilll,
Julio'
idig'al <lu Silva,
Polycaq
o Jo~é Pinto,
J\lallo\;1 l\larlios
Corrêa,
Luiz A 1\,('5 Pc.
r('ira, Francisco Hiol:izio
de StiX:b,
FruncÍ,co
Jo~6 de l';ollsa,
l~ranci:)co de Paula Frilg,,,zo, Jo'(: 1'.laria Percira do Cnnalktl,
13,lrlllololl]( II ~a!n7.0r 'J\JO,ctl~O, J\Iall()(>1 .Io:lfjllim de Aralljo,
JO:IO Leite Pereira de .l\l('lIu,
.Joito Alltonio de> .Figueirêuo,
Antonio de Pinho H(,z{·Il<.le, JOPC)lJilll Antollio da Silva,
Manod
'l'1l('ofdo de .\lol.il. I\lnr,'do c 3rilo,
ArJ!OIlIO
da Costa, Jo,(i Maria de i\ Ihllqll(>rql:C',
Fran('i~co d' 1 ,Ilda Corn\t,
Jm;é Maria de
SOIl,a
Hncllllak,
Mano(·1 Pint,j
da ROIa,
.!oito (3011lC5 de Almeida,
Lazam ,\lJtollio
P"s nnl:a, ~imao Allt')f1io de r\lblJfjllPr<)110.; Ajuduntc
de J\lilicia~, .J()~é Pi'Clro da Silva; 'j ell('f1le~ Jo
J:, eleito,
JO(IO ,\ llloflio \ infllla,
.Io:;é Marcelino
do, Salllo~,
Liflo An!flllio 1.0110, .Ioão da Me'<lllila
Plrtl(,lltel,
José (llll.eles
de \' a!(ollccJ!os I l,'ruct 1I0:iO Ell~l:I(ll1io de SÚ) J o~é Conêa de
t110

í

**

( 6 )
Cârvalho ; Tenel1te Ajudante
do Exercito,
João Barbosa de
Oliveira;
Tenentes do Ultramar , José Jgnacio
de Oliveira,
Francisco
Marcellillo,
Luiz Eugenio
Fernandes Lobo, Jacintho Affonso da Silva,
JOSI1Henriqur-s 13ustorf. Manoel Thomaz de Bctencollrt,
Christiâno Jose Gn rção de Carvalho,
Manoel M D ria .Ferrei ra N obre , M unovl M auricio Gomes,
Francisco Antonio Ramos ; Primeiro
Tenente do Arsenal do Exercito, Jacintho
Dias Pereira;
Tenente de Conductores , Francisco Martins Valeute ; Tenentes de Veterânos , Antonio Franco Hoza,
Joaquim Antonio Alves; Tenentes Reformados,
Antonio de Almeida
ovaes , Silverio Paes de Sonde e Castro; Tenente Graduado de Cuva llar ia , Joaquim Ferreira Monteiro; Teneute Graduado de Infanter ia , Antonio da Fonseca Faria; Tenente Graduado
rIo Exercito , João de Moraes Corrêa e Castro;
Tenente de Milioias,
Domingos José da Silva; Tenente Quartel Alestre de Caval iaria , José Fernandes de S. Thiago; Tenentes Quarteis Mestre de Lnfanteria , Manoel Pereira Leite , Manoel Agostinho,
Antonio Joaquim Lopes.
&g"undos Tenentes de Eugcuheiros , Francisco
Gonçallo . Pereira.
Rol im , Domingos Zacar ias dos Santos , José ManoeI Paria de
Aguiar;
Segundos Tenentes de Artilheria , José ·Maria Daeier,
Antonio Carlos de Lemos; Alferes de Cavallaria , José Ricardo ,
Joaô Vicente Teixeira Pôna , ManoeI de Madureira Lobo Prada, Domingos Alvcs dc Olivcira , Antonio Emilio da Fontoura ,
Miguel l\laehado,
Joaquim Augusto Pereira Leite de Mello , ~ebastiaô Pinto de Sousa Coutiuho , l\lanocl Joaquim de S. Thiago,
Francisco de Mello de Carvalho,
Bnlthazar Couceiro da Costa,
~roaõ Vieira de Andrade , Carlos da UCtllla, Francisco de Paula
Soares Brandaô , J'oaô PeclroTavarí's,
Feliciúuo Alberto Cosíu ,
Jonô Malloel de Carvalho Mascarcnkls,
.losé Antonio de-Sequeira Freire, .José l\1nria Figueiras,
JeroJlymo (,ollçnlves de) Santos, José Si mOGbde Azevedo, José .JoH<[llim Barreto de Almada,
.Tosé AiYes.Bralldíto Pilllo de Sousa COlltill!JO; Alferes Picadores,
ManoeI .Joaquim 'folTe',
Pedro Hapozo, Malloel .Joa< tlim Teixeira; Alferes de ] ti f'ali ll'ri a , José 13raz,·Joao
Pirt's Ca~tilho,
]"rucluoso Gonc;aht's Lat!'c, .Rodrigo de A Imada c Castro, SC\C)'i{illo Sillcstre L:lj a, Antonio l\laria de Pino., J()~(: FrUllcisco
Leúte, JO':lóPedloCorn~a,
Jos i COr!'t'>aTavir.t , .Jacinlho da Paz
Ayl'l, .Joaquim AugllstoFort,!Il(1to
de Cnn:dho,
,Jo.aó Ma~l')el
d> Carvalho} Min-ucl Cm'los Barbo~a., l~rallcisco
,1.112Pereira,
DOlllingos Gome~ J<'erreillt, Jos: FNnandes,
_IoaÍ> de Almeida
Guimarães,
Alexandre dcAbreu CastdloBr:llIco,
Aurelio l\nto11 io, .José Lopns
de ~e2ures, A lltOll io Alaria
. unes, José d
S •.T1Jiog-o, José .13cmanlo l'crrcira Uarra~co , .Iosé MOlllt'iro Ri-

( 7 )
b iro Carvalho,
Joaquim
J05t( Henriques Po reira Prasco , 7caõ
1 enriques Bromaô , Manocl de Abreu c Moura , Mune 1 I'creira
da Costa , Joaquim José dc~antaAlllla,..10se
An aro Tlcnriqt es ,
Diozo da Gama Ht>D'o, Guilhenne
Flcckr:co
Antonio Hozrdo,
D. Antonio de MacJ'do, José Eli ziari o Pombeiro , Aut oriio Jriaquim de Sousa, Antonio
Mauricio
.A[forço Videira,
Custodio
da Cruz Concciçaõ Hamalhete , Anton io de Alm ida J' rcixcdas ,
.José Pinheiro
de Vasconeellos,
Joaõ Martins
de Passos, José
Manoel Henriques Pereira Brasco , Joaquim Sim
da Silv a c
.:olba,
José Antonio
Champalimaud,
Antonio
Valcriâr,o
de
•'ou~a e Castro, Joaquim
da. Cota,
Joao P es , Joaõ J ino
Caldeira
do Crato,
Henrique
Marcelino
:t\ unes 1 ca 1 de G sI! ao,'
José Joaquim
H JrigIlP"
Vicente Soares Ferraz , José
Pereira. d Albuquerque,
Izidro 1II'rcuJano Curvo Scmêdo , Antonio Maria Blanc
de Moura Telles,
Fruncis co Maria de
Aguiar,
Polycarpo
José da. Cruz
'osta , Anselmo de Almeida da Foncêca Couto,
José Est Vé\Ô Hibeiro,
José Antonio de
Carv ai 110 ,Manoel Fcmaudes
Ti \ as, j 'Hmci,eo Pereira de l\J attos,
José Pillto da Concciçaõ , Jacintho
.Augusto Ferreira. de Lima lO
Agostinho Jo,é Corrôu , Rodrigo Luiz de Castro,
Antonio Mart ;lIS j'\f:lscarallha~,
\ 1varo ~lend('s Correu;
A lfcrcs do Exercito :Ii
Si lveri o JOSl:, Jo '(: Antonio de Macêdo , José Joaquim Pinto ,
Francisco Gomes Botelho,
Joaquim
Ferreira, Antonio da Cos-.
ta Hcbêllo , Joaõ Joaquim Ilarboza , Manoe1 Gonçalves
Lára ,
.lonqui m Jo,t: da Costa, Francisco
l\lanoel
de f:o:ú, Joaõ lzidrOo
~\h(;los Spinola,
Conde Bara
dc ..\hito,
Conde de J edondo,.
José Guilherm
Jo'errcira 1 obre, Jo.é \icoláo
da Costa; Alferes l\juuanle
do 'u tello de Vianna,
Jonõ José Expo to; Segundo Tenente Je Altilheria
.I\jud,lllte do Forte da Graça, Ma~
llocl Ignacio;
Segundo TellcU'te de ConducLorc , José Martins
Fernandes ~linas;
Alfc]"(~ .l\jlldalltes da~extil1ctl1~ Milicias,
José
Hibeiro de Aousa, Munocl José do:> Santos; Alferes do UlLramar, Joaquim
Leite, Joaõ .\lberlo
Arouca. de GUSlllUO,
Joaõ
l\lanocl da !tocha,
José Tei\.eira Bastos,
Vicente Ignacio da
Sihu,
1\lanoel 'al.lzar .Mo~côzo, Joaõ de Passos, Duarte de Figueiró Trindade,
.roaquimAnlonio
daSiha,
Joao José doCanto Salgauo,
Lniz .\lws de Canalho,
~\nlonio Caetâno Parrútl'as Freire de A nUl'áde; Segundo 'ft')H-litc de Artilheria
do U Itraolar, Antonio Fernando e Si Iva; -\ lferes de VeteI anos, .Manoel
Antonió,
Antonio Alves Fidalgo,
Manoe1 Pinto,
.JoaÕ Victor
da Silva, Antonio Joaquim
de Brito; Alfercs reformado Verisimo Jo"
d· Almeida;
Ajudante
de Milicias r('formado Mathias José do Carmo; Alferc'i PI!llsiollario~,
.AlltonlO Hodrigut:il
de , Qu:;a, José Maria do~ S ntos.
Seerc~nria de l~slado dos

ao

=

(8 )
,Negocios

da Gucrrn , cm S~ de .Março
Tenente Coronel.

de 1836.

=::;

Franct'sco

Xavier Ferreira
I

•

.

.

(

Sua Magastáda a RA I~nA

Determina,
das Corpos, e mais Au thoridudcs Milíte res «umprão litteralmente
n qUG dispõe a Portaria datada de 14. de JudIO do 1817, e RcguIação aunexa da mesma data,
pnblicudas
ao Exercito em Circular da extincta
Repartição
do Ajudalltl'
Generul;
cru data de 1>
de Julho do referido anno, li respei to do cmprê{o\'o abóuo , e di recçâo dos Prêsos Militares,
senteuei ados aos t ruba lhos publ icos , e
de Fortificação;
e bem assim a Circular da ruesma cxtincta Repartição, com data de 30 de Agosto de 1819, ácerca ttLOOCIll dos mencionados Prêsos.

I

Licenças

concedidas

por motivo de molcsl ia <'tos OJjhiaes
declarados,

Em Sessâo de õ do corrente
.Ao 1.. Tenente

Silva,

abaixo

mcz.:

de Sapadores,
Gui lherme Antonio
dias para se tratar na sua Pau-ia. (

do Batalhão

noventa

da.

Em Scssâo de 10 do dito mc,,".
o Alferes Ajudante do Regimento
de C!1(:ndores N." 1), Antonio,
Joaquim da Fonsêca Osorio , noventa (hn~ para SI' tratur cm ares
patrios , e fazer uso de azuas mineracsl
Ao Tenente Coronel GoveJ~lUdor da Praça de Lagos, Je ronyino
Rogado de Oliveira Leitaõ , trinta dias para Sp tratur.

--'---*--Licenças

registadas

concedidas

aos Officiae« abaixo

dwla:radolf.

Ao Capitaõ do Regimento
de Infanteria
N." 1, Augusto Hedc"iges do Amaral,
dous mezes.
Ao Ajudante
1\1 ajor do Regimento de Infautcria N.· 4., SeverinoVicente da Costa Baião, quatro mezes.
Ao Alferes do mesmo Regimento
Balbino
José de 13anos,
dous

\ rnezes.
Ao Tenente

Coronel

de Infanteria

, Commandante

do 2. o Batalhaõ

N acional Movel do Porto , José Athunazio de l\liran<la ~ um mez.

(9)
Ao Major G o.ornador interino da Praça de Mntvaõ,
Ua~heus '1056
Rôxo da Fonsêca,
proltoguçaõ por um mez,
Ao Sezundo Tenente do extincto Batalhaõ de Artilheria da Ilha da
Madeira,
Antonio Salustiuno Spinola Ferreira,
prorogaçaõ p0r
um anno,
o

"

•

•

'1'-

I

Declara-se quo o verdadeiro nome do ~lfer~,
_'\jlldante da TOl ••
re de Outaõ,
despachado por Decreto de 3 do corrente mez , 1?u,blicado na Ordem do Exercito N." 18', do presente anno \ Ire José
Venancio da. Silva Rogado.
Dccl,;tra-se outrosim

gumte.

, para
(f

<J,uetenha

o seu devido

cffeito , o

SC~

( • •
.(

t

Officiaes qtUtfj)t·oo menciônados com nomes, postos, ou ct1"711as,
q~
Lhe naô pertencem, na Rclafa{j anne.?:a ao Decreto de 27 de lleuereiro proaimo passado, publicado na Ordem do Exercito N.·
16, do corrente aUIlO, e CI~9o(}s nQmGS verdadeiros , postos, ou armas saô os que abaixo caô designados.
Major

de Infanteria , Francisco Pinto Henrique de Menezes.
de Cavallari a , ]\J anocl ).foreira Vaz Bravo, Francisco de
Andrade Corvo de Camões; Capitaõ Graduado
de Cavallaria,
Joaõ Chrisostomo
da Silva Velózo.
Alferes de Veteranos, Mauocl da Silva Botelho.

Capitães

Officiaes

quc por

erro typogTafico deixâraô
ferida Relaçaâ.

de ser iucluidos na re-

Brigadeiro Reformado,
Manoel José de Sousa Leóte.
Primeiro Tenente de Artilheria;
Antonio Brandaõ de Castro.
Tencntes de Infantcria , Antonio
Pinto da Mótta , André Luiz
Soares Luna , Joaô Cario de Pigueirêdo.
Alreres de Iufanteria , Julio Anton io Telles J ordaõ, Thomé Ferreira Galhardo,
Joaõ Carlos de Brilo Moziuho.
Officiaes que jáfol'aúdt:.mitlidos,
em C1Ijasituaçaó
siderados, e que eqttivocadamc1lte forau incluidos
laçaó.,
Brigadeiro,
ManoeI Pinto da Silveira.
Tenente de Infnnteria,
Antonio Luiz da Cunha.

devem sefeon·
na citada Rc-

( ro )
pertencendo á Classe dos Amnistiados,
, [oraô publicados
ReJàçaó dos separados.

0Jficia(J~ que,
laçaõ

vaú

hoje comprelietulidos

em cuja H&na referida

Brigadeiro,
Visconde de Molellos.
Coronel do Ultramar,
Rodrigo Luci âno de Abreu e Lima.
J\'lajor do Ultramar,
Joaquim Bernardo Alvares Pereira de Araujo.
Alferes de Infauteria , Antonio Valeriúno de Castro.

OfjiciaC!l que equivocadamente

fm'âo -iucluidos na Relaçlio do» sea que náo pertencem,
por se terem apreselltado com o
etctincto Regimento de Cavailario de Chaves •

parados,

•
:Major Graduado do Exercito,
Joaquim
Antonio de Moraes Palmeiro.
Gapitaõ de Cavallaria,
José Custodio Gomes. = José Jorge L01~-

reiro,
Está

conforme.

O Chefe da 1.& Repartiçâo.

~~;::~

->

N. 20
O

SECRETARI·\

'DA

DE ESTA no DOS :KEGOCrOS

.nx .

G~UÉp..

EM 24 DF. MAUÇO DE 1336.

ORDEM DO EXERCiTÓ.
Por Portaria de 21 do corrente 11Ie~.
2. o Batalhão

Nacional Provisório de Lisboa.

'QUartel:Mestre
, Pedro Ribeiro de Carvalho.
'
'Capitào da 3'" Companhia,
o Tenente, Mathias Bernardo de 'AI.
rneida,
Capitão
da 4.& Companhia,
o Tenente,
ManoeI Pinto de Araujo
Cardozo de Mendonça.
Tenentes,
os Alferes, Joâo Sebastião da Silva Costa Serrâo , e A n.
t.onio José de Castro •
.i\lfl'res, João Francisco Ferreira o-s, e José Eugenio 'Ferreira.
Magrath de Sousa.
'-~ ,',.
Regimento de Foluntarios da Rainha,
Dem ittido do Serviço pelo requerer allcgando moti vos attendiveis,
o Alferes, Antonio JOoé Fragozo,
ficando com as honras deste
Posto,
0

1. Batal/teto de Voluntarios

Mariantes do Douro.

"Dcmittido do Serviço pelo requerer allegando motivos attendiveis ,
'o Capitão,
D. Bernardo Rodrigo Fontes, ficando com as honras
deste Posto.
Para ter as honras do Posto de Tenente,
o'I'cnente
que {"i do
Regiruento
de Voluntarios
da Rainha,
l<'rancisco José de Sousa.

Por Portaria de 22 do dito meti.
1.o Batalhaô Nacional Fiao do Patota.
Capitaõ da. Companhia
de Artilheria , o Primeiro Sargento , Joaõ
Bernardino
Pinheiro.
Cnpitao da 1. ~ Companhia,
o Alferes das extinctas Milicias,
An
tonio Lopes Guimaràes.
Capitao da 2.~ Companhia,
o Voluntario , Custodio José de Pai.
SOs.

Capitaõ da 3." Companhia,
H_lbeiro.
11
C'n!).ill:tir na 4. Companhia,
nIO Yil1arouco Junior,

o Segundo
o Primeiro

Sargento,
Sargento,

José

'e~nandcs

ManoeI

Anta.

( 2

J

Capitaõ da á. a Companhia, o Primeiro Sargento, Manoel José
Chaves Lameiro,
Capitaõ da 6. a Companhia, o Segundo Sargento, Caetano Eleuterio Espinheira.
Tenentes, i os Segundos Sargentos, Antonio Bernardo da Silva Tel,lcs, Joaô José Pereira Barboza, Joaõ Antonio de Lima, e José
Manoel da Costa; o Cabo de Esquadra, Vicente da Silva e Sousa; e os Voluntarios, J 03é de Araujo Machado, e Antonio Manoel Fonsêca Monteiro.
Alferes, os Segundos Sargentos, Joaõ Joaquim de Araujo, e Ma~
nocl Gomes dos Santos Lima; o Furriel- Antonio José de Sousa
Mello ;, o Cabo de Esquadra, Luiz Ferraz da Costa; e os Volun-.
tarios, Antonio José Dias Costa, Antonio Caetano Ferreira da
Silva , e Antonio Clemente Rodrigues.
2. o Balalhaó Nacional. Fiao do Porto.
Capitaõ da 1." Companhia, o Segundo Sargento, José Maria das
Neves.
Capitaõ da 2. a Companhia , O Voluntario , José Luiz Barbosa.
Capitaõ da 3.'" Companhia, o Segundo Sargento, Luiz José de
Azevedo Adriano.
Capitaõ da 4. a Companhia, o Segundo Sargcnto , Joaquim Ferreirá da Cunha.
Capitaõ da 5." Companhia, o Segundo Sargento, Antonio Coelho
de Oliveira.
Capitaõ da 6'. a Companhia , O Voluntario , José Joaquim da Mot-,
ta Barbosa.
Capitaô da 7." Companhia, o Capitaõ das.extinctas Milicias, Antonio José Cardoso Guimarães.
Capitaõ da 8.0.Companhia, o Primeiro Sargçnto , Joaõ José de'
Araujo Alves.
Tenentes, o Alferes das extinctas Milicias, Joaquim Pinto Soares; os Segundos Sargenlos, José Fernandes Lopes, Bartholomeu de Sousa e Castro, José da Silva Coelho Leal, e ManoeI
José Pinto Prcda ; o Furriel, Antonio Joaquim Xavier Pachêco; e os Cabos de Esquadra, J oaõ Gonçal ves Pinto, e Antonio Joaquim Barboza.
.
Alferes, o Segundo Sargento , José Pinto Ribeiro; o Furriel, Bento José Fernandes ; o Cabo de Esquadra , .José de Sampaio Pereira; o Anspeçada , José Antonio Ferreira j. e os Voluntarios,
Caetano Antonio da Matta , Luiz Outeiro da Costa, José da
Si va , e José Antonio da Silva.
1. o Balalhaó Nacional P1'ovisorio de Lisboa.
'enente, o Tenente do extincto 6. Batalhaõ Nacional Fixo de
Lisboa 1 J OÇW L uiz I'aloni J unior,
0

( 3 )
Alferes, o Soldado do Regimento
de Voluntarics
da RAINIJ.i\·,
Joaõ Baptista de, Almeida.
Demitridos , por naõ se terem apresentado
ao Batalhaõ
desde que
para elle foraõ despachados , o Tenente,
José Maria Cor.dcixa ;
e o Alferes, José Joaquim Alves Ribc iro.

*---- .

rOn:rAn.l1\.

=

Ministerio
da Guerra. = 1.& Dirccçâo,
= 2.~ nepartiç~o.
Manda Sua .i\lagestadc a Rj\JNH,\
tCXOI1<'1'at'
c10 Governo
l\lili.
tar de Santarern , o Coronel de Ca vanp ria, José Corrêa de Faria;
6 louvar
o mesmo Coronel,
pelo bem C<Qrnque se conduzio
no dito
Governo , durante todo o tempo que delle esteve encarregadó.
Pa~
ço das Necessidades,
em 22 de Março de 1836. = Jo.~é Jorge

Loureiro;
Licenças

---*---

concedidas por motivo de molesiia aos Ofjlciacs abaixo
declarados.
'
Em SC6sâode 17 do corrente rne't..
•

Ao Coronel do Corpo de Vetcrauos da Estremadura,
Joaquim Antouio de Almeida,
sessenta dias para terminar o seu tratamento
em ares do campo •
.Ao Cirurgião Ajudante do Regimento de Jnfanteria
N," 7, Feliciâno José Marfins Perdigào , sessenta dias para continuar ~
tratar-se,
e convalescer.

Licenças Registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.

Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
N: 4, Francisco Antonio de Sousa , um rucz,
110 Alferes do Regimento de Infanteria N" IJ, João Corrê a , tres.
meses,
Aq Capitão do Regimento de Infanteria: N. o 12, Luiz de Sá Oso-«
rio, quatro mezes,
~
Ao Capellâo
do dito Regimento,
Joaquim
Ignacio
Cardozc Pi ...
mentel, seis mezes,

_*,---

Declara-se
que o Tenente de Lnfanteria , André Lucio Soares
Luna publicado na Ordem do Exercito N.
9 do corrente anno,
para ser separado do quadro effectivo do Exercito , se lhe deu equivocadatnen íe o 1l011.e de Andre iuiz Soares Luna,
= José J01'jJC
q

Loureiro.
Está

o

conforme.

Chefe _da 1.a Rep,artifâo.

]

"

SEURETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUEB..
RA. EM ~ DE ABRIL

DE 1886,

ORDEJ\lI DO EXERCITO.
Por Decreto de 21 do mel(, premimo passado,
'Regimento
de Caçadoree N." ~.

o Padre João de Almeida
Cp'orApellão,
ter. desertado
o Capellâo
do dito

Menezes e Vasconccllos,
Regimento , José ArselJio

de S, Nascizo Figueira.
3. & Secçâo do Exercito.
Alferes, o Alferes do Regimento de J nfanteria N,· 8, Mimoel Fer ..
reira da Silva, até que se restabeleça
do ferimento de bala, que
recebêo em combate.
Addido á 6.& Companhia
de Veteranos da Estremadura,
o Tenente Reformado,
José Rafael Mazoni.
Addido
8.& Companhia
de Veteranos da Estremadura,
o Capitão de Infanteria,
Antonio J05é Alves dos Santos Pereira.
Reformado
na fórrna da Lei, o Major das extinctas Milicias da.
Ilha de S. Miguel,
ManoeI José Pachêco.
,
Por Decreto de 23 do dito me'l..
Regimento de Lufantcria N," ]0.
Capitão da 1: Companhia
do 1.. Batalhão,
o Capitão
do Regi.
mento de Caçadores N"
Manoel Maria Cabral.
Dernittido
elo Serviço,
pelo requerer
allegando
motivos' atlendi ..
veis, .i) Tenente do Regimento de Cavallaria
N. o Q, João Pessoa Tuvuros de Amorim,
ficando com as honras deste Posto.
á

õ

,

-.=

POU'fARIA.
Ministerio
da G terra.
I," Direcção.
= tl." Ropartiçâo, =
~ ua Mage~tade,
1
l' IJ(· 100 a qlle o A lferes do ex tiucto
2,HegilJ1CIIl0
de l nfantcria
Lig eiru da H aiuha , A ugusto Bizos ,
acompanhou
o E,'Cl't'ito LI ){,lt[l(lnr
de, de os Açores , e recebeo
entre [,g fileiras do lI1('bUlO F crcito quatorze feridas , ficando em
cOlleq1lcücia dilas il)("tJ nz cip todo o serviço ; Determina
que o
111( nciória
lo Alferes s ja c usidcrarlo como Heformado,
continuando a ~er <l?onado n~ ~oIlÚ,c.loria I:iscal,
para bel' pago rela 'fllesourann (.cral das J rol)~\, ,do Soldo, do, tr'mpo ue paz, que lhe
('OrJcsjlonder,
~('gll(ldo a I nnra -de lllJl OI!OCClllos e quat(w7.c,
Paço da • .1 ece~sl~ladc~, 23 de 1\1a 1'<;0 ,de 18:]", = José J01''''C Lou-

=

~'ciru.

b

( 2 )
Licen;as

motivo de molcstia aos Ojficiaes ab.ixodeclarados, _
Em Sessâo de 10 "do me!!. proximo passado,
Ao Oftlcial da Secretaria
do extiucto Estado Maior Imperial,
Francisco MQni.t Escosclo , quatro meies pam gozar de ares patrios e restabelecer-se,
Em; Sessclo de 15 do dilo 'me",•
.Ao Tenente do Regimento
de Infanter ia No" 4, Gustavo de Al.
meida Sousa e Sá, sessentu dias para tornar-ares patrios.
Em Sessâo de 17 do dito me:..
Ao Tenente da 3,· Companhia
de Veteranos da Estremadurc , José Pedro de Gouvêa , sessenta dias para se tratar.
Ao. Capitâo, do 3." Ba1alhào Nacional
Provisorio de Lisboa,
Domingo~ Gonçalves Vaz, sesseata dias para se tratar.
Em Sessâo de 18 do dito mc%.
Ao Capitão
do Regimento
de Infanteria
N." IS, Ludgero José
Villete , sessenta dias para se t'ntar fóra da Rraça de Chaves.
Em: Scssad
~ ~r-dó dilo mer..
Ao. Tenente do Regimento
'nfa'nteriaN:'18,
Cnctano Caldeira
do Crato CastelloBranco,
sessenta dias para continuar a tratar-se •.
concedidas

]'01'

---*---

Licenças Regi~tadas concedidas aos O.fficiaes abaixo indicados.
Ao Capitão do Q,o RC'gimcnto de Artilheria , Diogo Kopke , prorogação por quarenta c cinco dias .
.Ao Oapitâo do Rcgi mcnto de Cavallaria
N" 1, J'osé Xavier de
Mbraes Rezendc , lres mezes.
Ao Tenente Coronel
de Cava.llaria , Ma qoel Pestana
de Almeida
Valêjo , ~ .. Oommandanto
da Escola Vctcrinaria , prorogaçâo .
:por dous _rnezes,

---»-

. Declara-se que '0 Sargl!nto Quartel Mestre , Jorto J acintho Ta.
vares, promovido
a (~llartel Mostre
por Decreto
de ~5 do mez
passado,
publicado
na Ordcm do Exercito
N" 17 do dia 8 do
dito rncz , lIe p'ara o Ilcgimento de Caçadores N. 03, e nft<) pai a o Regimcnt.o dc [nfanteria
N,o ':3, corDO foi dcelarado na dita Ordem.
, Igualmente
se dcclil1'i.l, que a licença por llloti\o de moltl~tiu,
wncediua
na Ordem do Ex.ercito 1 r. o I;). datada de QG de Feve.
rcici) do correntc ann,) , ao Tenente
do !{ep'imcnto de 'Infantcria
hc por tCIll_P0 de I.re5 me-,
N. o .1, J 03é Antonio de Souza B.Btorf,
lOS,
e na;) por q\1inze dias como se di3se na rc!'crda Ordl'rn. _
J,wé Jorge .Loureiro.
I~st,í conforme.
N

o Chele

.da_ 1.a Rcpm·tisáo.

N.t) 22
SE~RETARIA
.

DE ERTA DO DOR KEGOCIOS DA. GUER.
RA. EM 8 DE ABIUL DE 1886.

ORDEM DO EXERCITO.
Por Decreto de 30 do me" 1woximo passado,
Ao Capitão
Ddiclo á
Companhia
de
da Proviucin do Demo,
de Caval laria Commandante
da Guarda da Fronteira
l ,"

Vdf'f1JIIOS

da Provincia
da Beira Baixa. José' Cardozo da Costa Fr1J~ã().
Reformado sem vencimento de Soldo. por assim o ha ver requerido,
e ter sido julguclo incapaz do serviço de l ufanteria por utua duuta de Suude , o Capitão de Lnfanteria fazendo serviço no Bata~
IlIão Provisorio dos Açores , Francisco Antonio de Sequeira.
Por Decreto de 6 do corrente mez.
Cepitão addido á Fortaleza de Bunrcos e Figuéira,
o Capitão das
ext inctas l\l ilicias, Rodrigo da Cunha e Lemos, em atrençào
á
sua constante frdclidudo á Causa L<'gitima,
c bons serviços
que
prestoll cm diversas occasiões , e na defesa da Serra do Pilar.
Tenente Ajudante da Praça de Mourão,
o Capitão do Batalhâo
de Voluntarios da Ra inha , Mauocl Duarte Leilão, em attençáo
aos relevantes serviços que prestou na Praça de Marvâo •
.Alferes Ajudante
da Praça de Miranda
do Douro,
o 1. Sargento
do HegiUlento de Cava llariu N: ~, Antouio Dias Carreiro,
em
attençâo aos seus soffrimentos pela Causa Legitima,
e bons serviços que prestou depois que foi sol lo.
Addido ú Q." Companlua
de Veteranos da Província
da Estremadura, o Major de Veteranos da Provincia do Douro, J osé V cutum Pato.
Jl-efurmado na cunforrnidade
do AJvará de 16 de Dezembro de 17g0,
pelo requerer. o Major do RegilIlentlJ de Iufantcria N: 12, Jose
Prestrelo Marinho Pereira.
•
Por Portarias de [) do corrente ?J1es:.
3: Bataliulo Nacional Procisorio de Lisboa,
~apitrto da La Companhia,
o Tenente, Jeronyrn» Ferreira Duarte.
lcncnte,
o Alferes, Jcronvmo
de Carvalho Mnrtins.
Alferes,
I)
!\ltl~reô do exti"lIcto 3.° Batalhào
i\aeiOllal
Fixo dp Lis~
boa, Lniz Gonzaga Viegas, e Fellx Jo.é do Couto Quilllella
0

l~rlJnllz.

Demittido do Rerviço, por se não ter apresentado nó Eal a li, rIO deq.
d(, que para elle foi deôpachudo,
o Capitao, D0ll1l11g11, UOllçal.
"es Vaz.
DCllIiltido do Scrvic;'1) em attençllO á sua avancada idade e moles ..
tias, o Tenente addldo lIO Batalhão Nacloll~l l'ixo da Vilh\ de
Almada,
Jo~é Jorge Fencira.

(2 )
PORTA H TAS.

=

<la d'lcrra.
!::l.a Oires'cão: = l.a Repartição
_
Tendo occorrido differeutes
duvidas , dppois da prollllll,;ação
da
Lei de 26 de N oveuibro de 18;11" e do Decreto de I () de DelCrnuro
de 18;1.>, ácêrca da maneira de satisfazer o alllgllel
de c.ava l gaduras de bagagem
a03 Militares,
a <j IIClI! ]lPlas I.eis ('ITI vig-or ('Oll'! ete siruilhaute
vencimento,
quando em IO;<Jr de rcr-orrerem
á; Authoridudes
Administrativas
para Ihe~ serem pro rnptifn-adas as ca valgadurus na conformidade
do mencionado
Decreto , se l'lIcluregão
elles mesmos de as procura r, e satisfaxer
a i uiport a ncia de seI! aluguei: l\1arrdu Sua Mageslarle
aUAll'HA
qlleRsglii~.sori~inaei
de marcha dos referidos
:\Jilitari's
sejiio proces-adana Contadoria FisC'nl da 'I'hesoururin
Ger:d das Tropas, 011 nas Delegações
Mini.terio

desta

Contadoria,

da mesura

fórrna

que

o erào

a ntccedenteruente

na Hf'plHtiçflo
do Co mrnissarindo , parn scrCIII depois satisfeitas com
toda a possível pontuahdnde
pela Thesournria Geral, ou pelas SIIO&
P gadorlas nas I' rovincias , segundo os Ill'Pços marcados no HegUlútllCllto
do Cornmissarindo
de !21 de .l'\ov!'1I1uro de 1811, c na
conformidade
do estuhelecido na Ordem do Dia de 2~ de J ulho de
1817. Paco das J. ecessidadcs , cm~de Abril de ]8:36. === José Jor-

ge

LOll1'Ci1·O

•

.Ministerio
da Guerra. = 2.a Direcçâ«, = 1:' Repartiç1io.
=Sendo necessat io observar a maior regula: idade 110 fornecimeuro das
rações á Tropa cm ma rr-ha , para evitar fornecimentos
indt·vidos,
e
COIIl pi icaçàplla
t'oul fi hi lidade ; Manda SlIa M agestade li It \ L H A:
J: Quaklller ti))'ça, 011 praça isolada ClIl ruarclla, deve tirar
sempre que for possivel, o l'.>I'necillH'nto de viveres para trt's dias,
rOIlj'ormc
determilla
fi Ordem
1\ •• 10','. de SW de Ago~to de 18!:!6.
Pdra ruélllOr f'XPCIIÇ1'lO desta ddNmiuaçiio
SE'! pllbllca
a l{plu(;ào
juntH, nssi~llada pel., Corouel José Felicllsno da Silva Costa,
Chefc da 2.a Direcçà
deste MinistNio,
dos logares em que se achúo
estahelecidos
Deposito"
oe fnrrwcimeulo por conta do Governo_,
e devem as A Ithoridad,~s d ·c1arar nos Ítilll'flHios,
que Irouvereln
de passar, os logar'-!s do tramito em que se ellcolltrào depositos
de
f)

forlleri

2.·

rncnl0.
Se eu)

maior distAncia entre dOlls deposi.
allcndlvl"'l,
ror Ileee~.atll) recorStlO (lbl'i~arlns
n, p;~ssoas que
das mesma..
A Ilt.horidad<'s receberem
rtll!ll (fi fornel'ÍUlclllo,
a Ihf's
apre~(~ntare II a Slla guia de Inar('ha, e a l'eqllerert'IJI quc lia me 'ma
gU1a decbrl'm
O::l gcrscros fornecido.;,
paro depoi, 'er('m <'olllpetentem,ellte sali~fl·if()S, e ajlJstilda
a conta dai pe.soas, a quem o
neClmento tiVl·r Sido feito; fi('ando e,ta~ re~p()n5~\VeIS peta sua !lUpOrlaucill- lIO caso que lião vcuha carreóa<1v !lQ IllsvecLiva guia,
cQnscqllNlI'ia

de

tos, 011 por outro al.';lltn 10 ,tivo
rer á, Allthol'idat!l's
Admlllistrativas,

~or-

( :J )
como fica detcrmiundoP:lÇO c as N .cessidades ,
1836. = José .Jorrie Loureiro.
Hetaçlo

dos differentes

P rovmcias.

___
Algarve.

Depo.\1tos de Vit'lrcs actualmente
lcculos 110 Reino.

-----

----1----

.:\ lbufeiru
Ca,tro Marim
Faro

Braga
Minho.

P IIrlí lIIão
l'avir "

---- --B~ja

estobe-

Loca l idu dr s,

LocalltlaJ~,.

Lé1g'os

Alemtejo,

cm 2 de ALril de

imar âes
\ alellça
Via nna,

() II

--

Campo Maior
Ca~lcllu de Vlde
Elvas
Estremoz

Douro.

Évora

Amarante
A vet ro
Coiml,ro.
Figueira
Pella fiel
Porto
"dia

\Ionte Mór o novo
Villa Viçoza.

do Conde.

---- ------\ luieida
)a lello Branco

Beira.

;0\

ilhã

Traz-os.Montes.

'.UIIlf'gO

j)ell:l.lIlacÔr
V o eu,

Bragança
( h.. \ es
Mirandclla
Villa Real.

-----1------\ hra ntes
, Ide-ga lega

,~~pargal
.
~~Ifla.

.r-hna

.~~lremadur."

; ""at, rrn
S rut arom
St'luhal
PClliche
I'or'f'$ Novas
Vdla Franca,

I

~----_.-------em 2 de A bril de

( 4, )
18.16. = José Feliciâno da Silva Costa, Coronel Chefe da Segunda Di recçâo.
Ministerio
da Guerra. = J." Din>cção. = 4.& Repartição.
~uã Magestade a RA Li\ nA, Attendendo
:í diminuta
força que
actualmente
tem o Batalhão
N aciouul MoveI da Cidade de Braga,
e Conformando-se
COIl1 a proposta
do General encarregado interinamente do Governo l\Iilítur da Provincia
do Minho,
Mande, que
o dito Batulbfio
seja dissolvido;
devendo os Artigos de armamento, equipamento,
e utcncilios de Quartel, serem cntregues nas Estuçoes competentes.
Paço das Neccssidadcs , á de Abnl de 1836. =
José Jorge Loureiro,
.

=

---*-

Licenças concedidas por motivo de niolestia aos Ofjiciaes abaixo
declarados.
Em Sessáo de QQ do mcs: proximo passado,
Ao Alferes do Regimcnto dc Infauteria N: 7, José .MctelloCortc Real, uovcnta dias para se tratar.
Bill Sc.SltO de 24 do dito 91U<:t.
Ao Major de Infantcria , .ManoeI Gerardo de Sousa , noventa dias
para se tral ar cm ares ratrios.
Ao Tcnente Ajudante da Praça dc Ceximbra , José Nicolúr, Pimentol Bitteucourt , trinta dias para se tratar.

---*---

Licenças ,'egistadas concedida" aos Úfficiaes abaixo indicados.
Ao 1\ Iteres do HqjilIlcnto de l nfauteria 1 .• ° [), Francisco de Puula .Moniz, quatro 1JIt'7.I'S •
.Ao Tenente Coronel Graduodo
de Caçadorcs , Con:mnli(lnnlc do
I.;,B,tlalhiio
Nacional ,"loveI do Porto,
Jo~é.l\.ltuia de Frias ,
tl4!5 mezes l)ura tra_tar dos seus nezocios,

,

; •• "".

__

4

.

*

'" _

Declara-se
quc Jncint ho P.tes d' Ayct du Perier , comprohond],
d como Alferes de Infunteriu
,
('()lIl
o nome de Jacil,lho
da Paz
A ct na ){eluçllo dos Üt'tiCIU('S A !Jlllisliados,
inserta lia Ordem do
E, er<!Íto ~. o 19, dlLladll~e Q'l do [[H'i: proxi mo pret('ri to, foi II IIi
II 'flciollado
ilJcornpclclJlemcnte,
I'O!' ter vilH.lO incluido as~iJll na
L 'Ia enviada a ('slc 1\1 iUlsterio ))('10 rcspectivo Gov('TIIudoJ' AI iii.
lar ua Provillci",
quando o dilo indiViduo
já nào ) crlcuC'ia LI tal
Classc, por ter si-lo anteriol'IIlCllt(!
dcn'ittido
101' I ('ueto dI' !:;,Ode
S ,tcmbro de 18;n, publicado
lia Old('lIt do Dia I\.o ;J~ de 1-1 de
Ol1tubro do me5!IlO aTlIlO. = José JOt'ge Lourtiro.

Eshí conforme.

o Chefe

da 1." Reparlisâo.

SECRET1\UL\

DA GUER.

DE ESTAOO DOS NE(jOCrOS
]tA, EM H DE ABRIL DE 183H.

ORDEM DO EXERCL!'O.

TN: 5,

.

Por DCC1'do de G do corrente me1..

Regimento de lnfcnteria

s: 6.

Enentc Coronel, o Tenente Coronel do Regimento de Caçadores
Vilippe Correu Llp.l\lrsqUlta.
Addido .í. 3.a Companhia de Veteranos da Província do Alemtejo,
com o vencimento
da Tarifa de 1790, o Tenente Reformado,
Antonio MaxiOlo Toscano.

---4í----

'Sua Ma:5e~lade

a RAINHA
Foi Servida Mandar declarar Aspirantes a Ofüciacs us praças abaixo mencionadas.
por se tere m
para isso habi litado na conformidade
do Artigo 3. do Decreto
de 30 de N ovem bro de ] 831i?
Alexandre Cezar Col aço Mimozo , e Raimundo
Colaço Mimoze ,
Cabos de Esquadra do Regimento de Lnfuntcrin N" 4,.
Antonio Ribeiro Fernandes,
Soldado do Regimento
de Infanteria
1\.' 8.
0

Licença concedida por motivo de molestia ao Offidal abaix6I
declarado.
Em Sessão de 9 do corrente me::..
Ao Tenente Coronel do Regimento de Caçadores N. o ~, Bernardo
José de Abreu,

sessenta

dias para se tratar.

---*---

Licenças regietadas concedidas ao~ OJjiciaes abaixo indicados.
Ao Tenente do Regimento
de lnfanteria
N," 7,. José Leandro de
Magalhães,
prorogaçâo
por sessenta dias.
1\0 Tenente do Regimento
de Infanteria
N," 10, Manoel da Cunha e Menezes, quatro mezes •
.A o Tenente de Ca vallarin ~ servindo na. Fortaleza de Buarco eFigueira , Galdino Serafim de Azevedo Vclez , noventa dias.

~=

José Jorge Loureiro.
EstÍL conforme.

o

Chefe da 1." Repm'liçâo.

•

•

•

..

'SECflEi'~~'RIA PE ESTAbO DOS KEGDCIOS DA q{)):: t,
. .
~l4.? EM 1:J ~E A;BRIL DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO: ':
"

I

Publica-se ao Exercito a scguúlte:

.CAltTA REG1A.

r

I?l~Rl- ,~NDQ A.UGUSTO,

DUQUE
DE SAXONU.
muito J\ ruado e Presado Esposo: .Eu A
~tA1NHA Vos Envio muito -Saudar corno Aquellc que sobre todos
A mo e Préso. ))ezcjando
])nr-Vos IJ ma ('I'o\'a do alto A prêço cm
~\le Tenho as Vossas Virtudes e l\'Tereçimt'ntos , c igU' I mente Callocar- Vos entre os Leaes Soldados Pórtuguezes cm uma Graduacão
proporcionada
li elevada posição que, como Meu Esposo,
Vos
pertcnce , C-illl.'r<:'ndoque Cinjais quanto antes a Espada Portug.neza : H ouve por bem, por Decreto da data de boje, N omear- Vos
Marechal GeQcra'l dos Meus ExereitÇls ; Concedendo-Vos
alem disto
o Titulo de Coronel Honorario do Regimento
de Caçadores numero
cinco, por Considerar a particular attenção , que M-eu Augusto Pai,
de Gloriosa ~]emoria,
Consagrou
ao referido. Regimento,
e que
O levou a Dar-lhe a honra de Se intitular da mesma fórma Seu
Coronel Honorario.
O qll~ Me pareceo Communicar- Vos para Vosso conhecimento
c satisfuçâo,
Escrita
no Palacio
das Necessidades, em o primeirorie Janeiro de mil oitocentos
ctrinta e seis.
HAINH A. = José Jorge Loureiro. = Para o PRlt\CIPE D. FER- A~ 00 A,UGUSTO, DUQUE DE SAX01\IA COnOURG-GoTUA.
RINC'Ip:E

D.

CO.BO,llIIG-GOT.IT"

MGU

=

DECRETO.

Dar ao PtlI~CIPE D. FFRN ANDO AuGUSTO,
SAXO:'iU COBOURC-UOTIU, Meu muito Amado e Prezado Esposo,
lima prova do alto Apreço
em que Tenho as Suas
Virtudes e Mercciolentos , e igualmente
Dar-Lhe entre os Ieaes Soldados Portuguezcs uma G raduaçiio proporcionada
á elevada posição
que, como Mel! Esposo, Lhe pertence,
Querendo
que EIIe Cinja
quanto ante. a Espada Portnguezn:
Hei por bem Nomea-Lo
Marechal General do; Meus Exercitas.
Considerando
álern disto fi
particular attençâo , que :Mell Auguslo Pai, de Gloriosa Memoria
Consagrou ao Regimento de Caçudon-, numero cinco, e que O le.vou a Dur-lhe a honra de Se intitular Seu Coronel llollorario:
Desejando

DU~UE

DI~

,

(~)

'Hei outro sim por bem Conceder
ao Mesmo RRH~C1PE D. FE~
NANDO
AUGUSTO;
DUQUE DE SAXO~HA COBOURG.GOTIU.,
o
Titulo de Co.ronel Honorarío
do referido Hegiment() de Caçadores numero CInC(l). = O Presidente do Conselho de Ministros ~ Ministro e- Secretario de; Estado dos Nt'gocios da Gi.l~l1r(t. o tenha assim efifendido e faça executar.
Palacio
das Necessidadosr, .ern o .
prime(ro.!d(I.J.aneiro
de mil oitocentos c trintae
seis.
RAI.ri.ijA.
Jos6 Jorge .L btt,reiro.
.
.

=

=

POI'

Decreto de !29 de Janeiro ultimo.

Ajud-a:ntes ,de Campo de S. ..~\. ·R. O PRtNCIGE D. FERNANDO
AUGUSTO;
o Corenel
do Estado Maior,
João Ferreira 8'111''mento ; o Tenente Coronel do Corpo de' Engenheiros,
Caetâno
José Vnz Parreiras ; o Capitão do Estado Maior,
Oarlos Maria
de Caula; os Tenentes do Estado Maior.
Francisco de MelIo
Breyner,
c Antonio
de MeUo Breyner;
o Tenente da Tercei.
ra ~ccção do Exercit.o , Luis de Mello Breyner I e o A Iferes do
Regimento
de Caval larla N" 2, D. Manoel de Sousa Coutinho.(

"

Por Decreto de 9.7 de Fevereiro ultimo.

.Ajtlliante de Campo de S. A. R. O PRINCIPE D. FERNANDO
AUGUSTO
~ o Coronel de Iufanteria , Conde de' St, Légér da
Bempnsta.
José Jorge Loureiro.
.

=

Está

conforme.

O Chefe da ].' Repar'ifáo

~;l-y

DE ESTADO

SECRETARIA
RA,

EM

DOS NEGOCIOS

18 DE ABIUL

DA ,GUER-

D.E 1836;

ORDEM DO EXERCrrO.,
Publica-se. ao Exercito a seguinte:
C.KRTA DE LEI.

DOlTA

MARIA
por Graça de Dcos HAINHA
de Portugal,
c
dos Algarves d'uquern , e dalem Mar, em Africa Senhora deGuiné, e da Conquista,
Navegação,
Commercio da Ethiopia , AraLia. Persia , e da I ndia etc: Fazemos saber a todos os nossos
Subditos,
que as Côrtes Geraes Decretárâo , e Nós Queremos a
Lei seguinte:
,
ARTIGO T.
No Thesouro Publico- se passarão Titulos admissi ..
veis na compra dos Bens Naciouaes.
1.° Aos individuos Militares,
e não Militares,
qne dentro do
prazo de quatro mezes , contados do d ia da publ icaçâo desta Lei,
apresentarem
no mesmo Thesouro 'I'itulos de liquidação,
processasados na Com missâo Especial,
creada por Decreto de vinte c tres.
de Junho de mil oitocentos e trinta e quatro , e na Contadoria
da
.Marinha,
na conformidade
do Decreto de quinze de Julho de mil
oitocentos e trinta e cinco.
'
.
2.° Aos indlviduos
Militares,
e não Militares,
que dentro do
mesmo prazo apresentarem
req uerimentos com documentos,
que
próvom tanto o direito de haverem u Iiquidaçâo , como o de serem
pagos em titules adrnissiveis na compra dos Bens Nacionaes,
ART. 11.
O prazo concedido I1Q al'tigo antecedente,
será de dez
mezes para os indi viduos residentes nas l lhas dos Açores, Madeira, Porto Sanio , e Cabo Verdc ; e de dous annos para os residentes nas de mais possessões de A frica , e A sia,
A RT. 11 r. Ficâo exceptuados os individuos que fazem parte da
Divisão Auxiliadora
em Hespanha , os quaes poderão requerer os
titulos , a que tiverem direito dentro de quatro mezcs depois da sua
entrada 11()~ quat teis dos Corpos,
a que pertencem,
quando estes
tenhâo rf'g-ressaclo a Portugal.
ART. IV.
Os credores do Estado, que por este meio nào requererem nos prazos designados o pagamento,
e Iiquidaçâo
de suas
dividas,
não poderão ser pagos CIO títulos admissivcis na compra
dos Bens Nacionaes : fica-lhes porem sal vo o direito de haverem o
pagamento dessas dividas pelos meios ordinarios,

( !2 )
ART. V. Ficâo revogadas todas as Leis, e Disposições em conlrario.
Mandámos por tanto -a todas as Autnoridades,
a quem o conhecimento,
e execução da referida Lei pertencer,
que a cumpriio , e
façâo cumprir,
c guardar tão inteiramente
como nella s e contém.
O Presidente do Conselho de Ministros,
]~ncarregado interinamente da Pasta dos Ne&,ocios da Fazenda a faça imprimir,
publicar,
c correr. Dada 110 Palacio das Necessidades , em seis de Abril de
mil oitocentos e 1 riuta e seis. = A IlAIN1IA. = Com lluurica e
Guarda. = José J 01'g~ Loas-eira.

---*Por Decreto de li> do corrente me"•
..Regimento de Infanieria

N.

o

6.

Dernittido do Serviço por assim o haver requerido,
ullcga Ilda mo
tivos attendivcis , o Alfercs, Custodio de Quciror. e Sousa.

Regimento

de .lnfantcria

N.o 7.

Dcmitttdo
do Serviço pelo requercr, allegando
o Alferes, Manoel José dc Lima •

motivos

attendiveis,

.Addido Ú 2.~ Companhia
de Veteranos da Provincia do DOUTO, o
, Tenente do Regimento
de Iufantcria
N. o G, José Duarte Monteiro, em attcn~5.o á :ua constante fidelidade,
e ter sido julgado
incapaz do een'lço activo por uma Junta de Saude,
Reformado
sem vencimento de Soldo, por assim o haver requcrido ,
o Alferes de Infanteria addido á Praça de V alença do 1\1 inho ,
. Fortunato
Marinho .Falclio de Castro.

Por Portaria ele 15 do corrente me!!.
2.· BatalMo

Nacional .Fixo do Porto.

E.'onerado do Posto de CapittlO,
paro continuar no Serviço de VolUtl.lario do dito Batalhão,
o Capitão , Jo é Luiz Barbcza , por
assim o haver requerido •

•'I!fl

l\fag-cstaclc :lRAINHA

Determina

que os Offíclacs

.

separa ..

(3)
dos do quadro effectivo do Exercito, e os Amnh,tiados.
se flprSpT'trIn
mensal mente aos respecti vos G overuadores Militares da" PIOVII1CJa" ,
ou ás Authoridades
Militares
mais proximas
das suas rcsidcncus ;
devendo as referidas Authoridades
communicar
aos ditos Governadores Militares
quaesquer alterações
q,lI<: houverem a tal respeito, para estes as participarem
a este lVllmsteno no fim de cada
trimestre.

---*,---

u

,Líccn~a

concedida

por

motivo de molestia
declarado,

Em Sessáo de 7 do corrente

ao Offíoia]

'abaiao

me".

Ao Alferps do Regimento de Caçadores
N.· ó, Antonio Joaquim
Freire,
ses enta dia! pllr_ continuar o seu tratamento
CUI ares pu-

trios.
Licenças

'

---J!!.--registadas

concedidas

aos Officiaes

abaixo

indicados.

Ao Major Governador
da Praça de Mcrtola , José Manoel da Penha, tres meses,
,Ao Tenente de Caçadores com exercicio de Ajudante do 1.0 Batalhão Nacional MoveI do Porto,
A ntonio .Maria de Frias , prorogação por tres meles,
Ao Capitão addido II Fortaleza
de Buarcos
e figueira,
Rodrigo
da Cunha e Lemos, dous mczcs.
Ao Capitão do Regimento
de Infantcria N ,. 4, Antonio José de
Araujo, quatro mezes,
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N.' 7, Çhristovâo Cardo, so Barata,
um mez.
'
Ao Tenente Graduado
do sobredito Regimento,
João Gualbcrto
Corrêa Corvo, um mez,

Declara-se que foi exonerado do Serviço do 2,° Batalhão Nocional Provisorio
de Lisboa.
c não demittido,
como se mencionou
na Ordem do Exercito, K" lá do dia 26 de Fevereiro ultimo, o
Capitão Francisco José Esteves, = José Jorge Loureiro.
Está

o Chife da

conforme.

1.& Reparti;t1o.

..

,

)

, .
r

~,

I

l
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,..

SECRETARIA

DE ESTADO DOS NEGOCIOS
llA,.EM
Q3 DE xsuu, DE 1836.

DA GU[n~

ORDEl\l DO EXERCiTO.

P

Ublirando ao Exercito os Decreto, nbaixo Ira nscri Ptos. nprovetto esta occasiâo para declarar,
que firme nos meus priuci pios de
concorrer com todas as minhas forças para a suste nt açiio do Trono da ltAINlIA,
e iuviolabilidadc
da CARTA COl\STITUCIONH da
Monarquia;
e decidido a fazer todos os sacrificios por estes dous
!.agrados objcctos , e prestar todos os serviços que :JS circunstancias
e .igrre-n para aqucllo úm ; oito pudia deixar de ucccrtar a honra que
Sua :\1aopstade Fidel issi ma Foi servida con ferir-me, ~ orne ..mdo-rne
Seu Mlllhtro nos Negocies
da Guerra. Certo estou de <]lIe os Senhores (le teraes , e mais Officiacs do bravo Exercito Portuuuez
me coadjuvarão em fazer manter a subordinação,
bazc da discipli'na urilit ar ; e que o Exercito
continuará
a mostrar-se
digno dos
Io uvores , qlle tem merecido pelo. seu valor, e adhei âo ú Causa Legitima ela nossa AlJgusla RAINHA.
e á CARl'.' CO~STITVCIONAL.

DECRETOS.
Deferindo á Supplica do Conselheiro José Jorge Loureiro:
Hei
po.r bem .E~ollera-I.o da Presideucia do Conselho de 1\1 inistros , e de
l\lulI tro e Secretario de Estado' dos 'egoclos da Guerra.
que exer{:ocomuito á Mmha satisfação:
c Sou outrosim Servida Conservarlhe as honras de Ministro e Ser-rctario de Estado, O Ministro e Secretario de Estado dos r-..cgocios elo Reino assim o tenha eniendido ,
e faça executar.
Palacio das -eces.iJadt's,
em dezenove de Abril
de mil oitocentos trinta e seis.
H.All'.l1 A.
Luis da Silva
ft.lQu",in!to de Albuquerque.

=

=

Tomando em Consideraçâo
o merecimento
e. mais circunstancias
que concorrem
na pessoa do Duque da 'I eIC('lnt, Meu Soluinbo :
l!ei por bem Nomea-Io. Ministro (' Secretnrio dr- Estado dos !\egoCiOS da Guerra,
e Presidente
Conbelh,) de J'\lllllotros. O 1\1ili i~tro e Secretario de Estado dos 1 egocios do Hcino o tenha ~Is,im
e?tend,do,
e faça expedir as participaçôes
I1rcessurias. Polario das
.. ~ces.idades,
em dezerlove de Abril de Tl,iL (it(\c('rlto~
trinta
e
!leIS.
H.r\INHA.
Llli~ da Silva 1J,l:J1l':.inho de Albul)uerque.

uo

==

=

Em attenç:' o ao que Me represcntou

o Coronel

elo Regimento

dG

( Ç2 )

Tnfanterla numero oito, José Pedro Celestino Soares: Hei por bem
EX')Jlera-lo de Chefe da primeira Direcçào da Secreta ria de EbtaJo
dos Ncgocios da Guerra , para que havia sido nomeado por l.)eneto de vinte c nove ele Dezembro do anno prox imo passado. (' Ministro c Secretario de Estndo dos Negocios da Gllcrr.a o tenha assim entoudido , c faça executar.
Paço das 1\fcessiclnde~,
rIO dezenove de i\ bril de nnl oitocentos trinta e seis •.
RA 11\111\.
J'osé J orgc Loureiro,

=

=

Attcnclendo
ao que Me representou o Coronel do COH)O de Engenhei ros , .1 .sé Fel iciâno da Si Iv a Costa, Chefe da ~egullda Direcção
da ~ccretaria de Estado dos l\C'g'ocios da Guerra:
Hei por bem Exonera-lo deste Cargo,
para que havia sido nomeado por Decreto de
vintc e sete de Novembro
do DIlIlO proxirno passndo , tornando-se
diglla da Minha particular
Consideração
a maneira destincta
com
que se houve durante o cxercicio desta Oommissâo,
O Ministro c
Bccrelario di! Etilado dos Negodos da Guerra
o tenha assim entendido, c faça executar. Paço das Necessidados , em dezenove de Abril
di! mil oitocentos trinta e seis, = ltAJ.l\ lJA.
José Jorge Lou-

=

reiro.

'Attendendo
ao que Me representou
o Duque da Terceira,
.Par
do Reino,
Presideute do Conselho,
M inisl ro e Secretario de Estado dos Nego cios da Guerra:
lIei por bern Ordeuar , q\le o expediente prcparatorio dnquel'l a Secretari a de Estado , soja dIrigido
por hUIIl só Director Geral,
ficando assim alt Nadas nesta parte
somente as disposiçôes
do Plano de Organisaçào
do pri Oleiro de
Junll!l de mil o.toccntos e vintc e quutro , e Decreto de vinte e sete de Novelllhro do anilo proxirno passado. E Sou !:'ervida 1I0m€'Dr
para exercer int eri na mentc O referido emprêgo de Director Gerul ,
ao I3rigadeiro Mar tinho .l ose Dins Azedo. Ü Dllque da Terceira,
P,lr do H,ei·no. Presidente
do COflSt>lbo, Ministro e ~('crclario de
l~slado <.l0'i N cgncios
da G liCITa o telllm assi lJl en tendido,
e faça.
executar. Paço das N('ccs~idadps. !'III vinle e dOlls de Abril de mil
oitocentos tnnla e sel:5.
H,A ll\llt\. = DUlJuc da J'c1·cciru.

=

PORTAltl:\.

=

=

,MillistC'rio
da Guerra.
1." Dir('cçtI0. = 4.& Rrpartiçào.
Jltlanda c,ua Mnge5tade a R,\ 11\ 11 A quc o Cnpilno do Eslarl.o
lt1,<1I?" tl(~Exercito, J\ug bto EJ'(Ic~to Llliz, Barl'to de Wieucrloold,
seJa II1tl'rlnaml'nte t'ncarr ... ado do <,xpedi('nll.' da se!" nela' Dirpcç;lo
da ~e",('taria
de E,tado
"dos Nl.'gocios da Guerra.
Paço das Neceswlades, 23 <.leAlml oe 18:36. = Df/quc da Terceira.

( 3 )

Sua Magt'stade

a RAINHA Foi Servida Mandar declarar Aspi_
rante a Officia l , por se ter para isso habilitado
na conforrnida,
de do Artigo 3.' do Decreto de :~ode Novembro de 1832,
Antonio Carlos de Mt'ndonça Furtado
de Menezes,
Soldado do
~•• Hegituento de Artilheria,

---

Licença. regtstada« concedidas aos Cjftciae. :abai.xo indacaàoB.
Ao Al"eres do Regimento de Info~t.erin N.· 8, I'eliclãuo da Fonser-a de Castro c Holn, pWI'og9io por um rn z.
.
Ao Alteres Ajudante da Praça de Mil'tillda do Douro, Aplonio Dias
Caneiro,

deus mezes,

,

Declara-se,
ern addicionamento
ú Relação dos Officiaes Amnistia.
dos, publicada na Crde rn do Exercito,
N: 19 do dia ~2 do fIIez
passado, que pertencem a esta Closse, o 1.' Tenente de Engenheiros, Malloel Pedro de Oliveira Grijó , e o Alferes do Exercito,
Luiz
de Sousa Vahia de Moraes ; e qllt' he A:ajor effec tivo das ext inctas
.l\lilicias do Fay al , Jm.é de Bittencourt
de Vasconcellos Corrêu de
Avila,
mencionado na dita H.l'lação corno :\1ajor Graduado das ex ..

tinctas

MilíCiaS

da Ilha da Madeira.

=

Duo.rUE

l~stá. conforme.

o Director

Geral.

=

D.~

'1 ER·CElu~.

•

-,

SECRETARIA
D~ ESTADO DOR NEGOCIOS
.
RA, EM 29 DE 1\.BIUL DE J 836.

DA 'GLER ..
•

ORDEM DO EXERCITO.
AJudante

DO AV
Barão de
gimento,

Por Decreto de 21 do corrente me'%..
de Campo de S. A. U. O PRU.CIPE
D. FF.RNA 1 .t
USTO,
o Coronel do ltegimcnto de Caçadores 1\ .. fi,
panhaã,
continuando
no Commaudo
do dito H:e ..

---*--PORTAIUA.
= l ," Direcção,

Ministerio
da Guerra.
- 4.& Repartição.
=
Sua Mugestade,
Attendendo
a que o Tenente do extiucto
1.0 Regimento de lnfanteria Ligeira da Hainha , Carlos Maz7.ola, ficou
incupaz
de todo o Serviço, em consequencia
de moléstia adquirida
na passada lueta; que os Capitâes Lazaco Borra, e Henrique Treskow , o Tenente Luiz Maximiâno
Blet , e o Alferes Seraphin Rezia , to.1m do extineto 2: Regimento
da sobredita denominação,
se achâo uu-apazes de todo o Serviço por ferimento de bala ; e que
o Tell~flte do mesmo Corpo, Carlos Carrê, e o Capitão addido ao
n":;'illH!llto de Cavallaria N: 2 de Lanceiros,
Daniel Francisconi,
alc.n de serem Emigrados
Italianos,
tambem ficárâo incapazes
do
Serviço ;ICtl\O:
Determina
que todos os mencionados Officiaes sejiio cousiderados
como H.eformados,
continuando
a ser abonados na.
Cuutadol!,1 Ftscal , para serem pagos pela Tllesourll.ria Geral das
'I ropns do Soldo do tempo de paz. que corresponder ás reij ectivas
PULel.t"s,
segundo a '1 arifa de 1814,. Paço das Nccessidades , cm 26
de Abril de 18i:!6.
Duque da Terceira.

=

---*,---.

Por Parlaria de 15 do corrente me,.
2.° Botalliâo Nacional Fixo do Parlo.
Exonerado
do P )blo de Tenente,
para continuar no Serv iço de VoI uuario do dito BHtalhão, o Tenente,
Antonio Joaquim Barbosa, por assim o haver requerido allegaodo motivos attcndiveis.

Licença concedida

pOt·

---.--motivo de molestia

declarado.
Em Sess(Jo de 21 do corrente
Ao I:

Tenente

~ Cunha,

do Batalhão

sessenta

d1l1S

de Sapadores.

ao Offiâal

abaixD

mes.
Antonio

de Aze,êdo

para se tratar em ares Lpatrios,

(t )

L'"~(JI

reg'.tadaa concedida. ao. Offtciae. abai~o indicaclOl.

~o Capitão do V' Regimento de Artilberill,
pl'orogação

João Antonio Lobão.

por tres mezes,

Ao Capitão do Regimento de Infanteria N.· 1, Jo~o Pinto de A raujo Corréa , seis meses.
Ao Capitão do Regimento de lnfanteria N.· 4, Manoel José da
NQ,w-eia Oamisão , dous meses, = DUQUB DA. T.K.aC.BlIiÂ.

I

SECRÊTARIA

DE ES'L'ADO DOS NEc;OCIOS
DA GUEH. ..
RA. EM 3 DE MAIO DE 1836.

ORDEM DO EXERCI1"O.
Por Decreto' áe 27 do me!Gproxiino passado •
.Regimento de Caval/aria N. o 3.
ALferes,
o Alferes dó Regimento
tonio Joaquim de Avelar.

Regimento

de Infanteria

N." 18, An.

de Cavallovia N? 6.
de Cavallaria N. o õ{ Joaquim

I

Tenente,
o Tenente do Regimento
Ferreira Sarmento.

Regimento

de Infanteria

N.· 4.

Quartel Mestre, o (~uartel Mestre, empregado
na Com missão da
liquidação
da divida Militar, José Maria Baptista.
Regimento de Infanteria N. o 9.
Quartel Mestre,
o Quartel Mestre de Illfanteria,
que se acha falendo serviço no 3.· Batalhâo
Nacional Move! do Porto, Francisco de Paiva.
Addido á 1." Companhia
de Veteranos
da Provincia
do Douro,
o Tenente do Regimento
de lnfanteria
N: 9, Francisco Pinto
de A~mcida , qlle foi jlllgado incapaz do serviço activo por uma
J unta de saude,
Reformado
na conformidade
do A lvarú de 16 de Dczern bro de 1790,
o Tenente da ex tinot a Companhia
de lnfunteria da Ilha do Faial,
Autouio Pereira de Lacerda Leal;
•
PORTAIUA.
Ministerio da (;IlNro. = 2." Din'('ç~lo. 1." n('JHHli~·rtO.
Sua l\1ag!'ólade u RA [l IIA, (~Ilcrendo ohviu r as duvidas, que se
tem off-rccido relativameute
ás pessoas, que devem responder pl'fos
atcanrcs ern qllC se achâo o. Corpos do Exercito;
Manda declarar
ao iutrr ino Contador Fiscal da 'I'hesouraria
Geral das Tropas,
que
os Cornmuudantes
dos referidos Corpos sâo rvsporrsuveis ela importOllcia.dos
recibos formacs , ou interinos que 1)<150:\0, f dos Iur.dos
que se lhes cntregilQ, observando-se
restricta e riuorosumeute
esta
rr;;ra; por qua nto a sua a ssignatura lhes impôe dir 'da 'n'sl onsabiIJdull,', lI;lO ob taute qualquer
al cuuce dos Üfliciacs seus subordina(los, pOIS <lll e a re.peito de~te5 cumpre aos mesmos COllllllillldallleli
f~scalisar a contabilidad~
respectiva I dc\euuo proccdcr-:c cf1ccti\a-

=

(2 )
mente nos casos occorrentcs
contra
~xistentes nas Repartições,
e não
tes das Companhias,
011 outros,
contas que houverem entre elles ,
Necessidades,
em Çl9 de Abnl de
J
Licença!

quem t iver assigriado os recibos
contra os Ofliciaes Commnndan_
por isso que são particulares
as
c os Com mandantes.
Paço das
1836.
Duque da. Terceira.

=

---*-....;.._

t

concedidas por motivo de rnolts,tia ao!. OJficiaes obaixo
declarados.
Em SesS'Ío de 14 de Ab,.il ultimo,

Ao Tenente do Regimento de Tnfaqteria N." 18, João Soares Pinto, sessenta dias para continuar o seu tratamento,
Em Sess10 de 19 do dito me'];.
Ao CapeJJão do Regimento.
de Caçadores N: 3, Luiz Teixeira de
Magalhães,
sessenta dias para se restabelecer em ares patrios.

Em Swaô

de 22 do dito me':..

Ao Tenente do- Regimento
tara Baptista Machado,

de Infanteria
N.· 4., Pedro de Alcansessenta dias para se tratar.
Em Sessáo de g() do ditQ mes;
Ao Alferes de Infantcria , Commandante
do Batalhão
Nacional
MoveI de Coimbra, Francisco Luiz de Barboza Leite, sessenta
dias para se t.ratn r ,
Em Sessâo dc 28 do di/r) mez.
Ao Capitâo do COipO de Veleranos da Estrernadura , Joaquim .José
da Silva Rego, noventa dias para M~ Iratar em are, patrios,
,

.,....---,-:.

Licenças Registadas concedidas aos OJjicjaes aboiao indicados.
Ao Capitão do Regimento
de Caval larin
(i, Hodrigo llilario
de Brito Fragozo,
11m mcz,
Ao Tenente Coronel de Infauteria , Pedro Alexandrino
Pereira da
Sil va ,11m rnez ,

1\:

---,*---

Declare-se
que a licença registada de dous rnczcs , cnncedidn pela Ordem do Exercito,
N: 2fJ de lS do Illl'? pr'lxilllo prctorito ,.
ao UapitilO nddidó á Fortaleza
de Bllarcos e r"lg'urira,
Rodrigo da
Uunha Lemos, neve ser coutada desde o dia S do referido mcz, =
]

UQUE
t:

DA
'f,

TERCEIRA.

E,tá conforme.

o Director

Geral.

=

GE~r.R:\L

QUA.!lTEL

KO PAÇO

.EM 4 de MAIO

DAS

KECESSIDADES;J

DE 183G.

--

,

ORDEM DO EXERCITO.
TEndo-Se
Pignado ~~a Magestade Fidelissima a RAINHA de
Nomear~~
Mhrechal General,
e de Confiar-Me nesta qualidade o
Com mando dó Exercito, Ordenando-Me
pelo Decreto,
e Carta Re ..
gia, que abaixo vão transcriptos,
de assumi-lo irnmediatamente,
he
o Meu primeiro dever, ao entrar DO exerci cio deste distincto logar
de que milito Me lisongêo,
o manifestar a todos os Senhores Generaes , Officiaes , Officiaes inferiores,
c Soldados a viva satisfação que Sinto,
e a grande gloria qlle Tenho de achar-Me hoje
Collocado
frente do Exercito Portugllez,
desse Exercito Lravo e
leal, que por sua fidelidade , pelas disti nctns acções oe valor e
patr iotisuio que praticou,
e pelos extraordinarlos
sacrifícios que fez
pam restaurar o 'I'hrono Legitimo da RAINHA,
e a OARTA CONSTITlJCIO'<AL
da Monarchia,
não só merecê» os bençâos da sua Patr ia , mas atrahio a admiração
da Europa inteira.
Votado de todo o Meu Uor a çâo a Concorrer com quanto f'stiver
ao Meu alcance para que a Nação Portugueza,
a que hoje Pertenço, seja elevada ao maior gráo de prosperidade,
Eu Estou certo de
que Encontrarei
nos Militares
de todas as Classes a mais decidida
cooperação
para sustentar
com inabalavsl firmeza aquelle mesmo
Turono,
a CARTA,
e a Independencia
Xncional ; e para auxiliar,
e
fn zcr lua nter a rigorosa exeeuçâo das Leis, de que depende essencialmenle a felicidade dos Estados.
Para desempenhar effIcazmcnte
tâo jmportnnted
deveres,
a subordinaçâo,
base da disciplina , e a pratc a de todas as virtudes cívicas e militares r são indispensavelrnel'lc
nccessarias.
Eu as recommendo por tanto 80 brioso Exercito, que boje tenho
a gloria de Com mandar,
pa ra que conserve ilIeza a nobre reputação que a tanto c~~to soube adquirir,
e rara que continue a meI eccr a benevo e ncra dos seus Concidadãos.
= D. FER NA N DO.
ú

\ DECRETO.
Havendo ]~1INomeado por Df'creto do primeiro de Janeiro do pm.
sente an no Marechal General dos Meus .Exercitos, o PRINCIPE D.
:F.ER~A,·DO Al'GUSTO,
MeumuitoAmado
e Presado Esposo:
Hei pOI' bem Determinar que, entrando no exercício daquella Patente ,
Assuma desde já o Çommaudo
do Exercito Portuguez,
por assim

(~ )
eonvir ao bem do Serviço. O Duque da Terceira, Meu Sobrinho , Par
d.o Hcino , Conselheiro de Estado,
Presidentc do Conselho,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Guerra o tenha assi ln
entendido r e faça executar.
Paço das Necessidades,
em trinta de
Abril de mil oitocentos trinta e seis, = RA I~'111 . = Duque da

Terceira.
CAltTA

REGIA.

~ J

SerenissimoP.RINCIPE
D.FER,TA~DO
ACGl~STO,
l\feu muito Ama o c Presado Esposo, Marechal Gcn!.!ral. 1~1I D. MARIA
por Gra\,':l de Dcos Rainha de Portu ai e dos Algarves , d'aquern
c el'alcm mar, em África Senhora de '. 'p,é, e da Conqiiistu , Navega u.o c Uommercio da Eth iópia ~ 1\ raUia, Persiu , c da l ndi a ,
étc., Envio muito saudar a Vossa Alteza Ueal,
como Aqllclle
que sobre
todos Arno e Pr~so..
'hando-s? Vossa Alteza HcaL
Nomeado
por Decreto do pnmeiro
c Janeiro do prescnte an no
.Mareclwl General dos ..l\lellS Exercitos , e Tendo Eu rcsolvido que
cm conformidade
com a dita nomeação Vossa Alteza Hcal Entr»
desde já no excrcicio
de Co mmandunn,
do Exercito Porlllgllc;:,
por assim convir ao bem do Serviço: 1I0uve por bem por Decreto
da data de hoje Determinar,
que immedlatamenle
Yossa Alteza
Real assuma o referido Commando , na certeza de que Vossa AI; •
t eza Heal Empregará
os Seus Talentos,
e excelsas Virtudes em prol
da Causa Publica,
Dando a 'sim mais um forte sustentaclllo ú Cnr~a Uon~tituci?!lal
da l\1onarchin:,
e de <l,IIC Vos~a Alteza Real I elo
interesse que lama pela pro:;pel'ldad;. destes Reinos,
Descmpenhn_
rú cabalmente
esta pondero 'a Co mmissjio. = Serellíssimo PRJ\,CIP1,
D. FERl AI\. DO AUGUSTO,
Mell muito Amado e Presado Esposo: Nosso Senhor Haja n Pessoa de Vossa Altcza Roa l vrn Sua
continua
Guarda.
Escriptn
no Palacio das l\el'esôidadcs,
aos
rnnta dias do mez de i\ bril de mil oitocentos trinta e seis
De
Vo sa Alteza Real = Carinhosa
Esposa = MARCA.
= Duque

=

=

da Tercci1'(J.

E~tá. conforme.

4judant,~,neral~p:""",,,.z

IJ/
,QUARTEL

GENERAL NO PAÇO DAS NECESSIDADES,
EM [) DE MAIO DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO.

RUa

neral,

o

Alteza Real
manda publicar

D. FERNANDO,
no Exercito os scguiutes :

PRINCJG&

Marechal

Ge-

DECRETOS~

Arinuindo á Proposta do

PRI:->CIPE

D. FERNANDO

ADO l S·

'1'0,

Meu muito Amado
e Presado Esposo,
Marechal
Goneral r
Dei por bem j .orncar Primeiro Ajudante do Alesmo Augusto Pn ixeIPE,
ao Marquez de Saldanha,
Marechal
do Exercito,
Par do,
Reino. O Duque da Terceira, Meu Sobrinho, Par do Rcino , Ministro e Secretario
de E,tado dos r egocios da Guerra,
o tenha
assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em o
primeiro de l\1aio de mil oitocentos trinta e seis. = RAINHA. =
1JlIqut: da Terceira,
Annuindo
ú Proposta do PRI:->CIPE D FERNAr'J)O
t\UGGS·
TO,
Meu muito Amado c Presado Esposo,
Marechal Gl~lleral:
lIei por bem Norncar
l\judantc
General
do Exercito
no Coronel
JOflO Ferreira Sarmento,
Ajudante de Campo do Mesmo AIlg'usto
PP.INCIPE.
O Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par do Reino,
Conselheiro de Est ado , Presidente do Consclho , Ministro c ~ccrc·
t a rio de Estado
dos .Kcgocios da Guerra,
o tenha assim eutendido, c faça executar.
Paço das Necessidudcs
, cm o primeiro de:
Maio de mil oitocentos trinta e seio.
RAll lIA.
Duque dto
']'crceira.
Annnindo á Proposta do Plllt\CIPE
D. FER~A '\00
XCGCS·
to, l\1eu muito t\ mado c Presado Esposo: Hei por bcm Nomear
~l1artcl Meslre General do Exercito ao Brizudciro
Mart inho J()éc!
Dias Azedo, O Duque da Terccira,
Meu Sobrinho,
Par do Reino,
Conselheiro de Estudo , Presidentc tio Conselho , Ministro c Secretario de Estado tios Negocios da Guerra,
o lenha assim entendido, e faça executar.
Paço das Necessidades , em o primeiro de
Ma io d mil oitocentos trinta c seis.
H.AL\IlA. = Duque da

=

Terceira,
Hei por be

=

=

Qrdcnnr que sej~lo considerados Ajudantes de Campo do
~)"i "\~l)0
AlJGlJSTO
1\1eunluiloAlIladoePreado E I ~~.
rochal General,
os Ajlldantes de Ordens de Meu
.0\ ugusto Pai de SauJos:l. M(,IIlQria , os Coroneis do. l{c(,.imentos de
Cavallaria
numero um, Gil Guedes Corrêa, e nnmeroo ciuco , SiInlto de 'Calça e Pillo; o 1'enenclc Coronel do H.c3'illlcnto de CavaiPRI:\CIlJEQ.r

( !2 )
laria numero tres , José de Piila Freire da Pompeu;
c o M"jor do
Estado Maior de Artilheria , A ntonio da Silva Bastos: devendo os
ditos Officiaes continuar
no Serviço dos Corpos a que pertencem,
até C]l1eEu Seja Servida Determinar
que entrem
no exercicio do
}~mprt>go ql1e lhes Tenho conferido.
O Duque da Terceira, Mell
Sobrinho,
Par do Reino, Conselheiro
de Estado, Presidente do
Conselho,
Ministro c Secretario do Estado dos Ne~oei()s da Guerra, o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das Tpcessidades, cm o primeiro de Maio de mil oitocentos
trinta e seis. =

llA INIL\. = Duque da Terceira.

Hei por bem Determinar
que as Repnrtiçôes
d9 Aj\ldante
General, c Quartel Mestrp General,
que formâo o Estado Maior do
PRI CIPE
1). FER\íA\íDO
AUGUSTO,
Meu milito Amado e
Presado
Esposo,
Marechal General,
sejam coust.ituidas
segundo
o Plano Provisorio
por Mim approvado
por Decreto dc dezesseis
de Maio de mil oitocentos t rint a e cinco; observando-se porém as
restricções que ora Sou Servida Ordenar no mesmo Plano : a saber:
].0 O numero
de quatorze Adjuntos determinado
pelo Artigo 2:
daquelle Plano, ri reduzido a quatro em cada uma das mesmas Repartições:
2." l\ão haverá Capitão de Guias: 3." () numero indeterminado dos Addidos , de que tracta o Art igo ~5.0 do dito Piano, fica limi~adoaoito
nas duas Rcpart.içôcs
, os quaes c!everão. ser
sempre Omclaes Militares,
cuja graduaçltO nâo cxcodcrá a MaJor.:
4.· O Secretario,
Officiaes de Secretaria,
A ma nuenses , c mais
l~mpregados seraô tirados dos que act ualmonte se nchaõ addiclos {t
Secretaria de Est ado dos ~ egocios da (; ucrra , c naô t craô vencimento de rações de forragens:
Finalmente
os Livros, Papel, c
mais artigos de consumo no expediente das mesmas Ih'partiç6es sed t,~d.o fornecido pela Intcndencia
.d~s ?bras M ili~ares. á vista rlc
requisrçoes
por escripto para cada DJVISan, que serao aSSl~l1adas prl0. Chefe da Di visaô , c rubricadas pelo Chefe da Hcpart içaõ respectiva ; ficando assim alterado o que a este respeito fui disposto para a ~ecçaõ Central no Arti<'o 7.° do refcrido PlaJlo; e os Chpl'es
das Divisões serno rcsponsav~is pela falta de cconomia nc~Le ramo
de despeza da Fazenda Publica. O Duque da 'l'Nceira, l\1('1l Sobrinho, Par do Reino,
Conselheiro
de Estado,
Presidenle do CC>I1selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da G~I(,ITa.
o tenha assim entendido,
c faça executar. Paço das fece5sHh>Jcs
em trez de Maio de mil oitocentos trinta e seis. = HAL llA. =

5:

Duque ~a Tcrceií'a.

Ajudant, G,n"al = ~

.~

-

U7
~~
~z.c..-?P

QUARTEL

GENERAL
EM

NO PAÇO

16 DE .MAIO

DE

D~S NEOESSIDAIH!:S,
18-S6.

•

ORDEM DO EXERClTO.

SUa
neral,

o

Alteza Real
PUINCIPE
D. }l'ERI ANDO.
Manda publicar ao Exercito o seguinte.

Marechal

Ge-

Por Decreto do LOdo corrente 11Ie",.
Regimento de Caoallaria N. 3.
Tenente addido,
o Tenente Ajudante do Regimento
N •o :2, () u ilher me .. avier de Vascoocellos.

Uegimento dA Caçadores

de Cavallana

N. o 4.

Tenente, o Alferes, Alvaro de Sá Pereira;
em áttençâo no distinclo comportamento
que teve na Acção do dia 16 de Março ultimo nas immedlaçõcs
da Villa de Vai ma eda •
.Alferes, o I: Sargento", João Palaio;
em attençâo
ao distincto
cornport ameuto que teve na J\cção do dia 16 de .Março ultimo
nas iuunediaçôes da Villa de Valrnaseda.
Por Decretos de 2 do dito meJ..
•
Reformado
na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
O Coronel de Cavallaria
do Excrcito , José Corrêa de Faria.
Addido á 3.a Corupanhia
de Veteranos
da Província
do Douro,
o Major que se acha servindo no Trem do Ouro, Francisco Ja ..
nuario de Mariz.

---jt.--POltTAIUAS.
=

Ministerio
da Guorrn,
2.& Direcção.
= 2.& Repartiçâo.ees
Tendo sido presente a Sua Mugestade <~ HAI1'.HA
o Relatorio da
Cornmissão, creada por Portaria de 29 de Janeiro ulrimo , para determinar a fórma e dimensoe dos arreios , que pelo Arsenal do Exercito se fornecerem aos Corpos de Cavalluria : Manda li Mesma A ug usta SenllOra, Approvaudo o que a este respeito propõz a meneionada Cornmissâo
, que 110 referido Ar enal se !'cgúle a factura dos
ditos
arreios 5egullt!o a configuruçâo
, din ensôes , e pêzos dos Modelos que vão rernettidos com a presente Portaria ao mesmo Arsen ai, sei Iados co III o sêllo d > esta Secreta!' ia de E~t< do, (' são constilnlos da inclu: a relação, a ssign ••da pelo Coronel. J osé Fchcinno <la
StJ va Costa , Chefe da segundo Direcção
deste 1\1 illlstf'rio. Paço
das ~ecessidades,
em 14 de Abril de 183{). = José }m-o·c LOU1·ci1·O.
Ministcrio é:la Guerra. = 2.& Direcção.
= 2.& RefartiçilO. =
MauJa Sua ,l\la"e~taJe
a ~\l.\HA
dissolver a Commssüo) que

(i )
lJor Porta~ia de 129.de J~neiro ultim~ se havia creado , para determinar a forma e dimensões. dos arreios , que-pe lo Arsenal do Exercito se fornecerem aos Corpos de Cavallasia ; e Manda outrosim A
Mesma Augusta Senhora louvar a dita Commlss:io,
pelo zêlo que
empregou em o trabalho que lhe fóra comrnetbido , e pela maneira judiciosa por que o terminou.
Paço das Necessidades,
em 14
de Abril de 1836. = José Jorge Loureiro.
Mi'nisterio da G uerra,
1." Direcção. = 4- ... Repartição.
Havendo-se já liquidado
as respectivas contas ao Capitão
Adolfo
CamiJlo,
e ao Alferes Carlos Lourenço Neve, doextincto Batalhão
de Voluutarios
Francczes,
e não tendo estes Offieiaes contracto algllm, que na sua qualidade de Estrangeiros lhes .garanta a 3." Secção, ou 'a disponibilidade
a meio Soldo: Deteemina Sua Magestade a RA INBA que elles sejio demittidos,
e corno taes considerados desde que se lhes fez a referida liquidação.
Pu\o das Nccessidades ç em 7 de-Maio de 18.36• ..:.. DU'lu~,da Terceira.

=

S. A. R. O

=

--->JIoI"ERNANbo',

D.
IMnrechal Genf'ral,
Determina que-os Comrnandantes
dosCorpos deI.· Linha do Exercito, enviem pela Repart.çâo
do Ajudante General até ao fim do presente mez , impreterivelmente,
relações norninaos dos Voluuturros
,
que se haviâo alistado para servirem por um certo, e deterninado tempe, e que em -virtude do Aviso do Ministerio da Guerra,
datado
de 9 de Junho do anno proximo preterito , publicado na Ordem
do Exercito, N.~ ~O -de 10 do referido 'mez, se offerecêrâo a continuar no serviço por mais um anilo;
devendo' a primeira comprehender os que se prest árâo a servir! recebendo a grutifrcaçâo
quc
pelo citado AvisoIbes
foi concedida;
a segunda os que cedêrão delIa a beneficio do Thesouro Publico;
e a terceira aquelles que não
quizerão continuar no serviço debaixo de' qualquer coudiçâo.
PRINCIPE

---"",.....--

Licen9<1'arbitradas a Offici'les peta Jün"tcJdc Saud« obaiaoindicoda.,> e que forõo canftrm das '1Jor S. A. R. O Príncipe D.
FERNANDO,
Marechal JGel'u:,I·ot. ;
Pelo J~'nta de Sattde do HJspital Civil de Brtoga,
16 d~ Abril ultimo.

em Sesiáo de

Ao Coroncl do Regimento de Volunturios da Rainha,
Antonio
P-aços de Almeida Pimentel,
ql1arenta dias para se tratar.
Ao Olfrcial de Secretaria do Govcrno Militar do Minho, João
re-ÍI a da Rocha P{lrii, sesscnta diílS para tomarures
palnoii

Ajud•• I' G,.".I ~

~

de

Pê-

;>-;?

1:

I

r

I

I

I.

I
I

I
I

~I

em di to, •

•

Peso em a rrateis,

Gnl0s dos a ngu los.

Largura

I
!.

r

I

Comprimentoem
. palmos.

Quantidad('

I

I
·1
1

f

,/

II

(/
QUAl~TEL

GE'~ERAL
NO PAÇO
DAS NECESSIDADES.
E,\1 19 DE MAIO DE 1836.
.

ORDEM DO EXERCiTO.

RUa

:·~1teiánn·cal o PttI:-lCIPE
D. FERN ANDO,
l
nlib tear ao E'
. t e:
nerul , 1\ JII.,,\
sxerr-rt o o SCglllll

Maroo}J'al' GeI

A \ ISO.

=

J\.Jil~i!tâ?I:~ dfl Guerra.
= 1." Dirccciio, _ ii," Rcpart lçâo,
-pJ .. 1J~ l\rflg(~,t[ldc Fid"Ir"sima a H A 1['lIA
l\1andarrcll1ctter à VO'S~I,\?A!Itp;"a lleal, para Seu COIl heci ruento, c fJ ns éJt{veMentes , Hcln~':'tó ·trJdl\er~os individues dos C'01pOS doExer('ito~
a quem
a Mesma J\ug'lIsta Senhora Houve por lH'II1 Despachar pelo Ministcrio da Marinha e Lltramar,
para servirem nos Dominios Ultramarinos nos Postos , e Empregos,
que a cada 11m delles designa a
meucio nndu Relac;:1.o; a qual vai assignnda
pelo Tenente Coronel
Francisco .. avier Ferreira.
Chefe da La Repartição,
e interinamonte encarregado da I-" Direccâo deste .Ministerío. = Deos Guarde a Vossa Altl'za Rpal. Pa\,(/ das .l\pcessidadcs.
em 13 de Maio
de 13:Hi. = Senhor l'RI;SCIPE
D. FLH.NA~DO.
= Duque da
Terceira.

Senhor'

J

Retarâo de diversos indieiduos dos Corpos do Exercito, despachados pelo iUinistcl ia da Jr[arillha, para servirem nos Estados
ULtramarinos.
Por Decreto de ti· de Fevereiro ultimo.
A 1leres para a Provincia de Cabo vcrrle , o 2: Sargento do Regimonto de Cavall.uia
1\: 2, Joaquim Antonio da Encarnuçâo,
Por Carta Regio de 2 de JlJars'o ultimo.
Governador
Crvíl e l\ldílar
dos Estados da l udia , o Coronel do
H.cóimcllto de Cavallnria 1 ." 2, B"arào de S ..boroso,
PaI' Decreto de 16 do aito mex.
Sccrctari o do Govei no Civil e Mililar ti.., 1- ~tados da lndia, oCapil;lo de Ca\al:ana
, Anlonio MarlaJlo de j\zevcdo.
Alferes p:n~ fi PnHi!leia de l\Joçamúique , o ~oldado do R('~iru011to de 1nlantcnu
1\." 8, Hodrígo Antonio (zorio,
(t o SMdado
do Hegrmento de lnf'nllteria N.o 3, Jo,é de Sá .Brandâó:!(
Por Decrctos de [) de Aln',l ultimo.
Alferes parll'l~ lllui:!, o ,Aspirant,e a O fJtial do H.09'im0nto. de Cavallarla ... f>, J austlllo de Sa .. Ogll, Ira; o Pol'ta-~~Ialidarle
do H.egimcuto ele Cavallaria
N.· Q, .i\Ul!llbtO Ceíwr da Clluhrr;
e o 1.· Sargento do dilo Corpo, Franc H'O .ICl,é do~ ~alllos.
Alferes para Cabo Verde, o 1.. Sargcllto do Ue rlllll.l.to
lufai ••
teria N: ~1 Joaquim José do~ SallLo~.
Q

ue

(2 )
Por Decreto de l~ do dilo ~\lS.
Alferes para a Tndia,
o Voluntario
do Regimento
de Cavallnrie,
N.- 2, Joaquim
Ignacio
de Loyola Marques.
o Saraento Aspirante a Ol'tieial 00 mesmo Corpo,
Gonçalo Guedes de Carvalho; o Vohmtario
do 2.· Batalhão
Provlsorio de Lisboa,
Augusto Cczar G,ledes Mascaranhas;
eo Alumno do Collegio .Militar , Eduardo Augusto Vidigal de Soma.
Segundo Tenente,
o Aspirante
a Oftieial do Regimento
de Artilheria N. uI,
A nton ia Augusto de Leâo,
Por Decreto de 13 do dito me ....
.Alf(·rf's para Angola,
o Aspirante a Ofücial do Hegimento de Cuval lariu N: 4" Antonio Candido Cordeiro Pinheiro Furtado,
Por Decreto de 26 do dito lIlC%.
ALeres pam Angola o o Porta-Estandarte
do ltegimeuLo de Cavallaria
No" 3, .Manoel .Maria Barreto.
Por Decretos de !28 do dilo me%.
Alferes para a. I'ndia , o~:
Sargento do Regimento
de Caçadores
N.·
Francisco
Antonio Ilharco ; o Aspirante
a Official do
Re.rimento
de Infanteria
N." I, Adriano José Curvo Semedo;
e o Soldado Voluntario
do Reóimento
de Iufuntcria
N: 10,
Alexandre Thoma z do Mornes Snrrnento,
Por Decreto de 6 do corrente me.,;.
Governador
Civíl e Militar
de Diu, o Capitão
do Regimento de
Iutunteria
N." 2, Joaquim José Correu de Lacerda.
Alfere~ para a India,
o Aspirante a. Ofücial do Regimento de Caçadores N."
Fra ncisco de Paula DurllO Padilha ; e o Soldado do Hegi men lo de Caçadores
N, o 4, .PedrQ Carl os 'I'eixciTlt de Carvalho Sampaio.
Po?' Portaria de 19 dt; Abl'il ultimo.
Dispensado de ir em Corurnissâo de Serviço ú Proviucia
de Cabo
Verde, para que havia sido nomeado por Portaria 12 de Agosto
do anno proximo
passado,
o Tenente Coronel do cxtincto 1.0
Regimento de Tnfanteria
Ligeira da Rainha , Carlos Av io ln t ,
Secretaria de Estado dos Negocies da Guerra,
elll J:l de l\1ULa
de 1836, - F1'anci~co X'WiC1' Fe'j.·reira, Tenenle Coronel,
ô

,

õ

,

--.---*__,.-POltTARlA.
Mini terio da Guel'1'a. ~ Reparliçaõ
Central da Çon~abilida ..
dC'. _ (~uerendo
Sua Mage3tade
a HA INIlA,
eSlabe.lecer regras
adequadas pam facilitar aos Jagadores Militares os lpeJOS de prestare I! a3 coutas da slIa responsabilidade
em periodos 11l6'1IS. CS, com
exactiuaô e reJularidade:
Manda a MesUJa J\ lI~usta SE'nllora que
desde o dia qui llze do presente mez se observe o seguinte:
1. Os vencimentos uos Corpos do Exercito serao daqui em diulJ."

( 3 )
te verificados em revistas mensacs , o mais breve possi vel depois do
fim de cada mez. Ficaõ dispensadas as lclaçr3es de mostra duplicadas
que até agora se exigiul).
II. He abolida a denominaçnô
de rcclbos interinos pnra prol,
Os recibos que servirem para o l'ccebill'l'nto do pret , ficaô tendo n
mesma
natureza
de qll:1C';,l"fucr out ros documentos
corrent s," llue
J~rmaõ despeza aos l'ag-aclore3 J\lilit:'reô.
"
llT . Na formalisaçao de rec ibos de PI et , sua recepçaõ , ti di stribuicaõ , se observará
o segu ii.te :
~ 1.-:' 1\ o dia anterior
ao saqnc entregado
os Comma.ntfarr}& de
.Companhiú Et0 Major do Corpo,
relações norniuaes do vcnchueríí.o
de cada praça na qll inzena de prcL de que se tratar.
§ Q. ° No dia do saque scraõ verificadas estas relações pelo Li vro
de ~e~isto,
r
§ 3. O Quartel M~stre por ordem do Commandante,
formara
o recibo da importancia
de todas as relações de Companhias,
e fi.carúõ depositadas n'um cofre com uma cópiu deste niesmo recibo.
§ 4.0 Chegado o dinheiro ao Corpo, ordenará o Commandaute
a conferencia da quantia sacada, com a declarada no. cópia do recibo, c achando-a
exacta, passnni o (~unrtel Me Ire f1. lançá-la uo
Livro respectivo
como verba de rccelrimento,
§ ;)0. Isto tudo sendo Jeito , passará -o (.~ltartel Mestre o. distribuir o pret correspondente
o. cada Com pan hia , segundo constar
çla sua competente
rclaçnô , na qual o mesmo (,.lllurtel M cstro dever.i exigir recibo passado pelo Commanduntc
delJa, e iguahr.entc
deverá lançar no Livro repectivo
e~sa quantia
como \'er1>a de di,,tribuiçaõ.
I V. As Escoltas ou De3tacamr.ntos exiatentes no ('onlinpnlc dI)
Reino,
tÍ.s quaes seja conveniente
mondar fazer o aoono de Fel
fóra do Corpo,
cm allençaõ lt distancia
e1l1 que se uchelll,
rocebenío os vencimentos
ue cada quinzena
pelo moelo scô·uinle.
Em tempo compeLente o Commandantc~ do Corpo enviará no Comman~lalltc do DesLacamento uma auLhorisaçao,
para quc J o "a reccber da Paowloria.l\lilitar
respectiva
a so:nma corrc~IJoHdcl.w [lO
prct do D~ lacaniento,
declarando
a qtlUnlio., c o tempo a que
for relativo o vl'llcimenlo.
O Commaruallte
do De:iLocn111ento l-(\~'
,sar:.í o seu recibo no tnciCl10 papel qUl' conti "C,l' a ~~lhorj~'l~~l),
e
por meio dé~te ~Ocllmeüto reccLerú da Pugadol'lu lldllar
.0, fl'ct quo
competir rio Deslacamento.
. " )
V. Pelo Ministerio da Guerra se (1aní. conhecimento
ú C"!ltadnria Fiscal 'doi Excrcito
das t]uantirs sacadas men~(llll.el,td ll;t;j
divcrsns Pa~,,(l()rias para J rel de caüu. Corpo. Estas qual.lÍas seraõ devidam nlc escripturadas
para á VIsta delln!> , c do:; l)reb ge.
racs se fuz('r o oj llstamenlo de coutas Ihellsal <.lOS Corl OJ.

( '1 )

VI. Feito q;le seja o ajustumr-nto de coutas de um mez a qual(rt0r Corpo, o Contador Fis~:11 do Exercito enviará pelo Ministerio
da, C; uerra a Conta corrente respccti va.
Vil. Qilundo o ajusl am into de coutas mostrar alcance em um
Corp?,
o Co ,nma,lclante re 3 pccti vo eu trará logo na l,)agadoria 1,1 iIital' Cí'lí) a o-uma e n CJ'le o -Corpo fICOU alcançado;
41 \' jo reco,
,
rvr il irtar , o qua 1 cnrg
In' mcuto ')'1'navcru
reei ' b o (OI P a "ad or Jl.tl
raJ em seu
débi~o a quantia recebida.
E7Lu opr-raçaô serú delq ui! '[ a por or-,
dom do Ministcrio
da Guerra.
I
i I
,)(Jl~~' ,Quando no ajustamento
de contas al~H/P,JC8 )0 ficar
crpdltadb, ser-lhc-ha feito o pagnmcnto.de <lllantia,r,' J,cLiva, por
'~I'Jcm 'M iIl isterio da G ucrra" .
.J
ore
. IX...
I
r('ci903, de vc-ic imení.os indiv iduncs processados na
'. Co~tlia-ofi'ã, j<:iscal do Exercito,
dci xani de ora ClIl diante,de
mencionar-se a pessóa de quem se recebe; e tanto os recibos assim processados corno aquelles em que se acha designado () nome do 1'1..:sourciro Geral das Tropas,
teraô a rnesma validarie 1 ara entrarem
na despesa do Pagador .Militar que os apresente. Paço das 1 cccssidadcs , em 14 de Maio de 1336. - Ihiouc da TC1Wlt-a.
v

---*--Licenças arbitradas a Offlciacs pcl« Juntos de San d« obai.co indicadas, c quc [orâo confirmadas
7101' S. ./1. R. O Pr incipe D.
FRRN_LNnO,
1I1m'cchal General:
rela Junta de Suuilc do flospital
Regilllental
de I11fantcria N.·
18, cm Sess(lo dc!) do corrcntc me;•.
.1\ O CapitrlO do Q: H.egi menLo de Artil !leria, Diogo Kopke, 5esscnta dias pura fazer uso de Caldas naluraes.
Pela JunteJ dc Saude do lIospital Rcgimental
do Caslello dc S.
J01'{j' C , cm Scss,1o do dito diu. .
.1\0 Alferes do Rcgin,ento
de lnfallll'l'ia _ .. 1, Carlos' Maxillliano de Sousa, vinte dias para convalescer.
Ao Tenente Coronel do lle;illlellto
de [nfuntcl'ia N:'1"
Alltonio
Jo.é Silveiro,
novonta dias para <:ontiullar a traLar-se,
e tOJllor
hanhos das Caldas da Baitlha.

---,"'--Licenças

Regi,~tlldas conc::'rLi,las aos Oj)iciaes al)(1/ '0 indirado&.
Ao Coronel do RegimenLo de Cu vallaria r .. .J.. ~ J« aR Xavier
l~ezellrlc,
Ao ~~apilào

ue

trca mezes.
•
~o Regimento
de InfanLeria N.· ü, 'J\nto lio da Silveira MOlll'Uil,
dous rnezes.
•
Ao Tenente
Coronel Commanuante
doUatillhl\O
dc\foluntariosAr<.t.lices
Douro,
Antonio
de Azevedo Sousa e Mello , dous meze~
.

uo

QUARTEL GE~P.R '\L NO PAÇO' D.\S l\ECESSIDADES,
.EM 22 de MAlO DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO.
SUa

A !teza Real o PRINCIPE
D. }'ERNA NDO,
Marechal General,
Tendo hontem passado revista no Campo pequeno aos Ires
Batalhões Nacionaes
Provisorios
de Lisboa,
na Presença de Sua.
Macrestade a H.Al~J1A,
Vio com grande satisfação o bom estade
0 ,
1 ae iao estes C orpos.
cm que
O asseio indi viduo l , a boa apparencia
militar,
e a firmeza com
que estav:lo postados em liuha na occasiào da revista, atrahírão
a
attençâo
de 8. A., e rnerecêrão
a Sua approvação ; e tl maneira por
que formarão C, lu mnas em massa,
e exerutárâo
algumas manobras de Linha dehaixo do Commando
do Sr. Coronel do primeiro
B:.1 tnlhào , João Antonio
de Almeida,
foi uma prova evidente
de
quanto pódern os bons dezejos , e o zêlo pelo serviço;
sendo certo
(!'Ie mal podia esperar-se
mais de Corpos que por sua instit uiçâo ,
c circunstancias
peculiares 0::'\0 tem meios, nem o teuipo necessario
pata poderem
adquirir
urna iustrucçâo
regular.
S. A. l\tJallda por tanto manifestar
Sua approvação , pelo asseio,
e bom arranjo em quc encontrou
os Batalhocs , e louvar os 81'S.
Com mandantes , Olúciaes , e mais praças que os cornpoe , pelo interesse com que se tem empregado
no serviço para que fôrâo chamados por circunstancias
extraordinarias
; esperando qlle ellcs conservurào a mesma drsciplina , e couunuarâo
a dar provas de seu
putriousmo.

-

QUARTEl

GENP.RAL NO PAÇO
EM ~ã deMAIODE

DAS NECESS IDA:rIS
18:36.

ORDEM DO EXERCITO.

S. A. R. o

'PRINCIPE
D. VERNA "DO,
Marcehal
Gencral ,
Tendo recommendado
na Sua' primeira Ordem ao Exercito,
a subordinaçào
como o primeiro dever militar,
por ser a base fundamentai da disciplina,
nâo póde deixar de ruanifest ar ao mesmo
Exercito o sentiurento
, n110 menos de admiraçào
, que de desgosto,
que lhe tem causado as participações
de alg"lls Connnancla .t os de
Corpos sobre faltas de execução de ordens,
praticados
por
ciaes seus Subalternos,
Ainda que faltas de similbante nnturezn sào sempre gravissimas
na elas-e uulitur ; todavia S. A. ll:lO ~e at rovr-udo a julgar que ellas fo~~p.1l1o effeito de lima detoruriuaçji»
pcrurcdituda
de nracar
a Authoridude , e de offcnder a L i; autos csl a ndo persuaclrdo
de
que nâo rüdlo mais do que acçô-s rrreílect idas do mo me II Io ; ESjJcra, e com toda fi razão,
que r-lla s IJÚO si-r ào n.a is rppel idas, e que
o crime de ins ubordi naçjro
nú o ha de uianchur
um só militar do
Exercito Portuguez.
S, A. Julga nào ser nccessari» fazer longas rcílecçôes para mostrar a necessidade absoluta de observ ar a mais restr ict a obedicncia
ás ordens dos superiore: lia I'Igoro$a execução dus Leis, c Hegula-·
mentes mil itarr-s, U Exercito PorluJurz,
esse bravo Exercito Lihertudor , pC'IIICIlO
110 uurnero , uias
gru udc I cios extruordinarios
feitos de armas,
que ha pouco tempo acaba de praticar.
sabe por
experienciu
quanto
pOUCIlI a. disciplina
a~sll!ru,
a uniâo , c o ver·
dadei 1'0 amor da Patriu,
~Lls se contra tou:!~ as csperançns,
algum militnr esquecido d<>
scu primeiro dever, sc arrojar a eornlllettC'r o Crlllle de insuhordinaç~w, inimigo capital da disciplina do, E. crcitos ; S. A. R. Manda declarar Solclllllcmente,
flUC eomprimindo
os ~cntimentos do seu
coração,
e escutando somentc a \OZ da jllstiça, será inexoravclem
faler desaggraY~H a Lei off,'ndida.
He esta a pr:rneira ohrig-açilo que tem a cumprir no exerci cio do
elevado Empn\go que.
M. a H.ATi'IlA
Houvc por bpm conferir-Lhe, e he o l·rirtJeiro tributo,
que de,,· la· :.r II 1 'ar:lo Portugueza, a que hoje tem a gloria de pertencer,
o elll J)J·('<1.:r todos os
seus exforços,
para que o Exercito C'ollserV(' a boa re~lIlcção que
aclquirio, para que continllo a ~('f o su~lentaclllo flTme do 'J Jlr0l10
legitimo. f' da Carta Constitucional,
que i\ clIsta de tnl.tos ,acri~
ÍJ.I:!OS rc~luUl'ou, e J>nra I!ue auxilie Q ex.ecuçiio dus Lei:;, uHllItcl.ha

um-

(! )
a. ordem e tranquilidade
publica, e seja a guarda fiel da proprie ...
dade e da segurança individual
de todos o" Cidadãos I'orluo-uezes.
Quando elte tiver conseguido plenamente estes fins, lerá ft'it~ g-ran.
des aerv.iço:. á ~ua Patria , e estarão preuenchidos os desejos de S, A •

.dj.d.>.t, G,neral ~

pt ,.,;.;2

'QUARTEL

GENERAL NO PAÇO DAS NECESSIDADES,
EM 27 DE MAIO 1836.

ORDEM DO EXERCITO.

8
Ua Alteza Real o
neral , Manda publicar

PRINCIPE

D. FERNANDO,

ao Exercito

Marechal Ge-.

o seguinte:

DECHETO.
Havendo rcsolv ido praticar um acto de Clemencia
em cornmemoraçâo do Feliz Consorcio,
que Tenho contrahido
E'ratificado com
Sua Alteza Real o Sereuissi mo PUINCIPE D. FERNAl\DO
AVLSTO.
Mar<,chal General do Exercito
Portuguoz , Usando da
mais nobre attribuiçâo
do Poder Moderador , e ouvido o Conselho
de Estado : Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo J.. Todos os cri mes de pri meira e segu nda descrçâo sim} 1"5 , tanto do Exercito,
como da Morillha,
ficào j.e rdoudos,
Art, 2.· Da mesma fôrma flCtlO perdoados quucsqucr crimes milltarcs a qlle deva corresponder
ate dous annos de degrêdo , ou de
trabalhos publ ir-os,
Art, 3.
A dispoaiçáo do Artigo antecedente
Le appl icnvcl aos
réos que t ivcrcrn sido condernnados
cm mais tempo de degrêdo , ou
de trabalhos publicos , ou qlle lhes falt ar a cumprir
maior espaço
que o de dOIl~ HIlIlOS,
flcando-lhes
toduvia dirninuidos
os mesmos
dous a n: os : quanto aos que se acharem condcmuados
por toda a
"ida, se lhes reduzini o tempo a dez ClIlIlOS.
A I I. 4..: \' eriücar-sc-hu
o perdão concedido nos precedentes Artigos,
ainda que os réos c l<-jào soltos, I rêsos , em procésso , 0\1
cumprindo
'elltcnças. O Duque da Terceira, Meu Sobrinho, Par
do lt cino , Conselheiro de Estado , Presidente do Couselho , Ministro e Secretario de EstaJo
dos Negocios da Guerra o tenha ,assim.
('"lellt!l<]o, e faça executar.
Paco da. Nccessidudes , cm vmt e e
UIII de I\lalO
, de, mil ouoccntos tri~ta c seis. = HA1.t\IlA. = DH'

e

0

ljLle

d a 1C1·CCtra.

---*,,---

Por Decreto
de 16 do Corf'ell te me'!.
Demittido do Serviço, ficando com os honras do mesmo Posto,
c
a faculdade de u~ar dos rcspE'ctivos ullifolmes,
o CapittlO graduado elll l\1ajor do extinclo ltcgimeuto
de I"uzileiros E.cocezcs.
}':rnesto Veyhe, que convencionalmente
disistio dã pemtlO que
tinha, em consequcncia das feridas que rcceuêo na l)a~Hlda luçta~

'r

Q )

Por Decreto dc 21 do dilo me~.
Regimento
Coronel,
Silva.

de Infanteria

N. o 6.

o Coronel de Iufanteria do Exercito,

Floreacio José da

---*---

S. A. R. o PltINCIl'P! D. FERN ANDO, Marechal
General,
Manda publicar ao Exercito
o A viso abaixo transcri pto , e DeLE'rmina que os Srs, Generaes encarregados dos Governos Militares de
Proviucias , Governadores
de Praças,
Cornmandantes
de Corpoa ,
c Authoridades
Militares,
ou outros Chefes de quaesquer Reparticôes do Exercito,
a quem competir o cumprimento do dito Aviso,
~nvietn sein perda de tempo pela Repartição
do Ajudante General
os esclarc.cimentos que nelle se exigem.

AVISO.
Sua Magestade Fidolissima
a RAINHA
Manrla que cu tenha a
honra de rogar a V. A. R. Se Digne fazer rcmetter por este .\1 inisterio reluçlio de todos os Egressos, que desde a ox tin cçiio geral das
Ordens em 30 de Maio de 1831, até hoje, tem sido empregados em
Capcllâes dos Corpos do Exercito,
ITospilaes,
ou em quaesquer outros estabelecimentos
Militares,
com declaração
dos nomes de que
actualmente
usâo os referidos Egressos;
dos que usárâo na clausura ; a que Conventos pertencõr âo ; cm que épocas forào empregados;
até quando o estiverâo ; e que vencimentos
competem
a cada cruprêgo : o que muito interessa ao Thesouro Publico por onde he recla~ada
esta providencia.
= Deos Guarde a V. A. H.. Paço das
Necessidades,
em 14 de Maio de 1836. ~ Senhor PRINCIPE O,
Fernando.
~ Duque da Terceira.

---*--S. A. R. o PnI~cIPE D. FEltNA~DO, Marochal General,
Determina
que os Commandantcs
dos Corpos remettâo pela Hepllrtiç~w do Quartel Mestre General,
até ao dia ló do próximo futu:ro mez, umainforrnaçâo
circumstanciada
do estado actual: -1..
do :'rmal~ento:
_ Q.o do Equipamento
: _ 3.e do Fardampnto;
cnv1Undo Jlllltamen.te requisições
para pr~henc1ler. a ~a,'ta d~s.tes diversos artigo"
designando aquclles que tiverem Sido ja requisitados,
c em que data, Que rcmettaõ
uma parte semanal sobre a qual idade do pâo 7 c das forragens;
bern como do .estauo dos Quarteii ~

(s )
M'Sim

1.

respeito

do material

dos cdificlos , como

elos utcncillos

rc pcctivos.

n.

, S. A.
outrosim
Determina
que continua u ser~nviada
ao
MilJislNio da Guerra. toda a correspondcncia
sobre a i\drllini~LraÇflO dos Hospit acs J\lilitar(>~, coucerneutes
Ú sua economia;
requisiçoes; fornccimeutos : mappas dc contas ; balanços; etc. competiudo CIOS UOllsl'lh s administrativos
o que respeita aos IJospitacs teunidos ; aos Governadores
das Praças
o que pertence aos JJospi_
taes provisio nnes ; c finalmente,
aos Comrnanda.ntcs
de Corpo!!
o que toca aos Hospitaes isolados, c A tnbulancias,
S. A. R. Determina
igualmente
que o Tenente do R<'gimenLo
de Infunteria
.°5,
Adriào Alves de Araujo,
e o Alferes,
Veu«
seslau Antonio Perrí da Camara , passem fi fazer serviço no 2:13atalhão do Regimento de lnfanteria
N." 12 até nova ordem.

-_......".--!Licenças arbitradas a OJficiaes pelas Juntas de Saúde abaixo
das, e que forâo confirmadas por S . .A. R. O Príncipe
.FBRNANDO,
JlJareclzal General,

indica ..
D•

de Saude do Hospital Regimental
de Caçadores N: 3 ,
cm Sessâo de 6 de Fecereiro ultimo.
Ao Capitâo do Regimento
de Caçadores
N." 4-, Manoe! Marlina
Taveira , noventa dias pnra continuar
a tratar-se.
Pela Junta de Saude do Ilospital de Conoalescença
de Zamora,
el1J Sessão de 1Ó de .Abril ultimo .
.Ao Capitâo do Regimento de ] nfanteria ! .. 1, Francisco de Paula .e Silva, tres rnezes para tomar bgnhosdas
Caldas da Rainha,
c tratamento
onsecutivo.
Pela mesma Junta de Saude , ém Sessão de 16 do corrente mcz;
Ao Alteres do Regimento de Infanteria
N: 9, Jose r areis Corrêa de 1\1ello Ozorio , tlinta dias para tomar banhos de Cuidas.
Pela Junta de Saude do Ilospitai Regimenlal
da Guarda de Corpos, em SesslÍo de 21 de rlbril ultimo.
Ao Tenente Coronel do Hcgimento
de Ca\'allaria
N. o 4>, Anselmo Ferreira Lopes, trinta dias para se tratar.
Pela Junta de Saude do J[ospital Civil de Vi7.eu, cm Sess,lo de
QQ do dilo WC!;.
Ao Major do Regimento de Caçadores N" 2, José Carrasco G uer.
ra, noventa dias l)aTa fazcr \1'0 de ngoas sulfurcns, c tOlllur lia.
Ilhos do mar.
Pela Junta

Pela Junta ele Suud» reuni-la cm Braga,

em ...
'ír.,sto 'de () do cor

rente me::..
Ao Tenente do Regimcnlo
de Iufunreria
K:
de A!~neida, noventa dias para se tratar.

~,

Francisco

Pinte)

---*Licenças t'egi$tadas concedidas aos Officiacs abaixo indicados.
Ao Brigadeiro Governador
da I'raça de Elvas , Barão de Cacilhas,
vinte dias, tendo principio no mez de Junho proxiruo futuro.
Ao Capitão do Regimento
de Infanteria
N: 7. Caetano José da
Costa, um rnez ,
Ao Alferes do Regimento
de Voluntários
da Hainha , Victorino
José de Sousa. Motta,
tres meses.
Ao Tenente do Hegimento
de Iufanteria
N. o (" Gustavo de AI •.
meida Sousa e Sá, dous mezes,
Ao Alferes do Regimento de Voluntarios da Rainha,
João da Costa Lima, tres. mezes,

----*,....
__

Declara-se
•que o Tenente G uilherrne Xavier de Vasconcellos ,
que passou addido ao Regimento
de Cavallaria N." 3, por Decreto do 1" do corrente mez , publicado na Ordem do Exercito.
N," 3
do dia 16, era Ajudante
do Regimento
de Caval la ria N" I. e
não do Regimento de Ca vallaria N " ~, como se mencionou na dila
Ordem,

.Ajudante General ;;::

N.t>
QUART.EL

GENERAL
EM

8

NO PAÇO
31 DE MAIO

DAS NECESSIDADES2
1836.

ORDEM DO EXERC1TO.

RUa

Alteza Real o PRINCIPE
D. FERNANDO,
MarecllaJ Gil.
- neral , manda publicar ao Exercito,
para que tenhaõ o seu devido
cumprimento,
a Portaria e Edital abaixo transcriptos.
PORTAIUA.
Ministcrio da Guerra.
Direcção.
Repartição.
=
Senhor = Tendo o Com mandante interino da Divisão Auxiliar á.
Hespanha representado que, cm consequencia
da grande carestia dos
geucros ern Burgos,
e em todas as terras proximas ao Theatro da
Guerra , seria de Justiça conceder-se uma gratificaçôo
aos Officiaes dos Corpos cm Operações:
Foi Sua .Magestade A RAINHA
'Bcrvida ordenar por Portaria da data de hoje, expedida á Contadoria
'Fiscal do Exercito,
que se abóue provisoriamente,
e em quanto durarem a' Operações naquelle Rcino , mais uma terça parte dos respectivos Soldos QO~ Officiacs dos Corpos da uicncionadn
Divisão,
á.
maneira do que se prat icou no LCUlpO da Guerra Peninsular. Oque me
cumpre levar ao conhecimento
de V. A. H •• para os fins con venienu-s.
Deos Guarde a V. A. H. Paço das Necessidades , em
2t de Maio de 1836. Senhor PUINClrE D. FERNANDO.
~

= ~.~

=

1"

=

Duque da Terceira.
EDITAL.
'Joaquim Larchcr , do Conselho de Sua ~[agcstarlc Jí'idelissi7lla,
Deputado ás Corlcs ; e Goccrnador Civil do Districto A dsni»
uistratico de Lisboa.
Faço saber, (lue por SlIa fageslnd{) A RA J~IT A me foi deter.
minado , cm
or taria expedida pela Commis :to interina do Crédito Publico , em data de vinte de Abril proximo passado " que
,~ logo f.;ue me constas c Ler chegado Ú. Administ ruçâo d~ Lisboa ,
" c outras
mcncionudas
lia mesura Portarla , o PU!>I:I Sellado dos
" novos cunhos de vint e , C qunrcntn réis , f1zessc'slIslender todo o
" uso do Papel do antigo sêl lo das referidas taxas,
fazcnào saber
,. a quem o tiver, que o poderá trocar por outro em Lisboa na
." Hei n rt içiio do Pal~el Sellado ,,; e havendo-me sido communicadn
por out ru Portaria da referida Cornmissào , datada de dezoito do corrente,"
que neste mesmo dia havia sahido da RepartiçtlO do P. pel
" Sel lado, para ser vendido em Lisboa , e Termo,
nas lojas a car" ;;0 da respoct ivu Aduli"i:;traç:io,
() Pape! Sellauo das dilas novas
,. taxilS dI! vinte, e quarenta réis,,:
ordeno em cumprimento desta
superior dispo,içtlO,
que as pessoas. que tiverem em seu poder
Papel Scllndo dOll antigos cunhos de ~iHte 1 e qU41rentl1 réis, passem

(2 )
a- troca-lo na mencionada
Repartição do Pnpel Sellado , sendo ver.
"daJeiro. pelo novo cunho , ou hajâo de consumi-lo dentro -do prefixo prnso de doze dias contados da dnta do.rc , findo o qual pra ..
so I1tlO terá logal' a sua troca
nem será admittldo nas Estações
I

Publicas.

E para que assim se cumpra,
e ninguem allogue ignorancia I mandei lavrar o presente I que assignei , e fiz publioar 003
Jogares do costume,
Lisboa !li'> de Muio de 1636.
O Govcrs

.nador Civil.

=
= JO(J.Cjztim

=

Larclicr,

---\'<'---

S. A. R. O PJHNCIPE n, }·'EftNA.NDO, Mal'cchal General.
Determina que o Quartel Mestre General do Exercito tome a Di.
recçâo dos Negocias da Repart içfio do Ajudante General, em quanto este se achar desempenhando
as funcções de Deputado
da Nação, que pela CARTA ÇO~flTlTU'ClOl'i\L são inco mpatlvcla coin aquelle Ernprêgo,
LiWlfGS

arbitradas a Offiaiac,çpela» Juntas de Saud« abaixo indiconfirmadas paI' S. A. R. O Prlncip« D. PERNA N DO, Jlfarcchal General,

COd'IS, c que jôn10

Pela Junta de Sande do Hospital de Convalescença em Zamora,
em Sessâo de 10 do corrente

Ao Capitão
Nogueira
valescer,

lIIe~.

do Regimento

de ) nfantería No" 1, Jaques Fllippe
Mimózo , trint a dias par coutiuuar a trntar-se , e COI~.

Pela Junta de S,wdc do Jlos}Jih~l Clci] de l0imma (lolUinlto, CUJ
Sew10 dt: 12 do dito 11IC:9.
Ao Capitão da ~." Companhia do Veteranos do l\1inho, Diof;o Ma.
chado Páes, noventa dias para SQ tratar.
.

--->/'<'---

concedidas aos Offleiae» abaixo indicados;
Ao Major do Estado Maior do rtilheríc , Gaspar Piuto de MaLleença«

regieiada«

gnlhàc,s Cardozo , 11m nnlll) •
.I\o~: Teuente do 1.. HCg'imento
reira de Araujo Cftmil\~w, dom
Ao Capitão nddido li J<'ol'tuleza
da Uunha Lemos
pl'Orug.lç:\O
I

de Artilhcria,
.1oa~ J\ntollioP.e.
mczcs.
(le Buorros ir' Figueim, I oUrÍgo
por vinle Jiun.

---'lí:',..._--

, Declara-se,
que na linha ~." dR pllginn 3," da Ordem do Exer.
N.Q 7 datud<\ d~ 2"' do correlll(~ mel" onde diz
Hospitafi"
1\1ditares, dc\'e lêNe = IIospitacs !te!!;ImentoC$.

=

Clt,O,

No impedinunto da Ajudaule General.
O

a••,t,1 M"trc G,.".I

= ~)

N. 9
Q

QUARTEL'

GE1TRRAL
EM 6

de

NO PAÇO DAS NECESSIDADES,
JUNllO DE HlJG.

ORDEl\I DO EXERCITO.
~Ua
neral

Altcxa
, manda

Heal o
publicar

D.
Exern~o

PlllNCIPE

ao

FERNANDO,
os sog uiutes

I\1:lÍ'ccllal

G~.

DEcnETOS.
Convindo
desde já pôr cm execução
a parte do Artigo nono do Decreto
do vinte de Outubro
de mil oitocentos
trinta
e ciuco , que
trata
conscrvaçiio
U:lS Delegaçoes
da Thcsouraria
Geral
das
Tropas,
p:Jra o estabelecimento
do systerna
da Administração
Militar;
e sendo de conhccidu
utilidade
, que desde já se estabelêçâo
as rcluções
que devem existir
entre
o Minislerio
da Guerra,
c as
Estnçi'ie:> por onde devem ser feil05 os pagamento
aos Corpos,
e
Estabelecimentos
Mililares,
segundo
o referido systema
administrativo : 'I'ornaudo
outrosirn em considernçiio
, que a Thcsourar ia Geral das Tropas,
he a ct un lme ntc urna Repartição
dcsnecessaria
por
se achar incumbida propr iarncnte
ao Ministerio
da Guerra
adistribu içâo dos fundos,
formação
de Orçamentos,
e as mais principiles attribuiçôcs
qlle erúo da cornpetoncia
da Thesour ariu Geral,
pelo AI vará de vinte e um de Fevereiro
de mil oitocentos
e deleseis ; nchundo-sc
alem disso extincta
de direito
aquella
Hcpartição
pelo Dccréto
devinte
e seis de Junho.de
111 iI oitocentos
trintaetres:
Hei por bem Decretar
o scguinrr-,
j\rti:.{o 1.. Fica extiucta
a Thc$ouraria
Geral
das Tropas.
Art.2:
As ])elcgaç()cs
da rcferiun
Thcsoururia
, ou Pagadorias l\lililarc5
das Provincias,
(irão I' ·tmallccl'lIdo
com os Empregados neccsrurios
, cm quanto
ôbrc este objecto
se não providenCIU r por Lei .
.Art.:1:
J\s P,lgadorias
l\1ilitare~
trr:i~ ('om o Ministerio
da Guerra as relações
que até agora
tin hâo com a Thesournr ia Geral
das
Tropas.
O, dr-tu lhes COIJCf'rtlCT.t(.S
ao sNviço
das mesma.
PagauoTIas seráo designados
por instrut'ç<)es
part icu Iu rea.
rt. 4:
O 'l'hesourcin, Geral das Tropas fará. ponto em suas
contas
no dia quinze do proxuno
mer. de .Maio,
c alé ao dia guioze de Junho
proximo
f"luro
enviará
ao Milli~terio
da Gucrra
as
conta
lIIellsacs,
que faltlo
da sua receita c despeza,
fecbadas
até
no dia quinze de 1\1 aio.

ua

A rt.

õ. o

las P;lgadorJas

ze de Maio,

•

O~ D,l'legado$
~o '1'he oureiro
Geral
rc,ponsa"cis
peMIlitares,
fumo tambem
ponto,
referido
nó dia quinc ajl,l.tarà~ as suu~ cOlltas
com
0'1 hesomeiro Geral

fi ' {l<iUCl!C dia.

(! )
Art. ().' Cada um dos Pogadores
Militarf'!I abrirá conta MVIl
com o M in isterio da Guerra desde dezeseis de Maio do presente an110, lançando
logo em debito o saldo que ficar em seu poder pelo
ajustamento
de coutas com o Thesoureiro,
Art, 7.· Oi Pagadores Militares enviarão com a maior brevidade ao Ministerio
da Guerra uma decluraçâo
do saldo que ficar
em debito a cada um, conforme a determinação
dos dous Artigos
precedentes;
e o 'I'hcsoureiro Geral enviam. t ambem uma conta geral dos saldos ql!e fiearejn cm debito aos dilTerentes Pagadores.
A rt, 8.· As ordens de paga mento do Mi ni-terio da (j uerr a , que
até agora erâo rernettidas
ás Pagadorias
Militares.
pelo intennedio
do Thesoureiro , serão doru em diante enviada. directamente
aos
Pagaaon~s Militares,
os quaes ficào sendo responsn veis perante o
l\1inisterio da Guerra,
pelos fundos que receberem,
cuja distribuicâo lhes será sempre determinada.
O Duque da Terceira,
Meu SolJflnho, Par do Heino , Presidente do Conselho de Ministros,
Mi.nistro e Secretario de Estado dos Negocios da G uerra , o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades.
em trinta
de A bril de mil oitocentos trinta e seis. = ltAIN HA. - Duque

da Terceira.
Tendo sido extincta a Thcsourarin
Geral das Tropas, por Decreto dt'stll data: l1ei por bem que o 'I'hesoureiro Gemi Antonio '1'110ma z de AI meida da Sil va, conserv:Jndo a graduação
de Coronel
que lhe Havia Conferido,
passe a dirizir a Contadoria
Fiscal do
]~"ercjto,
na qualidade
de Contador '?Fiscal, em quanto nâo rór
põsto em pratica o Regulamento
da Administração
Militar de vinte e seis de .Junho de mil oitocentos trinta e tres , ou se lno nâo der
outro destino: e Sou outrosim Servida Determinar,
que 03 Empregados efTectivos daquella extincta Thcsouraria Geral sejâo collocados convenientemente
segundo o seu merecimento,
sem que entretanto se faça alteraçâo no abóno dos soldos que estâo percebendo.
O Duque da Terceira,
Meu Sohrinho , Pdr do Reino. Conselheiro
de E,lado,
Presidente do GomeI 110 de M inist ros ,Ministro
e Secretario de Estado dos Negocies da Guerra, o tenha assi m ent endido, c faça executur. Paço das Necessidades,
em trinta de Ahril dellliloito~
centos trinta. e seis.
ltAl~HA.
Duque da Terceira.

=

=

ReldÇâo dos EmpreO"adosda cxtincta TlIfsouwria Geral das Tro-pllS, que fic/io continuand~ a ser encarregado. das Pagadorias Miiítarcs abaixo mencionada ••
Commissnrio
ragadoria

as~istenle, Candido Maria do Rego,
Militar junto no Exercito Auxiliar.

Encarregado

dia

8)
"Ct)mmissario Pagador.
servindo provisoriamente
de CommissRTio
Assistente , Antonio ManoeI deSousa, Migueis,
Encarregado .do
Pagadoria
Militar de Faro.
.
'Comm:ssario
Pag-ador Provisorio,
Henrique Jeronymo
de Carvalho Prostes , Encarregado da Pagadoria
Militar de Lisboa,
Commissa rio Pagador Provisorio , José Maria Cordeíro , Encarre'gado da Pagadoria
Militar do Porto.
Prutice ntc , servindo provisoriamente
de Commissa rio Pagador,
José Maria Gallassi , Encarregado
da Pagadoria
Militar de Bra
gança.
'Commissario
Pagador
Provisorio , Clemente
Elcuterio Gomes da
Silva, encarregado
da Pagadoria
Militar de Elvas,
Commissario
Pagador da extincta Thesouraria do Norte,
Manoel
da Molta Pereira do Lago, Encarregado
da Pagadoria Militar
de Braga ..
Praticante,
Commissario
Pagador Graduado,
e Provisorio,
José
.Maria de Castro e Azevedo, Encarregado
:da Pagadoria
Militar
de Vizou,
Secretaria de Estado dos N egocios da G uerra , em 11 de Maio de
18:16. = Barão de TViederhold, Capitão,
c Chefe interino d~
!lo. Direcção,

Por' Decreto de 13 de Maio ultimo,
;Alferes para a Praça de Diu, o Sargento Ajudante do Regimento
de Infanteria
N.· 2. Francisco Rodriguee Ferreira.

Por Decreto de 16 do dito

'1U:'!.

para Damâo , o AD peçada do Regimento
de Infantería
N.· 2, João José da Cruz.
~.o
Tenente de Artilheria
de GÔa, o A~pirante a Official do 2.'
Regimente de Artilberia,
.Marianno Antonio Ferreira Braklnmy.
Alferes

Por Portaria de" 26 do dito meIO.
Batalhão Nacional MoveI de A lcobfJça.
Domit tido pelo requerer, e por se achar eleito Capitâo da Guarda 'acional da Villa de Maiorga. o Tenente t Carlos da Silva.

S. A. R. o PRINCIJ>E D. FERNA~DO,
Marechal Genéral , dispensa a remessa das informações semestres do ).0 de Julho de cada anno, e Déterjnina que fa este respeito se observe a disposição
do 9: 2.' da Ordejii q4 Dia.
4 de Abril de 18t6.
,
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•
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·licenças arbitradas a Offici.ctes pelas Juntas de Saude obaiao indicadas, e q/le for(io confirmadas pm'
A. R. O Principe D.
Ji'E RN ANDO,
Marechal
General.
Pela Junta de Saude do Hospital Cioil de Viseu.
em Sessáo de G
do me~ protcimo passado.
Ao Capitâo do Regimento
de Jnfa ntcria N." 10, José Gomes da
Silva, noventa dias para tornar banhos SIlI fureos , e do mar.
Peta mcsma Junta de Saude , em $'e.~sáo de 7 do dilo 7IIC$.
Ao Alferes do Regimento de CavHllaria N." 6, David José Rodrígucs, novent a dias para 50 t.ratar , e tomar agoas c banhos sulfuroos , e banhos do mar.
Pela Junta dc Saude do Ll osnitol de Conoalescença de Zmnol'a,
em Scsstio de 13 do dito me".
Ao Tenente Ajudunte do Regi rncuto de T nfa ntcr ia N.· 9, .TosP.Maria de Magalhães,
sessenta dias para tomar as ngoas do Gerez •
.Ao M-edico do Exercito , JOilO Baptista de Sonsa Liberto, scssen
ta dias para tornar as ag-oas do Gerez , c banhos hydro-sulfurosos,
Pela mesma Ju nia de Sande,
em Sessão de 17 do dito me!..
Ao CnpiltlO do Heóirnento
de Cavallu ria N" 2, Rodrigo
Aflc)nsO'
de A touguia Sousa Coutinho,
sessenta dias para tomar as :l_goas
do Gcrez,
Pela Juut a ele Saurle reuni-la em Braea , em Sessâo da mesma data.
Ao Alferes do Iteg'imelllo
de VOIUlltll'~'ios da Il ah.ha , Antonio Barr<'>7.0 Basto , trinta dius para se tra tnr onde lhe convier.
Pela Junta de Sande reunida em Beja, em Scssâo de 18 do dito mez-,
Ao Tenente do Regimento de Cavallaria N.· 1, Francisco
i\ ntonio de P ..iula Ramo.,
noventa dias para tourar agoas e ba uhos
das Calelas da R,tinha,
e depois banho. do mar,
Pela Junta de Soude do Hospital reunido em Belem , cm Sessáo.
de I!) do dito me ....
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria N" 3, addido ao Regimento N: õ da mesma Arma, José de SÚ Nogueira,
quarenta
llias para tomar agoas férreas.

s.

Licenças

registada.~

concedidas

aos Officiaes abaixo

indicados.

Ao Alferes
uo lterrimento d. [nfanleria N· 8 Feliciano da 1"on.
d
sec,a e Castro e Solla, prOl'OgacllO por vinte dias.
Ao 1enenle deCaçaelores,
scrvindo no L° l3atalhtlO Nacionall\Jo-.
vel do Porto, João- Antonio Martins,
tres ruezes •
A

t)

.Ajudante Ge}~eral

•

,

~-;.~..J-r.
. '--i~///t'-~,~o

---"7-'

N.O lÕ
~UARTEL

GENERAL
NO PAÇO
EM 9 DE JUNHO

DAS NECESSIDADES~
DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO.

SUa

Alteza Real o PRINCIPE D. }<~ERNANDO,
Marechal G~.
neral , Manda publicar ao Exercito
o Aviso abaixo transcripto ,
e Determina. que os Com mandantes dos Corpos lhe dêem o devido
cumprimento,
logo que receberem as respectivas Relações,
extrahidas das que enviárão pela Repartição
do Ajudante General,
em
observa.ncia da Ordem do Exercito N: 3 de 16 do mez proximo
passado,
AVISO.
Ministerio da. Guerra.
1." Direcção.
1." Repartição.
~
Serenissimo
Senhor = Sua Magestade A RAINHA,
Desejando
que se cumprâo as promessas feitas em Seu Real Nome pelo Gover
DO aos Voluntarios,
que actualmente
existem no Exercito,
e que
se alistárâo , ou passárão dos Batalhões Nacionaes Moveis e Fixos
aos Corpos de primeira Linha,
para servirem s6mente durante a.
Iucta contra o usurpador;
e Tomando outrosim em consideração o
preju izo que causaria a estes Bravos,
que tantos sacrificios fizerâo ,
e tantos serviços prestárão,
não lhes sendo indifferente o brádo da
Patria , que os chamou ás fileiras elo Exercito Fiel, quando estava
a braços com a tyrania , o continuarem
por mais tempo no Serviço Militar:
Determina que eu tenha a honra de dizer a V. A. R.
Se Digne Mandar passar as Suas ordens para que tenbâo baixa, e
a competente escusa aqueJles dos ditos Voluntarios
que a pretenderem, podendo comtudo continuar no Serviço os que assim o desejarem.
Sua Magestade Querendo igualmente d~r aos referidos Voluntarios
mais lima prova de quanto Lhe tem sido gratos os seus serviços , me
Ordenn turnbem que eu faça saber a V. A. R., que elles devcmser
abonados de Pl\O e pret , até ao dia em que cbf'garern aos Logares de
suas Naturalidades,
(se a ellas quizerem voltar). para o que se lhes
dnrâo os competentes Ltinernrios juntamente
com as suas escuzas : e \
cm quanto aos naturaes das Llhas dos Açores e Madeira , deverão
ser unidos a um dos Corpos da guarnição da Capital,
para serem
obonados por elle de pret e pào , até ao dia do seu embarque,
que
será nas Embarcações
do Estado que partírem para aquellas Ilhas,
fornecendo-se lhes durante a viagem a competente ração de porfio,
= Deos G uarde a V. A.
Paço das
ecessidades,
em 8 de J unbo de 1836.
Serenissimo • enbor PRINCIPE D. FERNANDO.

=

=

=
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= Duque da Terceira.
Ajudante General ~~
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GENERAL NO PAÇO DAS NECESSIDADES}
EM 14 DE JUNHO DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO.

SUa
neral,

o

Alteza Renl
Manda publicar

D. I"ERNANDO,
Mar eclml Geao Exercito o seguin te:
DJWRETO.
A !tendendo ao que Me representou Sua Alteza Real o Se rcnissi ..
mo Plll'\'CIPE
Dom FEll~A~DO
AUGUSTO,
Marechal Gene. ..
ra l do Exercito:
Hei por bem Doter minar :
I. que se considerem comprehendidos
nas disposições do Decreto de per Ião de vinte c um de Maio proximo
passado os deserto ..
res de primeira e segunda deserção,
ainda mesmo aggravada
por
haverem levado comsigo cífeitos da Fazenda,
como armamentos
,
fardamentos,
e petrecbos,
e outras munições;
sendo todavia obrigados a entregar os ditos eíTeitos no acto da sua apresentaçâo
,
ou a soffrer que se lhes desconte
a importancia
delles nos vencimentos a que de futuro tiverem direito.
II. Para que as praças. de que tractâo o mencionado Decreto,
e o presente, possâo aproveitar-se
do indulto que lhes he concedido, deverão apresentar-se
nos Corpos respectivos,
dentro do prazo de dou, rnczes , as que se acharem no Reino , e de quatro mezes as <lHe estiverem fóra;
contando-se
11m e outro período da data da Ordem do Exercrto em f]UC foi publicado
o Decreto a que
o presente se refere.
Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par
do Hcino, Conselheiro de Estado.
Presidrnte
do Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos 1 T egocios da G uerra , o tenha assi fi
entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em o primeiro de Junho de mil oito centos trrnta e seis.
RAINHA.
PRIXCIPE

°

Duque da Terceira,

~

=

=

---11<-,..--

Por Decreto de 213 do me!. premimo passado.
Govrrnaclor
da Praça de Tavira,
o Tenente
ria do Exercito,
Pedro Ale. andrino Pereira

Coronel de Infante.
da Silva.

---,*

PORTARIA.
Ministerio
da Guerra. = 2." Direcção.
= 1." Repartição.
Sereni simo Senhor
Convi ndo estabelecer
a maneira porque I)OS
Corpos do Exercito se devem passar guias de ajustamento
de Contas ás praças que forem escusas t ou tiverem passagem de uma para
outra differente Arma 1 aúm de que no Arsenal do Exeroito se 'p0S-

=

=

~I" ...

(~ )

sal) com facilidade
liquidar taes guias sem prejuizo da Fazenda Publica. nem dos interessados,
c j!vitar-se a confusão que resultaria
de se encontrarem
em um mesmo ajustamento
de Contas não só
lIrti~')i do antigo uniforme,
involvidos com os do moderno,
mâs
t amb Ifl pertencentes
a Armas diversas, e por iS50 de outra nature.
zu e vencirrreuto : IJe Sua .Magestade a RA lN B A Servida Determinar) á vista do que a este respeito representou
o Inspector
do
referido Arsenal , se observe o seguinte.
1.. (~lIe em conformidade
do que determina o Decreto
de 16
de Novembro de 183:t, tra nscripto na Ordcm do Exercito
N" I O
de ~9 do dito mcz e auno , se passem' a cada praça, que d'ora em
diante tiver baixa ou passagem,
duas guias de ajuste de ('ontas ;
a primeira relativa
ao tempo decorrido desde o seu assentamento
de praça até 30 de Junho de ]831.; e a segunda do l ," de Julho
do mesmo anuo até o fim do vencimento por aqucl}e Corpo.
Que nos ajustamentos
de contas das praças,
que tiverem S1'I'vida em Corpos com differentes vencimentos ~ se declare o tempo
qlle servírão , e os art.igos quc rccebêrâo em cada um dos ditos Corpos; devendo esta mcdida ser extensiva
ás praças que na A rrua Ue
Artilheria passarem das Baterias a cavallo , para as de posição,
ou vice versa.
3." I inalrnente , que-a respeito das praças com passagem para
Veleranos,
se declare nos respectivos ajustamentos,
se viio effectivamentccom passagem,
ou se simplesmente addidas nu conformidade
da segunda parte da Ordem do Exercito N" 6 de I~ de .ovembro de 133·:1,. O que a Mesma Augusta Senhora !tlulllla co mrnunicar a Vossa Alteza Real para a devida publicidade.
Dcos Guarde a Pessoa de Vossa Alteza Real. Paço das Nccessidades , em 28
de Maio de HtJG. Sereníssimo Senhor PIUNCIPE D. l~.ERNAl DO.

2:

=

= Duque

.s,

ela Terecira .

......
_->I!<-

A. R.

o PSINCIPE D. F.ERN ANDO,
Marechal
General,
Dclermi na que os Srs, Generacs , Encarregados
dos Governos Mi.
litarcs das Provindas,
fação observar exact ameutc o disposto nas
Ordens do Dia de 3 de Março de 1810, e 110 de Janeiro de I8lã,
a r speito dos Artilheiros
não podêrem ser empregados
cm outro
serviço que não seja o da sua Arma;
salvas as rcstricçõcs marcadas pela Ordem do Dia N." 14 de 10 de Março do a nno proximo passadu, querecornmendou
o cumprimento
das citadas Ordens.

O Mesmo Augusto Senhor Qnerendo

evitar reclamaçô('s mal funsobre yencimellto de rações de forragens a Oniciaes empre110 Estado ..Maior de Praças;
Manda declarar que este v nCWl1<)uto compelc sÓlllcnle aos Goycrnadores
das Praças que tClll'>

dadas
gadoo

(3)
Gunrniç0es re"'1l1aTCS, que siio El Vf1S, Pcnichc , Ynkrça, Atmm'
tes,\lrncida;Forle
da Graça,
l\larv:lo,
Juromcnha , e S. JU!itlO
da Barra;
cujo vencimento se acha determinado
no Hegnlarnrl:to
do Con.u.issariudo
do Exerci.to de 'lI de Novembro de 181 1, art igo
loB.·, que diz cssiui ••.•• e os Empregados 110 Commando de Pra" ças de Guerra,
dispostas para dcfeza , terâo os vencimentos
de
" empregados em serviço activo de Camrullha.
menos as bestas de
., bagagem,
e rações competentes de forragem.

---.'---

Licenças arbitradas a Officiaes pela Juntas de Saude abaixo indica ..
das, e que !ôriÍo confirmadas por S• .A. R. O Principe
D.
PERNANDO, lIíareehal Ceaerat.
Pela Juuia de Saude do Hospital Bliiiun: Provisional
da Prooineia da Matlcira , em Ses~iÍl) de 13 de Maio ultimo
Ao Tenente de Caçadores,
.\lanoeI Teixeira de Azevêdo , quatro
DlCZCS para
se tract ar fóra da mesma Província.
Pela mesma Junta de • elude, em Scssáv de ] 9 do dito me?:.
A o Tenente do Exercito,
Counnandante
da Fortalesa
do Ilheo na
mesma Provincia,
Joaquim José de Faria Santos,
trinta dias
para se tractar.
Pela Junta de Saúde dos Hospiiacs Regimentaes
reunidos no Castello de S. Jorge,
em SCFs(lo da mesma data,
Ao Capitão do 2. Reg imcut o de Art ilheria , Thon.::tz José Peres ,
quarenta dias para se tractar.
Ao Tenente do Hegimento de Infantcria N" I , Manoel de Almeida Azevêdo e Vasconcellos,
quarenta dias para tomar Lanhos de
Caldas da RailJha.
Bela Junta de Saúde do Hospital Regimental
de Iufanteria
N."
13, cm Seesâ« da referida data.
Ao 1.. Tenente do ] •• Regimento
de Artilheria,
Joaquim
Milltão Sardinha de Gnsrnâo , trinta dias para se tractar.
Ao Cilpitt~o do l,trgillJeUlo de Inrullleri~ •• u 18, Luclgéro José Vil-.
lete, qUlUze dias para ultimar a sua convalescença.
Ao Fiel do Commissarindo,
JOttO da Silva Pereira e Moutas, vinte
dias para se tractur.
Pela Junta de Saudc do Hospital Rerrimental da Prara de Elvas,
ti
cm ~ess((o de '20 do dito me':..
Ao Tenente do Regilllento de Jnfanleria N." 7, Arnaldo de Aze ..
vêdo Brandào,
sessenta dias para tomar banhos sulfurosos,
e do I
mar.
Pela mesma Junta de Saude, em Sessâo de Q5 do (Do me::.
Ai) ,L· :J'enen~e do ... Hcgif!1cll!o ue Arldhcria,
Jo~é Timl'lhco
~J~rcIra, .vl.I~te dIas 1?ara" se lractar •
0

(,

..

4

( 4.. )
Pela Juusa de Saude do Hospital Civil de Coimbra , om Sessâo d~
~l do dito me...
Ao Ca pit âo ele Jnfunter!a , Encarregado
do Governo Militar da
Coimbra,
Domingos J03é de Castro, tres m zes para se tractar,
Pela Junta de S!JUlie do Iío.çpital Regúnental de Inf'arüeria N.·
7 , em Sessão de ~ do dito me'll.
Ao Alferes do Regimento
de Iufanteria
N" 4., Rodrizo Maria da
Maia Lerrnoot , sessenta dias para se tractor onde ll~e convier.
Pela Junta de Soude do Hospital Regimental d~ Belem , em Ses.

sâo de '27 do dito me".
Ao Tenente do Regimento
de Caçadores N" 5, Antonio Alves de
Azcvêdo. Campos,
noventa dias para tomar banhos de Caldas da
Rainha , e depois banhos do mar.

---.---

Licenças Registadas concedidas aos O.fj'iciaes abaixo indicados.
Ao Tenente do Regimento
de Infantcria N." 7, José Leandro de
Magalhttes,
prorogrlção por dous mexes •
.Ao Alferes do Regimento de Infanteria
N," 12, Francisco Martins
Teixeira,
quatro mezes •
.Ao Capit.ão do Hegirnento de Caçadores N: b , servindo no Bata.
1115.0 Provisorio de Infanteria,
Vasco Ricardo de Sequeira,
qua·
tro mezcs,
Ao Tenenta Coronel do Regi monto de Caçadores N.· Q, Bernardo José de A breu, quatro mezes,
Ao Capitão de Caçadores,
servindo no 2.0 Batalhão Nacional Mo~
. vel do Porto,
Bernardino
Alves Coelho, "t rr-s mczcs.
Ao Tenente Coronel do Exercito , Cornrnandante
do Esquadrâo
de
Cavallaria
Nacional do Porto , Luiz Borges Cardôso , tres mczes,
A'o Quartel Mestre addido á La Companhia
de Veteranos da Provincia do Douro, Antonio Joaquim Pereira,
um mez.
Ao Capit.âo do Hegimento de Voluntarios da Rainha,
João Pinto
da Costa,
prorogac;ão por Ires rnezes .
.Ao Tenente do dito Regimento,
José Gomes Ribeiro Galvâo , dous
mezes

---:.- .....--

Declara-se que o M~rlico JO~lOBa,Ptista .de..sousa Liberto, aque~l1
foi confirmada
na Ol'd.!m do Exercito N. 9 de 6 do corrente mez ,
a licença de sessenta dias, que lhe arbitrou lima Junta d~ Raude.,
lle Medico Civil com exercici)
no Exercito Auxiliar,
c nuo Medi.
c do Exercito,
como por equi VOcnçrl.O se disse na. citada Ordem ..

~UARTEL GENERAL NO PAÇO
EM lá DE JUNHO

DAS NECESSIDADES,
DE 1856.

ORDEM DO EXERCITO.
~Ua
Alteza Real o PRINCIPE D. l<'ERNANDO,
Marechal General, na revista que hontem passou ao Collegio Militar,
vio com
a maior satisfação
o excellenle estado,
em que este importante
:Estabelecimento
se acha, a todos os respeitos.
A limpeza,
e arranjo interno do Edificio , e a boa ordem que
se observa na marcha de todo o serviço Collegial,
attrahír ão a
at tençâo de S. A. ; e o asseio dos Alumnos,
bem como seu estado
de disciplina,
de que apresentárão
evidentes provas.
na maneira
ror que manobrárâo
e fizerâo fogo com quatro Peças de Artilheria,
e IIU regularidade
com que executárão diversas evoluções de Batalhão, excedêrão
as Suas esperanças.
S. A. Reconhece que o syslema regular em que encontrou o CoIIegio , e que mereceo a Sua completa approvaçào,
he devido ao
espirito de ordem,
e genio esclarecido
de seu digno Director;
e
he por isso que Manda dirigi r-Ibe os mais subidos elogios; encarregando-o ao mesmo tempo de dar os devidos louvores não só aos
Officiaes , e mais pessoas empregadas
na direcção.
e instrucção
tanto militar.
como scientifica dos Alumnos, pelo zêlo , e intel ligencia com que se empregão
no desempênho .dos seus respectivos
deveres; como tambem aos mesmos Alumnos pela boa vontade, e
assídua applicaçâo com que se dedicâo a adquirir os conhecimentos necessários, que os devem habilitar,
{'ara virem a ser um dia
1\1 ilitares distinctos , de quem a Patria tem a esperar os melhorei!
Serviços.

.'

"
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N.O 13
QU_\RTEL

GENERAL

:KO PAÇO DAS 1\J:CEES1DAC:rS,

EM 20 DE J U~ llO DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO.
~Ua
Alteza Real o PRINCTPE D. FERNA~DO,
ncral , .ManJa publicar ao Exercito o seguinte.

.Marechal

c-,

]>01' Decreto de 19 de Maio ultimo.
Alferes para os Estados da India, o Soldado do !l.o Regimento de
Artilheria,
Eduardo Dique da Fonseca.
Alferes para Angola, o Soldado do Regimento de Cavallaria N." õ,
José Antonio do Valle.
Alferes pala Moçambique,
o Soldado do Regimento de Voluntarios
da Hainha,
João .Emigdio Corrêa,
2.· Tenente para o Corpo de A rtilheria de Damáo , o 1.0 Sargento do 1'° Hegimento de Artilheria,
João Maria Locatelli.

Por Carta Regia de 27 do dito me'l\.
Governador
de l\loçaolbiquc
c suas dependencias , o Major, D. Anlouio José de Melf o , que por Decreto de 4 do dito rnez foi exo-s
ncrado do GOVCfllO Militar,
e Civil de Darnân,
0

Por Decreto do 1. do corrente 1IIC'l\.
Governador do Forte do Arieiro,
o Major Governador
da Torre
de ~. Lourenço da Barra, José Vietorino de Amarante,
por assim o requerer.
Exonerado
do Govêrno da Praça de Faro , o Tenente Coronel. Je.
ronymo Rogado de Oliveira Leitão,
por assim o haver requerido.

Por Decreto de 7 Jo dito mez.
Regimento de Cavallaria N.
Tenente,
Folque.

o Tenenle

addido

e.

ao dito Hegimcnlo,

Diogo de Sousa

Regimento de Infonteria N. ° 10.
Alferes, o Alferes do Regimento
sé de Barros.

de InfanLeria

.0

4,

Balbino

Jo.

Regim~nto de Caçadores N. o 4•
.Alferes, os Alferes de Caçadores,
gusto Cezar Tellese Moraes.

.MalloeJ Feliciano

Dias

e Adoi'
'

Corpo de Feterâno« da Prouiucia da Eeiremadura,
Addido á !t." Companhia, o Tenente Reformado addido li 6.· Com;
panhia,
José Rafael MOlizoni.
Reformado na conforruidude do Alvnrú de 16 de Dezembro de 1790.
descontandojor , Ignacio

e-lhe todo o tempo q;1C servio a usurpaçâo
da Cunha Gasparinho,

, o .Ma-

xvrso,

Ministerio da Guerra. = Hcpartiçl.'to central da Coutabilidade,
~ Serenissirno Senhor. Tenho a honra de enviar a V. A. a copia
inclusa da Portaria
dcstn mesma data,
para que V. A. Se Sirva
determinar
que soja executado 110 Exercito,
o que Sua Mug-estade
nella Determina.
= Dcos (j uarde a V. A, Paço das 1'. ccessidades ,
em 6 de Junho de ]ü3ô.
Serouissi rno Senhor PltIl\CIPE D. FEll~
NAN DO. = Duque da Terceiras

=

PORTARIA.
Não estando ainda regulado o modo pelo qual devem ser abonadas de pret, as praças dos Corpos do Exercito que, sem pertence'cm a escoltas ou destaca mcntos , se achâo fóra dos Corpos a que
pertencem,
e unidas Il outros temporariamente
como nddidas : Manda Sua Mugestadc
a RAI~IL\
que para as sobrcditus praças seja
tirado o competente prct por meio do recibo do Com mn ndn ntc do
Corpo a que ai praças se acharem addldas , cm qlle se declare o
numero de praças.
o tempo U C]ll<' he relativo o vencirne nto , e o
Corpo a que as praças pcrtcnccru
, luvru ndo-sc UIll recibo para a
praças
de cadu Corpo, o qual será ncompanhndo
dr uma rclaçfio
i!OUI inal do venci incuto r-uja i m port a ncia se receber. U ma igual rela~ão será remmcu.ida pelo Commuudante
do Corpo, CJue fizer o pagamento, ao Comrnaudante
elo Corpo a que as prnças pertencerem ,
u Iun de se escripturarem
de\ idnrncutc as relações 'de mostra. Paço
das Necessidades,
em 6 de J li uho de lU3G. = Duque da Terceira,

---*-....;,_
n..

ao conhecimento
ue S. 1\.
O PRINCIPE
D.
Marechal General,
que alguns Commnndolltes Militares tem ex<.:edido os limites da sua aUlhoridade,
'jntrompltenrlo_
he n~s de~eres iI\hclynLes ao serviçQ interior aDi H,epart !ções ,Civís
do hxerC:llO, especlall!le,nlc lia atipliençttô dOS,fundos c fornec,unen ..
~ tiO'r~oes,
C.U,IU alhml1lstraçtlo
l!e da immedluta ('OrnJ1r,tellçl~1dos
respectivos Chefes duquellas Repartições;
ptódu7.indo ilma tal ingel'clIcin allerações na marcha regular do serviço das mesmas HcparTendo

chrg'odo

lGEltNACDO,

( 3 )
l.Íções,

e embaraços
no ajustamento
dc contas , de que tezulta "mnprejuízo contra os interesses e segurança da Fazenda Publi'Cu: Manda S. A. H. declarar aos Pr~. Commandantcs
Militares,
flue SOUlC o r<,ferido objecto a sua nut horidade se Iimjt.a si m plesrncnte a fazer realizar os a bónos determinados
por Lei; conhecer se os
.gcneros, fornecidos
Tropa debaixo do seu COlll 111a ndo , SrlO de boa
ou má qualidndc
; se as ruçôes
tem o pêzo e medida da Lei; e se
no ~istribuidas ua quam.idcde que compete aéàda Corpo: c quando em tempo ele Campanha
( e só cllti'lo ) circurnst a ucias urgentes obriguem a tomar algumas medidas extrnordinnrias
, estas medidas serão sempre motivadas
pela urgencia das circurns a ncias , c
nssi m declaradas em ordem por escrito para descarga do Empregado
por que dcvâo ser executadas,
e alvar a responsubilidade
do Commandante l\Jililar que o ordenar; e em taes casos nâo serâo admittidas ordens vocaes, Nestas circum tancias os mesmos Comrnandantes darão irumediauimento
parte pela n('l~arlição
do Qll3rle~
Mc~trc General,
do arbítrio tomado, c ra:.wesque a isso os obrigárâo.
nifesto

á

Licenças arbitradas c, OfJieiaes pela Juntas de Siiude abaixo indica- dus, c que fôrâo confirmadas 7'01' S. A. R. O Principe D.
FERX.ANDO,
1I1aredtal General.
Pela Junta de Saude do Hospital Regimental de Caçadores N;" 4,
em Scssâo de 25 de lllaio ultimo,
Ao Tenente do mesmo ]leg-imenlo,
José Cczar' Fortunato Ferreira Sàr inent o , os cntn dias pam tomar banhos.
PeLa Junta de Sa7J.de do [Iospital Regimental
de I}~ranferia N:
18, em Sessâo de Q6 do dito mc,...
Ao Tenente
do mesmo Rcgimcnio , Caetano Caldeira do Crato ,.
" trinta dias para continuar a suá co,x·ulescença.
•
l>cla Junta de Saude reunida em Braga,
em !:J'cSS'lO de 30 do dito
meto
Ao Capitão do Uegim nto de Infanleria
r! 1~, Alexandre dq
• Gama Pimenta,
lrll,ta
dias para tOIl1.tr bilnhos therm<les.
Pela Junta de Saude do llmpitúl Civit de EtJora, cm Sessúo áq

mesma dala.
Ao Major

.Manei

do Regimento de Cavallaria
N.· 4, Joaquim Trigl1eiro
~ QOllS mezes para tomar uanhos thermaes naluracs, c do'
,

mar.
Pela Junta de Sau((e do Hospital ReB"lmcntal de Jllfantcria
N:
'."
8, cm St'saáo d~ 3) (/0 dilo me:.
J\o'-AlfcIE's Ajuclallt
PracH de \'illa Henl de Santo" Alltonio,
Frederico Curlo' Garcia,
sess'entn dias para tomar agoas ~;uJru·
rcas de l\1onchif}uc.

fJ'

(4 )
P lJ Junta

de Squdc

do I-Iospital

de Convalescença

cm Zaruof'rJ,

em Sess,ío da mesma data.
tL Repartição
do Q1lartel Mestre

Ao Tenente addido
General do
Exercito Auxiliar,
~Çarlos de Boavcutura , sessenta- dias para. se
traC'lar em Bragança.
Peta Junta de Saude do) Ifospit"t
llegilllental ([e Infanteria
N.
18, em Scwzo de 2 do corrente me~.
Ao Capitão
do mesmo Rcgimento , Ludgéro José Villetc , trinta
dias para convalescer.
Ao Alferes da 2." Companhia
de Veteranos do Douro,
José Rodrigues Viceto , trinta dias para convalescer.
Ao Piei da Repartição
do Cornmissariado
do Departamento
do
Minho,
José Maria Bemdiro , trinta dias para convalescer.
Pela Junta de Saude dos Hospitoe« Rcgimentaes reunido, no Caetello de S. Jorge, em Seesõo de 3 do dito. rne%.
Ao Capitão do 1.° Hegimento de Art.ilher ia , Francisco,"
avier da
Costa, sessenta dias para continuar a tractar-sc , e tomar banho
thermaes.
Ao 2.° Tenente do2.0 Regimento de Artilheria , Antonio Frcire de
Andrade' Parreiras,
sessenta dias para continuar a tractar-se em
ares de campo, e convalescer.
Ao Alferes de Cavallaria,
Profuio de Figueírêdo Sarmento,
quarcnta dias para se tractar,
~\o Alteres do Regimento de Infanterin
N: 2, 1\1anoel de l\fnC1':,\.
lhâes Coutinho,
sessenta dias pam fazer uso das agoas das Ca ldas da Rainha na sua origrm,
e tomar :Igoas férreas.
Ao Capitão Ajudante da Praça de Esr remós , José Fortio de Sousa,
noventa dias para tomar banhos das Caldas da Rainha,
do mar te convalescer.
Pt:/(JJunta de Soude reunida em Braga, I!m Sessão ela referida data •
.Ao Alferes da 2." Companhia
de Veteranos do Minho,
Luiz Manoel da Silva, noventa dias para tomar leites em • res patrios ..

---*-

Licenças registada« concedidas

aDI

Officioe« abaixo indicados.

Ao Tenente do Regimento
de Cavallarin
N: 1, José Pessoa Tavares de Amorim,
prorogaçâo por dons mexes,
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N: 4-, Pedro Antonio Pereira de Campos, dous mezes,
Ao Cirurgião Mór do Regimento de Caçadores N:
José Baptista dos Santos,
tres inezes,
o

õ

o

.djudante

General ~

{_=,./
_.';~.

~/
~

,
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QUARTEL GENERAL NO PAÇO DAS NECESSIDADES,
EM ei DE JUNHO DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO.
k Ua ,Alteza. Real o PRINCIPE
D. v'ERNANDO,
Mar~cllal Ge ..
neral , Passou Revista no dia 17 do corrente,
no Campo poqucuo.,
pelas seis horas da tarde a duas Baterias de Artilheria de calibr« 6,
em ordem de marcha
na Presença
de S • .M. Fidelissima
A RAL-

]\ JlA.
S. A., depois de Havê-las

examinado attentamente,
Ficou muito satisfeito de vêr o modo por qUE' se apresentárâo
tantu It Bateria a cavaJlo do cornuiando do Capitão Couceiro,
como a Bateria
montada do com mando do Capitão Aguiar;
por quanto ambas ellas riva lixárâo
em asseio, e arranjo,
e dérào evidentes próvas da
sua disclplina , assim pela boa ordem com que passárâo
cm continencia por diante da carroagem em que se achava S. 1\1. A !lA INHA,
como pela regularidade
com que executárâo
várias manobras , fazendo fogo em diversas direcções debaixo do cormuando do
Tenente Coronel Ferrery.
:l\1anda por tanto S. A. Dirigir os Seus Louvôres a este Tenente
Coronel,
e o Encarrega
de transrnitti-Ios
aos dons referidos Capitâes pela sua intelligencia,
e activo zêlo pelo Serviço,
assim como aos demais Officiaes, Oflrciaes Inferiores,
e outras praças, que
csti verâo presentes na Revista,
pela parte que lhes cabe no bom
desempenho dos seus respectivos deveres.
:-I. A. IL Faltaria
á ju 'liça, se na primeira occasiâo que tem de
fallar da Artilheria do Exercito,
se esquecesse de mencionar o Brigadeiro Barâo de Monte-Pedral,
Commandante
Geral desta A rrua ,
que ac -mpanhou a S. A. lia Re"ista,
e a quem a mesma Arma
deve principalmente
o estado de grande melhorarueuto
a que tem
chegado; e he por isso que S. A. Manda patentear
nesta Ordem
os devidos elogios a este tao di tincto om ial,
.
Do mesmo modo não póde S. A. Deixar de manifestar
a Sua.
A pprovaçâo , e Louvor pelo bom resultado,
que o Coronel Le!"tQ,
Iusp ctor do Arsenal do E'(crcito,
tirou dos recursos da sua áppllcaçào , e reconhecida intelligencia,
para levar a effeito a Construoçfto do Reparo de fe~ro .em que hia m.ontado o Obua alongado,
que. apJ?arccêo pela pmnelra vez na Hevlsta: S. A. Julga que a experrencia COIl firmará as vantagens,
que devem esperar-se desta consrucçâo , (' uconselharú que ella se generalize.

Ajuda"t,

General

= ~

~

N.O 15
QUARTEL

GErlERAL

NO PAÇO DAS NFCE~SIDADES,
EM 30 DE ru: 110 DE 18:36.

ORDEM DO EXERCITO.
(21

~Ua
neral.

AlLeza Real o
Manda publicar

D. FERNA~DO,
Marechal
Geao EX<'fcilO o ~eguil1tc.
Por 1Jecrc!o de 8 do corrente mez.
Chefe do l....stado Maior do Governo :Militar da Provincia de Trazos-Monies , o Tenente Coronel addido ao Estado Maior da Torre
de S. Julião da Barra, Manocl Autonio Ferrciiu de Aragão.
,Mlljor Governador
de Villa 1\o\'u da Cerveira,
o Capitíio (hefe
elo Estado Maior do Governo Militar da Província
de Traz-osMontes, Antonio José Antunes (1 ucrreiro,
Alferes para a Provincia
de Moçamhique , com exerci cio de Ajudante de Ordens do Governador da mesma Provi ncia, o A manuen e da Contadoria
Fiscal do Exercito,
D. João Antonio de
PRINCTPE

1"1,,110.

A Iferos rara a dita Prm incia • o Q ." Escrij-turario

da Contadoria GeraI do Cornrnissariado,
Duarte _,-avier da Silva Araújo;
o Sar~ento..(~uaTlcl" l\1estre addido ao Regimento
de CavalJaria N.·
Vicente Madeira;
() Voluntario do Regimento
deCavallaria
N."
:J, actualmente
addido ao Regimento de Caval laria N" 5, JOl'6C Possollo de Sousa; e o Furriel da I," Bateria
de posição do.
!l.O Hegirnento de t\ rtilheria,
Manuel de Castro.
Por Decretos de ] 1 do dito 'I11t:II.
Estado Blaior de .d rtilheria,
Q,' Tenente,
o 2,° T ucnte do 1.0 Hegimento de .o\rtilheria,
Mat heus \ alente do Couto Diniz
õ

Regimento

,

de Lnfanteria N. 2.

Cirur~i;l"
Ajudnnlt',
o Cirurgião
habil it ado pelo exame militar,
Torquato da, 'd\"a Leilão,
que deverá apresentar carla de exame
civ,1 no prnso dI> seis meze contados desde a da la do dito Decrcto.
Por Decretos de }<1, do dito mez.
Exonerado
do Governo l\lilitar da Província de Cabo Verde, o
Coronel de \.rlilheria,
Joaquim Pereira M:.rinho.
A.lft'res para 1 IIgola, o Sargt'llto do Regimento
de Infanteria
1\.0
10, Joaquim José .l\1artiniâno de Mel lo.
POI'

Carta Regia da mesma data.
"Verde,

Governador
Militar da Província
de Uabo
Itrarnar , Domingos Corrêa Arouca.

"

o Coronel do

(2 )
PORTAJUAS.

=

=

"' 'M'inistcl·jn da nuerra.
= 2. a ()ifecçilO.
2/ Repnrtiçãe.
:Manda Sual\1agestade
A RI\INHA
rernetter
ao Jnspector
do
Arsenal do Exercito,
a inclusa relaç ão original assignada pelo Brigadeiro Francisco José Pereira.
Presidente da Cornmissâo encarregada da liquidação
da divida U08 Militares,
'de sete praça, de differentes Corpos,
que durante
o Governo da usurpação fôríio prêsas , ou degradadas.
afim de CJlle o mesmo l uspector lhes faça liquidar os respecti vo- venci menl os Je fa rda rncnto , com prehendidos nas
epocas a que se referem as liqllidações que pela dita Comruissào se
passárão
a cada lima das rnenciouada s praçns , relativas aos vencimentos de pret, que deixarão de receber pela posição cm qUE' :JS
coliocou a sua adhesâo á Causa da Legitirnidadc : e outrosi ui Determina a M'CSlllR Augusta Senhora que o referido Tuspcctor
proceela nesta conformidade a respeito de todas as praças de prct , que
em identicas circurnstaneias
se lhe aprcseutárcm
, munidas do ('0111pelen,tc documento. em fórma, ~IO. que se declare a época a que
pertencem os vencimentos
pecumarros , dentro da qual tom direilo
nos de fardamento;
na intelligeucia
de que sóbre este objecto fica
prevenido o Presidente da sobredita CommissilO.
Paço das Necessidades , cm 4, de Junho do 1836. = Durplc da Terceira

Reldçáo das pmças dos differentes Corpos que liquidáráo por tida
COlllmissdo seu,ç vencimentos de pret, declarando a cpoca em
-

que forâo

comprehendidas

suas liquid(/§úcs.

Sartrento AjudnlTte de Cnvullaria N." 4·, Gret;orio
José Varena ~
J~sde 2f) de .Maio de 1828 ul 2:l de Jlllho de 18:{3.
Q." ~argellto
de Cava llariu N.· Q, JOllO Henrique Pcreira , desde
• lô de JlIlho de 1828 até 27 de Agoslo de 18:13.
L" Sargento de Cu\allaria
r\: 4., Antonio JoséMartins Salg'aJo,
dt,'óde 26 de Marr,Ll de IBG,?!) até 2:3 de .1ulho de lS;l;L
.1\judalltq 'de Infanteria
N." i), A lltollio .MorClra, d ',de' II de Ju11)0 dG Hl'~P, até 23
de Julho l8;}3, como 1." tlargcllto de ln- fali leria N/' J.
Sargento
.Ajudallte
de Caçf1(lore~ 1\: [), .1os(~ Thomnz
da Silvo,
desde !:2.3ele .J\Iajó de WQ8 att: ~a de Julbo de 1!J3:~.
}curl"Íel que foi de lnfanteria
N." ~o, Alltonio Joaquim Fernando •
.AlIes,
(bele Q!) de Maio de 182U até 23 ele ,Julho dê 183:1.
Porta Ban(léira que foi de lllfanleria
i\: 4" BcruarchlJmé
~n COsa
ta Silveira i\lot\<L., deõcle O 1.° de Fevereiro de 18Q9 ate ::lO de
~JJdho d 18;~1,.'
.
C{ts,{ da (Jornl!liss~LO em Li:ibon
18 de Maio de 183G. = ']i'rallds. 'IJ
.
B
,.
co J ose ercer.:z,
rlg"dc<iro Pr ...·.id('lllt~.
é

(-3 )

=~..

2:

Ministerio da Guerea,
Direcção.
Repartição.
=
1\1allda Sua .Magestade A RA INIlA que o Presidente da Cernmissão encnrregnda
da liquidação
da divida dos Milittlrcs
entregue
ás praças de prot , que na mesma Comrnissão liquidarem
os vencimentes ele pret , quo deixárâo de receber durante o Governo usurpador por haverem sido prêsas , ou degradadas em virtude de sua adhe)"ào Causa da Legitimidade,
um documento em forma, no qua l se
declare a epocu , 011 épocas a que oe referem as liquidações;
11 [l.n
de que com o dilo docurnout o POSSftO so licitar do I nspector do ,\ rsenal do Exercito
a liquidação
relativa aos vouci menl.os de fardamento, a que tiverem direito dentro daquelle praso. Paço das Necessidades , em 4 de J unho de 1836. = Duque da Terceira.
á

=

AVISO.

=

l\finislerio da Guerra,
Repartição
Central da Contabilidade.
Serenissimo ~cnhor. = Tenho a honra de enviar a V. A. R. a copia
inclusa da Portaria de 3 do corrente,
pela qual Houve Sua Magcstade por bem Determinar a eroca,
em que os Cornmandantes
dos Ct>rpos devem receber as quantias estabelecidas
para a despeza
de Azeite, e Lenha;
a fim de que V. A. se sirva ordenar que se
cumpra no Exercito.
= Deos Guarde a V. A. R. Paço das Necessidades , em 9 de J unho de 1836.
Serenissimo Senhor PnrxCIl'R D. FEH.~ANDO.
= Duque da Terceira.
PORT \RIA.
Manda Sua Magestade A H,,\INH
que os Corpos do Exercito
recebâo no principio de cada mez as quantias <jlle lhes pertenccm ,
para depeza de azeite, c lenha , no mez começado;
para cujo fim
será processado em tempo competente,
na Contadoria
Fiscal das
Tropas o documento
pr-lo qual deve ser effectundo
aquclle recebimento. Pnço das Necessidades,
em 8 de Junho de 1836.
DUQUe..

=

=

cita Terceira.

IIYTSO.

=

=

Ministerio dn Gllerra. = Q. ~ Dtrecção.
Q. a RepartiçilO.
Screnissi mo Senhor
Sendo necessarto fazer re rnove r as duvidas,
que ~e offerccem a alguns Commandantcs
de Corpos, sôbre a in ancirn porque devem ajustar as contas de farda meuto , e fardetas , ás
praças que fôrem escuZfls dQ Serviço, ou passárcm de uns para ovlros
Corpos de dilfcrl'nle Arma, e vencimento:
lJe Sua l\1age~tadc SerVida Detcrminar,
lÍ\Ísla da rcpre~entação ql1e a c,lerespcito
V. A.
lL I'l'Z subir por este l\Iinisterio C'm 9 do corrente, que nos aju,tan;entos de coutH5, qne <fora rm diallte houverem de se fornecer ús,
praç,19 assim eSCllz..1S, Oll com passagem,
se liqnldern os urtilTOS t1e
Yt'~tllurio em divich na razr\O do justo valor de cada 11m do~ IllCS1110S a l'ligos.
conf,Hme o disposto no Titlll () 3. q II rt iero 1G.o do n c·
A I ' ,
o
'bul UIClllo Pro\'isorio
p:n:~ l\ n' 1ll11lbtraçi'io Mdilnr,
e 1l~1O con-

=

.~

(4 )
tando sobre o abóno de vinte e cinco,
011 trinta
reis (liarios,
que
sendo particularmente
applicado
para o fardamento,
he couitudo
destinado
á manutenção
da massa geral do Corpo,
da qual não'
deve ser desviado o proveito que assim resulta á Fazenda Public·a;
ou estas liquidações sejâo processadas no Arsenal do Exercito,
em
quanto se nL\O estabelecer definiti varncntc a mesma Adrninistraçâo
,
ou sejâo depois concluidas
nos respectivos Corpos;
devendo comtudo .ter-se em vista o disposto no primeiro quesito do Aviso de 28
de Maio ultimo , transcripto
na Ordem do Exercito
N.· 11 de 14.
do corrente,
concernente
á differença que he percizo observar entre os objectos do antigo, e llOVO Uniforme. O quc a MeslDtt Augusta Senhora Manda communicar
a V. A. R. para ter a devida
publicidade.
Deos Guarde a Pessoa de V. A. R.
Paço das Necessidades , em 16 de Junho de 1836Serenissi mo Senhor PurxCIPE D. FERNANDO.
D1t'lue da Terceira,

=

=

=

---*,---

Licençoearbitrodoe a Officiaa pelas Junia« de Saúde ·abaixo iruli-:
adas, e que jôrâo confirmadas por S. A. R. O Príncipe D. PERN ANDO,
llfarechal General.
Pela Junta de Saude dos Hospitaes Reg'imentaes reunidos no Cca
iello dr, S. Jorge, em Sessâo de 9 do corrente mcz;
Ao Capitão de Infanteria , Empregado
no Ministerio da GlIerra,
José Joaquim
Lopes,
sessenta dias pala tornar agoas e banhos
das Caldas da Rainha,
e depois agoas férreas
.
Ao Coronel do Corpo de Veteranos da Extrernadura
, Joaquim Antonio de Almeida,
noventa dias para tornar ns agoas. e Lanhos
das Caldas da Rainha,
e depois banhos do mar.
Pela mesma Junta de Saude , em Sessâo de 16 do dito me;:.
Ao Coronel do Regimento
ele CavaUaria
N: 1, Gil Guedes Corrêa , sessenta dias para faze: uso das Caldas da .Rainha , e tomar agoas férreas.

----lI<---

Licenças "eglstadas concedidos aos Officiacs abaixo indicados.
Ao Capitâo do Regimento
1'0 Fidié,
trinta dias.
Ao Capitão
Comrnandante
de Villa Nova de Gaia,

de Infanteria

N." 10,

Francisco

Iaido-

do 3.· Batalhâo
Nacional
Provisorlo
Marario de Castro,
um anno-

---,~---

Declara-se que Manoel de Magalhàes Coutinho.
a quem na ~r.
dem do Exercito N: 13 foi confIrmada a licença de sessenta dias,
qlle lhe arbitrou uma Junta de Saude , heTeneute,
e não Alferes,
colDO declarou a referida Orde:
do

E7

.djuá.nl.

G"'''.€)f$~
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QUARTEL GENERAL NO PAÇO DAS NECESSIDADES,
EM O 1.. DE JULHO DE 1836.

ORDEM DO EXERCITO.

SUa
Alteza Rcal o
ncral , Mauda publicar

D. I<'ERNANDO,
ao Exercito o 5eguinte

PRINCIPE

Marechal

os,

DECRETO.
Tomando
em consideração
a vantagem,
que resulta a bem do
serviço da A rma de Cavallaria , que seja estabelecida
uma Escóla de
Equitaçâo
Militar,
a fim de se obterem Picadores babeis para os;
Corpos da mesma Arma: Hei por bem Mandar estabelecer na Cidade de Lisboa uma Escóla de Equitaçâo
Militar organisada
na
fôrma do Plano,
que com este Decn to baixa assignado pejo .Mi.
nrstro e Secretario de Estado dos Negocias da Guelra.
O Duque
da Terceira,
Alca Sobrinho,
Par do Reino, Conselheiro de Estado, Presi<!entc do Conselho,
Ministro c Secretario de Estaclo dos
Negocias da Guerra,
o tenha assim cntenrlido , e faça executar
e.xpedindo os despachos necessar ios. Paço das Necessidades,
em
quinze de Junho de mil oitocentos trinta e seis. = RAINHA.

= Duque da Terceira.

Plano a que se refere o Decreto desta data.
J. = Composição da Escála ]}Iilita1' de Equita~âo.
A Escóla Militar de Equitação será composta de
I,·
.J!reclor
• • • • •• . • • • ••
1
ARTIGO

Sub-Director.
••
•
Alumnos por cada Corpo d Cavallaria
J nferior
• • • • . • P
Cabos ou Anspcçcdas •
Soldados
•
Clarim.
Ferrador
•

Cavallos

•

• •

.

.

.

•

.

"

1
2
1

:J
12
1
1

• 12

AI TlCO lI. = Nomcarâ» das partes componentes •
. 1.. O Director,
e o Sub-Director
serão nomeados por Deen-to ('01 virtude de Proposta
de Sua Alteza Real o Principe D.
I EI
"~DO,
Marechal General,
e tirados, o primeiro da Classe dos Officiacs da Arma de Cavallaria,
e o segundo dos Picadores lilitares.
§.
Os A lurnnos serão nomeados pelo General encarregado
da Inspecção
de Caval lntia , e tirados dos Corpos desta Arma. Toda a~ praças de pret , qualquer que seja a sua graduaçüo , poderáo

2:

(~ )
ser adrnittidas , como Alumnos na Escóla Militar
de Equitação,
com tanto porém que saibáo ler, escrever , e contar perfeitamcnte,
que tenhâo lima constituição
robusta, e boa apparencia , e reunâo
a uma excellente conducta civíl , e militar a mais decidida propensão para Arte Equestre.
§. 3.· O Inferior,
os tres Cabos ou Anspcçadas,
os dôzc Sol.
dados , o Clari m , c o Ferrador serão tirados <105 Corpos do Ca~
vallaria , c nomeados pelos COll1mandantcs dos Corpos,
cm virtude çl~ ordem expedida
pelo Estado Maior General,
devendo prcferir pqra tal uo meaçâo , os que tiverem boa conducta
qivíl , e mi'htar , e se acharem impossibilitados
de um serviço muito activo.
ARTlG6 Ll.l ,
Caoallos e arreios,
§. 1.. Os Caval los da Escóla l\lilitar de Equitaçâo serão tiraaos da remonta,
ou dos Corpos de Caval lariu , como se julgar muis
conveniente
ao bem do serviço.
§. c:.>,: Além dos arreios de que se carecer para o serviço de Picaria da Escola,
haverão mais seis completos do uniforme ultimamente adoptado para os Corpos de Cavallnria.
AETIGO IV. = Üniformes , e vencimentos.
§. 1.0 Todas as pmças que compozerem
a E~cola l\1ditar de
Equitaçâo
usarão do uniforme dos Corpos a lJuc pertencerem.
§. Q," O Director,
e Snb-Di rcctor terão além do seu Soldo, o
primeiro a gratificaçâo
que compelir ú sua Put eutc em co uuu n ndo ,
c o segundo a de dez mil reis. As outras praças telao Oh v 1.' 1"'11tos que por Lei lhes pertencerem,
e bem aS~I'lI a grutili ",10
• ria de vinte réis , cone edida na Ordem do Dia N.· ~, d,!;; de ,\111'.1
de H13f> ás praças de pret , em eífecti vo serviço J0~ Corpos estacio nadas em Lisboa,
Port.o , e El vas,
.

=

ARTIGO V. = Localidade.
da Escola Mililar ele Equitação
será em Lisboa
no Edificio que offerccer maior capacidade.
AUTIGO VI.
Deveres do Director, e mais pr·oras.
§. ]," O Director fará seguir na iustrucçiio thoorica , e prút ica

A Localidade

=

da Escola na parte puramente equestre o tractado de Manoel Carlos de Andrade,
c na Militar,
em quanto 11;0 houver dis}losiçi'to cm
contrario,
as Instrucções
ProvisNins
para a Cavallarin,
c o Regulamento = A =; c mandará exercitar
os AIUlllnos no modo de
arrcar os Cavallos,
tanto em ordem de exereicio,
<,omo ue marcha, com os arreios :.!esi<roados no~: §. do Artigo III., presidiudo sellJpre a todos os ra~lOs ele In~l.rllc('ilO da Esc6la.
Hequitiitürá pelo Estado Maior
GCI1c;'ra1 os objectos de que carecer, para levar a efl\~ito e~tc Plano.
.
"
Será reputado COtnmnndantc
deste illl}Jortante Estab~l('çimento,
e por isso Ücan\ a seu cargo nflO só " flscnlisaç~lO dos objecl~s qu

( 3 )
lhe fôrem con fiados , mas tambem a vigilancia sôbre a execução das
Ordens Geraes do Exercito,
relativas aos uniformes,
aceio , boa
conducta , e todo o serviço militar das praças,
que composerem a
Escola Militar de EquitaçrlO.
Todo os tres rnezcs fará subir ú Presença
de Sua Alteza Real,
pela Repartição
do Ajudante Genera I, pelo modo prescripto,
uma
folha de Informação,
segundo o modêlo junto, dos Alumnos a seu
cargo.
Logo que algum dos Alumnos estiver completamente
instruido,
tanto cm theoría
como em prática,
fará a competente participaÇrlO ao Ajudante
General,
dando igualmente
parte daquelles que
por sua inhabilidade,
falta de applicaçâo , ou outro qualquer motivo
plausivel , nào deverem continuar a pertencer áE cola; e para que
seja lo~o substit.uida
por outros esta. vagatura.
§. 2.· O Suo-Director,
debaixo da presidencia
do Director,
será encarC'gado da instrucção
theorica,
e prática
dos Alumnos ,
e o lepre.entará
sempre que por qualquer incidente,
elle se achar
ausen ('.

§.;j"
Os Alumnos não scrâo
mpregados
cm outro serviço,
alem do de inst rucçào
theórica , e prática da Escola.
~. '1-." As outras prnç as serâo empregadas
no tructo dos cavallos, e mais serviço do Estabeleci mcuto,
ARTIGO

VII. = Disposiçôes Geraes.

~. 1..

A Escola Militar
de Equitação
ficará debaixo das irn'rnediatas ordens do General Barão de S. Cosme,
o qual a inspeccio narú amiudadas
veze , propondo
pela Repartição
do Estado
Maior General,
o que lhe parecer conveniente
para o melhoramento deste Eetabclcciuicnto.
§. ÇJ•• Todas as praças , que existirem na E coJaMilitardeEquitaçâo , serão consideradas
de,t. cadas do Corpos a que pertencerem,
§. 3.· 05 cavai los , de <] ic t-ractA o~. 1.0 Cio 3.° Artigo, só poderiio s r empregados
Da instrucção dos Alumnos.
§.
O" Alurnnos,
logo que forem dados por promptos cm todos os ramos de instrúcçíio,
de qu. tracta o primeiro período do§.
1.o do 6.· Artigo, serâo declarados Aspirantes a Picad res , e promovidos con 'cnienlemcnte
a este Posto,
pejo merecin1ea!0,
e
nunca pela gradlltlção,
011 anlig;;iundc,
que só deveráô prcval(.ccl'
em idelltidade de cirCUtllslanci.ls.
O General BnrrtO de S. <':osllle
dará parle pela ltcpartição
do Ajudante General
dos i\lull1nos dado por prompto
na Escola.
= Secretaria de l~stado dos l ('gocios da Guerra,
em I;) de Junho de 1836.
Duque da Terceira.

4:
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Nome.

de 1836,

,

12

18QQ

Nov:

G:!l ;
='

Data

dos diversos

-

Auspeçada

Tempo

Postos.

em 30 de Maio de
13QL
Cabo em li> de Junho de 18~7.
Forriel etc.
Por q Coicastigado

Cae tigos.
Prezo em lQ
d Julho.

Por faltar
da.

16

Applicaçâo
peusâo.

e pro·

-

mczcs , e ] 8 dias.

---

Osp.

Molestia.

--Uma
elc.

queda.

~

.

'".

e prornpto

---

em as materias
de prática.

Galopes,
c passa- Galopes para a direita,
e
gells de mão, ladear esquerda,
manéjo de Clavi.
dirr itn e esquerda,
na a cavallo , jôgo de l~s.
cara ao muro etc.
pada , de La liça, maueira
ele arrear os Ca vallos,

,

Parecer

'rem ( ou não)
os seus deveres;

!)

ao Hospital em 9
de Junho A. em 30
do mesmo.

de tbcoría.

Tem pouca applicação , porém muita
propensão.

-

,

Baixas cAlt.aoU

.

Acha-

Lições que tem dado

" .:ti

-B.

á theo~
~

~'fMÚ'_

13 annos

de Serviço.

do Director

boa conducta
ho ( ou nâo

da Escola.

civil e militar,
) subordinado

Lisboa, 31 de Agosto de 1836.
AjudanteGcneral.ç-\

,"--y

cumpre bem ( ou mal)
etc.
~
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QUARTEL

G'ÉITRRAL

EM

NO PAÇO

DAS

N:ECESSIDADES~

D.E JULHO DE 1836.

Q

'

ORDEM DO EXERCITO.
SUa
Alteza Real o
neral , Manda publicar

PRINCIPE

D. FERNANDO,

ao Exercito

Marechal'Ge

..

os seguintes:

DECRETOS.

TJl'i por bem que os Officiaes, constantes do presente Derreto,
S<'jilO promovidos aos Postos, que lhe V:1O designados,
a fim de irem
servi r nos Estados
da l ndia , segllllcltl
os dcst] nos CJue II cada
luuu deites deve ser declarado peta Ministcrio da Mariuha,
e UItra mar ; úcando pertencendo
ao EX<'fc;ito de l'orltll!nl,
e sem prejuizo de antiguidade
dos Omciaes mais antigos das respectivas dasses, Coroncl , o Tenente Coronel do lteginwnlo
de Cavallaria
1'1.0
2, José Antonio Vieira da Fonseca; l\1njor, o CapitrlO de UnvalIaria , Antonio J\1arianllo
de Azevcdo;
Capiliies,
o Tenente da
llegiu)cllto
de Iufautériá
1 .. Q, :\lanocl
de l\lagalbães
Cout inho ,
e o Tencnlc de I
ia do Exercito,
JO:IO Antonio da Silva
IhC('llnr, Outro sim Sou Servida
rdcnar , (jlle esta Minha Soberana ({('ooluçtio fique nulla,
e de nenhum ct1(~ito, quando os referidos Olficiucs
por qualquer
motivo deixarem
de seguir via~m
para o seu destino. O Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
I'ar
do Iteillo, Presideurc do Conselho.
1\1 inistro e Secretario de Estado i'dos Neg"leios da Guerra,
o tí'lIha assim entendido , e faça
executar.
Paço da
1 CCt' ~ldl:de5,
cm o primeiro de Junho de
.mi I oi to centos trinta e seis. =-= lL\ lt II A.
Duque da Terceira.
nf

..

nr

er

=

l lei por bem Promover no jlôsto' de I3l'igadl'iro,
fica ndo pcrtence ndo ao Exercito de l'ol'tllgal,
e sem f>H'juizo de antiguidade dos
Coroneis mais antigos, o Coronel do 11f'p:iulellto de Ca vulluria N,"
2, Barão de Saboroso,
q n fJOI'. Carl n H('gla de Q de 1\1arr;o do
presente allno Ft:i Seniua
NOlllear Gov('fllodor Civil,
e Militar
dos Eslados da j ndia.
Outro ~itJI SOlt S rvid8 Ordenar
que esta
Minha Soberana H.csolução fique sem c!leito, <]ualldo o referido orfleial por qualquer motivo deixe de s('guir \ingem para o seu deo-tino, O Dnque da TNceira , 'Meu Sobrinho,
Par do Reino
Presidente do Conelho,
Ministro c' ~ecrctario de Estado dos Negocias
da ~ucrra, o tcnDa as~im entendido,
e faç.a executar. Paço das Ne ..
ce 'Idades, em dcze eIS de junho de !IIII oltocenLos trinta e seis. ='

J! Al1\IlA.

:::;:;Duque da Terceira.

( !2 )
Por Dcereio de 27 de l1.faio ultimo.
:Alferes para servir nos Estados da lndia,
o 2: Sargento
gimento de Cavallaria
N.· Q, Joaquim Martins Loyola.

do Re-

Por Decreto de 7 do me" proximo passado,

°

Damittido
do serviço,
por assim
haver requerido por motivo de
molestia que padece,
o Tenente
do Regimento
de Cavallariu
.N." 52, Caairniro Lopes Soeiro de Amorim,
que fIcará com as
• honras deste pôsto,
Por Decreto de li> do dito mc~.
Para ter a Graduaçâo
de Secretario,
o Omeial de Secretaria do
Governo Militar
da Proviucia
da Beira Alta,
JO(1.O Fructuoso
da Costa e Fonseca.
Demittido
do serviço,
por assim. o haver requerido,
allegnndo motivos attendiveis
, o Alfetes do Recrimellto de Voluntarios
da H<llnb a , Luiz Jo~é de Costa llaroo.a~

---*--PORTARIA.

=

da Guerra. = 2.a Direcção.
= 1.a Repartição.
:Manda Sua M.agcstade a ltAIl'HA
declarar
ao Contador
Fiscal
do .Exercito,
qlle os subsidies abonados nos Açores por Ordem do
Govêrno ás Iamilias de praças do Exercilo Libertador
que dali vieTão na Expedição
para Portugal,
uâo devem ser descontados
nos
prel!'> das mesmas praças, untes deve restituir-se a esl as a impojta ncia de quaesquer descontos,
que em consequencia
daquellc abono
houverem soffrido cm seus vencimentos.
Paço das Necessidades ) eru
17 de Junho de 1836.
Duque da Terceira,
Por Portaria de 123 do dilo me:>.
Aspirantes a Ofticiaes,
por se terem para isso haLilitudo
na COIlforrnidude do disposto 110 Artigo 3.· do Decreto de 30 Jc 1 'ovem oro de 1832.
Anlonio Luiz de Brito Pereira Coutinho,
Soldado do ê, o Re rirnonto de Artil heria.
o
Antonio
de PaJua
de Vusconcellos , Soldado do Rcuimcnto
de
Cavullaria
N;' L
e
Justino Pinto de Santa Anua, Soldado do Regimento
de Iufa nteria ~." Q.
Ministerio

=

Constand., a,8 . .'\. R. O PRINCIPIo:
D. m~R~A:'I.])O,
11urethal (Jene,ral q'le em algulls dos Corpos do E~crcilo
11<1 o cuidado preCIso lia boa cOllservaçllO das call1as, e IIlellcth()~
?o (~uartel" achando·se arruinados,
c até incapazes de servir, ruUlto antes
de fIndo o tempo do seu vencimento:
l\1unda o .Me~mo t\ uguslo
Senhor declaHl1" que os Commandantl's
dos Corpos S:IO I'('~pon.a. eis pelas falta,;, que nesta parte se reconhocerem" Ila~ inspecçõl: q le
lIa de Mandar Ilassar Ul)~ (~llarteis;
e .A 'ult<trll. por clJas o Ittll'-

,"Tto

( 3 )
resse q'1C os mesmos Cornmandantes
tornâo em conservarem no'Corpo , cujo Counnando
lhe está contiado,
a disciplina
que são obri ...
gados a fazer manter.
Igualmente
Manda. S. A. R. declarar
aos Comnlandantes
dos
Corpos de Cava.llaria , qne E"tá Determinado
~ .fazer cessar a pratica, até a,;-ora segllida, de S conceder aos Offlciaes a permissão de
tirarem cavallos da. HcmonLa,
entrando
no resI ccí ivo Cofre com
os 90$000 reis, quc lhes competírcm receber ; por quanto C'sL't pratica he um abuso prejudicial .í. Vazellda Publica,
c á organizaçii»
los mesmos Corpo~,
e por isso S. A. R. Ordeua quc os rcspecti,
V05 COll11113nqa.ntes niio romcttâo
requerimentos
Tara 'aquella coucessão , senão nos termos da Portaria
de 30 de Dezembro de 1316.
S. A. R. Determina
outrosim aos
que de ora em diante seja rnen
minada pela Ordem do Exercito
.1.' ."
-a qual deve vir em folhas separarias,
ções do Commissar iado , e dos Quarteis
~c em um ó Ofücio , ou informação,
Corumu udautes te 1Il praticado
LPOS,

Commandantes
dos Coral a parte semanal,
dl'lct.
7 de 27 de Maio ultimo,
o que compete
ás RepartiMilitares,
e njio junl a mcuCOlIlO
muitos do mesmo

Licenças arbitradas a Officiae. pelas Juntas de Saude abaiào indicadas ; e que lartio confirmadas por S. A. R. O Principe D.
PER VA 1 'DO, .11Jm'echal General.
Pe!(J Junta de Saiule do Hospital de Com'alescell~a em Zd?nora.
em Seuâo de Q7 do ]I.faio ultimo.
Ao CapilrlO do RcgillwlIlo
de Caçadores
1\.0 .1., 2\1anoel 1\1 nrt ins
Taveira)
SCb enio. <halo para se tractar,
e tom. r urcs patrios, onde melhor lhe convier.
Pela Junto de ~aude do Iro )ital Chi! de: Eco?'a,
em SessJo de:;
.
6 do me:; pro.rimo passado.
Ao CapitrlO do Regimento de Cavailaritl
1., 1\I<lllccl DouleI,
dous lIlez s para tOlIlar banho
lhcrmae
nuturae , e d ,pois do
mu~
.
Pela fIl( sina Junta de Sallde, cm Se 'SIlO de 1 r do dito ?IIc....
Ao Coronel do Hegillwnlo de Cavlllaria
r,u 4, JorLO avier ue
,Moraes HezeJlue, lrc. Illel!es I ara tornar ng as ::>ulfúreas uati vus ,
c , re~ patrios.
.
J)do ;Junta de Saudc do lIoJpitat Regimental eTe ln!(J./ileria J. T.o
13, cm St-SSI/O úe !) rio dito me".
Ao .Tenente do 1Il~ mo Heg;lllelllo,
Joao Soare. Pillt~
(11.:0. ·enlo.
diaS para (~onlillllar () SCH Ira ~a111(,llto.
Pela Junta de imde dl,ls llo.lpi ~s /(.eg iJ.umtaes 'l'clmid.)s no C(/:).
lcllo de .'l'. Jorge,
cm .'-.'cs:;ciodI./, lIte~l/Ia úl.lla.
J\o
apitão do HcO'imclIlo
de fnfallltri,1 .... b, Jo~é ~laria 00llle~, vlUle dias palU tomar haulJO J('. caça rins.
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QUARTEL GENERAL

NO PAÇO DAS NECESSIDADES,
EM 3 DE JULHO DE 1836.

ORDEl\1 DO EXERCITO.

P

D. FER~ ANDO,
Marechal Ge ..
ao Exercilo o se ruinte,
Por Decreto de 4 de Março proanmo passado.
Governador
da Cidade de Macau,
o Major do E~tado Maior,
Adriâo 1\ ccacio da Silveira Pinto.
(Ta

Altpza Renl o

neral , Manda

PRI~CIPE

publicar

PCYrDecreto de 1'7 do me...proximo parsado.
Governador
Civíl , e Militar da Praça de )),.mao nos Estados da.
India , o Capitaõ do Exercito,
José Miguf'l Pratt.
Cornmandante
da Força Armada de Uôa, o Coronel do Exercito,
José Antonio Vieira da Fonsêca.
Ajudantes de Ordens do Governador
Ci víl, e Militar dos Estados
da India , os Capitães do Exercito,
Manoel de Magalhães Coutinho, e Joaõ Antonio da Silva Bacellar.
Por Decreto de 20 do dito me~.
Exonerado
dó Governo Militar da Provincia
de Traz-os-Montes,
a fim de ser empregado em outra Comu.issâo do Serviço, o Brigadeiro, Visconde de Bóbeda,
Ajudante de Ordens do Brigadeiro,
Baraõ do. Ponte, de Santa M~.
ria, que cornmanda interinamente
o Corpo de Exercito auxiliar
em Hcspanha , o Capitaõ do Regira-mo
de Infanteria
.1\.0 ]2,
Alexandre da Garoa Pimenta,
que ficará pertencendo
á 3." Secçaõ,

_
Tenente,

Regimento

de Caoallaria N.· 4.

o Tenente

de Cavallaria , Joaõ Couceiro da Costa.
Regimento de I,,/antcria N.· 1.
Capitaõ da 2.& Companhia
do 2. Batalhaô , o Capitaõ
do Regimenlo de Infauterin
.•
Jo é Maria Gomes.
Reformados na conformidade
do Alvará de 16 de Dezembro de
J790; o Capitaô do cxtincto Batalhaõ de Artilheria da Ilha da.
Madeira,
Alvaro de Ornellas Linhares,
r or sua avançada idade,
e ter sido julgado incapaz do ,Serviço 1.'r;r,urna Junta de Saude;
e o Tenente A.illdan~e das extrnctas l\1dl~las ,da IlLa da Madei.
ra , Ana tacio Ferreira Duarte , por ter SIdo Julgado incapaz do
Serviço por uma Junta de Saude , em consequencia
da sua avar cada idade, e molestias.
Reformado na conformidade
do Decreto de 21 de Junho de H~Q4,
descoi.tando-se-lha
todo o tempo que existio no s rviço durar-te Q
governo da usurpaçaô ~ o Secretario do Governo Mihtar da l.Lp
õ

,

--

_.

(~ )
de S. Migucl,
André Diogo Dias do Canto,
por ter sido julga ..
-do incapaz do Serviço por uma Junta de Saúde,
Por Decreto de 2:J do dt'to me%.
Alferes para a Provincia
de Cabo Verde, o Cabo de Esquadra do
Regimento
de Lnfanteria N." 8, José Gabriel da Costa Alvares.

Por Decreto do LO elo corrente me",.
servirem como Adjuntos á Reparução
do Ajudante General;
'Ü Tenente
Coronel do Regimento
de Caval laria N.· 1, Ohristovão José Franco Bravo ; o Tenente Corollel de Infanteria , Luiz
19nacio
de Gouvêa ; o Tenente Coronel do Corpo do Estado
Maior do Exercito,
Francisco Xavier Autonio Ferreira;
e o Majnr
do mesmo Corpo do Estado Maior, José Joaquim de QlIeirogn.
Para servirem como Ajuntos á Repart iç âo do Quartel Mestre Ue.neral , o Coronel de I u fantcria,
Pedro Paulo Ferreira de Souza ';
o Coronel do Corpo do Estado Maior do Exercito,
José Pedro
de Mello; o Major de Infanteria,
Claudio Caldeira Pedrozo;
e
o Capi tão do Corpo
Estado .M aior do hxercito , Augusto Erneste Luiz, BartlO de Wicdel'hold.

Para'

ao

Por Portaria

-<!oI---

de QO do 1Ile~premimo passado.

Encarregado
intermameme
do Governo
Militar
da Provincia de
t Traz-oe-Moutes
, o Brigadeiro Graduado , Alexandre da Costa
Leite,

S. A. R. o

---*--D. FERNANDO,

Marechal
General,
Determina
que os 81's. Generacs Encarregados
dos G ovêrnos M ili tarei das Provinc ias , e mais Autboridades
Mllit a res fação ('11mpri r pelos seus subordinados
as Ordens de S . .1\1. a !tA rl\HA ,
transmittidas
no Edital
do Governador
Civíl de Lisboa.
publ icado na Ordem do Exercito N." 8, de S l de Maio do corrente anno, áccrca do uso do Papel Seltado dos novos cuuhos , que ultima mente fortlO mandados estabelecer.
PRINCIPE

Outrosim
Determina
S. A. n. ,quc
o Alferes do Regimento
-dc Caçadores N." 4, Augusto Cczar de Sousa Telles de J\!oJ'Ul'S,
, passe ri servir tem poraria mente no Regimento
de Caçado: cs .1. T. o
ó, onde serú considerado
como addido.

---*---

Licenças arbitradas a Officiaee pela Juntas de Saude abaixo indicadas, e qae !ôráo confirmadas ,)01' S. A. R. O Priucipe D.
, :, , ,
FERNANDO·,
Marechal General.,
Pela .Junta 'de &mde dos lIo,çpitaes -Reairnentaes reunidos no Ca$,
tello de S. Jorge. cm .'S'cssiÍode !) do me", proximo passado,
4.0
Major <.lo Regimo!lllo de Infallteria
N: ó, Joaquim
SOUSB

ue

(-3)
Pinlo Cardezo , sessenta dias para tomar banhos das Caldas da
Huinhe , e do mar.
,
Ao Tenente addido ao mesmo Regimento,
Jacintho de Freitas Arag:tO, SPSscl~ta dias para se tract~r c~ ares de c~mr)'t"
.
.Ao Alferes /~JuGante da Praça, de Cezllnbra,
Jose NJco!ull plmpr\tl'I1311tcncoClrt,
sessenta dias ,para tomar banhos das Caldas da,
Rainha,
.,
Pela mesm(l Junta de Saude , em Scssâo de J 6 do dito m~9ó.
AoMajor
do Q:ncJimento
de Artilheria,
13razAntonioCamolino,
sessenta dias para se tractor em ares pntrios •

Pela Junta d~ Saude do Hospital de Concolescença em Victol'ia,
em Sessâo de 13 do dito mez...
Ao Tenente do Regimento
de Caçadores N" 4, Mano.el ·.J<?s~Duque, noventa dias para tomar banhos thermaes , e do mar, ohde lhe convier.

Pela Junta

de Saude do Hospital Regimenta.l reunido em Chaoe«,
em Scsuio de 17 do dito 7/lOZ.

Ao Tenente Coronel do Regunento
de lnfantcda
N: 18, Gualter
. l\1cndf'S Ribeiro, novcutã dias para toma,' agoas min;raes,
e banhos do mar,
'
"

.

Pela Junta de Saude do Hospital de Concalescençaem Sessâo da mesma data.

V?1n

Zamora,

,

I

_~o Tenente Quartel Mestle do Regimento de Infanicria N.o9, Estevâo Antonio da Costa,
noventa dias para tornar as agoas férreas do Valle da Mó, e em seguimento
da lrydro-sulfuiosas
do
'Gerez.
Pela

Junta elc Saude do lIospital Reo'imental do 2.· Botalhâo
Infanteria N.·l 8, em Sessu:; de 18 do dito mcc,

d~

Ao CapiLão do mesmo Hegimento,
Joaquim de Sa mpayo Coelho,
sessenta dias para tomar as agoas mineraes de Eutrc-os-ri os , e
convalescer.

Pela Junta de Saude do lJospital Civil (le Evora, em Sessclo de
QO do dito me~.
Ao Capitão do Regimento de CavaJlaria
N.· 4" José Xaviel' de
.'Moraes Pinto, dous mezes para fazer uso das agoas thcrmaes
tluues internamente,
e depOIS banhos do mar.

na-

Pela Junta de Sawle do 110spital Regimental da Praça de Elvas,
em Sessáo da refer'ida data.

Ao 1" Tenente do 2." Hegimento
l'eira,

de rtilllcrÍ<l,
qUinze dias para se restabdcccr.

José Thimóteol\!o.

. Pel'Q: mesma Junta de Saude, em Sessão de Q 1 do dito mel.
Ao Cap tão do llegimento
de Infauteria
1\.0 7, João Gomes da
Silva Talaia , tres mezes para fazer uso de l'Igoas therrnae, , e
r seguídarnehte
banhos do 11Iar.
'Pela JtmtlJ, de $tlu,de do Hospital Civil de Vi'l.eu., cm Sessâo d"

',

',

sobrediia data,

Ao Tenente do Regimento de Caçadores
N.· Q ,"Antonio
J\ ugusto
de Alrpcida e Castro,
sessenta dias para tomar banhos hyJro··
'. sulfurosos na sua origem,
e depois banhos do mar,

---,*---

. Licenças ,·egistada. concedidas aos Officiaes abaixo indicado«:
~o

Quartel
Me'itre do Heóimento
de Caçadores
N,·
Manoei
José Lopes, seis rnezes,
Ao Teuente do i~gilllellto de Caçadores N. o 2, .José Alexandre
.David Pint.o, tres mezes,
de Veteranos
da Província da Ex.
Ao Alferes da 7.a·Companhía
tremadura , João Manoel Carlos, lres mezes,
Ao Tenente
do Exercito,
servindo de Ajudante
no Q. o Batalhão
Nacional Fixo do Porto, Antonio Jos~ Salgadol , quinze dia"
Ao 'Ienente do Regimento
de Infanteria
N" 18, José Fihppe, d.
Almeida.
dous meses.
õ

Ajudante Gemral

,

~/"/
--.~
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L . 'o PAÇO DA~ J\ T CE~S'lDADES;
E~l 4, DE JULHO DE 183G.

OE:\RRA

ORDELi

~ Ua Altt>Z,l Henl' o Pm x II' n. FFof
J\ LO,
neral , J\jullt\n
I \Iblicor ao E 'Cf(~1 th o, c: ",IIi h:
}) so 1{(-:I'O~. •
Ilei por hem Promover ao Pósto de Tr.nen tc ( oronol , fícunIo
pertencendo no Exercito de Púrllli$<lI , e se m pn'juizo de a nt iguid ade dos 0ff1ciacs da sua ela ,e, q ue I'cHcm 111 a is a nligos, o 1\( njor
00 Corpo do E t ado l\luior do E!\er ·ito.' A~jrii:o Acul<'iQ da Sil ..
veira Pinto, que por I ecreto de C]\lalro ( l\1ar~;o cio orrcntc anno Fu i Servida Despachar
(')'()\'crlllHlor
1\1 iIii ar da Cidade 'de Ma·
cn u : e outrosi m • ou Servida Ordenar
que esta Minha Soberana
Resolução
fique
cm effeito , se o rcft'rido Of'úcio l t 01' qualquer
motivo deixar de·seguir viage m para o seu destino.
O Duque da
Terceira,
Meu Sobrinho,
Par do' H'eilJo, Presidente do Couselho ,
Ministro e Secretario de Estado dos ~ egneios da G ucrra , o lenha
assim entendido,
e faca executar.
PElCO
das Necessidades,
em
vi n te c um de Maio d~ mil oit.oce ntos tri,;tu c seis, = H.A Ii\IJA.
= Duque da Terceira.

=

Hei por hem Promover ao Pôsto de Major,
ficand-o pertenceudo fi? Exercito
de Portugal,
e sem prejuízo de antiguidade
dos
Of'li~lnes da sua classe, qUf! forem mais antigos,
o Capitão do
n<'gllllento de J nfunteria 1 0° ~, Joaquim José Corrêa de Lacerda, que por DCCTeto de seis do corrente mez , Fui Servida Despachar
Governador
Clvíl, e Militar
de Diu:
e outrosim Sou
Servida Ordenar que esta Minha "Sobern na Resoluçfio fique sem
effeíto, se o referido Omcial
por qualquer motivo deixar de segUIr viagem para o seu destino. O Duque da Terceira,
Mell So ..
brinho, Par do Reino, Presiuenle do Con elho, Ministro e Secretario de Eótado do~ Nerroeios da Guerra,
o tenha ul!sim entendido, e fuça executar.
P~ço da lecl'~sidades,
em ~l de Maio de
mil oitocento~ trinta esei .
RAI1\Il.t\.
=Duque da Terceira•

=

•

T(lmardo
em consit1eroção os serviços relevantes, prestados dural te n IlIcla da Lealdade contra a uZllT)'açã~ I elo Cari1 ào do 2');, ~6rr('nto de hfanteria Ligeira da llainlw , Hcnrique Treskow, e
Alll'l.d<'ndo a que se ocbava proposto pelo Commandontc
do mesIJ,0 Regi n,ento,
quaudo este foi dissol "ido, para ser grndtlodo cm
1111jqr: Hei por bem que O dilo Ilcnris;ue 'Il' sl,<;w, _s<'ja conside-

·

.

rado n~ situação
em qne n ctual mente se acha, com a g'raduação
Major.
sem que esta graduação
lhe confira outra alguma vantagem mais que as honras , e isenções inhcrcntes a este pôsto. g
DUfJ1lc da Terceira,
l\Jeu Sobrinho,
l"lar do Heino,
J\Jéll'echal do
.Excrcito , Conselheiro
de Est ado , Presidente do Gonsclho , e do
Supremo
Tribunal
de Justiça
Militar,
Ministro
e Sccret ari o de
Estado dos Negocios da. Guerra,
o tenha assim entcndido , e faça executar,
expedindo os despachos neccssarios, Paço das ;ece-sidades , em dezcscte de Junho de lG36.
HAINIL\.
Duque
da Terceira.

·ao

=

=

Hei por bem Promover
ao Pôs to de Major, ficando PQl'toncen(lo ao .Exercito
de Portugal , e sem J)t('juizo de antiguidade, dos
Ofúriaes da sua classe que forem mais antigos,
o Capitão de lnfanteria do Exercito,
José Migqcl Prat t , que por Decreto de 17
de Junho do corrente anilo Fui Servida Nome ar Gcvcr oador C;.
v íl , e Militar
de Damâo
nos Estados da India,
Outrosim Sou
Servida. Ordenar , qU() esta Minha
Soberana Hesolllçflp fique sem
effeito, se o referido Officia! por qualquer motivo deixar de seguir
viagem num o SOl! desí ino. O Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par do Reino, Prc,idcntc
do Conselho,
.Ministro c Sccret ario
de Estallo
dos Ne aecios da Guerra,
Q tenha .assirn elltflíldido,
e faça executar.
Paço das Necessidades,
em o primeiro
~Ic JIl.
lho de mil oitocentos
trinta e seis, = RAINHA.
Duque
da ;rerceira.

=

I

,f
·"1

,

Por Decreto

"

do 1.. do corrente

!

me%.

.

Ajuibritc

de Ordens do Brigadeiro
Baraô do Vali e , ComIlH\ndatldo Corpc de lhercüo
auxiljar
em Hcspanha , o G~l'i~aõ do Rcgllllehto
de Infantcria N.· 7, Christovaô Qprdozo

't~~ interino

que licaní pertencendo á 3.a Sccçaõ,
Ajudante
~e Campi) do dito Brigl'!\ieil'o, o Alfereq do Rcgimm to
de' InJwle.l!ia N. o 4, Joaõ LeandrQ Valladas,
que ficará pérten_. cdl1do :'t 3-.a 53 Cço,o.
' ,
A,ldiu) :í., ~tet)àutte[l() do Q uarlel 1\f çstre General do ohrcdito C()r~
')jlmue
Exercito; () 1'Ctlente do Hcgimenlo
de Iuf,mteriq,.1\"
!),
.M t!1ocl Ce!.arIo Corrên.
Reo'imento' {le lnfmtlcria N. o ].
o :Tcncnte"do J{egirpclllo,de
Infanteria
1\: .1,
lhratu,

,

I

n ibuiro.

J

f

•

. Regz)ncnto:de
. ~ilj(lIlt~ri~ N", ,1., J o
O.liJ lL.~, n,' en:mte
do He~tlncnto -de' Ini;)ll,tçqll
\ 1,
ti:l'. io dc!)~:h~ll,·t'B.lslbr f.
"

(3 )
3." Secçoô do Eoscrclto,
apitaô , o Capitaô do ~. ° Regimento
de Artilheria , ManoeI 'I'honiaz dos Santos, que foi julgado incapaz de continuar
no Servi.
ço activo do Heg-imcnto por uma Junta de Saude., cm quanto
~
naô restabelecer
ferimento de bala, a qual ainda existe, 's(;. 1
que tenha podido ser cxtrahida.
Para voltar á situaçaõ cm que se achava,
quando foi non-cado eddido á Hepartiçao do Quartel Mestre General do ÇOl;PO de Excrcito au xilinr cm .lcspauha , exercício de que a,gOj'r c-lá in1J ossibi litad., 1)01" rnoti \'0 de m o lcstj a , o Tenente de Infi:P,t.eri,a, (}arlos Düav~Llllr~.
.
Por De srcto» dc3 do dito me::.
" .~ ...:r:. "
Cor_;;0 do l'siaJõ JJ':IOl' do .Ea;erci( 0,
Tene:.t· Coróuel , o'Tenellt\l Coronel,
Domingos
Mar ool Percira
de! .e.uros, continnando
no excrcicio de Chefe do Estado Maior
do Governo Militar da Provincia
do Douro.
('apita3,
o Capitaô d Regimento de Jnfantoria
N.oIO, J'caquim
Bento Pereira,
continuando
no exercício
de addido
Herartiçaõ do (-tuartel l\;r"~Lrc General
do Corpo de Exercito
auxiliar
em ] lcspnnha.
Tenentc , o Tcnente Francisco
de Souza Canavarro , continuando
no exerci cio de Ajudante de Ordens do Tenente General,
VISconde do Heguengo.
Regimento
de Caôallaria N. ° 2 .
• Coronel, o Coronel do Estado Maior do Exercito,
.Josr Pedro de
Mello, com exercício de Adjunto á Heparl;ção
do Quartt:! Mestre General.
Regimento
de Caoallaria N. ° 4,.
Tenente Coronel,
o Tenente Coronel de Cavallaria , Thou az Pinto Sáavedra.
Regimento
de Qavallaria N." 6.
:Major, o Major do Corpo do E.Lado Maior do Exercito,
c Chefe
de Estado .Maior do Goremo Militar da Provincia
do Milll1O,
.Albino PimenLa de Aguiar.
Re(l'imento de Infan:e,'ia lY. o 4.
Major,
o ~Iajor do °Uegimento de Caçadores N. ° ll, José Carrasco
Guerra.
Regimc-nto de Infan!eria N." G.
";"Tcnelltc,
o Tenente do Regimento
de lnfanteria
N." Q, Luil. All"
tonio Esteves Alves.
Re()'i/llcnto de Infollleria
lV. ° IQ.
j\hjor,
o l\Injol' do°H.cô'imcllto dc ll!fanteria !".o ~~•. Toal') UaJltí~la Marça!.

uo

ú

Director da Escóla Militar de Equilaçaõ, crcada por Decreto de
16 do mez proximo passado, o Tenente Coronel do Regimento.
de Cavallaria N: 4, Anselmo Ferreira Lopes.
Sub-Director da dita Escóla , o Picador -do Regimento de Cavallaria N:
Joaõ Carlos Alves.
Capitão
do Exercito,
o Capitão
do Ultramar.
José Gonçal vcs
Barboza , ficando sem effeito o Decreto de ~3 de Fevereiro dê
18~7, e o de 30 de Dezembro
de 1833, pelo qual teve o cxer; cicio de Official de Secretaria do Estado Maior do Cornmsudante em Chefe .
õ

,,,

,

.Ajudante

GEr\l~n" L xo PAÇO nA ~ N[('r:~SmA'DE8,
1;.\<1 á DE JULIIO
DE 1836,

QUA RTEL
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ORDEl\l DO EXERCITO ...

(

,

~Ua'
Alteza Real o
neral , l\lallda publicar

PRTl\CIPE

n.

rEnl;;\~I'O,

ao Exercito

Mm-~c1jal

Ce:

os Ecguintes

DECHETOS.
, Toma:~df) em consideração
que o Expediente
(ln Miuistcrlo 0a
Guerra tem diminuido,
por haver passado ás Repaitiçoes
tio Ajudante Geucr al , e QlIa rtel 1\1 estre G enera l , o dos Negocies- que corn}Jt'tem a estas duas Hrpnlições,
e que antes corriâo ror aqur lIe
Mil1isteriO' em- virtude do Regimento
do primeiro de Junho de mil
oitocentos
e vintc e quatro;
e exizindo por isso a boa ordem do
serviço, e a economia da Fazenda Pút.lica , que a orgauisação , e
numc~o de Empregados
do mesmo Millisterio,
seja redúzido de lima:
maneira correspoudente
ao trabulho do seu expediente,
e em harmonia com a organisaçâo
das sobreditas
Hl'partiçõcs:
Hei por 1"'1Il
reduzir as duas Dirccçôes
Mililarei creadas pelo rrencionado He~llllento
a lima só Dj rocçâo
composta de duas I~partiçôes.
fIcClIJdo competindo á primeira H,epartição os negocios iuherentes ao pessoal do Hxercico , e á segunda os que respeitâo á Administraçâo
, e
material do Exercito : a Direcção .l'lilitar lerá por Chefe um OlfF.
cial Superior de qualquer das Armas;
c de cada un.a das Repartiçôes será Chefe um Ufficiu l da rriUlcil'U Linha : a Repartição Centrai de L'ontsbilidade
sciá dirigida por 11m Intendente
Militar comum Addido, e os Amanuenses. precisos para a execução dos trabalhos da sua competencia.
Outrosilll Hei po, bem ])(-'terrninar,
que
o Official Maior
Secretario Gelar,
bem cr n o o Chefe da l>irecção Militar
c os das Repartições
da Contahilidade,
e da Saude
cOlltinut'ffi li asslgnar o.Exfcdi('nte
pq'Hrat(]'io,
eContn.ulli('açôes
do cstilo rertcncenlcs
<Ís JC~1 C'cti, as Hq a'liçôes;
e q\.e o Chef
da de Saudr satisfaça
a t(d~o as il.foJmtç(·(·s, e outros csclared_
Jr1t'lllos C]lle )).(> fOl('m exigidos r')o Ajud: I te Gel eral, e Qunrl('l
).lIstre Gf'nt'ral.
ou per '!I](m S1'IJS ,eiP, flzlr:
C'oIJtinultf;oo tüda"ia cm inl('iro vig.or o SIl}'TUCil:,do Regin ('1'10 do 1 rin.eilO (le Ju~·
Jjlo de mil flit«f'nlos
virte e (lballO cm tido oque, ão H~ .. chur'
c~erogarl(J J..clo r Tescnle Decreto,
{ I do dI' ~7 de
(" cm 110 oe
I n;il
(,iloclJltos-tl'rla
e circo,
ql1Pl.lo
a fOTrPgem. () r IIque ca
~'erceira,
Meu R0hrirho,
Par do H( íoo, .Mnredal d0 Ex <'l'cito ,
COllõellleiro de E:itado 7 rle~jdcJ)tc do Com 1110, ~Jillj~tIO e Sewj.

C 2.) ,
tUIO de Estado rios Negoctos da Guerra, o tenha a~sim entendJ
e fuça executar,
Paço .das Necessidudes , cm vinte e cinco
J unho de mil oitocentos trinta e seis.
RAIN fIA. = Duq! e

=

a",
<l

Terceira.
Sendo indispcnsavel
que desde j:í. tenha cumprimento,
na parte
que for possível o Regulamento
Provisorio
para a administraçilc
J..Illitar de 'finte e seis de Junho de mil oitocentos truuae tres, CI)"
ja execução deve produzir consideraveis vantagens na economia da
Fazenda Publica:
Hei por bem Determinar
o seguinte:
Artigo 1.0 Será desde já organisada
a lntendcncia
Militar da
Extrernndura , estabelecida
pelo Decreto de villlê dê Outubro de
mi l oitocentos trinta e cinco.
Art. ~.o A referida Intendcncia
ficn encarregada
do processo d
despezas , relativas ás Pro,incias
da Extrernaduru , e Beira Baixa.
na conformidade
das Instrucções
de vinte e um de Outubro de mil
oitocentos
trinta e cinco;
com as excepções declaradas nos se..
g'uintes Artigo:>, e COOl as alterações
que forem marcadas
por ordem especial do Ministerio da Guerra,
por não ser ainda possivel
ã completa "execução das mencionadas
I nstrucçôcs,
Art. B." Fica extinctu a Contadoria
Fiscal da T'hcsournrie C1e·
ral das Tropas: mas em quanto o novo systema de A'dministração
Militar não for completamente
estabelecido em todo
Reino , haverá uma Estação denominada
= Repartição Provisional de Li..
.quidações = co rnposta dos Empregados
da sobroditu Coutudorin ,
que nao forem por ora collocados
na Lntendenein Militar da Exfremadnrn •
. Art. 4,.9 1~ Repurtiçâo
Provisional
de Liquidações',
terá por
CflcPe u'm Membro da ,\ dmi nistruçâ o Militar;
c sert\ incurnbtdo
de fazer o processo das despezas que nâo for eSI ocialmeute errcarregado '6, lntcndenéi:.
Militar da .Extremndura.
Pelo que pertence
ás rcvisrns , ficariio unicamente a cargo Lda sobredita Itepartição ,
as determinadas
no Artigo sexto.
Art, 5.° Os l nspccfores de llc,i5t:1S, llssim effeCli\'o'S, como p'1'Ovlsbrio.s, ser::'to n01JlCnüos ttddidos ús IUlcndcllcias Militares;
COIlA
';"'cl'varn.ó porém a" hCtlrtl5 ~e .:\flljor, aqucllcs Inspcctores de lle"i~tas, cuja nomenç'ií
n;i.o tiver ti clausula de provisorio. ~ .
.• ~\rt. G.<J DOll5Adclidos tU Illlcndcllcins
1\lililnres,
flcarao anqe ..
'Xds ú Reparfiçlo
Provi,ional
til' Liquidações,
pura s~rem \IIÚCÕ.
1 ]I"nlc empregados
Ilas rcvistns.
c njllstainl'ntos
de' contas atra~a.
d'l'; do, (' rpo; do Exercilo,
ntJ ao dia em que cada una dos mC8·
1110, Cll~Pf" foi palP. de ,pn't pda TlIG:;olll~i\ria, U ~ral, d.as 'froPflS •
• Art. 7. Pclo iUtllhtcrll) d:~ Oucrríl s rao ~lstrl,b1l1dos'n8s l'rovilléia' aol Hcin '->~ !Addido~ nc~('ssurios PQTa ql1e ads qO~l'o:j;lo
ó

( 3 )
Exercito
se passe mostra todos os mezes. Estes Membros da Aduiinistraçâo
Militar ficarão por ora independente,
da Intendencia
.l\liJitar da Extrernadura
; e cornmunca r-sc-hâo directamente
.coru
o ~lini,tcrio da Gucrra , por onde recebcrào as instrucções necessarias.
Ar t, 3." Cont inuar-se-hu
na orgnnisaçâo
das Intendencias
Mi ..
Iirares em toJo o Rcino , com a maior brevidade
que as circu mstancias perm itt irc rn, O Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par
-do Heino , Marechal do Exercito,
Conselheiro
de Estado , Presidente do Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Ne~llcios
da Guerra , o tenha assim entendido,
e faça executar. Paço das
Ncce~5jdades, em vinte e cinco de Junho de mil oitocentos trinta.
c seis. =ltAINHA.=Duque
da Terceira.
Hei por bem, Annuindo ás solicitações
do Capitão Ignacio da.
Si! va Costa, exonera-lo do exerci cio de Chefe da Repartição
Central da Contabilidade
do Ministerio
da Guerra,
para o qual se
achava nomeado por Decreto de dez de Dezembro de mil oitocentos trinta e cinco. O Duque da Terceira,
Meu Sobrinho,
Par do
Rei no, Marechal do Exercito,
Conselheiro
de Estado,
Presidente do Conselho,
Ministro e Secretario
de Estado dos Negocies da
Guerra,
o tenha assim entendido e faça executar. Paço dai Necessidades, cm v in í,e c sete de Junho
de mil oitocentos
trinta e seIS.

_

ltAlNIIA.

= Duque da Terceira.

Hei vor bem que o Tenente Coronel do Estado Maior do Exercito , Francisco
Xavier Antonio Ferreira,
Adjunto ú Repartição
. do Ajudante General do Exercito,
passe a exercer as funcções de
Chef{s da Direcção
Militor da Secretaria
de Estado dos Negocios
da Guerra,
na conformidade
do Decreto de vinte e cinco de Junho
próximo passado;
devendo perceber os vencimentos que lhe competem segundo o Arligo dezenova , Titulo primeiro do Regimento do
primeiro tleJ~n~lO de mi! oitocentos vinte e quatro, em quanto estiver no exercicro
desta Comurissâo,
O Duque da Terceira,
MC\l
Sobri nho , Par do Reino,
Marechal] do Exercito,
Conselheiro de
Estado , Pre~idénte do Conselho
Ministro e Secretario de Estado
dos 11egocios da Guerra,
o lcnll~ as-i ru entendido,
e faça executaro Paço das :Kecessidaues,
e m dous de Julho de mil oitocentos
:trinta e seis. HAI;\ Il A, - Duque da Terceira.

Ajudant, General ~

,,_
#-r
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RF.PARTIÇÃO

DO

GENERAL,

AJUDA~TE

JULHO

DE

EM

14 DE

1836.

ORDEM DO EXERCITO.

EM
DO,

virtude das Ordens de S. A. R. OPRINCll'E D.11ERNAN_
.l\larechul General,
publica-se ao Exercito o seguinte :
DECRETO.

Sendo conveniente
dar providencias adequadas para que o Regulamento
de Administração
Militar,
dado em vinte e seis de
J unho de mil oitocentos trinta e tres , de q ue devem provir considera veis vantagens.
assim ao serviço do Exercito,
como á economia da Fazenda Pública,
tenha quanto antes a possivel execução;
Hei por bem Decretar provisoriamente
o seguinte.
Artigo I, Haverá
no continente
destes Reinos sete Divisôes
Administrativas
Militares,
a . saber = Douro e Minbo,
Capital
na Cidade do Porto = Traz-os-l\1ontes,
Capital em Villa Real =
Deira Alta. Capital em Vrzcu
Beira Baix n , Capital em Castc]lo Branco
Extremadura,
Capital em Lisboa
Alcmlejo,
GHrJit~1 em Evora
e Algarve , Capital em Faro •
.Art.1I.
Vencerão por mez : Intendentes
Militares,
cem mil
réis, Sub-Intcndentes
, sessenta mil réis , Addidos , cincoenta mil
reis , Amanucllses da primeira classe, trinta e cinco mil réis, Ama ..
nucnses da segunda classe, viute e cinco mil réis, Os Sub-Intendentes ou Addidos encarregados
de Administração
dc uma Divi ...
zào , vencerão além da seu Soldo , uma gratificaçâo
mensal de
vinte mil réis.
•
Art. lU. Os Intendentes
Militares vencerão duas rações de forragem diarias;
os Sub-Intendentes,
e .Addidos uma.
Art, IV.
Üs A manuenses da segunda classe terão accesso á primeira, e os desta ao Pôsto de Addidos;
preferindo sempre o merecimento á antiguidade.
Art. V. O uniforme dos Membros das lntendencias
Militares
serú como o do Corpo
do Estado Maior,
com as alterações seguintes: Gola encarnada .sem bordadura,
Canhão encarnado com
carcella azul. O distinctivo das dragonas será um ramo de Louro
C?1JI0 o .que .abraça
as ~rmas ,det~rmiuado
n? artigo segundo, CAl:
pitulo terceiro,
do Plano dos uniformes de vinte e cinco de Outubro de mil oitocentos trinta e quatro. Os Membros
que njio fórem

=

=

=

Omciaes combatentes

1

não farão uso da banda.

=

(~ )
Art. VI.
05 Aman icnses níio usarâo de uniformes.
, Art. VTI.
As revistas meusucs podcráo ser feitas pelos Delegados dos Chefes das Divisões;
porem as revistas trimestres,
e accidentaes serão sempre passadas por estes. salvo o caso de legitimo
irnpedimento , em que ser âo substituídos
pelos seus immediatos.
Art. VlIl.
Os Chefes das Divisões Administra tivas , residirão
na respectiva
Capital
sempre que o bem do serviço assim o permittir , e não sahirâo do districto sem licença , ou Ordem do Governo ..
Art. IX.
O serviço dos Intendentes
Militares.
e o expediente
e relações eom as Recebedorias
da Fazenda Publica,
serão opportunamente
regulados;
mas em quanto as mesmas Recebedorias
não
lIe achào estabelecidas
com toda a regularidade
necessaria , co nt.jlluarão no exercício de suas funcçôes as Delegações
ela Thesouraria Geral das Tropas,
com os actu aes Empregados.
O Ministro,
e
Secretario
de Estado dos Negocies da Guerra o tenha assim entendido , e faça. executar.
Paço das Necessidades,
em vinte de Outubro
de mil oitocentos trinta e cinco. = RAINHA.
= ftla'rquc'f. de

Saldanha.
-,*-

S. A. n, o PRINCIPE D. FERNANDO,
Mare<:hal General,
Querendo fazer cessar as repetidas representações
de alguns Commandantes
dos Corpos do Exercito,
sóbre a má qualidade
de fornecimento
de pão, e forragens,
Determina
que os mesmos Commandantes
rejeitem todos os generos que Ihes pertenderem eljtregar
para o fornecirnanto
dos Corpos que ~ommandrlo.
no caso de qu
lião sejão de boa qualidade.
bem mUl1Ipulado, ou que III s falte o
pêso ; dando parte pela Repartiçâo
do QUllrtel Mestre General
todas as vezes que tal rejeição tenha Iognr,
'

Outrosim Determina S. A. R. que o Major Adjunto á Repnrtição
do Quartel Mestre General do Exercito,
Claudio Caldeira 1 edroZI1~continúe no exerci cio em que se acha, servindo de QuarLel Alestre General na Divisâo Auxiliar á Hcpanha,
S. A. R. Manda igual mente declarar ao Exercito,
que José Vcntnra Pato,
que por Decreto de 25 de Julho de 1833, publicado
ao Exorcito na Ordem do Dia N." ] 3 de 25 de Setembro do mesma anno , passou a Major de Veteranos,
foi em cOllseql1encia de
ferimento <l~ bala recebido em combate c011tr9. a usurpação.
r

( 3 )
Licença. arbilrada« a Ofjiviaes pelas'Juntas.de Saude abaixo inái-:a •
.das, e que sáo confirmadas cm virtude das Ordens de S. A. B.
O Principe D. PERNANDO., Marech~l General.
.

Pela Junta de Soude é'ongrcgarla.em Gui1naráe.,
de Junho ultimo.

e'lI Se6sâo de

ÇlO

Ao Alferes Ajudante do Regimento de Caçadores N.·
Antonio
Joaquim -da Fousêca Ozorio , sessenta dias par tomar banho&
therrnaes em Vizclla.
õ

Pela Junta de Saude do llospital Regimental reunido
em Seuâo de CJ.7 do dito fIle~.

,

Wl

Relem"

Ao Tenente do Regimento de Caçadores N." 6, Francisco LIl~&
Gabriel, sessenta dias para tomar banhos das Caldas da Rainha.
Pela mesma Junta de Saude , em Scuú'o de 30 do dito ~
Ao Tenente de Cavallaria,
José MlI.ria Cordeiro , quarenta dies
para tomar banhos das Caldas da Rainha.
Pela Junta de Saude dOI H081';1.-:6 Rel1'itnenta~8 'f"I:Unirlds no Cdstello de S. Jorge, em Ses.áo da 4nesnta data.
.

Ao 1.· Tenente do 2." Regimento de ArtilLeria, Pedro Vieira Gorjã?, sessenta dias para fazer uso das Caldas da Rainha na sua
ongem.
Pela Junta d~ Saude do Hospital Regimental de Infanteria
J8, em Sessâo -da referida data.
•

N.·

Ao Ten~nte do referido Regimento,
Caetâno Caldeira do Crato
Casleno-Branco,
noventa dias para tomar ares patrios.
Ao Tenente Quartel Mestre do mesmo llpgimento. Joaquim José
da Rocha, s;-ssenta dias para tomar ban~lOs.de Caldas nat uraes,
Ao Major do Corpo de Veteranos da prOVInCHl do Douro, Jgnacio Joaquim, sessenta dias para tomar banhos de Caldas naturaes,
Ao t\ lferes do mesmo Corpo, José 1\ ugllsto Carneiro, sessenta dias
para tomar banhos de Caldas natui aes.
Ao Tenente do 2.· Batalhão Nacional FixÇI do Porto, Antonio
José Salgado, sessenta dias para tomar agoas de Caldas internamente.

(4 )
de Saude reuni-lo em B1'aga, em Seuão do 1.
corrente me".

Pela Junta

Ao Major do R~gimento de) Tnfanteria

0

d.

Diogo Honorato de
•
Ao Capitâo do mesmo H.e,.\'imento, Jcâo de Magalhães de Azevêdo Portugal, sessenta dias para se tractar,
N." 3,

Brito, sessenta dias para se tractar.

Pela.Junta
-

de Saude. do Hospital Regimental reunido em Chaves 1
em Seesâo da mesma data •

•" Ao_Capítrw Chefe do Estado Maior da, Província de Traz-os-Montes, Antonio J 05é Antunes Guerreiro, sessenta dias para se tra ctal', e fazer uso das agoas mi nerues salinas •
. Pda Junta de Saude do Hospital Regimental de Injanteria N/
8, em Sessão. de 13 do dito me%.
Ao Cirurgião Mór em disponibilidade,
Antonio José Madeira,
noventa dias para se tractar onde lhe convier

Declara-se que José Nicolá» Pi menteI Bettencourt , a quem na
Qrdem do .Exercito N. o 18 foi confirmada a licença de sessenta dias
pUla tomar. banhos das Cald ....
~ da RaInha,
que Íhe arbitrou uma
J unta de Saude , he Tenente, c não Alferes, como declarou 'a refeida, Ordem do Exercito.
I.....

Na ausencia do Ajudante

o

Tenetüe Coronel Adjunto

General.

=

N.

O

EPÃRTIÇl0
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DO AJUDA 'TE GEl :ERl1L"

EM 19.1)~

J Li LHO DE 1836.

(

ORDEM DO 'EXERCITO.

EM

virtude das Ordens de S. A. R. O PRINCll'lJ n:'FERNAN.
l\brecLul
General,
pub-lica-se ao Exercito 9. segumie :
DECRETO
Tendo-se reunido no Ars~na.l do Exercito urna COJl1mi~~o com
o fim dI' estabelecer
os preço? P9r que <.Irv('!O ser pagos em:toclp o
Reino os .íiffcrentcs concertos de armamento,
feitos nos Cqrpos do
Exercito,
por Artífices dos Officios de Espingardeiro,
e Cronhelro ,
isto qll~ a 'I'abclla pela qual até ao presente se tem regido a Thesou raria Geral da, Tropas , se não acha convenientemente
regula.
da, COIIlO a cxpcriencin
fez conhecer;
e havendo-Me
sido I resen11's (JS trabalhos da mesma Comrnissão : Hei For bem Determinar;
CnllforuJaIl<!o-.Me com o que .a este respeito cxpos o 1 nspector do
nr<'.ido Arscna l , que os mencionados
concertos ~('jão P&go~ de 9ra
cm diante ~cglllld,) os preços designados
!~a '1 r.bel la ju!,ta,' qll~faz
pnrte de~le Dccrcto , e baixa assignada
pt lo Duque da 'I ercetra ,.
l\leu SubflllllO,
Par do Reino,
Ministro
t' .Secrerar io
de Eit~d()
dos 1\ egocios da Li uerr a. O mesmo 1"1 i n istro ç Ser-reta rio de Estado o tenha assim eutendido , e faça executar. ::::;: P'-lÇO das Necessidades,
em 'VInte e nove de Abri! de mil oitocentos trinta e seis,
DO,

= HAL llA. - Duque ela Terceira,
P01'

._.

Decreto de 4' de frIaio ultimo.

1\Ifljor graduado
da Cidade de Goa, e Governador
das Ilhas de
Timor,
e Solor , o Capitão de Tufanter iu de Linha da p. esma
Cidudo , l\lanoel Geraldo da 91lva VidigaJ.
Por Decreto de 27 de Junho ultimo,
Intendente
Mtlitar da Provincia
da Extreu.adura
, '() Coronel de
Cavnllaria,
JOlIO da Silva Senão.
Illlf'lld~llte Mi!)tar com o exerci cio dp Cltefe da Repartição
Provi ..
'sjC)nal de Liquidações,
o Contador
Fisud da ('xLilJcta 'j hc~o\ ruria Gemi das Tropas,
Antonio Thomaz de .Almeida da S:lva.
Intendente
Militar Chefe da Heparti<;ão ( elJ1ral da COlltabil1df<de
do Ministerio da Guerra,
o Tllebourcil'O Geral gradu~do,
Mü:"
noel Alherto Collaço.
StlIJ-lrllcl.dt'nte
.Militar da Pro\'incia' da Fxtrell1ndura,
o 'J Ht'llte
Coronel do Regimento
de lnf~nleria
~ ..
AUIQn\o Jo~é ~il.
VE!lro.

*,

:Âd1idt)s ás Lntendencias
Militares
para serem enea1Teglldo5 dae
revistas dos Corpos do Exercilo,
o Capitão
do HegllIlento de
Caça-tores N"
A ntonio José dos Santos; o Capitão do Regimento de Caçadores N" !l, José Joaqllim Rodrigues;
o Capitào de Infanteria , Sergio de Moraes t\'lào'; o 'Quurtt'l
Mestre
coro as honras de Capitão
do Regimento
de Cavu llariu N." 2,
(Judos Maria Bello;
os Quarteis Mestres,
COlll honras de Cct-pitáo , Joâo José Gomes Monteiro,
e "Henrique José Rodrigues
de M<>rues; o Inspector
de Revistas,
,Jolio Tavares Hib-iro de
.l\ breu;
os Inspectores
de Revistas Provisorios , Siruâo Pedro
'Mazon:,
João Cyrillo l\lachado , José Srl verio Gomps, 'Pedro
Rodrigues de Carvalho.
José Romão de A breu, e L\ rurelo Filippe
Bissoni ; o Comrniss a rio Pagador
da extincla
Thp~olwtria da.
Divisão de Voluntarios
Reaes de EI-Rei,
J()sé nias d.. 01 verra
Zaluar; e o orr.. ia I de Befête da mesura Tbesourai ia, Joaquim
José Caldeira dos Reis.
Por Portaria
do 1.· d() corrente mo;.
Para sevirem COIllO addidos na f{('paruc;ào do Ajudante General , o
Capitão da ~.a Secção do Exercito,
Fraucisco Diouisio de ,\1.
meida ; Os Tenentes do Evtado Maior do Exercito,
.Joé Ezequiel da Costa Ricci , e Lurz Travassos Vu ldez : t' () r Irerp!>da
'Segunda Secção do l<1xercito., José Maria -Li lIl}Jo d« .u('C',da;
e na Repartição
do (~lIartel Mestre Gener«l , (I Tcuehtü da 'I'erceira Secção do Exercito , Manoel Pacs Coelho.
Pur Port,'ria 'de 4 do dito me"".
I':ua serviT como addido :í.'Repart.içüo do Aj Ilda IIte' Genera 1, n Capitão da. Terceira Secção do Exercito,
José (;onçalves
Barbosa.
Por Portaria de 7 do ditu nv,l:.
Demittido
pelo requerer,
a flnl de passar ti servir na Guarda N"aciollal, o Alferes da 3.· Companhia
do'Batalhiw
Nacional A-l~
vel de Alcobaça.
I'rancisco 'SoLho.
Por Portarias de 9 do dito me~.
Demittido
por assi lU o !ta ver requerido, o A Iferes do Bata lhão Na.
cional de Ulhão, João Rozendo.
Vemittido
por assim o haver requerido,
ficando deste modo npto
para servir na Guarda
Nacional,
o !\1f'Nes do Batalhão p~ovisorio de Santo Ovidlo da Cidade duPurto,
,:Franci~co Joaqulm
Xavier Vianna •
õ

,

.Aspi,rante a Official,
por se -ter para isso habilitado
na confor·
U1ld,uje do disposto no Artigo 3: do Decreto de 30 de ~ove IIbrl) de 183'2, O 9: Sargento
do Hegill1eJlto de 11Ifauleria
'N. o 9) Ai1tOUlO F,eliciano da :.t,'rindude.

( 3 )

Licenças arbitradas a OJficiaes pelas 'Juntas de Saude abaixo indica'das, e que sâo confirmadoe em virtude 'das Ordens de S. A. R.
O Principe D. PE RNANDO, Marechal General.
Pela Junta de .""audedos Hoepitaee Regimentaes'reunidos no Casrtello de 'S. Jorf/e, em Sessão de 2:~do me'4 protcimo passado.
Ao Capitão do I. 'Reglrnen+o de A rn lheria , !\ i coláo da i\ scençâo ,
'sesseuta dias para continuar a tractar-se
em ares' de cllmpo,
e
convalecer.
Ao Tenente do Regimento de Caçadores N: f>, J\nlonio Joaquim
Pereira,
sessenta dias para fazer uso -das Caldas da'Rainh a, interna e ex lernamente na' sua origem,
Ao T. neute do Corpo de Veteranos da Ext:emadura,
José Pedro
de GOllvêa,
noventa dias para seguir o seu tructamento,
Peta mesma J «iius de Saude , em Sessâo de 30 do diio ines,
Âo MUJor do Corpo de Veteranos
da Extrernadura , José Maria' liuedes , se-senta dias para tomar banhos das Caldas da Hainha,

Pela Junta de 'Soude do Hospital 'Ri'gimental reunido em Belem ;
em Sessâo da mesma data.
Ao Tpnente do R<,gilllt'nto de CavallHia
N: 3, Antonio dp'Sou.sa , sessenta dias para tomar banhos das Caldas da Rainha.
Âo Tenente do HcgtUlento de Cavallaria
N:ó.
MalJOel Marques,
se-senta dras para se trac tal',
;Ao Capitão
do mesmo H.t'gltnf'nto,
Pedro
Maria
Pinto
nove ••ta dias para fazer uso de a goa-, mineraes , e banhos

Guodes ,
do uiar,

íJ>elaJ unta de Saude do Hospital Regimental de Caçadores N.~ 4,
em Sessâo de 27 do dito me!..
-.Ao Capitão
do Regimento
de J ufanieria
r-.:o I. Jacques Fllippc
Nogueira

M:l1Iôzo,

noventa dias para se tractar.

Pela Junta de Saude do lIo.~pital CIVil de Leiriú, em Ses~âo do
1 •• do currente mn:..
'Ao Alferes do Regimento
de Illfant.ria
N: 6, Marcos Antonio
Fernandes,

novellla dias para- se traUar,

e tomar bat.ho,

do !lIar.

Pela Junta de Saude do Hospital Clf~il de f7i'4w, cm Sessâo de 4.
do dito lIlCS:.
Ao CapiltlO do Regimento de Caçadoles N." Q, J(\ão José Pereira.
e Horta,
Clllcoeuta dias para fazer uso das agoua tlH'rlllaes sul.
fureas.

de

Pela mesma

Saude, em SessiÍo de 7 do dito me'4•

. :,(0 ~a . ~
1{t>gilIlento , .Manoel Julio de Carvalho,
_- rerlta lti.8!;Va1IoO tomar banhos do II ar.

}>eJq Junta

de

auite do Hospital Reg,mental de Infanteria
8. em Sessâo de á elo dlto rne'l..

qua-

N:

:Ao Capitão do mesmo Reg.lIlesmo.
l' rederico Ct'ZIIr df' Figueirêdo,
Jlon'nt a dias para 11-3 r das agoas bul (IIreas de MoncLil{ ue 1 o LI

da:! 'Caluas da ltaiuha

, e bauUo:i do mar,

(4 )
Pela mesma Junta de Saude , em Scssâo de 6 do dito me s,
Ao Tenente do dito Regimento,
Joaquim
Lopes
rim, noventa dia para tornar banhos sulíureos
01) C.ddus
da Raillba,
e depois do mar.

Soeiro de Amo ..
CUI Monchique,

Pela Junta de, S(~Utdedos Hospitacs Regimcntaes reunidos no Castett» de S. Jorge, em SItSSUO de 7 do dito mes,
•

Ao

Capellão do referido Castello,
Fdippe do Menino Jesus Pataca, noveuta dias para fazer uso das Caldai da Rainha
na sua
origem.
Ao }.O Tenente do 1.. negimcnto
de Artilhcria , JO(IO Manoel Pereira , sessenta dias para fazer uso das Caldas.
o Ca pit ão do Hf'gimento de lnfanteria
N." 10, José Custodio Pc ..
rerra Pinto,
quarenta dias para fazer LISO das Caldas da Rau lia
na sua origem,
l Ao Alfcre~ do mesmo Regimento,
Francisco de Miranda e Motta ,
trinta dias para se truct.a r,
Ão Uapitúo addido 4 Praça de S. Julião da Barra, Tbeotonio Claudio de Mello , sesseutu dias para tomar banhos das Caldas J.L

Ii.aiuha.
Pelo-Junta

de Soude do Hospital Regimental reunido
em ,""essdo da referida data .

em Belen. ,

.Ao CapeJlão do Rc~imento
de Caval latia 1,<.0 1, Joaquim Pessoa.
de Au.orijn , quarenta dias para ~e tractar , e touiar banhos do
mar.

Pela Junta de Saude rennida cm Braea , em SlmSo da sobredita.dato:
Ao 'I'enents do Üegin,ento de l nfuutcr ra N ·9, .Johé da :::-.JlvaMou'1'ãu, noventa dias para concluir o ~eu tructurnento , c tomar banhos t hermues

__~Jó---

Licenças regietodas (foncedtáas aos O/ficiaes abaixo indicados.
Ao Alferes do Regi.neuto
de Iufanteria
N.· 7, Alexandre
'i'eíve
da Silveira,
prorogaçào
por deus mezcs,
Ao Alferes em dispOllibdidade,
DrQuet, proro;;ação por ~lm anno,

sem vellcimeuto
.1

algum.

Na au?encia

o Tenente

do

Coronel Adjunto
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REPARTIÇÃO

DO AJUDA1'TE
JULHO

DE

GENERAL,

EM

Q~

DE

1836.

ORDEM DO EXERCITO.

E:vr

DO,

virtude dns Ordens de R. A. R. O PUINCIPE
D. FERNANMarechal
General,
publica-se ao Exercito o segumte :

AVISO.
l\Ii nisterio da G uerra, -= Uf'partiçllO da Sande. = Sereníssimo
Scn hor,
Sua Magestade
Fidel iss: ma a ltAIN n A Ordena-me
TC'
Pita a V. A.1L as inclusas cópias assignudas
por J'oaquirn Thornaz \Taludarcs, Chefe da Hepartiçâo
da Sa ude do Exercito;
1."
dn (lor[nria de 5 de Maio ultimo expedida
por este Ministerio ao
COlrllllulldanle interino do Exercito Auxiliar,
á cerca da preeminenC',t rins .\1edieos,
con correndo com Cirurgiões cm actos do Serviço
da Saude ~Iilitar;
2." do ~. l O." da Circular
de 25 de Novemhro
dI' IH,W aos (íclJcrae, das Provir.cias , respeito ás nttribuiçôes dos
J\I,'dl"os
c II SI'r\iço
1105 Hospit
aos do Exercito;
a fim de V. A.
H.. Se S -rv ir .\-1andar que as mesmas Cópias sejâo publicadas
na.
Ordem d.. Exercito,
para conhecimento
do mesmo,
e effeitos necessar ios em todos os mencionados
1l0spitaes,
e em todos os actos
do Serviço da Sande ~Iilitar. = Deos Guard<! a V. A. R. Paço
de Ciutra , 11 de Julho de 18;16.
Sereníssimo
Priucipe
Senhor
D. FEiL A~ DO.
Agostinlw José Freire.

=

=

=

PORTARIA.
l\IínisLNio da Guerrn,
lteparliçllo
da Saude. = Havoudo o
Medico,
JOtlO Bapti,La de SOIlSit,
sido nomeado
em Porlaria
de
9 ele Dczornhro nlt imo , para servir 110 Exercito Auxiliar;
Mallda.
Sua /\lH~e,tadc I<'idelis,ilna a ltAl\ TL\ Dr clarar ao Commnndante interiuo do mesmo Exercito,
que pelas Ordens do Dia, e pelas
re rulaçôes ex pedid.is
por esta Secretaria
de 'Estado,'
0S Diplomas
l\lC'<iicos sempre rnnf'·IÍrt.o,
e conferem cm conformidade
das Leis ,
prceminoncia
ao Mpdico cm cOllcorrencia com os Cirurgiões em actos de Serviço da Saude l\1ilitar,
inde}Jcndentemenle
de ter ou
n[IO ter o Medico gradlla~'ão
l\t ililar, e sem que invalide essa preeminencia
a p;radllaçtlO .Mil,tar dos CirUlgiôes;'e
por tanto deverá o referido Medico entrar desde logo no exercicio de suas attrihlJições,
conforme as T nstrucções
que rf'glllão o Serviço
dos II ospitaf'!i do EXNCiI.O, e as-! rH>pf'Cçõ<,~ele Saudc . .:._ Paço,das..
]\eces.idade~,
em [) de JlaÍo de 18:36.
Duquf; da Terceira.

=

=

( Q )

=

lVHnistcl"io da Guerra.
Repartição
da Sande. = Cópia 0010.·
~. da Circular de 25 de Novembro
de 1826, dirigida
aos Generaes das Províncias.
= §: l O." Por ultimo sendo manifesto que o
Medico,
corno Presidente,
he o principal
Fiscal do IIospit al , e a
quem cumpre vigiar pela boa marcha
do S rviço t'DI todos os ramos, mesmo Independente
das averiguaçôes , e exames que devem
ter 100'ar por occas iâo das reuniões correspondentes
aos dias 1 , 8,
J6, e02t de cada mez: Espera S. A. que os Facultauvos do lIospital ouçâo com docilidade,
e observem sem repugnancia
os dietames , e as reflexões offerecidas
pelo dito Medico,
para o que fica
authorisado
a visitar,
sempre que lhe pareça con veuientc , qualquer
das enfermarias,
os receituarios , as prescripçôcs
dietccticas , a botrca , rouparia,
d ispens a , coz iu ha , escr iptura çiio etc.,
a fim de
que IIrlO haja superfluidades,
disperd icios , malversuçóes, ou outra-i TOgulatidade;
dependendo
o bom rcsultado
que deve scg,lIil'-se desta
medida,
principalmente
do exemplo que o referido Medico cumpre dar, como o Facultati \'0 de enfermaria,
ficando portnnto rcsponsavel
logo qne ntto tiver posto da sua parte os meios no seu
alcance para evitar
e cortar abusos. que deve procurur cOII!:e( cr ,
e cujo conhecimento
transm itt irú por este 1\1inistcrio innncdiu t .. II l'lI-te que dos mesmos esteja actuado,
com dcclarnçào das medulas que
tomou, e qual foi o resultado.
Paço em Q5 de 1 ovumbro de WSW.

'=

Lgnacio da Costa Quintella.
OF.FICIOS.

=

Ministerio
da GlI~ rra , = 2." Repartição.
1.& OivistlO. =
111m." e Excrn," Sr. = Sua Exc. a O .\I inistro da G uerra me encnrrega de participar
a V. Exc." cm resposta ao seu Ollieio de 30 de
Junho ulti mo,
ácerca da Ial ta de pagamento
das massas ao 1.0
e 2." Regimentos
de Artilhcria , que lia data de hoje VflO rcqui itar-se os fuudos nccessarios para nas diver~as Pagadorias
serem atiôfeitas com a maior regularidade possivel as refcridas nH1S D , L:.lnto áquella Arma.
como á de Cavalluria;
e que da meSllla fi"rma
vai providenciar-se
a re~peito do adianlamento
das qna',lias. Ilccessarias para rancho,
e lIospilacs
He:;i IllCnllH'S, segnndo o dl~)()SLO
]las Portarias
transcriptas
nas Ordens do Exercito
1'.: 11 de !), e
N" 1-:1,de ~2 dc Fever~lro proximo pa~sado. Ocos Guaro!.! n V. Exe.'"
= Secretaria de ESlado dos J ('O'ocios da Guerra, cm 18 de Julho
de 1836. = 111m.· e Excm."
~fr. Martinho
Jo~é Dias Azêdo
Francisco Xavier Ferreira
Tencnte Coronel •

=

.'

da Guerra. = Repartiçlo
Central
=Mínisterio
111m." e Exm.· Sr. = Sua lixc. o. ,l\1inistro
a

da Contabilidade.
enen)'-

da Gucl'la,

t

3)

'te'g'a-me de dizer a V. Exc." que por virtude da Circular deste Ministcrio na data de 15 de J~lIlho ultimo,
se ordenou <lOS Pugadores 1\1 i Iit ares entregassem
aos Com mandantes
dos Corpos as q ua ntias necessa rias para serem de prornpto satisfeitas as Praças,
ás
qnues se confere baixa, na conformidade
da Portaria de 8 do mcz
proxirno passado,
puhlicnda na-Ordem do Exercito N: 10 do corrente armo, Sirva-so V. Exc.a a ccei t ar e La cornm unicaçiio crn.resposta 110 seu Officio de I L do corrente
IIH'Z.
Deos Guarde a V.
Exc."
Secretaria
de Estudo dos Ncgocios da Guerra,
QJ de Ju41ho de 1836.
I llm," e Exc," Sr. Martinho
José Dias Azedo.
lJlanoel .dlbcrto Col oço,
]>01' Portaria
de 19 do corrente me~.
Aspirante a Omeia1,
por se ter para isso habilitado
na conformidade do A rt ig o
do Decreto de 30 de .L oveu.bro de 183Q, o
2: Sargento do Regimento de Cavallaria ~T •• 6, Feliciano Ce.
zar da Silveira Pinto.
.

=

=

:-3:

-_....:..:ji,..---

...Licenças arbitriuia« a OfjicialS petas Jwnlas de Saude abaixo buli·
cadas , e que selo confirmadas cm virtude das Ordens de S. A. R.
O P1iucipe D. FE I V.A N DO, llfareclwi Generai.
Pela Junta de Sau de do Ilospital Civil de Castello-Llranco
, em
Sessâo de 18 de Junho ultimo.
Ao Fiel do Cornrnis ariado , encarregado
do Deposito na mesma
Cidade,
José Miguel da Costa, noventa dias para se tractar em
ares patrios,
Pela Junta de Saude do Hospital Regimental
veuniilo em Chaves,
em Scssâo de 10 do corrente rJlt'Z •
.Ao Tenente :Ajudante do Regimento de I nfantcria N" 9, Jo,é 1\Iaria de Magalhães,
sessenta dias para fazer uso das agoas do Uerez , e convaleccr ,
Pela Junta de Saude do llospital Regimental
reunido em Delem,
em Sessâo de 14 do dito me'Z..
Ao Alferes do Regimento
de Cavallaria
N: 1, Gerardo José Braamcamp , oitenta dias para. fazer uso das agoas das Cuidas da
Rainha na sua origem, e depois banhos do mar •
.Ao Major do Hegimento
de Cavallaria
N: 2, Antonio Ccaar de
Vaseoncellos Corrêa, noventa dias para fazer uso das ngoas das
Caldas da Rainha na sua origem, e depois banhos do mm.
Ao .Major do mesmo Regimento,
D. ~t\ntonio José de 1\1el1o. oitenta dias para tomar banhos das ealoas da Rainha,
e de>mar.
Pela Junta de Saúde dõs Hospitães J!egimcntacs reunidus nu Casleitu de S. J01'ge, em Sessáv da mesma data.
Âo Coron~1 do HegilDC'lllO de Jnfanteria
Ju~é .Maria de Sou·
sa, sessenta dias para. se tractor.

.N:~,

(4 )
Ao Alferes do Regimento
de In!anteria
N." 4, Guilherme Ignacíe
Basto, sessenta dias para se tra ctur em ares pátrios.
Ao Tellellle de C,lvallaria,
servindo na Escolu
Vcterinaria
, Joa, quim José Freire da Mata,
trinta dias para fazer uso das agoas
das Caldas da Rainha lia sua origem.
Ao Capit âo Ajudante da Saurie , Antonio Ig-naeio de Seixas , quareut a dias para fazer uso das Caldas da. Rainha
lia sua origem.
Ao Capitão Quartel Mestre do Castcllo
de S. Jorge,
Silverio de
Brito , vinte dias para se tract.ar ,
Ao Capitão do Exercito,
Custodio José Antonio Teixeira.
quarenta dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Hainha.

---lI'---

Licenças reeietodas concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
Ao 1.0 'l'enente do Estado Maior de Arlilheria,
João José de At ..
moida
quatro mezes,
Ao 2: Tenente do L" Regimento dc Artilheria , José Antonio Pereira de Araujo Camisão,
prorogaçào
por vinte dias
Ao J\lajor do 2.° R"gimellto
de Artilheria , Braz Antonio Carnolino, dou; mezcs,
Ao Alferes Ajudante
do Regimento de Cavallaria
N.? 4., Silvestre
José de Miranda,
quatro mezes.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria
N" 12, Luiz de Sá Ozo ..
rio, quatro rnczes , por nã» ter gozado, por motivo de Serviço,
da que lhe foi concedida P;H igual tempo na Ordem do Exercito N" 20 de Q t de Março do corrente a nno,
Ao Capitão do Regimcnto
de Caçadores
N.· 2, Simão Antonio
de i\ lbnqllcrque,
proro~aç:lo por dous mezcs,
Ao Alferes Ajudante
da Praça de Villa Real de Santo Antonio,
Frederico Carlos Garcia , tres mczes.
Ao Tenente do :1.. Batalhão
Nacioual Provisorio
de Lisboa,
Daniel Cordeiro de Ara ujo Fdo, pro rogação por dous rnczcs,
_';'--<;..---

Dcclara-se que a licepçu de sessenta dias arbitrada por lima Junta de Sande,
e confiruinda pela Ordem do Exercito
N" QQ de J)
do vorrcnte mez, a Antonio Joaquim
Pcrcira , como Tenente do
n~giment() de Caçadores N: f>, deve entender-se fi Antonio Joa •.
q uun Freire, A I fcres do sobrediLo Corpo.
Na auscncia

do Ajudante

O Tm,ne, Co,ond Adj"nlo

General,

;;2

"",J,.

N.O
QUARTEL

24

GEKERAL NO PAÇO DAS 1\ECESSIDADES,
EM 28 DE JULllO DE J836.

ORDEM DO EXERCITO.
SUa
Alte:a
nerul Manda

Real o
publicar

PRINCIPE

D. F.ER~ANDO'.

ao Exercito

Marechal

Ge-

a seguillte;

PORTARIA.

=

=

Ministerio da Guerra.
Repartição
da Saude,
Manda Su~'
rt1agestade Fidelissima
a RAINHA
rernet ter ao Conselho AdI:Jl~
nistrativo dos J] ospitaes Regimentaes
do Castello de S. Jorge, VIUte e quatro Cadernos sortidos, para do 1.0 do proxi mo fulu~'o mez
de Junho em diante serem diariamente
copiadas á cabecel~1l dos
doentes as prescripçôes das diotas , das extras,
e dos remed.lOs rc-:
ceitados na papeleta da cabeceira
pelo Facultativo
incumbido da
visita da respectiva Enfermaria.
O mesmo Facultativo
a nnunciará
as 1 rescri] çôes cm voz clara e intelligivel
no acto de as inscrever
lia papeleta;
e não passará de uma para outra cama sem o Aju->
dantc de Cirurgia,
ou o Enfcrmeiro , que o acompanhar
na visita,
haver copiado no respectivo Caderno
cripto para o doente visitado,
ainda

o que nessa visita ficar pres-·

que seja exaetamente
o nlesmo que já lhe estava prescripto
nos dias precedente, . .E Ordena
Sua Magestade,
que sobre o assumpto se observem os Artigos constantes da inclusa Regulação.
assignada pelo Chefe da Repartição
da Saude do Exercito,
Joaquim
Thomaz
Valadares,
devendo o
citado Conselho requisitar
com rasoavel an tlcipaçâo
novo fornecimento de caderno,
para nunca faltarem;
e informando
de assim
o ficar entendendo
para inteira execução.
Paço das Necessidades,
10 de Maio de 1836. = Duque a.a Terceira,

Regulaçaó a que se refere a P~rtaria Circular de 10 de JJlalo de
1836, a respeito dos Cadernos para C'0lJ2'a!lm' das prescripfócs
feitas pelo .Facultativo incumbido da visita diuria.
A rt. I. A ca~a Enfermaria
pertencerá
Caderno próprio. Quando a Enfermaria
se achar
subdividida
em diffcrcntes Salas,
a
cada Sala pertencerá Caderno próprio. Os CaderJ;los mostraráô
em
rótulo , e no alto das folhas a Enfermaria.
bem COlrlO'Õ número da
respectiva Sala.
ti
.Art. II. Na mesma lauda não será copiada prescripçâo para'

'mais de um dia: A quantidade
do prescripto será escripta por e'!(...
'tenso, As prcscripções para cada cama serão separadas de margem
a margem por meio de linha transversal,
para evitar os equi vocn»,
Art. III.
CaJa Caderno não servirá para mais de um mez , O
serviço do mez principiará
aas Enfermarias
de grande movimento
pelo Caderno de maior número de folhas:
nas de pequeno movimento escolh er-se-hu o Caderno de numero de folhas proporcionado ao movimento
da Enfermaria,
Quando
um Caderno se achar
cheio antes de finalisar o mez, tomar-se-lia para subsidiário
o de
número de foI has proporcional
aos dias que faltarem.
Art, IV. Em cada um dos Cadernos lavrar-se-ha
termo de encerramento
no espaço em branco,
imrnediato
áqnelle onde terminar a cópia das.prescripçôcs , e isto seja por haver fmalisado o mez ;
ou por se acharem escriptas todas as laudas do mesmo, e ter de se
tomar outro subsidiaria.
Art, V. Todos os Cadernos respectivos ao serviço do mez fIndo
serão juntos aos mapas, enviados mensalmente para o Mi nisterio da
Guerra.
A remessa deverá vir sempre acompanhada
de Omeio, qUQ
-declare o número, e qualidade dos papeisrerneuidos.
Al't. VI. Serão recambiados os Cadernos,
qlle n:1O mostrarem
á margem das prescripções de cada dia n rúbrica do Facultativo t
exigida na nota lançada no fundo das laudas,
Secretaria de Estado dos Negocias
da 'G uerra t 10 de Maio de
1836.

= Joaquim

Thomas Faladares,

S. A. R. O PRINCIPE D. FERNANDO,
Marechal
General,
Manda declarar,
que os Facultativos
das Enfermarias
dos Hospitaes Regirncntaes
ficâo responsaveis por qualquer omissâo , que houver no cumprimento
da Circular,
e Regulação para os ditos Hospitaes , publicadas
na presente Ordem.
S. A. R. Determina
que os Commandantes
dos Corpos abaixo mencionados
remettâo
logo
Secretaria de Estado dos Nego.
dos da Guerra os mapas meusaes pertencentes aos mezes de Maio,
c Junho ultimo" que até agora lhe não tem enviado;
e que a e~le
respeito se observo a disposição
do §.
da Ordern do Exercito
N." [) de ~H (le Abri I do an no passado.
á

3:

que uâ» remettevâo rí Secretaria de Effl:ado dos Negocios
ela G ucr I a o mapa mensa6 de lIiaio do corrente anno.

CórjJOs

(3)

N.:~.

].0 Bntalhão

do Regimento de Gaçadore~
o
do Regimento de Caçadorej N.·
~.o Batalhâo do ftegimento de Infanteria N.o,lo
]. o J3alalhl\O
do Regimento de r ofanterie .N ,0 ')3.
}.O e t;l.o Batalhao
do Regimento
de lnfanteria
4.
}.O e 2: Batalhão
do Regimento de Infant~ria N," 16.
2. Batalhào do Regimeuto de lnr~ute.da N. o l~.

*.'.

2: Batalhão

N."

0

Corpos qt~e não remettéraô á Seoretoria: qe É~tad{) dos .A::f'{Ç:>ci()~
da Guerra o mapa mensal do me70 de Junho do c01'l"~nfe
apt~O. '
,

1.° Batalhão
2."
1.
1:
2.°
I:
!l),."
0

do Regimento

de Caçadores

.N.o 3" '

Batalhão do Regimento de Caçadores N: 4.
e 2: Batalhão do Regimento de Tnfanteria
Batalhão do Regimento
de rnfantetía
N.cf 3.
Batalhão do Regimento de Infantcria
N: 4.
Batalhão
do Regimento de Infanteria
N: 9.

N: 1.'

Batalhão
2." Batalhão

do Regimento
do Regimento

de ~nfanteria
de Infanteria

---*.---

·N" lQ.
N.o 1?J.

Licenças arbitrada» a Officiaespelas Juntas d~Squde Pbai~o indicadas, e que fÓt'ão confirmadas por S: A. R. O Pnncipe D.
FERNANDO,
Marechal General.
Pela Junta de Saude dos Hospitaes Regimentaes reunidos no Caetello de S. Jorge, em Sessão de 9 de Junho ultimo.
Ao Coronel do Q." Regimento
de Artilberia 1 João Pedro Soares
Luna,
sessenta dias para continuar o SE'U tractamento.

Pela Junta de Saude do Hoepiiat Regimental de Infanteria
6, em Sessão de 4 do corrente mc'A.
Ao Alferes do referido RE'gimento,
Sebastião
Maia,
sessenta dias para se tractar.

da Mata

Moniz

Pela Junta de Saude do Hospital Reg~'mf-ntal de Infanteria
18, em Sessáo de 14 do dito me$.

N.o
da.

N"

Ao Capitão do Regimento
de Jllfantelia
N ,. 6, addido ao Regimento N: ]8, Amandio Cabral de Albuquerque,
sessenta dias
para tomar banhos de Caldas naturaes.
Ao Capitão do RegiUlento de Infanteria
N" 18, José Peixoto Gui.
marâes , quarenta dias para tornar banhos de Caldas naturaes,
Ao Ca pitão do Exercito
servindo no 1.. Batalhão Nacional
Fixo
do Porto, l\Ianoel Freire de Almeida,
quarenta dias para tomar
banhos de Caldas naturaes,

Pela Junta de Soud» reunida em Braga, ~m Sessão de lá do
•
dito me~.
Ao Major do Regimento de Cavallaria
N," 6, Albino Pimenta de
Aguiar,

sessenta

dias par" s.e tract ar.

Ao Capellão do Regimento de Voluntarios da Rainha,

Franciscodo Monte Alverne, quarenta dias para se tractar.
Pela Junta de Saude do Hospital Regimental de Injm2teria N:
7, em Sessão de 18 do dito me%.
Ao Alferes do mesmo Regimento Ayres Antonio de Saldanha, noventa dias para tomar banhos das Caldas da Rainha, e do mar.
Pela Junta de Saude do Hospital Regimental da Praça de Elvas,
em. Sessão. de ~3 tio dito me%.
Ao Capitão do 2.° Regimento de Artilheria , Duarte José Fava,
sessenta dias para se tractor •

.

""---

Licença Registada concedida ao Official abaixo indicado.
Ao Capitão do 3.· Batalhão Nacional Provisorio de Lisboa , Antonio Xavier do ValIe, um mez, •

Na impedimento do Ajudante General •.

O 1'enen(e Coronel Adjunlo

.

fi.
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ORDEM DO EXERCITO.

R.

A. R. o PRINCIPE
D. FEH N A 1 'DO,
Marochal
General',
Determina
que os Offic iaes abaixo declarados
pass('1Jl a ter provisoriarxente os dcsti lIOS que lhes viio designados.
Pam sr-rvir r-orno addido ao nt:'girnento
de Oavn llnria N." 6,
até
que haja vagatura,
o 'I'euento do Regimento
.03 da mesma Ar- '
ma. A nto nio de Sousa.
Para servir no Regimento de Infanteria
N." 2, o Tenente da 3."
Secção do Exercito,
Ayrcs Nepornuccno de MeIlo.
Para servir C0ll10 addido ao Governo da Praça de Abrantes, o Tenente de Cuvallaria , Gualdino Serafnn de Azevêdo Vcllez,
Para servir de Ajudante do Batalhão
Nacional
Mo\'e1 de Barcellos , o Tenente de Luf'a ntcriu , Jeronyrno José da Silva Rego.
S. A. H. Manda
compele no Estado
c iouudos.

declarar
.Maior

que continuâo
Gcncral,

no exercicio,

os EmJ)regado3

qlle lhes
men-

abaixo

Secrctario , Frederico Hogan de Mendonça.
Officiaes de Secretaria,
João Miguel Páes Gúgo, Francisco
Moniz Escorcro , Manoel Antonio da Fonseca,
Antonio Pimentel
de .1\1 acedo .
.Amanuenses,
Leonardo Augusto da Costa,
João Baptista
de AImei la, JOdO Luiz Souto e Freitas,
João Sk inner Junior , Manoel
UIH'tiBarbozn , JOEé Maria Baptista
CoelIJO, José PauliJIO Pire, Barrr-iros , Frnndsco
José Bandeira , Antonio de Sá,
'J.'holllaz de Sú Pereira de Sampayo Ozorio e Brito, Mano<,l.Maria. Bordalo PInheiro,
1\ niccto Antonio
da Fonscca , Joaquim
.l\1orf'ira de Araujo.
José Eugenio da Silva,
José Mario Xavier
Telles,
JoSt~ Cyprinno Bella,
JO:lO Caetano de Almeida,
Antonio Jose Fcrnondes,
Chri tovâo de Almejda Amaral,
Se,'criano Eu t aqnio ela Silva.
Porteiro,
José Francisco de Araujo.
COOlpo.itor Typograflco,
João Jo.é do U('go.
Ajudullte do dito , Francisco Xlcl\'il'r de Sousa.
Correios,
Ignacio J( é de '1'61'0, c Bernardino
GO'1çalves Peres.
Contínuos,
Ignacio da Pena , e Antonio Joaquim GOVtTno.
Igualmente

~lallda

S.

A. declarar ~ qlle cm virt1,lde das Ordens de

S. M. a RAINHA
cornrnunicadas
pelo Ministério
da Guerra , fica.
cm pleno vigor a disposiçào da Portaria do referido .M inistcri o , da.
tada deÇl6 de Setembro
de lUtO. e publicada ao Exercito na Ordem do Dia de ~ t de Outubro de 1811. que concede o premio de
quatro mil e oitocentos réis a quem capturar qualquer desertor.
Licenças arbitradas
das, e que fôrâo

--*--

a Officiaes pelas Juntas de Saudc abaixo indicoconfirmadas por S. A. R. O Principe D.
PERNA NDO, Mareclial General.
Pela J'U1~{a de Saucle do Hospital Civil de J7.iselt, em C$ 'âo de
~8 de Junho ultimo.
Ao Alferes do Regimento de Cavallaria N: 6, Antonio Augusto
de Sousa Pimentcl,
quarenta
dias para fazer U50 de banhos c
ago as hydro-sulfureus.
Pela mCSIIKG Junta de Saude , em Sessâo de 4 de Julho proximc
,passado •
..A,oTenente do Regimento
de lnfanteria
N: 12, Bernardo José
Gonçalves,
noventa dias para se tractar cm ares pat rios,
Pela referido Junta de Saude , em Sessão de 11 do dito mc%.
Ao Cirurgião
Mór do Regimento
de Caçadores N: ~, JOllO Pinheiro de Almeida,
setenta dias para tomar banhos.
Pela Junta de Saude do Hospital Regimental
de Lnf'anteria N;"
18, em Sessão de 14 do dito 1ItC'Z..
Ao Major do dito Regimento,
Francisco Peixoto Guimarâes , .nov nta dias para Iaser uso de banhos de Caldas naturács , e do mar.
Pela mesma Junta de Saudr., em Sessâ» de ~ I do dito me!:.
Ao Tenente do Regunento
de Ca vallarin N." (i, Joaquim Ferreira
Sarmento,
trinta dias para se restabelecer.
Ao AMido á Lntcndcrrcia Militar,
João Tavares Riheiro de Abreu ,
.sessenta dias para tomar banho. de Caldas nat uraes.
'Pela Junta de ~aude do Hospital Civil de Evora , em Sessâo de
.
20 do dito meXo.
Ao Capitão do Regimento
de Cavallariá.
N: '1, Francisco Antonio de Sousa, dous mezes para tomar banhos mornos, agoas thermaes naturnes , e banhos do Estoril.
Ao Álferes do mesmo Regimento,
Francisco Antonio Barreto,
dou
mczcs para tomar banhos d» mar.
Pelq. Junta de Saiule dos Hospltacs Regimenine« reunidos no Caso
tello de S. Jorge,
em Scssâo de 14 do dito mel. "
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N" 4, Joâo Cou~elro da
Costa, quarel.ta dias para fazer uso de banhos e ogoas Ulmeraes.
Pela mesma .Junta de Saude, em S'essâo de ~ I do dito me~.
Ao Tenente do Estado Maior,
AddiQo á Repartição
do 4judante
Gencral,
José Ezequiel <.la COita Rieci, sessenta dias para fazer
liSO das Caldas
da 1\ainha na sua origem~
•

(3 )
Coronel do Regiménto
de lnfutlte1h N.D 2, ManoeI
Bernardo Vidal , sessenta dias parq. fazer .uso, das agoas minéraes ,
e banhos do mal'.
I
•
.Ao Tenente do mesmo Regimento,
Jóil.o Antohln Plré's, quarenta
dias para se tractar.
.
Ao Tenente
Ajudante
do Reglrneuto
de InfQQter~n N," lO .• Jesé
Maria Leopoldino
de Sampnyo , 'trilHá. dUl's 19n.r. b. tOIlHI.1" l)[luhos
.
I
•
•
d o mar,
",'
r
Ao Tenente do Regimento de Caçadores 'N,:' '2", Jos{! de JJino, Cu. ~
bral , oincocn ta dias para fazer uso das Caldas da Rai.nha na sua
'I
•
origem.
.
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Bernardo
Marques,
cincoenta
&s para fazer n o as Caldas da Rainha na ,s.lla origeru.
o Tenente-C
n 'L de Cavallarin.,
2.~ CO\nlTIUl1dallte dr{ Escola
Veterinaria,
1\1 a nocl Pestana de Almeida Valejo , sessenta dias
para tomar banhos tllermaes,
Ao Alferes de Cavallaria,
l\Iartiniano
Roberts , quarenta
dias para fazer 1lS0 das Caldas da Iiaiuha na sua origem.
Ao Major de Inranteria,
Empregado
na Secretaria
de Estado dos
Negocias da Guerra,
André Avelino Portella S. ROlllrlO, quarenta dias para tomar agoas férreas, e banhos do mar.
Ao Tcnente de Infanteria,
Empregado
na referida Secretaria
de
Estado, José Leite Pereira Barboaa , sessenta dias para se tractar cm ares patrtos,
Ao Tenente

Pela Junta de Saude do Hospital Regimenta11'eunido
em Sessão da mesma data.

em Belem

Ao Capitão do Regimento
de Cavallaria
No" ~, Rodrigo A ffonso
de Atouguia
Sousa Coutinho , essenta dias para fazer uso das
Caldas da Rainha na ma origem.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
<\ugusto Sotéro de Faria,
ses.
senta dias para se tractar , e tomar banhos do mar.

---*--Licenças registadas concedidas aos Üfficiaes abaixo indicados.
Ao Capellâo
do Regimento
de CavalIaria
No" 4, Rafael Gomes
de Aluieida , dous meles.
Ao Tenente do referido Regimento,
Francisco Liberato da Sil va ,

um rnez.
Ao Tenente
de Cavallaria,
Gualdino
S~raflm de Azevêdo
prorogação por noventa dias.
Ao Major do ~." Batalhão
do Regimento
de Infanteria

Vellez
N"

'
6,

(4
Francisco José de Araujo -de Lacerda, prorogaçi'to por dous me..
zes.
.
Ao Capitão da 3,- Secção ~o Exercilo , José Rafael da Cost~, quatro mezes, contados do dia, em que embarcar na Ilha lerccira
onde existe,
.

---*---

Declara-se que o Coronel, Pedro Paulo Ferreira de Sonsa, Adjunto á Repartição do Quartel Mestre General, se acha neste exercicio desde o dia dez de Maio do corrente anno,
I

I'

,.,

'

QGAltTEL

GE~ERAL
i 'O Pl\ÇO
.EM 16 DE AGOSTO

DAS NECESSIDADES,
DE ]836.

ORDEM DO EXERCITO.
~Ua
Alteza Real o
neral , Manda publicar

D. FERNANDO,
ao Exercito o seguinte.

PRINCIPE

Marechal

Ge ..

1'01' Decreto de 2S! de Junho ultimo,
para a Província
de Cabo Vcrd« , os Soldados
do Rcgímonto delnfanteria
rO,02, Francisco de Paula de Mello , e Joâo
(j regorio de J\lello e Eça.
Alferes para a Cidade de Darnâo , o Voluntario
do 1: Batalhão
do Regimorlto de Infnnteria
10. Joaquim Ricardo Caldeira.
PUI' Decreto
de 22 do me~ proicimo passado.
Pnra ser considerado na situação em que actuulrnonte
se acha, com
a gruduaçiio de Major,
sem CJue esta gr adunçâo
lhe confira outra a lgruua vantagem
mais que as honras,
c isenções illhcr,t'llles
a este Pü~t(), o CalJitflO do cxtinclo 2,° Regimento
de Infantelia Ligeira da Rainha,
Lazuro Borra; em consideração
aos Ser.
viços rel cva nt os que prestou durante a lucta contra a usurpação.
Por Decretos de 30 do dito me",.
Regt'mento de Infanteria N. 7.
.Tcuente , o Tencnte. do Hegimento
de Infanteria
N.· 2, Manoel
l\1auricio Crivas •
.Alferes de lnf'anteri,
para Angola,
o Cubo OC Esquadra
do Regimonto de rllfallleria
1'.0 J , Berun rdino
Carlos da Silva.
Corpo de Feterdno« da Procincia
do Douro,
Ad.lido á :2," Companhia,
o Iujor de Vctcrauos , l\hnoel nicardo Groot da Silva Pou;oo .
.Addi?o lí. dita COIIlP.auhia, .nra gozar do beneficio da Carla de
LeI de 19 de J anca
de UH7, o ,\ Iferes do Reai mento de I nfuuí eriu ~,o J2, Sebastiiio
Antonio
Gomes de bCarvalho,
que
foi .itll~ad(l illL:,.lpa7. de ervico activo por uma Junta de Saudo ,
em co n equcncra do f"rimcnto de bula que recebeu em combate.
Corpo de Vetcranos da Prorillcüt da ExLrcrnadura.
J\ddido
Ú 8,& enol) allhia,
() Alferes da 3.n COltl)Junbia de Veterallu~ da provlncia
do Alcmlejo,
JO~lO José das rTeves Ferreira.
Alferes

1\:

---".,---

Por Portaria de 6 do corrente me,;.
,\~pirante a Omeial,
por se ler para is,o habilitado
na conformidade do Decreto de 30 de N()H~mbro de 18;~Q o Forriel do
Hegimenlo de Illfauteria. )I: 12, 19nucio ).>crcira'tle Lacerda.

( ~ )
,.J Tendo
checado
ao -conhecirnento
de S. A. R. O PUI ..'CIl'F. D.
(:FERNA~[)Õ,
Marechal General, que os Sis, Gcneraes Governadores Militares dt\ti Províncias
tem Lido dúvida em confirmar aos 01ficiaes as licenças,
que ai J untas de Saude lhes arbitrâo : S. A. R ••
Considerando
03 inconvenientes
que disto rosultaõ pela demora da
publicaçâo
das referidas liccriçns na Ordem do Exercito,
Determina
q\le Q5 ditos Srs. Generaes
dêem a devida execução
Ordem do Dia
'tio 1.. d Julho de 1822.
á

-.-

;Licenças arbitradas
Pela

Junta

de Soude obaioio indicapor S. A. R. O Principe D.

a OJJicil1cs'pelas Juntas

das, e que fàr(ío confirmadas
PE RN d NDO,

Marechal General.'
de Saude do Llospital Regimcntal
de Caçadores N," 4,
em Sessão de 8 do 1IlC'z, proccimo passado.
do H.egimento de Cuvul larru N: (i, Vicente Ferreira
no vcnt a dias para fazer uso de ngoas therrunes , e do

Ao Major
Braudào.,
mar.
Pela mesma Junta de Saude , ~m Scsulo de 11 do dilo 1JW'.
Ao Tenente do Iicgimcnto de Cac;aJ.olcs 1 .0 4. (Ionçalo Ordaz
l\tlangas, sessenta dias para to mar hn uhos t hcr maes quentes.
Pela Junta d~ Saude do Jlospilal Civil de Coimbra , em Scssâo de
J;)

dó dito me".

Ao Alferes do R~gimcnlo
de Caçadores N" 3. Julio l\Iaximo Pimentcl , setenta c cinco dias para tomar banhos de Caldas.
-Pela mesma Junta dc Saudc , em SCSS(/'o de 16 do dito mex,
Ao Alferes do Regimento de Lnfantcrin N." Q, Adol ino Antonio das
Neves, setenta e cinco dias para fazer uso de Caldas.
Pela Junta de Sauda «lo Hospital
Hcgimental de Lnfantcria JV.·
1B, em Scssiio de Q 1 do dito mc:..
-Ao Caprtâo Cornmo nda nto do Corpo da Policia do Porto,
Francisco Antonio de Carvalho,
trinta dias para couvalecer.
·Ao Capitão de l níanteria , servindo
1I0,Q.o Bat alháo
Nacional Fixo
do Porto , 1Teutcl de l\lagalhtLes de 1 Toronha, quinze dias para
se rCitabcleccl.
J\o Pagador do Trem do Ouro,
Lconardo Gonçal ves Lagos,
bC,senLa dias para Lomar banh()~ de Calda.s naturaes.
,
Pela Junt(t de Sau,elc do IIospillll Regimental
da [>rara dc ];has,
cm .S',mâo de Q;) do dito me7..
o
Ao Tenente do Re!ri!I1CllIO de Cd\allaria
.L.
.f.. Joaquim
José
Mari:l Hipado,
~~;;eIlLa dia, ptlra fazcr U,'O de agoas minerne3
elll C,Iht'ço de V ide.
'
.rela Junta ele Sau,le do ITospital Regimenlctl reunido cm Belem,
r.m ScsslÍo de Qg do dito me~.
Ao,Teneute do HC;;'llllellto de CayaJluria
Ignacio Guedes

N"~,

Osorlo , sessenta vias para. se tractar , c fazer uso das Caldas da
Rainha na sua origem.
.,
Ao l\ [feres do mesmo Regimento,
José Joaquim
da Costa Carvalho, trinta dias para se t.ractar,
Ao Tenente Ajudante do Regimento de Cavallaria
N: 5, José da
Silva, quarenta dias para tomar banhos de Caldas da Rainha na
sua origem.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
Antonio Ueixa Banautcs Maldonado , sessenta dias para se tractar cm ares de campo.
Pela Junta de Saude dos Ilospitaes Regimentaes
reunidos no Castello de S. Jorge,
em SeSS(lO da mcsma data.
Ao Capitão
de Lnfantcria , Emprcgado
na Secretaria
de Estado
dos Negocios da Guerra,
ebastiâo Carlos 1\ararro
elo Andrade, quarenta dias para fazer uso das Caldas da Itainlla na sua
origem •
.Ao Major do Corpo de Veteranos da Extrernadura
, Jeronymo José
:Machado Rego,
sessenta dias para tornar banhos do mar , c
de mosto,
Pela Junta de SOlide do Hospital Civil da Universidade de Coimbra, em Scssâo da referida data.
A
\lfel'es do H("yilllento
de Infantcria
N." ]8, Antonio AllglI~lo
de l Imeidn c A~alljo Cor rêa de Lacerda,
sessenta dias para fazer uso de agoas férreas, e banhos do mar
,Ao Alferes do dilo Regimento,
Frederico Augusto de Almeida e
Portugal Corrêa de Lacerda,
sessenta dias para fazer uso de agoas
férreas, e ban hos do mar.
Pela referida Junta de Saude , em Sessiio de 31 do dito me?:..
Ao Tenente do citado Hcgimcnlo,
Carlos Brand:lO dc Castro Ferreri , csscnta dias para tomar banhos de Caldas,
e do mar.
Ao Alferes de Iufanteria , servindo no Batalhãe
"'acional 110vel de
Coimbra,
Francisco Luiz Barboza Leite, noventa dias para fazer
uso dos banhos das Calda"
Q t rac t a ment o intr-ruo
(lde'lllndo.
Pela Junta de Saude do lIospita.t
Cicit de Sanlurciu, cm Sessâo
do 1.° do corrente me::..
Ao .Major do 1.. Hcgirnento de Artilhcria,
JO:1O
avier da ,('OSlO.
Vcllozo, noventn dra , para tomar bjuiuos do urnr , ('agoa~fcrrca.
'Pela Junta de Saude do llo.çpitol Ch,il de Leirítl,
em I,cs (io da
sobl'edita data .
..<\0 CapiltLO do Regimcnto
ele Infanleria
1
G, Joà(J Dias Ut Garvalho, cincocnta dias para tOlnar banhos do mor. '
Petu Juntq, de Soude dos JJospilaes
Rcgimcutors
Q'c11lidos no
Cuslello de S .Jorge, em Se.lSllO de 4 do dilo 7/1C%0
Ao 2: TClJenlc do ~.o H<,gilJJcnto de J\rlilheria,
l'rallcioco Adolfo
de 'Varnhagem,
trinla dias para ~c lloelor.
2.° Telleu
Heginlcnto,
Alllouio
j"rc>irC' de A1.dlulc
JlllC ..loS .tJil.t"1
laro «JIltiIUH o~cu tH(luulo.'
ToO

o

~.

( 4· )
Ao 'I'euento

do Regimento de Infanteric N." 1, l\fanoel de Almeida Aaevedo c Vasconccllos , sesscn ta dias pam U:iO das Caldas da
lbinha.
nu sua origem.
Ao Cn pit âo do Hcgiruento de Infanteria N." ô, Ayres Gabriel Afflalo , sessenta dias para se t ractur,
Ao Tenente do dilo Regimollto,
ChristovrlO José de Mello,
qua.
reuta dias para tornar banhos
do hlar.
Pela mesma Junta de Saude , em SeSs'ta de

I)

do dito

me!ll.

Ao Addido á ~." Repnrtiçào
da Secretaria Geral do Arsenal do
Exercito , Luiz Antonio Martins Brandão , quarenta
dias para
se tracta r,
.
Pela Junta de Sande do HospitalJicgimentcl
de Infontcria N.·
] 8, em Scs~(lo de 4. do dito ntez;
Ao Capitão do J. H,egirncnto de Artilberia,
Antonio Luiz Soa.
rei, sessenta dias para tomar banhos do mar.
Ao Alferes do Regimento
de Cavnllaria
N." 6, Antonio
i\u"usto,
de Sousa Pirneutel , trinta dias para tomar banhos do mar.o
Ao Alferes do Regimento de Voluntarics da Rainha, Vicente üardozo das Neves, sessenta dias para convolecer.
O

---"'---

Licenças f'cgistadas concedidas aos Offlciaes abaixo indicados.
Ao Major do Estado Maior de Arti lhcria , João José Luelovice ela
Gama,
dons mozes,
Ao Capitão
do 2.° Regimento
de Artilbcria,
Diogo Kopke , um
mez , contado de 4· de Julho prox imo preteri to.
J\O Capitão,
AjlHlante
de Cn~l1po ,tio Brigadeiro,
Commundnnte
Geral da refer-ida Arma,
Francisco de Paula Lobo de Avila,
11m moz.

Ao Major do Regimento
de Cavallariu
T.O .:1"
Joaquim Trigueiros
Martel , dous mezcs.
Ao Major Graduado,
Commandant«
do Batalhão
Provisorio
ele
Leça do nalío, Antonio Ribeiro da Silva, tres mezcs.
•
Declara-se
que os A manu 'I ses da Secr taria do Estado ,Maior
General,
Christovi'io ele Alrn ,ida Arnurul , c Severitlllo Eustaquio
da Silva,
se achíio no exercic!o dos ,;cus Empr,'g"')s,
o prinleil'o
desde o 1.0 de Julho do corr~llto alIllO, e o segundo de~ele o dia 6
do referido mcz c anno,
Ontrosirn se lL~clar,t '111(' na prl"'illfl. 2.~, linha 17 da Ord 'm
do Exercito Ir.o 23 de 2'2 do mez I~f<):irno pa~5ado, onde se lê
como o Facultativo = deve ler-se
como Facultativo.

=

=

No impedimento

do Ajudante

Genera:,

N.
QUARTJ!:L

27

NO PAÇO

GENERAL

DE AGOSTO

D E CI~'Tn,:\,

EM 20

DE 183(}.

ORDEM DO EXERCITO.
SUa
Alteza Real o
neral l\1anda publicar

PRINC1PE

.D. l<'ERN AN DO,

ao Exercito

Marechal

Ge-

o seguinte:

Por Decretos de- 13 do corrente mc'!:..
Regimcnto
Coronel,

o Coronel

de Infonieria

do Regimento

N:

1.

de Infanteria

José da Silva..

N:

õ

,

Florencio
.:_, _"

Regimenta de Infanteria N: 18.
Coronel , o Coronel
Com mando
Furtado.

da

de Infanteria
empregado
em . Commissão no
Guarda
Municipal
de. Lisboa,
Luiz de Moura

-----.---

PORTARIA.
Ministerio da Guerra. = Direcção Militar. = 2."Repartição.=
Manda Sua Magestade
A RAINHA
declarar
ao Intendente
Militar, Chefe da ltepnrtiçtlO Provisional
de liquidações,
em additarnento ás Portarias
deste Ministerio , datadas de 7 e 23 de Julho
ultimo,
relativos :i liquidação das differenças .da prestação .corn que
diversos Officiaes fodo abonados
aos seus respectivos soldos, que
deve liquidar na mesma conformidade
os vencimentos a que quaesquer outros Officiaes em idcnricas cir cumstancias
se mostrem com
direito, sem que para o fazer dependa de ordens especiaes deste Ministerio ; devendo frear na intelligencia
de qu~ Ines liquidações
s6
as deve fazer aos Offiriaes da primeira Linha do Exercito,
a respeíto dos qU8es se não offereça a mais pequena dúvida relativamente
~a
consideração,
para evitar que se possâo apresentar
com diJeito a reclamarem os mesmos abónos por outras Hepartições.
Cumprindo ao referido lnten~t!nte proceder pelo modo que nas citadas
Portarias se acha. deterrninado ; fazendo a competente entrega das
respectivas liquidações aos lI1~eressados, reniettendr, por este Minjs~
terio uma nota da importancla
em -que devem "ir mencionadas
ar

épccas , a que respeitarem
os vencimentos
de cada uma delJas; e
por esta occasiâo declarar
quaes fõrfio os documentos
authenticos
que os interessados lhe apresentárâo
para comprovar o seu direito a
serem abonados,
cm virtude dos qual's, e dos seus respectivos assentamentos
julgou debaixo da sua responsabilidade
poder passar-lhes
as liquidações
de seus respectivos creditos, Paço de Cintra , em 4
de Agosto de 18~6. = Duque da .Terceira •

.)1<---

Licenças arbitradas: a Officioes pelas Juntas de Saude abaixo inrli...
oadas , e quefôrâo confirmadas por S. A.R. , O Príncipe D. F BRNANDO,
Marechol General:
Pela Junta de Saude dos Hospitaa Regimentaes reunidos no Castello de S. Jorge, em Sessâo de 4· do corrente me');.
Ao Alferes do Regimento
Vasconcellos,
quarenta
em ares de campo.

de Infantaria
N," 10, Antonio José de
dias para continuar
o seu tractamenlo

Pela mesma Junta de Saude , em Sessâo de, 18 do dito melS.
Ao Secretario Geral do Arsenal do .Exercito , José da Cruz Xavier , sessenta dias para. se tractar em ares pátrios,
Licenças Registadas concedidas aos Ofjiciacs aboitoo indicados •.
Ao Alfere5 do Regimento .de Lnfauteria N.- 4, Francisco Alberto
Machado,
seis mezes.
.
Ao Tenente Coronel,
Governador da Praça de MOllrrLO, José Atanazio de Miranda , proro,;a~rLO por quarenta dias.
Ao Capitão
de Cavallaria,
Empregado
na Escola Veterinnria ,
Antonio Agostinho Pereira de Lacerda"
um anno •
.Ao <-luartel .Mest_re, addido á l ." Companhia
de Veteranos da Provi ncia do lVlillho, ÁtllOtlio Joaquim Per('im,
dous me zes.
(I Capitâo
addido {~ 1.& Companhia
de Veteruncs do Douro,
José Cardoso da Costa Frasão, um mez,

N. 28
GENERAL

QUAUTEL

DE

NO PAÇO
AGOSTO
DE

DE CINTRA,

EM sa

1836.

ORDEM DO EXERCITO.

S.

n.

A.
o
Mapda publicar

D.
ao Exercito

PRI~CIP:E

FERNANDO,
o seguinte :

Marechal

General;

A vrso.

Ministerio da Guerra. - Direcção Militar.
- 2.& Repartição._
1.& Divisão. -SerenissimoSenhor.Sua Magestade aRAINHA
lHand.:l que eu tenha a honra de remetter a V. A. H. a inclusa copia assignada
pelo Tenente Coronel.
Francisco Xavier Ferreira,
Chefe da Direcção Militar deste Ministerio,
da Portaria de 13 de
Maio ultimo,
afim de se lhe dar a devida publicidade,
para que
os interessados fiquem na intelligencia
de que logo que passem á.
Cla se dos Reformados
deveráõ prestar na Repartição
Provisional
de liquidações os esclarecimentos
necessarios, como designa o Alvará de 16 de Dezembro de J790, para se proceder na confo- rnidade
da mesma Portaria,
e poder verificar-se 9 abóno dos seus vencirn$ntos pelo Thesouro Publico,
do 1.0 de Janeiro proximo passado e~
diante.1 corno se acha estabelecido, Deos Guarde
a V. A. R.
P,lI'o em Cintra , em 8 de Agosto de 1836. = Senhor PRINCIPE D..
}?.liH.N A !Ii DO.
Duqur da Terceira.
PORTARIA.
Manda Sua Magestade
fi RAINHA
declarar ao interino' Contador Fiscal da extincta Thesouraria
Geral das Tropas,
que depois
de abertos os assentamentos
respectivos na Contadoria
a seu cargo,
deve enviar fi este Ministerio as declarnções
necessárias de todos Os
Officiaes , que d' ora em diante passarem á classe de Refortnados ,
afim de se remetterorn ao Thesouro Publico
para ellcs por alí serem abonados dos competentf's vencirnentos , como está determinado. Paço das Necessidades. em 13 de Maio de 1836. = Duque

=

da Terceira.

~

---410-:- __

Por Portaria

Aspirante

de lá do corrente me!:.

à Omcial,

por se ter para isso habilitado
na confórmi_
d, ele do Artigo 3.· do Decreto
de 30 de Novembro de Hl32 I o
Soldado
do Regimento
de Cavallaria
No" õ, David Antonio
Cezar da Silva Fróes,

_.""""--

S. A. R. (1 PRI~CIPE D. }<'ERNANDO,
Marechal
General,
Determina
que passem a fazer serviço no 1• Batalht\o do Regímen10 de Iufanteria.
N" 12, os Capitãe
, João Antonio de Sousa,

e

re )

•

Francisco Antonio do Valle , e o Tcnente , Francisoo de Figueirêdo
Sarmento;
e no 2.' Batalhão
do Regimento
de Caçadores
N ." 4,
o Capitão,
Bernardo Antonio Ilharco,
S, A. R. Determina out rosi m que os Srs. Commendantes q03
Corpos d'ora em diante declarem nos mapas mensaes , quando foi
a ultima most ra que se _passou ao Corpo, e até qué ~poca.

------*

.

" ;Liccnças arbitradas a O.fficitUSpelas Juntas de Saude abaixo indicadas, e que fôrtlo confirmadas por S. A. R. , Principe D. FER" .
NANDO,
lIlarccholGeneml.
!Pela Junta de Saude do Hospital Civil de Castello-Branco , em
Sessão de 19 de Julho ultimo.

°

Ao Alferes do Regimento 'de Infanter ia N." H, Joaquim José dai
Neves Castnnheiru
, sessenta dias para tornar a goas f(:rr-eus.
Pela Junta de Saude do Hoepital Cioit de Ponta Delgada,
em
Sessão de Ql da dito snec,
Ao Tenente Coronel do Exercito,
Ricar.!o José Coelho ,sessellta
dias para tomar banhos therrnaes , e do mar.
Pela Juntá de Saude do Hospital de Concolecenç« da 1. a Colum ..
na da Exercito Auxiliar,
em Sessão de tt.7 do dito mn:..
Ao Praticante
do Cómmissatiàdo,
Manoel Joaquim
Qut'lroz
de
Azevêdo, oitenta dias para se tructar , e tomar banh os 00 mar.
;Peta Junta de Saude do Hospital Regimental de Caça,dorei LV ° ;} ,
em Seesáo de 29 do dito mez.
Ao Capitão do Regimento
de Caçadores
N." 4, Ma noel 1\ ar tins
'Taveiru , noventa
dias para continuar o seu tructa rneut o,
Peta Junta de Saude do Hospital ,Civil da Universidade de Caim)
•
bra , em Sessâo do 1.· do corrente met.
Ao Tchente do RegImento de Infanteria
N: 8, José de Parudn e
Silva·, sebenta e cinco dias para tornar Lnnhos de Caldas, e do
"l'dr. "

.Ao Alferes do 'Regiml?nto de Iufantcria
N.· 9, Antonio Joaquim
Aleixo Páüs, setenta e cinco dias para tomar agoQs férreas, e ba ...
111105 do luar.
Pela J"1mtét de Saltde do lIospital Civil de Evora,
em Ses.âo da
711enna data.
:t\tl Tenonte do H.egimcnto de Cavallaria
N.o It, José de Sou a.
Carneiro Barnxo,
11m lllPZ para tomar banhos thcrmaes lIalurtw-.
l_'cta Junta de :__
,'ulUle dC) 110spltal Regilllcntal "cnnido em Betern,
em Sesscío de 4, do dito me'!..
Ao CupilrlO do Rl'gitllenlO de Cavallaria
N" 2. Jorlo Carlos de
!\loC.llolhl'ucho,
sessenta dias para tomar banhos das Caldas du.
lLllnha na bua origem.
Ao .Alferes do mc"tUo Hcgi(l1cnto 7 Conde de Rio·Maior} trinta
l dws j>[\l'a se lmelur.

(8)
Pela mesma Junta de Saude , em Sessáo de 11 do dito met:
Ao Tenente do Regimento
de Cavallaria
N" 1, Rodrigo Maria.
da Silva,
trinta dias para tomar banhos do mar,
• Ao Coronel do Regimento de Cavallaria
N ,. ~, José Pedro de Mel. lll, oitenta dias para tomar as Caldas da Rainha na sua origem,
e depois banhos do mar.
'
Ao A lfcres do mesmo Regimento,
Cczar de Franciosi , trinta dias
para se tructar,
Ao Tenente do Regimento de Caçadores N"
Francisco Se.Iano
Bento de 1\lello, cincoenta
dias para fazer uso das Caldas da
Rainha , e banhos do mar.
Pela mesma Junta de Sande. em Sessâo de 16 do dilo me'!..
Ao Coronel do H.egimento de Cavallaria
~ ."
Simão de Calça
e Pina, noventa dias para tornar agoas férreas, e banhos do mar.
Pela Junta de Soude do Hospital
Civil de Leiria.
em Sessáo de
f> do dito me'!..
Ao Tenente com exercício de Ajudante do Regimento de Infanteria N." 6, Manoel Jo-é Hibeiro , noventa dias para tomar banhos das agoas sulfureas de Santo Antonio das Taipas.
Pela Junta de Saude do l10spital
Civil de Fiseu , em Scssâo da
mesma data,
..Ao Capitão
do Regimento
de Caçadores
N.· 2, Luiz Pinto da
õ

,

ô

.Fonseca.

sessenta

do mar.
Pela Junta

dias

para

tomar

,

agoas e banhos

sulfureos,

c

de Saude reunida

em Braga, em Se.sâo da referida
data •
.Ao Alferes ás Ordens do Governador
Militar da Provincia
do Mi.
nho , A ntonio de Serpa Pinto , sessenta dias para tomar agoas.
fi-rreas , e banhos do mar.
Pela Junta de Saude do Jlospital Regimental
reunido cm Chaves,
em Sessâo da sobredito data
Ao Alferes do Rcg-imento de Cavalla ria N: 6, David José Rodriguos , !'Jtlarcll La dias para con va leccr ,
Pela Junla de Soude reunida cm Orense, em Sessâo da referidad da.
Ao Fiel do Connnissarrado
, Franci~co -losé Furtado,
sessenl a dia ,
pa ra fazer uso d as ti goas da Caldas 0<,Cha ves , e banhos do mar,
Pela Junta de Saud« dos Ilospitac« Rcgilnenlncs
reunidos no Cas,
tello de S. Jorge, em ScssJo ele I L du dito me" •
.Ao Coronel do
Rcgimcnto
de Artilhcria,
JOu.o Peuro Soares
Ltlna, scs,ellta dias para COlltllluar a traclur-sc •
.Ao 'l't'ncnte do Esl.ldo l\lainr do E x {'('cito , Frar.cisco
Peixoto,
qlHlfellla dias para tomar banhos dns Caldas da Rainha.
Ao Major do H.cg-illlchto.,de Infunleria r-.: I, José ClllllnCO
r .:amcall1p, ,.;essenta dws ~r~ tomar buuhos das Cuidas da Rni-

2:

nra-

.

nha.; 'c. cOIJYal<cçe~
. .. ~ .. •. ... ", ~ ..
,

(4 )
Ao C<lpitllO do Regimento

de Infanteria
N.· 1, Francisco de Pau.
la e Si Iva, sessenta dias para fazer uso de agoas thermaes na
sua origem.
Ao Tenente Coronel,
Sub-Intendente
Militar da Provincia
da Ex.
tremadura,
Antonio José Sil veíro , trinta dias para tomar banhos
do mar.
Ão ~Iajor do Exercito,
Alberto Magno Rosado , sessenta dias para fazer uso de agoas therrnaes na-sua origem •
.Ao Empregado tia Repartição
Provisional
de liquidações,
José An.
tonio Gomes Bahia, trinta dias para tomar agoas férreas.
Pela me.nna Junta de Saude , em Sessâo de ] 8 do dilo me'll.
Ao Official da extincta Secretaria do Estado Maior Imperial,
com
exercicio na do Estado M2ior General,
Francisco Moniz Escorcio, noventa dias para se tractar em ares pntrios.
Ao Amanuense da mesma Secretaria,
Manoel Nunes Barbosa,
ses.
senta dias para fazer UiO de agoas mineraes , e banhos do mar.

Peta J"únla de Saude do, Hospital Regimental de lrifanteria No18, em Seseâo da mesma data.
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N." ~, Jacintho José Pinto, quarenta dias para tomar banhos de Caldas.
Ão Capitão do Regimento de Iufanteria
N:18, Joaquim de Sam-.
payo Coelho , trinta

dias para tornar

banhos

---.---

do mar.

Licenças registadas concedidas aos Of.ficiaes abaixo indicados,
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N.? 4, Gustavo
meida Sousa e Sá, prol'ogÇl~5.o por dous mezes.
Ao Alferes de Cavullaria
do Exercito , Manoel da Gama
um mez,

de

AI.

Lobo,

Declara-se
que o Capitão Antonio José AI ves dos Santos Pereira,
que por Decreto de 21 de Março,
publicado na Ordem do Exercito
de 2 de Abril do presente anno , passou em addido lÍ 8.~ Companhia
de Veteranos da Provincia
da Extrernadura
, foi em consequencia
de ferimento de bala , que recebeo em combate,
Outrosim se declara qlle os Alferes,
Faustino de Sá. Nog.ieira ,
.Augusto Ceza.r da Cunhi\, e Francisco José dos Santos , despachas
dos para os Estados da I ndia por Decreto
de f> de Abril proximo preterito , publicado na Ordcm do Exoroito N.·'.!. de 19 de Mnio
ultimo, forão para servir ás ordens do Governador
dos mesmo' Estados, com declaração
de com elle regressarem
a este Reino,
na
conformidade
da Proposta do mesmo Governador.

Ajudanl.

G'''''.l~.,,~

N.29
'QUARTEL GENERAL
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ORDEM DO EXERCITO.

IR. A. R.

D. FERNANDO,

Marechal
General,
o seguinte:
Por Decreto do 1.0 do corrente me'!..
Reintegrado
no Pósto de Tenente,
de que foi demittido- por Decrato de 2 de Setembro de 1835, o Tenente que foi do extincto 1:
Regim.ento de Infanteria
Ligeira da Rainha,
Miguel Nicoláo
João Morello;
afim de.ser collocado .em disponibilidade
a mero
soldo como os outros Officiaes daquelle Corpo, por assim lhe competir em virtude do respectivo contracto ; devendo como tal ser
considerado desde a publicação
do sobredito Decreto.
Por Decreto de 10 do dito mero.

Manda

o
publicar

PRINClPlt

ao Exercito

Corpo do Estado Maior do Exercito.
:'Coronel,
o Coronel Adjunto á Repartiçâo
do Quartel Mestre Gf'neral do Exercito,
Pedro Paulo Ferreira de Sousa, continuando
no exercicio que actualmente
tem.
Tenente Coronel, o Tenente Coronel de Tnfanterie , Adjunto ~íReparnçào do Ajudante General do Exercito,
Luiz Ignacio de Gouvêa , continuando
no exerci cio que actualmente
tem,
Ajudante de Ordens do Brigadeiro
Barão do Vali e , Commandan ..
te interino do Exercito Auxiliar cm Hespanha,
o Capitão de lnfanteria , addido ao Estado Maior da Torre de S. Julião da Barra. Theoténio Claudio de .Mello.
Para servirem ás Ordens do Brigadeiro
Graduado,
Alexandre
da
Costa Leite, Encarregado
interinamente
do Governo M ijitar da
Provincia de Traz-os. Montes, o,/i Iferes de Cavallaria , A utonio
Luiz de Sousa Pereira Sampuyo,
e o Alferes de Infauterle , Alexandre da Costa Leite.
Regimento de Infante1'ia N.· I..
DemiLtido do Serviço,
pelo requerer
allegando
moLivos attendiveis, o Tenente, Conde de Lumiurss , José.

de Lufanteria N.o
Capitão da 6,· Cómpanhia do 1. Batalhão,
o Capitão
Hegimento,
JOflO Joaquim Carnacho,
RCa'imento de Infanteria N·o 7.
Regimento

õ.

0

Caphão

do mesmo

J>ara regressar à
da Companhia
de Granadeiros
do 1.. Ba. talhão,
o CapItão Ajudante de Ordens do Brigadeiro Barão do
Valle,
Commqndnnte
interino do Corpo do Exercito Auxiliar
em Hespanha , Christovâo Cardoso Barata,

( 2 )

Por Decreto de 16 do dito mc'l.
Cormnanda nte Geral da Guarda Municipal
de Lisboa,
o Tenente
Coronel do Corpo do r~Slado Maior do Exercito , Francisco Xav ior A ntouio Ferreil a; sendo considerado eru Com missão naquellc Comrnundo
, sem CJue- por isso pOisa ser prejudicado
de alguma fórma no seu adiantamento
na ordem de antiguidade,
nem
perca o lugar de Adjunto á HepartiçtlO do Ajudante General do
Exercito.
Por Portaria de 3 do corrente mC9l •
.A.pirante
a Official , por se ler para is o habilitado
na -confor ..
midade do Artigo 3.· do Decreto de 30 de Novembro de 183~, o
SoldJUO do Batalhâo de Sapadores,
José Joaquim Dias.

---lt

AVISOS.
l\1inisterio da Guerra. = Direcção Militar,
!2." Repartiçâo,
==- 2." Divisão.
Serenissirno Senhor.
Sua Magcstado a n.'Al:r-.HA Manda remetter a V. A. H. a cópia em fórma da Relação
das dimensões,
e pêso das drfferentes peças componentes dos arreios
para os Corpos de Cavallaria,
afim de por ella, SI:' poder- corrigir ~
outra que se acha publicada
na Ordem do Exercito N" 3 de 16 de
Maio ultimo,
a qual pela irregular collo caçfio dos algarrsmos se
acha imperfeita,
do que podem resultar dúvidas , que será couveriiénte evitar. = Deos Guarde a Pessoa de V. A. R. Paço de Ointra , 6 de A gosto de 1836.
Serenissimo
Senhor PRHI CIrE D.
FERNANDO.
= Duque da Terceira,
Ministerio da Guerra.
Direcção Militar.
1." Repartição
Serenissimo Senhor. = Sua MagC'slude FíllelissiOla a H.A l~IIA,
a Quem foi presente o. Officio que V. A. R, Fez expedi}' pela Repartição do Ajudante General do Exercito j em data de 96 de Julho ultimo,
à respeito dos Presos Militares
que desertárâo dos Ba-.
talhões,
que cornpoem o Exercito Auxiliar na Hespanba,
antes da
entrada dos referidos Corpos naquelle Heino; Determina. que só cjáo considerados desertores cm tempo de Guerra,
as praças que desertúrâo
dos Corpos do referido Exercito Auxiliar desde a sua entrada no H"ino de Llcspnnhn.
Dcos G uarde a V. A. H. Paço de
Cintra , 12 de Agosto de 133(). = Sereuissirno
PRINCII'E
Scnuor D.
I<'ERNANDO.
Duque da Terceira.
Ministerio da Guerra.
Direcção Militar.
Q.A Rf'partição.
=
Screllissimo Senhor.
Uonvindo
quanto untes acnbar com as r~c:la~a!;ões dos OfflCiacs Estrangeiros
quc lendo. 5e:vld~ n? Exercito Libertador,
se achâo pagos de tudo a que tlllhao dIreito:
Sua
Magestade
a H.AI N HA Mallda commuuicur
a V. A. R. que he
c,onveniclllc que na Ordem
Excrcito seja declarado,
que todos
0$ Off1ciaes :Estrangeiros
avul!06,
que havendo sido demittidos
o

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

uo

=-

--

(8 )

Serviço Portuguez
muito depois
de terem -recehido
N seus Ti lufo~
de dívida,
devem
ser considerados
como taes desde o dia ern qud
estes lhes fôrâo entregues;
freando por isso sem direito
a mais vencimento
algum pelo tempo que mediou
entre a entrega dos referidos
Titulos
á publicação
das suas demissões
lias Ordens
do Exercito.
Deos Guarde
a V. A. H.. Paço ern Cintra,
18 de Agosto
dé
1336. 'erenissimo
PRUíCII'E Senhor
D. FERNANDO.
= Duque

=

da Terceira,

'

---*,---

Sentença de Primeira Inslancia.
Vendo-se
neste Tribunal
dos Processos
Militarei
em Primeira:
Instancia
da Guarnição
da Corte,
o Processo
verbal,
e Summa-,
rio dos Co-Réos , Antonio
Ribeiro , e José Guerreiro,
este Soldada
da 3," Bateria
Montada,
e aquelle da .:1,;&, ambos do ~ ." Hegirnento de Arlilheria,
Auto fl. 2, Conselho
de averiguação
fi. 6, teste!
rnunhas
da culpa
fl.!t8,
interrogalorio
fl. 213
testemunhas
dedefesa il, ~9 a 31do}.0
e ~:o Réo , uniformemente
decidirão,
que'
a divergencin
dos testemunhas
da culpa
na repcrgunta
fl, 23, n nulJidade
dos depoimentos
das de defesa
fl. 29 jr. e fl, 31; e finalrnen te a negnr iva dos Co-Héos
n os se us intcrrogalorios
fl, !28 jr"
e 30 nüo dictão ao Conselho
outra
deliberaçâo
, que não seja a de.
mandar
que os Héos sejão soltos
por falta
de prova plena,
corno
em direito se requer,
e se exige,
muito principalmente
em delictos
graves como a insubordinoçâc
de que se tracta : por tanto ordenâo
a soltura dos R,;os pelos fundamentos
expostos,
no caso que a Superior
I nstancia
nào prcf ra ma ndar proceder
a novo Conselho
de
averigllação,
no qual apurada
II verdade
da porte constante
de fl,
8, se possa em Conselho
de Guerra
decidir
da culpa , ou i nnocencia dos Réos, Lisboa 4 de Janeiro
de 1836. O Desembargador
Auditor
Geral
da Corte,
Francisoo
Luiz da Silva. _ Bernardino
, Godinho
Cabral
de Sá, Major
do ó.o Hpgimen-to
de Cavallaria,
Presidente.
João Cyprinno
de Barros , Capitão
do 2.° Hegi mento de Artif heri», Dnrtholomeu
Pessanha
de Mendonça
Furtado,
Capitão
do flegirnento
de Cnvallaria
N." 5. - Antonio
Germano
o
deCavallaria._
de Olivcim
e Sa mpayo , Tenente
do 5. n'gimelllo
J oaquirn Ferreira S,lrInento,
Tenente
do
Hegimento
de CavaIlariu- ~\Iexalldre
José de Barros,
2." TCllente do 2: Regimento
tle Artilheria.-FuipresenteTorres,
2.° Tenente,
Promotor._
Brito,
Capitaõ
C. e Defensor.

ir.,

ti:

Smtença do Sup"ww

Conselho de Justiça lllilitm',

Vistos,
e relatado!
Oi J\ utós,
A ttendendo
a <]Ile os crimt:s do insubordinaçao,
e ferimento
feito ao ~ .. Sargento
do
Hegimcnto
de Artilhcrin,
Franchco
José Marques,
por que fórão IHo(es@lldo&

2:

o( 4 )
~ "Réos, Antonio Rib~iro ,Soldado servente da 4.1 Bateria montada,
e José Guerreiro,
Soldado da 3.'" Bateria
montada
do 2: Regi_
.mento de Artilheria , se achão legalmente provados não só pelas tes'tem unhas do Conselho de Investigação,
mas pelas do de Guerra,
que não" obstante o divergirem algumas dellas em seus segundos depoimentos,
se deve corntudo dar maior importancia , e valor 009 pr i'meir oa depoimentos,
e parle dada contra os réos pelo 2." Tenente
José Antonio Alves, exactamente
provada,
á excepção de nâo ser
'hem líquido dos Autos, se os Réos ou o Sargento soltárâo as expresliões de que tnes procedimentos
só se levávâo
a cacete. Attendendo
que não podem ficar impunes crimes de tantn g ravidade ,
como os perpetrados pelos réos contra o seu Sa rgr-nro : CO,ndf'mnão
~!I ditos Réos na pena de seis nnnos de trabalhos
de ForliClca<;>ão, fIcando porém redusidos a quatro annos em observancia do J nclulto
.fje ..~l de Maio proximo passado. E mandão que assim se cumprn.,
Jicando revogada a Sentença de La Instancia,
Lisboa, t! 1 de Junho
de 1836'; = Com cinco Rúbricas.
Fui presente
Valludas.
Cumpra-se.
Quurtel Gencrnl no Paço das Neceesidade , em ~8 de
Junho de 1836. -.D. F.ERN A N DO.

=

=

s, A. R. o PRINCIPE D. FERNANDO, Marechal General,
Foi competentemente
informado
de que o Regimento
de Cava liaria N. o 1 deixou o Quartel,
que occupava em Belem , no melhor
estado de aceio , e sem a menor ruina , quando dalí sahio para o
fleu.Quartel
fíxo; o que pr6va o zêlo do Sr. Commandante,
e mais
Of!Íclaes,
e a disciplina do Corpo:
S. A. R. hspNa que tão louvavel exemplo será seguido por todos os Corpos do Exercito.
para
tjue a Fazenda pública
não seja sobrecarregada
com despesas de
-concertos, a que dê lugar a falta de cuidado com que forem tractados os Quarleis.

*---

,tice)~ça arbitrada pela Junta de Saude abaixo indicada, e que.
foi confirmada por S. A. R., O Principe D: FERNANDO,
Marechal General.
J'elal"unta de Saude <10$ Hospitoes Regimentaef reunidos no Castellu áe S. Jorge, em Sessâo de 11 do corrtlnt~ "" ...
Ao Official da extincta Contadoria ·dos I10spitaes MIlItares,
com
exerci cio na Repartiçrto Provisional
de Liquidações,
Joaquim José Alves Garcia,
quarenta dias para fa~cr uso de agoa das Cal·
das da Uainha.

Licença Regidada cO'Ilcedida ao OJficial ab(lixo indicado.
An~onio Candido
d> AI.

Ao CapilflO de Cavallaria
do Exercito,
,meida Valêjo, tres mezes.,,--......
~

4judante General ~~

.

~~~
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ORDEM DO EXERCITO.

Süa

Alteza Hcal, o PRI:>CIPE D. FER~ A~DO,
Marechal Ge.
nera l , Vendo pelos mapas de força dos Corpos do Exercito,
e pe ..
las representações
que Lhe tem sido dirigidas por alguns Co mmandantes,
que em muitos dos mesmos Corpos o numero de Officiaes
promptos para o serviço está de tal modo redusido , que por vezes
tem chegado a faltar,
nâo só para renderem as guardas, e desta.
ca meutos , mas até para cornma ndarem as Cornpu nhias ; e Reco.
nhccendo S. 1~. que esta falta procede principalmente
da facilidade com que as J untas de Saude , sem attenderem
ao prejuiso que
deve resultar á disciplina,
e ao bem do serviço em geral, tem arbi trado grandes presos de licenças a todos os Ofúciacs que se lhes
tem apresentado
para serem inspeccionados
por motivos de moleslia quaesqucr,
Para occorrer
pelo modo mais prompto
aos ineonvcuientes
que
se tem seguido da maneira facil, e condescendente
por que as rc ..
fcr ida s Juntas
se tem havido em negocio de tania irnportnncia ,
dando cama a que o Fêso do serviço recaia todo sobre os poucos
Ufliciaes que nâo tem requerido ser inspcccionados
, tornando-se
por iS50 quasi impraticavel
o poder exigir-se delles a devida exactidão,
e regular idade no desempenho
dos seus deveres: Ordena.
S, ,\. como medida da primeira nec essidnde , em quanto se não
J:to outras providencias
a este respeito o seguinte:
1.0 Que as Juntas de Saude não possão d'ora em diante arbitrar licença de mais de quarenta dias aos Ofüciaes , e Ernpregados
das diversas Hepartiçõcs
do Exercito , quando estas licenças forem
para fazer IISU interno de agoas,
c pam tomar bauhos ; frcnndo
porém uut hor isadns para loderem àrbitlllf até noventa dias, quando forem pala fazer uso de rcmedios Jior molcstias de reconhecida
graridade,
ou para couvalccer mudando de ares por igual rnoj ivo,
~.o
Que .IS referidas Juntas,
sempre que ínsj.cccionarcnrUffí.,
ciacs , ou outros individuos Militares
para obterem licenças para
liSO de r.guas,
e banhos de mar,
11:10 deixem
de declar.ar nos reultados das inspecções o local ond~ os devem lomar,
seguiudo
a,lal respeito",o que eSl(t. determinado
11<IS Ordens
geraes do E:l1.crc'ito~· ci\·:.Itrç cH36 privativamente
na de 12 de Julho de 131:l N.o
20, fIcando 'lO cl\idado <. ~.r~sponsabilidade ~os ~rs. ')~neraes Encarnagados dos Gov~os
1\~dllarcs das Provlnclas,
CommandantcJ
Qe COl'11pS', c Chefe de Hé~urlições
o faz(,f que os inspccci()nado~
QUlDprtw~tie~de. .JoIO a~t1~H~s
que e$lflO ~lJl pleno \'igor~

~rs~o~rsô~'6
"""" ....

,>.
..., )

.

,I.
(.lllÚ as mesmas
J IIUl«5,
tClHI,) sóuicutc ·CI11 vist a o bem .Io'
Servico , coma" lhes cumpre,
deVCL1.1 propór
para entrarem
no Hospital todos os Offrciaes , c outros Empregados
das Repartiçôes
l\1i.
li lares, que se lhes apresentarem
para serem inspecciouadoS',
quando rcco nhcçào , que as molcstias de que se queixâo , devem serol~er •
. vadas , para se poder formar um juiso seguro sóbre o seu verdadeiro estado.
'4,.° Que o, Com mandantes
dos Corpos,
quando qualquer orA
ficial der parte de doente, devem logo manda-lo inspeccionar
pelo
'respectivo
Cirurgiào
.Mór,
e segundo a sua infcrmuçâo ,. pela
qual e!le ficará responsável
, poderão arbitrar-lhe
o tempo que prudentemente ~e.illlg3<neee~sarío para que possa rost abclecer-se : porém
se a molest.ia for de natureza Ljlle lhe ntw prohiba o poder sahir do
seu Quartel para passear,
ou fazer quulquer outro exerci cio • que
nâo tenha sido competentemente
indicado
pelo Facultativo
como
proveitoso para poder convalecer:
neste caso o farâo entrar 100"0 no
Hospital,
devendo o Comrnanda nte , que isto ordenar,
dar p~rLe a
esta H.epal'tição • pelas' vias cornpetentcs , de todas as circumstancias
que Q movêrâo
a pôr em cxeGução aquella
medida.
a: Que os Srs. Generacs Encarregados dos Governos Militares das
rrovincins
fação recolher immediatamente
aos seus respectivos Corpos todos os Offlciaes , que se a chào gozando de licenças pnra qualquer fim , excaptuando
sómcnte aquelles , a quem tiverem sido arbitrudas pelas Juntas de Saude por motivo de mclesti a , até á pu./
blicaçâo da presente-Ordern , Ol1 a qllem tiverem sido concedidas
por mais de seis mezes , 011 pnrn goza-Ias fóra do Reino,
6.· Qlle do mesmo modo fação logo marchar
para os seus rcspcctivos destino, todos os Ofúciaee dos Corpos,
Governadores,
c
Officines dos Estados Maiores das Praças,
e Fortalezas,
c outros
, Omciaes, e Empregados das differentes Repartições Militares , que estejão C0111 licença nos termos do Artigo antecedente,
ou qlle depois que fórâo despachados , ainda se não apresentúrão
para entrarem no exercício dos Postos,
e Emprêlos
que lhe's fôrüo designados.
.
7: S. A. não Pôde deixar de rccol11nenqaF por esta occasião aos
81'S. Generaes EncarrcgaJo~
dos Governos MilitEl1'cS das Provincias
a rigorosa execuç:l,O da segunda parte da Ordem do dia 13 de .\gos• to de 18<21" e de lemhrar-Ihes que, quando as Jurjtas de 8aude cxor• bitarem das suas attriblliçi)é~
OtlJ
coutravenção
do que a mesma
Ordem determina,
como repetidas veles se tem observado,
devem
de~olver~lhe~ os rei;I.J1udos das Inspecções
para que seião conveni.
entemente ref01'lnados.
•
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ORDEM DO EXERCrrO.
k Ua Alteza Real o
neral , Manda publicar

D. FERNANDO;
ao Exercito o bcguillte:

PRINCIPE

MarccLal

Gc ..

DECRETO.
Hei por bem que o Coronel do Corpo do Estado Maior.Jo Exercito ,. Pedro Paulo Ferreira de Sousa , Adjunto á. Repartição
do
(~tlartel l\le~lrc General do Exercito,
passe a exercer as funcções
de Chefe da Direcção Militar da Secretaria de Estado dos Negocios
da Ou rra , na conlormidade
do Decreto de vinte e ciuco de Junho
proximo passado ; devendo perceber os vencimentos que I lIe competUII, segundo o Artigo dezenove do Titulo primeiro do Hegimento
do pi irneiro de Junho do uiil oitocentos vinte e quatro,
em quanto
<"ti\'Pr 110 exercício desta Cornmissâo, O Duque da Terceira,
Meu
t Sobrinho , Par do Reino , Marechal do Exercito , Conselheiro de
Estado , Presidente do Conselho,
Mi nistro , c Secretario
de E5tado
dos l ('gocios da Guerra,
o tenha assim entendrdo , e faça executar. Puço de Cintru , em tr iutn de Agosto de miloitocenlos
u intu c seis,
lL\li\lJA
Duque da Terceira.

=

•

=

Por Decreto de 8 do me...l>roximo passado.
Regimento de Caçadores N. o 5.
A judante , Joaqu im do Carmo Malheiro , que se acha

Cirurgião
habilitado por exame rmlitar ; devendo apresentar carta de exame civil em Cirurgia no pruso de seis mezes , contados desde adata do referido Decreto.

Por Decreto de 13 do dito me"-.
Rt'gil1U:'lIlo
de Cacalluria N.· 2.
Coronel , o Ten nte Coronel do Regimento
de Cavallaria
1 .' i>, Alllollio
Pedro da Costa l'\oronila.
Tenente , o Tenente que se acha fazendo serviço no dito Regimento, Eilippc JOS(( de Carvalho.
Regimento de Cacallaiia N. 3.
Alferes, o Alfcre do H<'gimcllto de Cavallaria
N: 4, Francisco
da Silva.

Tente

Regimento de Caçadore» N. 5.
Capitão da 1.a Companhia
do _: Batalhâo , o Capitão
do Regi..
rnento de Caçadore
'oe. 0,, Siw·rw .Antonio de Albuquefllue,
c Çn [O.
.' ,

•

o A lferes do Regi monto de Caçadores
N" 4., A uguslo
de Sousa. Tellcs de Moraes.
Regimento de Caçadores N.o 4,.
.A I feres, o A I feres do Regimento
de Caçadores N"
José A Ives
da Encarnação.
Demiuidos
por assim o haverem requerido,
o Marechal
de Ca m ,
.
'po separado
do Quadro eífectivo do Exercilo,
T'ortdc de Barbacena;
o Coronel Reformado,
Bn lthuza r de Sousa Botelho de
Vasconcellos;
o Major
Graduado
de lnfanteria
amnistiado,
Fruncisco
Rebello de Moura;
o Alferes amnistiado,
Francisco
Pereira de Matos; o Alferes separado do Qllanro effl!cli vo do Exer-cito , João Carlos de Brito Mouainho ; e o Cirurgiào Mór, tauibem separado do mesmo Quadro,
Manoel A ntonio de Sá.
Por Decreto de 27 do dilo mc%.
Para ser considerado como addido ao Regimento
de Cavallaria
l
4, o Tenente Coronel da mesma Arma,
A nselrno Ferreira Lopes, que por Decreto de 3. de Julho prcximo passado foi nomeado Director da Escola Militar de Equitaçâo,
Por Portaria de 26 do dito me,..
Encarregado
interinamente
do Governo
Militar
da Provincia
do
Douro,
durante o impedimento
do Brigadeiro
Barão da Fonte
Nova na Cnmora Electiva,
o Brigadeiro
Graduado , A lexaudre
Marcelino
M aio c Brito.
Alieres,
Cezar

õ

,

T"

---*---

Não competindo
ao Capit âo de Cava lleria n mni lindo,
Bcr nardo Corrêa de Moraes c- Castro,
o 'I'itnlo de Visconde de Azenha,
com que erradamente
fni declarado
na Ordem do E~C'r('ito
,. l!)
do dia 92 de Março ult iruo : S. A. H. Manda publicar o Omrio
q~\e a este respeito Lhe foi transtuittido
pelo Minislcrio da Guerra.

=

OFFICIO.

Illm." e Excrn." Sr.
Respondendo ao Omeio de V. Exc." de
:l do corrente,
cumpre-me declarar-lhe
que o 'I'itulo de Yisconde de Azenha, foi dado em duas vidas P lo ~ nüôr D. JOAô \'1'a Martinho Corrêa de l\fIHacs c Co stro , que foi cucartado
111 )lnmei ra vida em 1~ de J u lho de In2;1: foi o mesmo Vi conu!' quem
1 cquerco , e obtevo do \1 ill rpador
110 ti nno de 1 flaO,
o nll'~ mO Titulo para sell fdllO prirnogellito,
Bernardo Conên de J\1,ornes
('astro, ('m veriflcacüo cln Sl'~III1(la vida; he I,orlanto eVIdente IUl' (~
•

J't'fl!rido Bernard(;
C()J'I(\ t (k J\1oracs e Casllo niLO tem o Titulo de
Vi.~:(),l){lll II. Â1.l'!11m, por i,,,o q\le Ilunca ()ljlc\'~ d.t AIlIllClridnd
J.l!t:111Illa a ('ollflflll!l<.j:'IO
<ln >('1-\' Ioda vida,
1\ qual dl"pelHJ<'
.('J1)Jln~
de nova, (i raça. P. qllando n '~illl ll~IO fura, o Decreto de Amnistia
T'snlV\.:l'In
a dú, iUI; poie, que,
garulllindo
nos Militnres
'1uQrn

( !3 )
aproveitou sórnente os Postos que ohlivcdio da Aullloridn(]c
Legi.
tirna , IIÜO cogitou dos 'I'it ulos. = Dcos Guarde a V. Exc." Se.cretaria de Estado cios Negocies do Roino , cm 13 de Ago.lo de
1836. = ]11m." e Excm." Sr. Duque da Terceira.
= Agostinl~o
José Freire;

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

S. A. R. Manda declarar qlle,
ln cumprimento
das Ordens de
Sua Magestado Fidcli si ma a RAINIIA,
comrllunicada'
em Aviso do l\1inisterio da Gnerra , continúa a servir na Corn missâo de
Jíquidaçâo
das contns dos Militares Est rangeiros,
o Tenente Coronel do Regi monto de Ca vallaria
4, Thornaz Pi nto Sáa vedra ;
e que ao Capitão do Exercito,
Pedro de Bettencourt
V osconcellos ,
foi dada por finda, pelo M inisterio do Reino,
a Commi 'SllO de que
se achava encarregado
de co mmandar
a 1.& Companhia
de J nfanteria da Guarda l\[unicipal 10-0
de __
Lisboa,
por
assim
o
haver
sollicitado.
•
_
T ."

arbitradas a OJJiciaespelas Juntas de Sal/de abaixo indicadas, c que fJf'(IO confirmadas 7)01' S. A. R. O Principe D.
F I,-,'Ri .A. /)0, Marecha] Genel'al.
Pela Junta de Saude do Hospital Civil de VhC1l, cm Scssâo de
11 de Julho ultimo.
Licenças

Ao Capitão do Regimento
de l nfant eria N: 12, Joaquim Anlonio de A breu Cusrclto-Hre nco , se. senta dias para usar de agoas
hydro-sulfúrea
, e depois banho
do mar.
P la Junta de Sande do lIospitai Regimental
de Infanieria
N."
12, em Sesscío de U do me':. proximo prctcrito,
o Teu nte d Regimento
de Uaçadorcs N: 4., .10 é Cezar Fortunato Freira
Sarm nto , sessenta dias para tomar banhos th r-

rnnes.
Pela Junta de

'aude do IJúspital Regimental

de Tnfonlcria

N.·

1B, cm , esuio ele 18 do dilo mc'::..
Ao Tcncnl Il(~Cuvn lla rin , Addido ao 1.. Batalhiío . acionall\Io.
vcl do Porto. JorlO de Clstro .Menezes Pina,
Cjuarenta dias para ~e tractar.
Ao Capitão do Hcrrimc!lto de Illfanteria
... 18, Alexandre
Josd
Itcz('nc!e, trinta dia· pa.ra tom, r banhos dI) mar.
Ao Capitão
rnc~IIlO 1 e~imelll(),
Lui!. Jo~é Lopes de Sousa,
qlwr,!nta dia parn IOlllltf hallhos do mar.
Ão ·\It~'r('s do E:-;('rcito,
l'nil
do 110 }.O lhtalh:lo
Nacional Mo'cl do Porto,
\'iL_! II! .1,).1' Borgc', <jtlillzl' di, 5 pnra EC Iraelar.
O ('upitii.o .\ddido
'{L-!-..
'olllpanhia
Jc Vel rano
do Douro
, 'íàêl Clln~' ,I
'I-'ft·,. ~hC'lll\\ dia~ Iara lomar banhos d:'
(nl(a:'·

uo

..

.,

( 4, )

de Saad» dos Hospitace Regimeniaes
reunidos
tello de S, Jorge , em &ss(/o de ln do dito me".

Pela Juntá

nb

C

9-

Q: Tenente dr) 2··} gilllcnto de Artilhcria , José Pércir do
'nsciruento , cincocn a dia para se trnr-tar,
Ao .Major de Iufuntcria , Fruncisco l\Ioutciro,
vintc di s para to.
mnr banhos do mar,
Ao :\lferC6 de Veterano
da Exttl>maduru,
Antonio ele Figllt:ir 'lo
da Cunha Serrâo , setenta
ias para fazer II o das Caldus da RuiIlha na sua ori~etll,
depois banhos do mar.
PMa Junta de Saude do Hospital Regimelltal reunido cm Belcm,
•
cm SLssdo da mesma data;
~o Cllpi(o
do Regimento
de Ca.en llaria N.oQ, Fran isbo
'li! ..
1011 ki , noventa dia
para t mar banhos d . a lcnçurias ;
J mar.",
Ao 'I'cnent c do l~egi'JJ('nto de Caçadores N: [), Ou par de Sousa
Araujo
, vintc e ci nco dias pnrn se t racrnu , clomar hanho-,
do mar,
~~
Pela Junta ele Sande reunida em Broga , em Sessúo de 19 do
Ar)

J

dito

7I!c'Z.

,

Coronel do Estado Maior de Artilhcria , Governador
interino
da Praça
do Valença,
F mando da Costa Leal,
sessenta dias
para tomar 'Lg'oas férreas, e I) nhos do mar.
.
,\ o Tenente do H.egi ment 'de 'uç.ldorl"s
." 4" :Mauncl José Du1]( ,'c]llarenta
dia. para tomar banhos do mar,
Ao Tenente Ajud nte du Praça de Vahlç
• A ntoriio firmo
a-,
'icr,
es-cuta dias prorn. tomar hn nhos do III a r , c tlu-rrnac •
Ao Auditor
do Exer iLO, 1 cdro J,ícomc de Cnl hciros c 1\ nozc ,.
setenta dins para tornar b nhos do II ar, e mais IractafOf'llto.
o Coronel elo Bat Iha,o
ac-ionnl
lovel tl~Bare 11 S, Jo~lO Fuio
lc ~fagalhrlcs COIl i. 110.
ntu diaô pura
Ollar
hn.lIho III rmaes, c mais trnctaUlcnto,
O

J ~

_--'-*--"" __

Lieen.íGs ,'egistadas

concetlid<Js

aM

Ofjiciacs abaixo indicados.

Ao Capitiio da 3,& ScCÇtlO do E, ('I"cito , .Manoel Thomaz dos San ..
tos, um anno parti ir fóra. do Hein() •
• o Ca pi ttV) ela 7. n Cotllpa Ill:ia de \' ctera nos da P ro\Íncia d
trt'mndllra,
Franci~co XaviN
. '1)('1110, (is mczc·.

_.....

_".

............-

Dcclara.se
CJue o Major de 111falllcrin,
Frnnci"co
A IIg.u "to
Silva Ricu\'c,
se acba ~crvindo
corno AJdido
:'t Repartll;ao
Quartel
Me Lre 1(;1 ral do Excrcilo,
de d' o dia lU d Ago
proxill1o pa" ado, cm virtude de su I l;g~cnc;ão.
__ ,,~

Ajudante

Gemeral

O..
~..r»U~~

da
do
t~

..

N.

O
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"'__
..:.Ua Alteza Real- o PRI1\CII'E D; FER, A l DO, Marccllal Ge ..
neral , Tem grande satisfnção em l\landar publicar no lhcrcilo
a.
cbpia do Officio , que o General Commandnnta
em Chefe do Exorcito de Sua Magestnde

Cathulica

dir igio ao Brigadeiro

Barão

das

Antas Comrnandante
da primeira Coluiuna da Divi,üo lJortu,guc_
za Auxiliar de Hespanha , por occaziâo da marcha da mesma Co ..
Iurnna.para
executar o movimento que convenientemente
lhe foi indicado •
. A~ expressões

de que aquelle General se serve para patentear
a
sua completa approvaçâo
I la exetuplar disciplina,
.o adrniraval
co mporta mento que as Tropas Portuguczas obsorvárà.o em lodo o
ternpo

que estiverâo debaixo do seu Cornmando
sâo snmmamente
para oExercito
Portuguez;
eS. A.Aproveita
com-mui ..
to gOdlo esta occasiâo fl'lra dirigir os Seus louvores a todos os Commanda n tcs , Offrciaes , OfüeiaesJ nferiores,
c ma is. pTaças dnquelln
li UIIl'
n", 'e com milita part icula ridadc
ao Brigitdeiro
General,
Barão das Anla , pela mu ucira COIIIO cada um desempenhou
respectivamente
o seu dever, e todos derâo mais um testemuuho
de
lJue sâo rnereccd res da nobre reputação militar que tem adquirido.
S. A. Tem lugar para Mandar repetir opportuna mcntc ao Exer ..
cito q'1C a exacta observancia da .discillilla farão sempre, e em to ..
da a parte o seu maior ellogio.

llzollgeirus

OFFI 10.
Copia. = Exercito de Oppcraçiws
do Norte c de Reserva. =
]~:slad() J\jaior Generul , = l"'xlll.O Sr. , Inteirado do Ofticio de V.
lhl."
da data de !tontem, em que IIIC maniJesta,
que Iltio pode
deixar de llIarchar a Burgos com a Colllmna do seu digllo Com.
lIlando,
~eUl grave comprom<,lllnento
de ni'lO cumprir as Ordens,
lJlIC \.
Exc." T{'U'beo do seu Gov rno; só me resta igrllfJcar·lhe o
quanlo
illto e ta triste Ilece idade, qlle priva o Exercito de trto
valcnt ' Auxiliares:
lego ijanJo·llle pela gloria, e fulicidade de V.
Exc.". e d.. di 'no e di tinctos Otliciaes, e Tropa que e.tão ás
ua ol1d 'ns, ao quoes JOgo a \. Exc." fuça aber em meu 1l01ll8
o IlIui sati feito c agradecido queelou
da exemplar disciplina
ad.
minl\el
'onducLa, e perfeita arlllonia,
que tem oh ervado co'm as
Tropas e POvo'lçõe:. llespanholas,
durante todo o tempo, que tem

( 2)

I

permanecido
ás minhas ordens. A honra de ter Oom mandado tnes
Tropas,
será sempre para mun uma recordação de orgulho' e sausfuçâo , e muito mais quando posso Iisongea r-rne de qll~ V Ex c.",
e todos os seus subordinados
tem sabido dignamenleapl'eciur
o afecto , e mui sincera cst imaçâo,
que desde logo me inspirárâo SUU$
rccornmendavcis
prendas e virtude s, Hoje que vai espirar minha
missàp neste E. ercito , será dóbradarnente
grnto para mim o assegurar'a V. Exc.", c a seus subordinados
, que
qha lquer parte e
situaçâo me honrnrei corn a agradavel memoria e a misade deV.Exc.&
e de todos aquelles di~nos Chefes e OffJWI<'S, de quem lenho sido
compaubeiro
de armas. O Exercito
JTespanllol tem aplaudido
como
o seu Chefe as virtudes das Tropas Porl ugUC2US, com os <TIHH'S tern
frateTllisado de-de o primeiro dia,
c como eu sent e a a us ncia de
seus valentes Camaradas
c, vis inhos. ::::- Dcos Guarde
n V; E'Xc."
'm uitos at1110S. ::::t::; QlIArtel General
('III Minilldn do
Ehro 15 deAgost<;> 183t. = Luiz Fernandes de Cordova,
= Exc. ó Sr. Bar(\ó
das AnUis.

em

Está conforme. Q)lattcl General cm Vitoria,
:1836. = 8arâo das A,ntas, Brigadeiro,

,

r-, -~

. Ajudante Generq.l

e

18 de Agosto de

--:y~~;e~l!-e.7~~
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Se· -ciaria de Estado dos Negoeios da Guerra,
bro de 1836.

cm 23 de Scte1t!.

ORDEM DO EXERCITO.
'rEndo
Sua Alteza Real, o rRlt\ClPE D. FEItN ANDO, em conformidade do Titulo 4", Artigo 1~3, §. 6.· da Constituição Política da .l\follarchia,
cessado de ser Cornmandante
em Chefe do
Excrcitr, desde o dia 10 do correu te , cm que a mesma Ccnentuiçâo roi jurada por Sua '\lo.gestade Frdehsslma , aRA INHA:
Man"da a M esma A lIJ.Ista Senhora declarar
ao Exercito,
que se acha
cxti nct a a organisaçâo
do Estado l\Iaior General,
determinada pe)1) Decreto de 3 de Maio ultimo;
e Ordêna que seja organisada a
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, lia coutormidaue
do ~ .. Decreto
datado de ~7 de Novembro do anno próximo pret(~rilo, publicado na Ordem do Hxer('lto [\.°67 do 1." de Dezeinhr do uiesrno auno, =- CONDB DE LU:JIA.RES.
E:;ttL conforme.
~ Chefe da Dirccça6

siuu»

~
.:::II.
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íecreiaria de Estado

dos

eocios da GucI.,.a,
de 1836.

~er~
J T

em ~4, de Se tem-

, ORDEl\i 'DO EXERCITO.
Publicâo-sc

ao Exercito

os seguintes

DECH,ETOS.

IIEi

lor bom Promover a Major addido úTorre deS. Julião da
Barra ao Major Governador
da Torre de ~. Sebastião de Caparica, Joaquim Bernardo dI' ~ cllo ~ogucira do Castello , em atten~;rlO ú sua con. tante Iidelidude , e soffrimcntos
durante a emigração.
O l Juquc da Terceira,
Meu Sobr inho , Par do H.cino, Presidente
dn l 'olltitd ho , J.lllli.tru
e Secretario
de Estado dos legocios da.
U uvrru o t"1I ha ussun ent n li 10, c faça executar.
Paço em Cintrn , 1'111dcxenovc
de ,A'r 'lo d
mil oitocentos
trinta e seis.
JL\ 11 IlJ\.
])u'jue d
Terceira.
Jlt'i 101' L in plOUlOH r ao Pô lo de Major , ficando pertencendo
~1O EXl'lTllo
de Portugal,
c sem pr<'jlli.o
da antiguidade
dos Cajl!l:1,,, ma is antigo,
o Capitão do Rcg imcnto de Cavul lnr ia N.·l,
.J(),,: ~ u vicr U(' l\l"ruc" Itt'zende,
qlw se acha encarregado
de lima
'OIl1I1lI,~aO do Senic;!) l'ubli '0 para a l'rovincia
de Moça rnl.iqus :
0111 rosiui Sou Servida
Ordenar,
que esta Minha Soberana
Resoluç:\O fique sem effeito , quando o referido Official por qualquer rnoti"'0 deixo
til' seguir vrazem para o seu destino.
O Duque da Terceira, Meu Snbrrnho , Par do Reino , Presidente do ~ol1seJbo, Mini .tro c ~ CTt turio I· E tado dos L .ezocios da Guerra
o tenha
assi rn enteudrdo
, c fuça c. ecutar.
Paço cm Cintra,
em vinte e seis
de
.;o~to dI! 111;1 oitocentos trinta e seis.
HAINHA.
= Duque

=

=

=

da 'jj;rccirct.

ntoll o Brig: d iro Rc·formado,
D.
1\1o cozo , que IHl\ ia }Ja~sado w. referida situação por Decrelo de ,inlc e oito Ut' ,.AO' sto de mil oitocentos
trillta
c lre':
rIt'i por bem que "Pja Tl'int('~~ado
110 Pl,sto que tinha de
l3ri"aJeiro
Grauundo
ant('" do sobreoito Decleto.
O Secretario
de
]~.tud dtls
"g"O ios da G(J('fra o tenha
a~sm entendido,
e faça
e. e IItar. Palucio das l\ec('~, idades, treze de Setrlllbro de mil oitoccnto~ triuta e ~ei,. = lt \ L H A. = Conde de LumianJ.Ç.
J\ ltcudcnuo:l

J3.11 t 11010IlIlO

11

<lllC Mo Tepr

Silhlzor

Por De relo de

Q7

de Agosto ultimo.

Para ter as houra" d J\ Ifere , Llliz Jo é da Co la Barbosa,
que
"cndo Alfcn' dI) Regilllcnto
de Yolunlarios
da H.oillha
foi de~Jitlido d
~en'iço por D crCl,o de lf> de Junho proxi~o
prcte~
rito, por aS~llIl o h,ncr requerido allegnlluo
molivo~ allendi"eis.

(Q )
de :n dJq dito mell.
3, a Secção do R'I141'cito.
Qunrtel Me5tre, o Qljartel Mestre do Hegimento de Infanteria N,·
4, José Maria Baptista.
que foi jnlgado incapaz do serviço activo por uma Junta :Vlilitar de Saude,

Por Decreto

1'01'

Decreto de 2 da corrente mez.

Governador
Militar da Proviucia do Minho, o Tenente General,
Viscondl:! do Geraz de Lima,
Por Decreto de 6 do dito mr~.
Tenente General,
o Marechal
de Cnuipo , MLlI'<[ucz de Santa
Iria.
Por Decreto de 8 do dito meto
Exonerado
de Chefe du Direcção Militar da Secretaria
de Estado
dos Negocies da Gnl"rra,
pelo requerer,
o Coronel do Corpo
do Estado Maior do EKI~I'CltO,
Adjunto tÍ l{epartiç-l\o do Quartel
Mestre General,
Pedro Paulo Ferreira de Sousa.
Por Decreto de lo do dito me:;.
Chefe da Direcção Militar da Secretnria
de Estado dos Negocies
da Guerra,
na conformidade
do DCCI' 1.0 deQ5de JUllhoultimo;
devendo perceber os ven cuncntos que 11i(' competem
segundo o
Artigo 19, 'I'itulo 1.0 do Plano da Or~ani~aç:to,
'Regimenlo
do
1.. de J unho de 1824, e sendo considerado IIc·,tc exer cicio COIllO
em Commissâo , o Coronel do Regimento
delllfalllcna~"
18,
Luis de .l\1oura Furl ado,
Por Decretos de 11 rio dito me!!:.
Regimento de Jn!(mler;a .N. 1.
Coronel, o Coronel do Regimento de lnfanleria
N," 18, Luiz de
Moura Furtado,
continuando
no exerci cio que actuul meute tem,
Regimento de l uf'anteria ./V. 5,
Coronel , o Coronel do Regi mente de I ufantor ia N" 1, Florcncio
José da Si! va,
Exonerado
do Commando Geral da Guarda Municipal de Lisboa ,
o Tenente Coronel do Corpo do Estado Maior do Exercito,
Ad)u1110 á Repartição
do Ajudante General,
Francisco Xavier Antonio Ferreira,
Commandante
Geral da referida Guarda,
o Tenente Coronel do
Regimento de Infanteria
1 ,. 2, Manoel
Bernardo Vid»],
Exonerado do Logur de St'I;Ulldo Commuudante
da dita Guarda ,
o Major do Excr('ilo. Joaquim Franci co de Stl. o Va oncellos.
El'gundo Oommaudante
da mencionada
Guullln,
o Capitão do
l~xercito, Pedro de Bettcncourt
e Vn concellos.
Por Decreto de 12 do dito mc'l..
Exonerado
do Governo Militar da Provincia do Minho, o Tenente General, Vi.collde do Gcrnz de Lima.

( 3 )
Exonerado do Governo Militar da Prnvincin da Beira Alta, o Tenente Gellcrnl, Visconde de Simodães.
Exonerado
do (,xE'rci('io,l~e Chl·fc do E Iado Maior do Governo
Militar
da Provincia -de '1 tnz-o~-.\1o11tcs, o Tencllte Coronel,
Manoel Antonio Ferreira de Ara
Sub-Intendente
:\lilitar
da Provincins <dn Extremadura
e Beira
Baixa, o Addido ás Lntcndencias
Miluures , Siruào Pedro Mazoni.
Addido á Tut enduncin :\f;litar rins rnesmns Provincias , junto :1 H.epartiçfio de Contabilidade
no ,'vlilli,tl'no
na Guerrn , o Escripturario da ex! iuct a Contadoria
Fiscal da Thesourar ia' Geral das
Tropa,
\lilitilo Theocloro Broxado l\lIlles.
Para servirem por Cornrnissâo
na referida r ntendenciu
Militar,
com o vencimento
marcado pelo Deçrelo de 20 de Outubro do
anno proxirno passado para os Arnanucnses
de primeira classe das di tas- ln tenrlcncias,
até q-ie pela respecu va orgnnisaçâo
geral sejào collocados uos Logart·s que lhes couberem pela sua
antigurdade
c merccimento ; os Escripturarios
da extincta Contadoria FI cal da Thesourar in Gernl das Tropas,
Jorw Alberto Feliciano Chave • e Antonio Maria Teixeira de l\Ioura Furtado.
Por ])ec,.e/o de 13 do dito rne$.
!Exon rado do Governo \1ihtar da Provi ncra da Beira Baixa,
o
Bngadeiro , João de
'toncellos e Sá.

rlO.

'a---*,-

POI{,to:,HnA~ .

l\1inistcl'io

da GIlf'l'J'U.
c indispensavel

=

Dir cçâo

l ilit ar,

=

1.& Hepal'tiçtlO.

TornandoUlll Auditor
na I'rovillcia do Bciru Baixa para o prompto , e regular
xpecliente
dos Conselhos de (JUNra: Manela SlJa Mag<,'laur Fidl·li ima a (L\ L II A que o Bacha11.'1, Fralll'isco Jo é ucSollsa
\Iirallda. pus'" a servir provisoriamellte o Lf)~ar de Auditor jUllto ao (~uarlcl
(jelll'ral dnquella Pr()Vlnt:lu;
devendo logo apr('selllur-~e ao respectivo Ooverllorlor ~~Jililtlr, para
entrar sem demora no eXI!rl'Ício de 110 fllncçoc3. Pa~o cm Cio li a,
12 de Ago~to ri· IB:W. = f)uque da 1 e,.ceira.
l\lJ1li tel'lo da (jllerra.
Direcção ~I ilitur. = !l." Rl'partiçrto.
_
D vendo . 'r abolida a rnt nuencia Fi '('al das Obras Al J! itures
c~eaJa por Dclcreto de Q(i d. :\ ()~em bro ele I ~ Il, e ,a IIISjlt>I'Çi'll:
(H'ml do (uurlf'ls, e,tabel('clda
I (lr AVI:,o dn. I't'fl'lana tI(, "',~Iad()
do!> ~ ('óociq, da Guerra de 7 de J ·o\c.lllb~o rlc 1808; por i~sll {flll'
e u('111\. III vi. (lI o H,('glllamcnto PIOVltifITlO
para a AdJllillistracão
1r1it.ir dl"\WJ' Jllnho de 1833: Manda
'ua J\luO"c!>ladc a H.:\l- com po~ta do ( ;orollel t-de Eng'(.nhl'll o~,
Il A c a uma 'om IUI. '~a()
l<..uzf'bio
o Cord iro Pinheiro l"urLado, que SCrviltl de Plt~'i-

=

( 4, )
I

dente, do Assistente Deputado
do Cornmissariado
, rerÍssimo 1 ntouio Ferreira da Costa,
e do Primeiro ~EscripLurario das Obras
Militare"
Pedro Jgnacio Ribeiro Soaresr; que sem outros vencirncutos alem dos que actualmente
percebem', se occuparão incessa ntemente
Jus medidas que convem adoptar para SCI' levada a effcito
de uma mnuoir a justa, methodica , e regular,
a cxtincçâo ,
desuicmbruçào
das sobrcd itas Repartições
logo que seja Dccrctuda ;
propondo por este Millisterio tudo quanto julgarem
conveuiente a
este fim: e Espera a l\lcsm<l Augusta Senhora do zelo e cntcl ligcrscia das pessoas úo mcudas , que desempenharão
cabalmento os trubalhoi q ue IlIcs sâo COIl fiados. Paço de Ciutru Q7 de Agosto de ] 13:J().
Lhcqu», til, Terceira.
~lillisterio
de' (juerra.
- Secretaria
Geral.
1.& Heparliç:w.
Tcndu Sua l\1age;tade a ({ADHlA,
por Decreto da data de hoje,
~omeaJo
Governador Militar da Provi nciu do Millho, o Visconde
do (3eraz de Lima:
Manda a Mesma l\ug'llsta Senhora participar
ao Brigadeiro i\ ntouio Ignacio Cayolla , que Ila por bem exoneralo do referido Governo,
para que foi nomeado interinamente
por
l)orlaria
de 17 de Abril de 18H,
Dando-se
Sua Mage~tade por
muito Satisfeito pelo bem que dcsem pcuhou nquello serviço. Puço
de Ciutra , eUI 1!2 de Setembro de 1886. = Duque da Terceira,
Por Portarias de ~ de Julho ultimo.
Chefe da 1." (tepartiçã.o da Direcção l\lilitar da Secretaria
de E'.
tudo dns Negocios da Guerra,
em conforrnidude
do Decreto de
25 de Junho proxirno pretcrito , o Major de Infunteria , que act uu lmeut o se acha cmprcgudo
na nresrnu Secretaria
de E,tauo,
José Auto uio 'I'uvu res,
Para ser considerudo
cm Cornmissiio
na Secretaria
de E tado dos
Negocias da Guerra,
a fim de dirigir a Q." H.cpnrliçtto
da DIJcc<;iio Militar da IIlCsma Secretaria de E~tndo,
o UupittlO J\djUllto ti Repartição
do (~uartcl Mestre (lenera] do Ex 'r 'ito, Au ...
guslo El'Ilc,to Ltliz, llari'to de \\ icdPrflold.
Pur f}orllll'ia de :.lO de A go.~toultimo,
Datal/t/lo Nacional Fi,i'U de Latrus.
Capiti'lo, o Capit:lo UO B'ltalbi'to : Tacional de
illl\ NO\a de Por.
illlrlO,
Franci~co Atberlv
Sil yelra, })01' a ~i(ll o haver r querido.
Por POl'tnri(t de :J do corrcnte me't..
l~lIcarl'egatlo
interinamente
do OOVCl'IlO l'IltliCur da TI -ira. Baixa,
duranle u ill1p~dllllellf() do Bri ..allciro .Joi'to di) V(~coliccllo'
e ú,
o Bri3adeiro Antão vare 'Z Pi~lto de l\l.ullll'ciro..
CONDI:: VI,

ua

=

J.U~llAltE~.

o

Cllcre áa Dil'ccr,10 Militar

=

,"(crelari(./, de Bsfa,lo

elos

Publicâo-sc

ao l'a:crcilo os segl1illtcs
JJ:ECl{ ETOS.

pelo
N.· ] ,

(~

)

Por P01 [mia' de 7 'c/r> dito 1Ilez.
1)ernit.Lido do serviço, e como tal considerado
desde qll~ se lhe liquidárão
os respectivas
contas,
o Capitâo do extincto Batalhâo
de Voluntarios Francezes.,
Voillecorntc,
por não ter contracto algum que .lhe sirva de garantia
ú S/ Secção do Exercito',
nem á
disponibilidade
a meio Soldo.
Por Portarias de 11 do dito mC$.
Exouerurlo ele Governador
do Cestcl!o de S. Jorge, o Tenente Coronel Graduado
do Cltramal',
Domingos
Pires Monteiro Bandeira.
Encarregado
l{rovisotiamenle
do Governo do dilo Castello , o .l\fajor de A rt ilheria , Govcrnador
do Fo.te de S. Bruno de Cach ras ,
Antonio Piuto da Fonseca Neves.
1'01' Portarias
de 12 do dito me~.
Para ter interinamente
o iexcrcir.ío de. (Iovernador
Militar da Provincia do Alemtejo,
o Brigadeiro,
Francisco Joaquim
Carret i,
Para ter interinamente
o exercicio de Governador
Militar da Pro. vincie de Traz-os-Montes,
o Brigadeiro,
Visconde de Bobeda.
Para ter interinamente
o excrcicio de Goveruudor
Militar da Proviucia do Douro , o Brigadeiro,
Francisco José Pereira
Para ter interina.mente
o exercicio de (io\'ernador
Militnr da Provineia da Unira Alta,
o Brigadeiro,
Barâo de Setubal;
Iicando
exonerado do Governo Militnr da Provincia
do Alemtejo,
Para ter Iuterin arnantc o exercjcio de Governador
Militar da Provincia do l\linho, o Brigadeiro,
Barão do AlmnrgemExonerado
do exercício
de Governador
Militar da Provincia
do
DourQ, o Brigaqciro,
Barâo da ront~ Nova.
Exonerado
do Governo Militar da Provinc;ia de Trn •• cs-Montcs ,
o Brigadeiro Graduado,
A lexandre ~I\ Costa Loitc,
Parti ter intcrinatnente
o exercicio do Chefe do Estado Maior do
Governo Militar da Provincia do Minho , () Major do ltegimclIto de Ua\'(tllaria
N: G, Albino Pimcnta de Aguiar.
Para ter interinamente
o exercício de Chefe (lo E tado 1\Iaior do
Governo Militar da Proviqeia de 'l'ras-os • .Mol!l\· , o Capitão d
•• \.1'1 dh ria, .r;llio de Carvalhal
Silveira.
Para t"r interinomente
o exercicio de Chefe do Eslado Maior do
Governo Militar da Provincia
do Douro,
o Capitão
do ltegimento de 'llfanlcria
N" lQ, Llliz de "í. Ozorio.
Exonerado
do ('xNcicio de Chefe do E tado
i ~Jo (Jov 'rno Militar dü Provincia
do DOllro, o TCllclltt' COl'PH .11 do Corpo do
E~tadCl M.liol' do E, ('feito, Domingos Mnnod Pcrc'ftl de Barro
p,n!l sert'lll E III pl'(~"aJ()ti por cOlluui ilO no e.p di<:ole da H ·pnr.
ti\~IO C<'11tl'~\ dt~oC()ntabiIlJatl(~ da Sl' retaJ'ia de l':~lado 1 ~ e·
gOClos da () IIrr m; devendo ser ri bonado~ com I) Soldo dc)llPoa.

( 3 )

do no Decreto

de Q;) de Outubro de 18:15 para os Amn nuenses
da segundo Classe das Inte tl(>lIcias Militares,
os Praticantes
da
cxtincta
Contadoria
Fiscal da 'J hesouraria Geral das Tropas,
João Baptista de Andrade,
Henrique José Fclner, e Pedro 1\1aria l\lazoni.
Para serem empregados por Commi sào na Tnlendencia Militar da
Extremadura
, e Beira Baixa; devendo ser abonados com o Soldo designado no Decreto de 20 de Outubro de 1835 para 0$ Amanucnses da segunda Clas e das Intendencia.
Militares,
os Prati.
cantes da extincta Contadoria
VisclIl da 'I'hesouraria Geral das
Tropas,
João Valentim Pelner , e Matbias Bernardo de Almei.
da; e os Amanuenses que fÔrtLO do Archivo da Pagadoria
Mililar do Exercito Libortador , Henrique Augusto 1 avarro , e Francisco Izidoro da Silva Prata.
Por Portarias de 13 do dito me!:.
f>ara ter lnterinnrncnts
o exercicio de Gavernador
Militar da Prõ.
vincia da Beira Baixa,
o Marechal üe Campo Graduado,
José
Ozorio de Cus Iro Cabral e AI buquerque,
Bal(dhtío ;Nacional ~Iovel de Beja.
Demittido
do Rerviço, por a im o haver requerido,
o Tenente, A n.
tonio Joaquim da Penha Carvalho.
P",. Portaria, de 14 do dito rhe'Z.
Exonerado do Governo Militar da Ilha de S. Miguel,
o Major,
Antonio Florcnciô Reixn,
overnnuor Militar interino das Ilhas de S.Migucl,
e Santa Maria, o Tenente Coronel,
Ric~l'do José Coelho.

Por Portaria de lá do dito mes,
ara servirem ís Ordens do S eretarió de Estudo dos ~Tcgocios da.
Guerra,
em outros " ncimentos alem dhquelles que actuulrnente percebem t ()6 Tenentes,
Fr'8t1ci co da Cunha e Menezes.
do
Regime,"t
de lnfanterra
.• t, e Mnnoel da Cunha e Menezes,
do H.egilDétlto
.0 40 de mesma
Arma.
Por Port«f'irn iÜ t6 d() dito me".
Exonerado do CoV4!tno Militar do Algarve, o Brigudeiro , Berriardo Antonio Zagallo.
Encarregado jnterinam~nle do Governo Militar
AJ?:trve, o Có~
ronel do H gWlcnto de Jofanteria
•o 8, Jo é Pedro Celestill'p
oares,
Pura
rvir á orden do Brigadeiro, Francisco JOàqlli ln Cnrr i,
Govcrn dor 1\Jilitnr illterino da Provincia do Alemlt'jo,
o AICeTe add
ao Jt<.'gimento de Cavallaria
~ .. 6, nO(IIl~ ue l\lonwi
5,11 ln uto.
Para lazer
no Hegimcnto de Caçnuorc
N,o 5, o Tcn('lll~
Q da me 'tna \.rma,
J .6 Aip nll(l:-~ Du\'i,!
I

ao

ao

.o

( 4r )
Pur Porloria» do li' [do dilo me;>;,
Para cr:>1llio\larem ás ordens do Brigadeiro Barão de Setubal , coo
mo Governador
Militar da Beira Alta, no mesmo exercício que
ante: iormeute tinhâo , 05 Tenentes
de,' nfantcria , JOtlO Pedro
Schwa lbach , e José Moreira Lopes Machado.
Para servir ás Ordens do Governador Militar da I lha da Madeira, o Capitão
do Regimento
de Infanteriu
N." 4, Jeronyrno
Antonio Luua ,
Por Portaria de 19 do dilo me",
Para fazer serviço no Regimento
de Caçadores N ,0 5. o Tenente
do Regimento
N." 9 da mesma Arma, José de Pina Cabral.
Para fazer serviço no Regi mcnto de I nfautcria N." 1, o Alferes do
Regimento de Caçado-res N: 9, Bernardo Marques.
Por Portaria de ~o do dito 7Ilc:t,
Para fazer serviço no Uegimento
de Cavn llaria N." '1., o Tenente
do H.egimento N," f> da mesura Arma,
José de Sá Nogueira,
Pai' Portarias de ~l do ditu me".
Para ler interinamente
o exercicio de Chefe elo Estado Maior do
Governo Militar da Provincia da Beira Baixa , o Capitão Aju, daute Major do Regimento
de Iufanteria
1 .. 2,
José Cousta ncio da Fonseca.
Addido intcriua mcnto ao referido Estado
Maior, o Capitâo do
dito Regimento,
Joaõ Teixeiru de S01l.a.
Parater
int erinarnentc
o exercicio de Ajudante
do Ordens
referido Governo Militar,
o Alferes do mencionado
Regimento,
José Ozono de Castro Cabral e Albuquerque,
Para ter intcr inu mcutc o exercício de l\judulllC de Campo do referido Governo Militar,
o ~\H<:re,. do Reg iuiento de Cuçudort:6
N." 3, João Rodrigues Pereira Brandão.
Para ser empregado,
como convier,
pelo Governador
Militar interino da referida Proviuoia , o Tenente Coronel graduado de
Cavallaria
do Ültrurnar , Fernando da Gosta, c Almeida.

uo

---'>11-

Licenças r~gistadas concedidas

_

aos OjJiciaes abaixo indicados.

Ao Tenente Coronel do R(~gimento de Cav;llaria
.0 1,
Christo ..
VrLO José Franco
Bravo, dous mezes,
Ao Tenente Coronel do Hegilllclllo
N," 4 da mesma Arma, Tho~Ila<l Pinto Sáavedra.,
Lres 1I1e2:CS', === CONDE DE LU~JI.HtES.

Está

o

conforme.

Chefe da Direcçaô :Militar :::;::

Sicretaria

de Estado

dos Negocio» <1(1 Guerra,
ó1'o de 18:W.

~m 30 de Setcm-:

ORDEM DO EXERCI1~O.
Publicaô-se

NÃo tendo contracto

ao Exe"cito

os seguint!s

DECRETOS.
algum, 'que lhe sirva de garantia á terceira Secção do Exercito,
nem ú disponibil idade fi meio Soldo , o
Capitão
do Regimento
de Cavallllria
N: ~, 'Eduardo Çanrphcl
Ricbards:
lIei por bem Dernittilo
do serviço,
ficando IAÇlmo tal.
considerado
desde que se lhe liquidárão
as respeeti,'aSIFAfllas.
O
Secretario
de Estado dos i T egocios da Guerra,
ri PresIdente do
Conselho de Ministr s o tenha assim cnt eudido , e faça executar,
Palacio das Necessidades,
cm treze de Setembro de mi] oitocentos
e trinta c seis. = RA J L JIA. = Conde de Luutiares,
lIei por bem quc Alberto Lcblond , Ilonorio Courseau,
e Lourenço Sàll1Ser, o primeiro dos quaes foi Capitão,
o segundo Te~
nente , c o terceiro Alferes,
todos do cx t incto ~.o Regimento de
Tufauteri» Lig'l'ira da Hllinhn, e demittidos
do serviço por Decreto do 1.' de Dezembro do a n no proximo passado,
sejâo reintegra_
dos nos mesmos Postos,
afim de serem considerados
em disponibilidade a meio Soldo, por assim lhes competir
em viltude dos
respectivos
contractos.
O Secretario de Estado dos Negocios da
Guerra o tenha assim entendido ~ e faça executar.
Palacio das Necessidades, em vinte e lres de Setembro de mil oitocentos e trinta e
seis. = !tA l~ 11·\. = Conde de Lumiares;
Convindo dimiQ\lif fi despczas l'ublicas,
e sendo p ra is o 11m .
dos meios mail W"p(~uC IIJ{!S, a suppressaõ dos Empregos,
,'lu I?IlTecem menos necessesrros : Itel por bem , quc o Logar de Director do
Ueal CoJl"gio 1\1ilitnr , seja provil!Oriamente!:upprimido
, até ulterior delibel'llçaõ das Corles Geraes; ficando aIS funcções do mClómo
Emprego a carg<) do immediato 110 dILo Collcgio, como até agora tem
estudo sem iIlCOIJ\'cniel1tc, todas as \'ezes q1le o Director (cm sido
chamado aoulro sCl'\iç('. O Secretario
de E!'tado dos Negocios da
. Guerra o tenha assim entendido,
c fGçll.executar. Palacio
das Kecessidades em vintE' e q lIatro de Setembro de mil oitocentos e trinta
c se;~. = lL\I~IL\
Conde de Lllmim'es.
"'---+--Por Df.Creto ele 16 do corrente mez.
D~rnjllido do
rviço, pelo requerer,
o Marechal
de Camr-o GJnd. a 'lo par do do <Juauro flectivo do Ex l'cito, Viscúlu.le de

=

Sauta Marllw.

PaI' Decreto de ~o do dito meto
Exonerado do exerci cio de Sub-Lnto ndents Militar da Provincia tla
Extromadura
, afim de passar ao Itcgunento
de Infanteria N.· 4,
o Tenente Coronel,
Antonio José Silveiro.
Por Decreto de 21 do dito mc!S.

Corpo do Estado Maior do EXt:1'cito.
Capitào

, o Capirão

de Infanteria

, Silverio

Henriques

Bessa,

Por Decreto de 23 do dito me...
Dcmittido

do Scrviço , pelo requercr , o Brigadeiro,

Conde

de

Vi1ta H.cal.
Por Decretos de 2·t do dito me!S.
Cheft: dn ~/ Direcção
da Secretaria
de Estado dos NQgocios da
l7l1c'tta, o 'I'oaentc Coronel do flegimento
de lnfullteria
N.- 4,
Arit6Mo .Iost: Srlveiro,
•
~ddid<fIl'Q." C mpanhia de Veteranos ao poluo"
'tenente Reforrnado, AIltQllio Ribeiro da Silva."
..
Tenente Coronel. do Batalhão Nacional MoveI de Bragança,
o Capitão do rnesmo.Batalhâo , Manoel Ignacio Romarino de Miranda.
Para ter as honras de Tenente Coronel de Milícia.s, o Capitão que
foi do Q," Batalhão Nacional Fixo de Lisboa t Joâo Manoel Lourenço,
Demittidos
do Serviço,
pojo requererem;
o Tenente Coronel de
Cavallaria , Conde de l\'Iello; o Capitão
do Estado Maior do
Exercito , Carlos Benvonuto Caximiro ; e o Capnão de Infanteria, D. Manoel Jeronymo da Carnara,
Por Decreto de 9.l7 do dito rnef..

o

Regimento

de Caeallario N.· 2.

do Regimento de Cavallaria
N.· 5,
da Silva.
Demittido
do Serviço , pelo requerer allega\_lçlo motivos attendivcis,
o :lfuf~ P]~adol', Adolfo Ilelsner, 1"
,
.J( J n
I
,
Regimento de Cavall(1,1i~ N. iI-'1 v
~fTli~tido
do Serviço , pelo requerer
a1ieganuo ~lOfjVOS attendiveis, o Alferes, José Jorge Carlos; ficando com á~ honras deste
Tenente.

o Tenente

Ajudante

José

P&~.

\

Reeimento de Cavallaria N.· õ,
o Alferes âo Regimento
de Cuvallaria N: ..t,

Alferes,
de Drito Casco e Mello.

Regimento

de Infanlt!ria

Fl'anciiiCo

N." 3.

o Tenl'nle Coronel do Regimento de Infanteria
AI<>xandre Trnvassos.
_ ,
Regimento de Infanteda
N.· 4.,
,
Demlttldo
do Serviço,
pelo requerer
allegando
motIvoS attendl.
v~is, o Capitão,
MallocI JC\sé da Nóbrcga Camisão;
fIcando
com as honras deste rôsto.
Tenente

Coronel.
No" a, Manoel

( 3 ")

Regimento

de l nfanieria

1Y: 5.

Coronel.
o Tenente Coronel do Regimento
de J ufulJtu i.i
-.0 3, Felix José de Almeida
Alferes. o 2: Tenente do extincto Batalhfio de Artilheria da Ilha
da Madeira,
Antonio Sebastiâo Spiuola,
'l'encnte
j

Regimento
Tenente

_T/

Coronel,
6, Frlippe

de CaradoNs N. 5.

o Tenente Coronel
Çorrêa de Mosquira,

do Regimento

de J nfanteria

--- ..-

POH.'l'ARIA.
a RAINHA
pela Secretaria do Estado dos Negocies da
Guerra,
que.a Commlssaõ creada por Portaria de !!.7 de Agosto Ultimo, cOlfllf2 I' dç Coronel do Corpo de Engenheiros , Euzebio Can- diJo Cordclro Pinhclro Furtado, do As sisteute Deputado do Comissariado,
Ve/iis~i~4~ ntonio Ferreira da Costa.; e do l~r", I1jro Escripí urario daf(on
adorla das Obras Milit arcs-, PetlrQcJolfquimUibeiro Soares, sej. exonerada dos trabalhos que 'pela citada Portaria
lhe fMao confiados,
para se levar a eíleito de uma maneira justa
metbodica , e regular,
a dcsrncmbraçaô
e ex tincçaõ da Intcndencia
]_"i,r.u! das Obras l\1ilitares, e Inspccçaô Geral dos Quartcis;
e Nomear para este fim outra Com mi saõ, dc que será Presidente 0(;0"
roucl do referido Co rpo, .Jo,é Feliciano dn S,lva Costa, servindo de
""gae~, o Capitno da <2. Sccçnô do Exercito, Ignacio da Silva Costu , euipregado na iccreturia de Estado dos ~t'gocios da Guerra , e o
1')rimciro
E scrlpturario da dita Contadoria,
João J gnacio PenaglPii.O, a qual passará irnmediatarnente
a reunir-se para continuar
aque.Ics
Lra ba lhos , regulando-se
cm tudo pelo disposto na mencionada Porturin. Palucio das Necessidades,
23 de Setembro do
l\1anda

1836.

=

Conde de Lumiares,
Por T~ortaria de

~o do

corrente me~.

OI(.I~~s do Adrninistrad()~ Geral i'p~r;;i~.o
do Di~tnclo de LI~bo ,o 1 f'nenle de Cavallal'w,
J
_AJ'NPJ.- Cordeiro, ac o \ Ifcrc de t'l1\ tlteria,
Bcnto JOS9, ambos pcrlchcentes
•
á:.l. Sec ào ao Ex&rcito.
Para fazer servi~o corno A dclido á Cavallarin
dl\ OunrdJ
1Ullici.
paI de Lisboa, o Tenellte do Heg'imento de Cavallaria
~: 4.,
}<ranci,co 1\1aria "ipj m.
Por Porlm'ia de 21 do dilo mel.
l~xonerfldo
dos Empregos que tinhrto no E'5larlo Maior do Governo l\1ilitar da Beira Baixa;
o Mujor Chefe do Estado Maior
Joé de Moraes Madureira Lobo; o Capitão Ajudl.lntc de Ordens'
José Joaquim,?c
Brito;
o Tenente .;'}udantt. (1e, Cur~ro,
Ma~
)Joel Godlllho 1 ravassos Valdez; e o 1 enente Scrv lI1do as Ordens,
'J.'heodoro Jo~é de Vas.collcellos de á.

llara s 'rvircll!

ÚS

...

I!I)

POI' Parlaria de 23 do dilo me:í.
'Para servir interinamente
ás ordens do Governador
Militar da Curo
te c Provmcia da Extremadura,
o Tenente de Cavallaria , Francisco Solano Portella.
Por Portaria de 24 do dito mez,
Chefe da L" Repartição
da 1.& Direcção
da Secretaria de Estado
dos Negocios da Gup.rra, o Capitão,
Ignacio da Silva Costa,
Chefe da 'l.a Repartição
da referida Direcção, o Major t José Antonio Tavares.
Chefe da 3," Repartição
da referida Direcção,
o Tenente Coronel
Luiz Içnacio de GOllvêa.
'
Ohefe da 4.· Repartição
da referida Direcçâo , o Major, José Joaquim de Queiroga.
Chefe da 1." Repartiçâo
da !a." Direcçâo da referida Secretaria de
Estado,
o Capitão , Augusto Ernesto Luiz, Barão d<t WiederholJ.
'Chefe da ,2.& .Re~N~içli.o da referida Dh'e ~ão, oeàpitão
Silve.
rio llenY.~ques Dessa.
!a: Batalhâo Nacional Provisorio de Lisboa.
fara
exercer interinamente
as funcções de Major, o .Major de ln.
fanteria , Manoel Francisco Diniz.
Para ser empregado em serviço na Província
da 'Beira Baixa, co.'
mo julgar conveniente
o Governador Militar da mesma Proviucia , o Coronel de Infanteria , Antonio de Gouvêa -e Vasconcellos.

Por Portaria de

~9

do dito rnez.

.Para servir provisoriamente
no Regimento
de Infanteria
N." 7,
Alferes da 3.& Secção do Exercito , Thiago Ricardo de Sousa.
~.o

Batalhão

o

Nacional Provisorio de Lisboa.

Alferes , sem que perceba vencimento algum quando fizer serviço cm
Lisboa, por assim o ter cedido a beneficio das urgencias do Estado, José Antonio Monteiro de Brito.

*,---

ua

Magestâéle""a RAINHA
Manda declarar AspWant
a Officines
as pra~as abf1"xo mcncionadas , por se tere'i1 pam )550 habilitado na conformidad~ do Artigo 3: do Decreto de
llia ovembro de ].83~.
0
Soldado do 1. Regimento
de Artihleria , Francisco BrandrlO de
Mello •
.0 Cabo deEsquadra
do Regimento de lnfanteria
N: 1, JoãoBer.
nardo Monteiro de AI meida; e o Soldado do mesmo Regimento,
Silverio Candido de Almeida Carvalho.
O Soldado (lo Regimento
de Caçadores N: 6, Ricardo de Novacs
Corte-Real
e Lemos.

1

ao

°

S. M.

a RAINHA

---.que o Cepitâo

Determina

deInfanterja

,

Ma-

( IS )
noeI Ferreira de Almeida, passe a fazer serviço no Regimento de 111"
fanteria N.· I Çl; e que o 'l't:oente de Caçadores,
A ntonio do Menino Deos Botelho,
passe a fazer serviço no. Regimento de Caçadores N.· 4.
Sua Magestade aRA INH A Determina igualmente,
que os Governadores Militare.s das Provincias , e Chefes de todas as Repartições dependentes desta Secretaria
de Estado,
informem quaes das
-mesmas Repartições occupâo
casas particulares,
indicando juntamente os edifícios publicos em que ellas podem estabelecer-se;
e declarem outrosim, se ha propriedade" Nacionaes que sejiio administradas por alguma das sobreditas RepartiçõCi
com designação Jcllas ,
e seus rendimentos.

Em Sessão de 12 de Julho ultimo.
:Ao Capitão de Caçadores,
Commnndante
do Batalhão
Nacionà1
de Olhão, José Ignacio de Vasconcellos,
noventa dias para fazer uso de agoas sulfúreas,
e banhos do mar.
Em &.sâo de lá de :Agolto ultimo.
o Ajudante do 1.. Regimento de Artilberia.,
Diogo Henriques Xavier Nogueira,
noventa dias para fazer uso de agoas mineraes.
Em Sessão de 18 do dito

1IU~.

Ao Capitão do mesmo Regimento,
Francisco Xavierda Co~ta Gorjâo , sessenta dias paru continuar a tractar-se,
Em Sessão de 19 do dito me~.
Ao Tenente Coronel,
Governador
interino da Praçade
Faro, Pedro Mascarenhas
Pessanha Cabral,
noventa dias para fazer uso
de banhos das ~a\~.
90 mar.
I
l~",,"
Ao Tenente do I eRi enW1de lnfanterin
N,·7,
José Le~rndf' 'ti
l\fagaILãe~, ijUtre'lla (lias para continuar a tractur!''!.
Ao Capitão do H.egimento de Cavallaria
N.· 6. Luciano
meida "Pimentel , noventa dias para se traetar,
e tomar are. de
campo.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
Clemente José do Carvalhal t
trinta dias para tomar banhos du mar.
Em Sessâ» de 26 do dito mez.
Ao Tenente do Regimento
de Jnfanteria
~ .. 18, José P,inlo da
Co ta, cincoenta dias para se tractar onde lhe convier.
Ão Secretario do Governo Militar da Provinda de Tr z-os-Mon ..
tes , Antonio Joaquim Malbeiros, quarenta dias para tomar banhos do mar.
'

( G

l

Ao t.· Tenente do 1.° Regimento de Artilh~ria,
João Malloel Pereira, quarenta dias para continuar o uso de banhos sulfúrcos.
Em Sessáo de 22 do dito mc«.
_I\o Tenente do Regimento
de Infantaria No" 6, João da Cunha
:Pinto, quarenta dias para tomar banhos,
Em- Sessáo de 2 J, do dito me;:,.
Ao Tenente do Regimento deCavallarin
N:6, Luiz Messias , ses-senta dias para fazer uso de agoas mineraes sulfureas , e banhos
. do mar.
Em Sesslin de 25 do dilo me"'.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Infanteria N: ]0, addido
001 ~lêgjulento
K.· 1 da mesma Arma, Anselmo de Noronha.TOrrCl!lrl~., se senta dias para se tractar,
Ao 'L'Jlllo.n~ Qt.{Qgimcnto de Jnfallterir-,N:
~,' ~~{oflrigo Bezerra
do Rc,;o, .tlviuttl,.dias para convaleçer
w
.Ao Alfc~e'5 do Mesmo Rcgimento , Bento,)
Marques Pereira,
trinta dias para tomar banhos do mar.
Ao Capítâo do Regimento
de Infunteria N" 3, João de Maga ..
Ihâcs Azevedo Portugal,
sessenta dias para tomar -banhos deCaldas naturaes,
A6 Capitão do Regimento
de Volu nt ar ios ela Rainha,
Comrnandante do Batnlhíio Proyisorio
de Cedofeita,
Manoel Pinto de
C-lueiroz Sarmento.
sessenta dias para se tractar,
Em Sess-lo de 27 do dito 71Ie~.
Ao ,Tenente do Exercito, servindo de Ajudante no 1.0 Batalhão Nacional Movel da Beira, Frederico Augusto da Camara Leme, oi~
tcntn dias para se tractar , e tomar banhos sulfúreos , e do mar.
Ao Tenente do Regimento
de Infs nt er iu .N." 4., Guslavo de Almeida Sousa e Sá, sessenta dias para tomar banhos do mar.
Em Sessâo de 28 do dito mec,
Ao 2.· Tenente do mesmo Regimento,
João Ricardo de Macedo e
~Britci, nov 'utal dias para tomar banhos lh mnnes,
Ao ~.o Tcncn te do. mesmo Regi rnento , A lllonio Mario Camolino ,
sessenta dias parn tomar baubos do mnr.
'
Em Sessâo de ~!J do dito me~ .
.Ao Capellão do Regimento de Caçadores N: 2, João de Almeida
.Menezes e Vasconcellos,
novenla ditls para fazer li o d05 banh05
slllfúreos, e uepois dos do mar.
Em Scssâo do l.o do corrC'!tlc me;:.
A~~].o TellC'nte do ~." H.egilllento de A rtilhcrrn, Pedro Vit'ira GorJ<lO, sC'ssenla dias para continuar a tractar- c·
Ao Capitão do Rcgimcnto
ue Infanteria .N: ], Augusto lIedewigcs de Amaral,
sessenta dias para se traclar,
e fazer \.ISO das
~gons das Caldus da Railll~n.

{osR

(7 )
Ao Major do Regimento de Infanteria N" S, Diogo Honorato l e
Brito,
cincoenta di ... para fazer uso das agoas das Caldas da
Hainha , e banhos do mar.
Ao Capitão Qu .•rtel Mestre do Regimento de Caçadores N.'!3, José da Cruz Guimarães,
quarenta dias para fazer uso das agoas
ther maes na sua origem.
'
Ao Capitão de Cavallaria,
Francisco Hypolilo Marecos , trinta dias
para se tractor.
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N." 18, João Soares Pinto, quarenta dias para se tractar,
"
Ao Alferes Addido á 1. Companhia
de Veteranos do Douro, J05c!
A ugusto Carnei 1'0, sessenta dias para fazer uso de ba nhos do mar.
A.o Capitão,
Commandante
do Corpo da Policia do POI'..to, Fruncisco An tqni de Carvalho , sessenta dias para se tractan 1
Ao Alferes
2: Batalhão Nacional MoveI do 'Porto, lhukisco
Bruno Mont~J.0'
s<i5sentá dias para se restabeleéer;
Ao Major do Regim~Ylt1i '<!e Cavaflaria
1T," 4,
Bento Gelazio de
Brito Ta borda, quarenta dias para fazer uso de agoas mineraes ,
e banhos do mar em Lisboa,
Ao Tenente' Ajudante do ({egimento de Caçadores
N." f>. José
Maria Borges de MOIaes H.ego, sessenta dias para se tractar coa ..
venientemente.
. \
Ao Tenente do I{cgi monto de Infanteria
N"
Francisco José Barboza , quarenta dias para se tractar convenientemente.
Ao Major Governador da Praça de Vifla Nova da Cervcira , Antonio José Antunes Guerreiro,
quarenta dias para se tractar convenientemente.
~
Ao Capitão do Regimento
de I nfanteria
N. ° 4, M anoel José da
Nóbrega Cami âo , sessenta dias para fazer liSO dAS Caldas da
Rainha na sua origem, interna,
e externamente,
e depois banhos
do mar.
• EII
Cls(ío de 2 do dito mez.
,I
Âo Capitilo
o1teglmetíto
de Cavallaria
N" 4, José .. ~avldr de
Moraes Pitll.O, quarenta dias para fazer uso de agoas fér~
• I!
banhos do IlUH.
Ao Cornmissario de víveres do Departamento
da \provincia do Mi.
nho , Placido José de Passos Lima,
oitenta dias para fazer uso
de agoas sulfureas , e banhos do mar.
. }' '~
Em Scssâo de 7 do dito meto
Ao Tenente do Regimento de Infallteria
N" <>, Adritw Alvares de
Araujo,
que se acha fazendo serviço no Regimento
N: ]~ do.
p e~ma Ánna, quarenta dias para tomal' ug-oai fórreas em Coim.

ao

õ

,

:

( 8)

'.

Em, Seuáo de B do dito me~.
Ao Alfer s do Regimento
de Cavallaria
N.· 2, José Joaq uihi da
Costa Carvalho,
vinte dias para continuar
a sua convalecença.
Ao Capitão do Regimento delnfanteria
N.· 18, Francisco daCosta Freire, quarenta dias para se tractar,
Em Sess(lo de 9 do dito meoz.
Ao Amnnuense da Secretaria
do extincto Estado Maior General,
José Cypriano Bellas , sessenta dias para uso de leites, e ares de.
campo.
Ao Contínuo da mesma Secretaria,
Antonio Joaquim
Governo.
noventa dias para tractar-se em aros de campo.
Em Sesuio de 15 do dito me%.
,Ao dffitiaJ de Secr -ta rio. do extincto Estado ;Mui?r General,
João
l\1jO.[l~J Páes Uúgo, quarenta dias pare se tmétar.
Ao dItpl'tttô do Rogimento
de I nfa.nteria N.· 4 ~r 'I.'r'allcisco Corrêâ
dí
,fi i
de Mello, 110ve"t" las pa(u se traclQ,.
r
I'
Em Ses.sâo de 19 do-dito me~.
Ao Major graduado do Regimento de Voluntarios da Rainha,
.lo.
sé Joaquim Esteves Mosqueira , quarenta dias para uso de banhos.
Ao Tenente do mesmo Regimento,
Antonio de Amorim e Silva,
quarenta dias para uso de banhos thcrrnaes na Villn de Lougroiva ,
Ao Tenente do Regimento de Jnfuuterie
N."2, Hodrigo Bezerra do
Rego,
trinta dias para coritlnuar
a tornar banhos, quentes,
frio <lo mar na Foz do Douro,
:Ao Tononte Coronel elo Corpo <lo Estado Maior do Exercito,
. Domingos Manoel Pereira de Barros,
quarenta dias para. tomar
banhos das CuIdas de Vitelln.
'Bm, Se,s(ío d$ 23 do dito mexo
Ao Capitâo Ajudant
da Praça de Extremos , José Fortio de Sousa, trinta dias para banhos. do mar cm Lisboa,
Ao Addido á 2. a Repartição
da ~('eretari:t
Geral do Arsenal do
Exercito , Luiz Antonio' .Martins Brandâo , vinte dias para contrnuar o seu tractarnento,
Lieença« 1'effistadas concedidu

aos Officiaes abaixo ind'catlo,.

Ao Major do ~stado Maior üe Art ilheria , JOt\O Machado Guedes,
dous mez(~ •
Ao Capellão do Regimento
do Cavallaria
N." 1, Joaquim Pessoa
de A morirn , trcli meles.
Ao Ajudante l\Iajor do ItegiulI nlo de Cac;pdol'es N" ~, BarnaBé
'arvalho Vianna,
se~senta dias.
CONDE DE LU)fUlES.

=

Estú conforme.

o

l)iudQr.

=

Seerctaria

de Estado

dos Negocios
da
bro de 1836.

GUCI"'(J,

em 3 de Üutu...

ORDEl\l DO EXERCITO.
Decreto de 29 do mc~ p,'oximo passado.
LO Regimento de .Artilhcl'lO.
Tenente Coronel,
o Tenen te Coronel do 2. o llegilllcnto
da mesma.
Arma, Adriano Mauncio Guilherme Ferrcri,
:Major addido ao Estado Maior da Fortaleza de Buarcos e Figueira, o Capitão do Regimento
de Lufuntcric 1\ ~o 9, Antonio Bravo de Sousa Castello-Brauco
, que foi julgado incapaz do serviço ucti vo por urna Junta de Saude , em consequencia
de ferimcnto di' bala que recebêo cm combale.
Addtdo á S.a Companhia
de Veteranos
da Província
da Extremadura, o Tenente da 3.& Companhia,
José Pedro de Gouvêa •
•\Ilcrcli corn exercício de Ajudante da Praça de Chaves, o Surgenlo Quurtí'l
.Mestre do Regimento
de Cavallaria
N.· 6, Manoel
Bento Alves,
Dcurirtido
do Serviço,
pelo requercr , o Brigadeiro
Graduado
do
Lltra IIia r ) Conde do Linuaros,
Por Decreto de !) do corrente 7Il~.
Regimento de Cacaltaria N. 2.
Qllartel Mestre , O Sargento Quartel Mestre,
José Antonio Dias.
Regimento
de Caxolloria N.· 4.
P: ra ler as honras, e Soldo de Capuào , por contar dez annos de serviço de quartcll\je~trc,
o (~uarl l Mestre , João Manoel Usteves.
Hesrimento de Infanteria N.· 5.
1~ .ouérado
do Comuiando
do H(:gilllelllo,
ficando empregado
na.
C:ollJrl1i
cios exames
do Aspiranl('
a Ofl)ciaes,
o Coronel,
Florcncio JObé Silva, por a sim o haver requerido.
R('gi/llenlo de Infauteria
N" 7.
Alrere~, o Alfl're~ do Regimento
de Iufumcria
N.· 10, Joaquim
Carneiro de .Brilo,
Rcgimtnto de Cor;G(7,wcs N: 3.
Hí'inll'grauo
no Pósio de Alfí'res,
o Alferes 'lu!' foi do Regimento
de Caçadores
l\.o 4, José de Olrvcira Queirós, em atlellção
ás
iuforrnuções que se houverâo dos seus OOIlS serviço.
Gu~allliJo o Pósto de A~feres de ~n\'uílaria,
ao Alfi!res do Excrr
cito do U, nrpodo~, Joao Antolllo. ~OI:GS, em nllell~'no ao serviço que pr!' 1011 a Can .~ da Leglun,lI?ude,
aprl'"crltalldo-~e
aI'
Exercito
frei, qllando ainda I' tava slllada
a Cidade do Porto,
COIll quatorze
Soldados monl ados, ar rnndos,
\ e C] \I ipnclos,
Dellli I t ido cio.
iço, pelo rr.qu rcr) o Capilt\O de ] ufal1tNia) J o".
sé '~j . l ~
uilar.
POI'

ao

( l2 )
Por Portaria de 'Q-t de Setembro ultimo.
Para servir em Cornmissüo o lugar de Director do Trem do OUIO,
o Major addido á B.a. Companhia
de Veteranos do Douro, Francisco Januario dc Mariz.
Por Portaria de 30 do dilo mc~.
Demittidp do Serviço, pelo requerer, a llegando motivos nttcndi veis,
o A Ifcres do L" UQlalMo Nacional Provisorio de Lisboa,
JOlW
M0rato Roma.
Por Portaria de 3 do corrente 7lle,"-,.,
rara
servir interinamente
ás Ordens do Brigadeiro,
Barão do AImargem,
Governador
Militar da Provincia
do Minho,
o J\lieJCS de Cavallaria,
destinado para servir :ís Ordens do Goycrnador dos Estados da lndia, Faustino de Sá Nogueira.

---*---

Sua l\'l<lg'Gstade a nAI~ lIA Determina
que os Officiaes abaixo declarados,
passem afazer serviço nos Corpos quclhes.vãodcsign:,tcloi.

1\0 Rc,;imento

de Infa ntcria K."'] , os Tenentes,
l"rancis('(j L'liz
Gabriel,
do Regimento
de Caçadores N: b , Antonio RiGciro
dos Santos,
da 3." Secção do Exercito;
e o Alforcs do Regimento de lnfanteria N" 5, Constantino
Lopes de Azcvêdo e Cunhn.
No Regimcnto
de Lrtfantcria N.O a , o Tenente -do Rcg imcnto de
Caçadores
N" [) , ) gllUClo (,j ucdcs Osório.
:Ko Regimento de Infauterin
N.O G, o Tenente Ajudante do sobredilo RegimentodeCnçadoresN.o
5, José Maria de Moracs.Hcgo.
No Regimento
de Caçadores
N.· :3, o Capitão do Hegimento N."
Õ da mesma Arma, José Joaquim
Jlharco.
:No Regimento
de Caçadores
N," 4" o Tenente,
fazendo Serviço
no Regimento

N:

l)

da

mesma

Arma,

Antonio

Alves

verlo Campos.
No Regimento de Caçadores N." 5, o Alferes do Regimento
da mesma Arma,
José Alves da Encarnnçfi»,

de Aze-

N." '11

lLicença concedida por motivo de moles! ia ao Official aboio:o declarada;
Em Senão de 17 de Setembro ultimo,
,It o Tenente Coronel, GOVCI'I1100r da P I'il~'ade 1\1 011]';10, José A tlwnnaio de Miranda,

quarenta

dias para fazer uso de banlloselll

lidem.

~ Declara-se que cm data de:3 do mel. proximo prelcrito,
foi m:1n,,"ado por Comwissão tomar o CommulJdo do Presidio da Cova da
:Moura o MaJor José AlvesdnSil\'a,
qlle sC!achava senindo, tatll'bem POI: Com missão , COIIIO 1\1 njo!' da Praça do Coslello de S. Jorg-e de LIsboa.
CONDE DE Lum un:s,

=

.E$tll conforme.:
O Director

.#

=~y ~

Estado dos Negocios da Gucrra , em 11 de Outu, ..
61'0

de 1836.

ORDE~I DO EXERCITO.
Por Decreto de 30 de Setembro ultimo,
J~cllte Substituto Ordinario das Materias Thcortcas da Academia
de Fort ificaçáo Artilheria e Dexenho , o ~: Tcccutc do Corpo de
l~ngcllbelros.
Lente Subst.it ul o cx t raorrl inurjo da Auja de Dose ..
nho da me-ma Acadcmia , Jo âo Alaria Feijó,
Leutê Stlb~til\lto ext aordinario
(L1 Aula
de Desenho d referida
Academia,
o 2.° 'I'enentc do Corpo de Engenheiros,
Commissio:'
mado no ensino dn mesma Aula,
João de Villa Nova Vascon ...
cellos Corrêa de Ba rros.
POI' Decreto
de 7 do corrente mcr..
Brigadeiro F.ffl'CIIVO,
o Brigadeiro Graduado,
Antonio de Sousa
de .Araujo Vuldez,
Regimento de Infanleria N. 6.
AlfNes,
o Alferes do Hegilllento de Iufantcria. No" U, Luiz Antonio de Azevedo.
RC{~imcnt() de Caçadores J.V· 4·.
AJ!'or<'S, o Alft'r<,s Ajudante de Ordens do Brlgudeirç Antonio Tgnado Cayol.l , Autouio de Serpa Pinto •

..

dn Alvará de 16 de Dezembro de 1790,
vei ("('1100 inetadr- do Soldo que como tal lhe competir durante
) 81l~
ido, I or ter cedi-lo a onlra metade para às urgehcias do
t:q uf o , () Brrl'rd.ciro A 1,'oniO' de Sousa de A ranjo Valdcz.
t'1l cltldo
do t:-crvic;o, pelo requerer> o Capitão
de Cavallaría,
to
:\lalloel
f'o,. Dccr; lo de 8 do- dilo me%.
Demen ido do .... 1"\ i '0, pelo r<'querer, o Tenente de Caval ler in ,
que se 0('1111 fa7Nldo SN\ iço no Regimento
• 1 da mesma ArUla,
Ml.llll cl Jost' Lopn-,
Por Parlarias da ?I161;1Itnd<lia.
Militar de Selubal , o Coronel, A nlonio Pe ..

lll.formado na conformidade

.Au

ui

Lobo

Sa

ldu

nhn,

'

e as fuocç<ies de GoYCrnadol
da Praça de
raduodo,
D. Ba. t Ilolomeu ~alazar MosC(zo.

rnTI

•

.' ~

. ervir provi,oTinmenle
em Commissão,
ás Ordens do Governador Mililar da Provincia
de Traz-os-Molltes,
o Tenente do Reor
gimenlo de CavaHada N: 6. Jv~\O Hodrjglle~ PeH:ira.

(~ )
•

Sua Magestede a RAINHA
Manda declarar Aspirante a Ofliciaes
as praças abaixo me,ncionadas,
por se terem para isso habilitado
na conformidade do Artigo 3. do Decreto de 30 de Novembro
de 183!2.
O Soldado do Rezimento de Infanteria N." ó ,Manoel
Joaquim.
O Soldado
do R~gimento
de I nfantcria N. o 9, Francisco
Va~
Pinto de Almeida Carvalhaes,
0

---*---

Suo Magestade a RA lNHA Determina que o Tenente
do Re.
gimento de Caçadores N: b , Joaquim Lopes Guimarâes , passe a
fazér serviço no Regimento de Infanteria N.· 18 •.
.Lictnf<l$

• .

..'

t

---.-----

.

por 'motivo de molestia aos Ôfftciau abaiXo
indicados.
Em Sessâo de !29 de Setembro ultimo-

cçncedida«

Ao Capitão do I: Regi mento de A rtilheria,
Antonio Luiz Soares,
trinta dias para fazer uso de banhos. do mar.
Ão Alferes do Regi mento de Cavallaria
N"!a,
José Joaquim da
Costa Carvalho , trinta dias para convalecer.
Ao Capitão do Regimento de Iufanteria N" 1, Jaques Filippe No<
gueira MiínQzo, quarenta dias para se tractar,
Ap. Capitão do Regimento de Caçadores N:
JoséJoaquim
Ilhar ..
co , trinta dias para e tractar,
1)..0 Tenente do mesmo Regimento,
Antonio Alves de Asevêdo Campos, quarenta dias para tomar banhos de 100stO.
Ao Alferes do Corpo da Policia da Cidade do Porto, Antonio Pinto, quarenta dias pnra se tractar,
õ

,

A

, Declara-se que Henrique José Uodrigues de .Morae~. nomeado
Addid.,
lntellqencías
Militares por Decreto de 27 de JIJOho últi;
mo, he P.gador
com as honras de Capitão,
c, não Quartel J.\.frstre
com as honras de Capitão,
como foi declarado na Ordem do E er.
cito N.: 2! de 19 de Julho proximo preteri to.
. Ontro sim e declara qllP o verdadeiro
nome do Alferes promo ..
vido para o 2." Batalhão Provisorio de Lisboa , na Ordem do Exer ..
dto N: 3G do corrente an 10, he José Anastaeio
MOJllcUCJ d

as

Brito.

=

Co.WI:

DR LTJ,lJI

RIIS.

=

Estlí conforme,

..

S'eerefaricJde Estado dos. Negocias da Guerra,
bro de 1836.

em 13 de Ouiu»

ORpEM DO EXERCITp:
Publica-se ao Exercito o seguinte

!A

.

DECRETO.
ttenclendo ao que Me representárão
os Addidos ás Inlcudencias
Militares,
que a esta classe passárâo
da de lnspectores Provisorioli
de Revistas,
em que fôrâo collocados por P.ortarias expedidas cm
Meu Real Nome: Sou Servida, Ampliando o artigo quinto do Decreto de vinte e cinco de Junho do corrente anno , Determinarque
os referidos Addidos , os quaes estiverem naquellas circumstancias
,
gozem da Graduaçâo
de Major,
conservada
pcla disposição do
mestno artigo . aos Addidos que forno Inspectores
de Revistas effectivos,
visto -que a clausula provisoria com a qual os representantes servlraô, não deve concorrer pura-descerem
daquelle honorifico ; por quanto tal clausula somente foi motivada na particular c ircumstancin de se achar j{t extinct a de direito; pelo Decreto ~e
vinte e seis de Junho de. mil oitocentos e- trinta e-tres , a Repartição a que pertencêrâo os cx-Tnspectores Provi.sorios de Revistas.
O Conde de Lumiares,
.Ministro, e Secretario de Estado dos Ne ..
gocios da Guerra,
e Presidente do Conselho de Ministros o tenha.
assim entendido,
e faça executar, Palacio
das Necessidades,
em.
vinte e seis de Setembro de mil oitocentos
trinta e.seis. = RAINHA, = Üonde de Lumiares,
Por Decreto de 12 do corrente mer..

Corpo do Estado Maior do Exercito,
Major,
o Major do Regimento
de CavalJaria
N,· 6, Albino Pi..
menta de Aguiar, continuando
no exercicio que tem.
Addidc. á Repartição do Qunrtel Mestre General do Corpo do Exercito Auxiliar á I1espnnha,
o Alferes do Regimento
de Infanteria N: 9. Luiz Manoel Teixeira Guimari\es.
J!txonerado da Comrni~são cm que está de Addido ÍL sobreditu Repartiçâo , o Tenente do Regimento de lnfanlcria
Na" 9, Manoel
. Cezario Corrêa, por seu máo estado de saude,
;
Regimento de Infanteria
9.
Tenente, o Tenente do llegiOlento de-Enfantcela No' 18, Antonio
Manoel de Migueis.

lv.

Regimento

de Infanteria

N. 10.

Tenentes,
o Tel)enl~ de Infanteria
com exercício de Ajudante do
}.O Batalh
.
Movei da Beira-Alta,
Fredetico Augusto
da Camara
Tenente que se acha fazendo serviço nOr
~ N,· ô 7 J~cintho de I"reitas .Aragaõ,

(2 )
Regimenlo

de Infanleria

N.· 18.

,

'l~enente, o Tenente do Exercito,
que servio no extincto ~ •• .Bata.
lhâo Nacional Fixo do Porto. João de Castro Meneí!es Pitta,
Demittido do Serviço,
pelo requerer allegando
motivos attendiveis, o Alfer,s do Regimento
de Infanterla
.0 3,
José Maria.Mendes Dinlz.

-*---

PORTARIA.
Manda a RAI~HA pela Secretaria de Estado dos Negocias da
Guerra,
que oBrigadeiro , Barão do Valle seja exonerado do Commando interino do Exercito Auxiliar,
por assim o haver pedido, em
consequencia do máo estado de sua saude ; Dando-se a Mesma Augusta Senhora por muito satisfeita com o bom Serviço do referido
Brigadeiro naquelle Cornmando,
Pulado
das Necessidades,
12 de
Outubro de 1836. = Con(Ú de Lumiare«,
_
Por Portaria de.1~ do ccwren#e ~~.
'EuCf1uega:do interinamente
do 'Com mando do Corpo de Exercito
Auxilia;
á llespallha,
o Brigadeiro Visconde das Antas, Commandante da 1.&Ooluuma do mesmo Corpo de Exercito.

-:jI<---

Sua M-agéslade a RA I NJIA ,Ordena ,que os Omcj~es abaixo deélarados passem a servir no Corpo de Exercite do Sul. no exercicio -que a cadaúm vai designado.
Commnlldante
do Corpo de Exercito do Sul, O Brigadeiro,
Barão
dn BomÍ1cn.
Ajllda-Dtes de Ordens, o Tenente Ajudante do Regimento de Tnfanteria N: 101 José Maria Leopoldiuo de Sampayo,
e o Tenente
do Regimento de Cavallaria N" 2, José Bento Valdez.
Chefe de Estado Maior,
o Coronel do Regi monto de Caçadores,.
N," 4, Barão de Leiria, que actualmente
se acha, no mesmo emprego , no Exercito A nxiriar á Hespanha,
Commundante
de Ca vallaria , o Brigadeiro G raduade , Durão de

Villar.
·OhE'fe da Repartição

°

de Saude ,
Cirurgiâo ,do Exercito, Libanio
Constantino
Alves do Valle •
•E~carregai::lo Cio forueeimeeto , o' Comruiseario '\V nceeláo José de
.Andfil<le.
Ordena outrosim o. ]\lesma ,\ ugusta Seuhora:
1.0 ,q\le-os Offi.
ciaes acima indicados se apeesenteui iusmediatasicnte
110 General,
-Camn1andallle
90 Corpo <de Ex;ereito do Sul em Beja: ~.. que QS
ditos Officiaes seJão cOIl~iderados em CommissilO. IJllcln a qUifl vol ..
tl\tM aos logares, que dantfils' oc~\\pa\lào. ;:;::;:
.E:I)~
LU1IUAR.ES.

y,

',I~

(),l>ircclor .==r,

Secretaria

de Estado

cn» 17 ele Cutu-.

dos Negocio» da Guerra,
bro de 18iHi.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

1\i,-I'

ao Eaercito

a srgtânte

PORTARIA.

= ~.'

da Guerra.
= Dirccçâo
Militar.
Repartiçâo,
Na conformidade
do que se acha expresso
no Ar t igo ~egundo
do
Decreto dc<r.l5 deJullhoullirno:
Manda Suu Mngcstnde e HAINHA,
qu(> na conte bihdade dos Corpos d,! Exercito
r na Intendenc
in Militar da Extremndura
, e na Heparuçào
Provisional
de Liquidações
se observem as Insuucçôes
, que baixâo com a presente Portn rin ,
e declaradas
nos tres Arugo,
seguintcs , que lhe servcru.de
addita[nisterio

mento,

A Iutendencin
~1iJitl\r da Extremudurs
nos, lIue lhe bUO IIlCtllllVido'
desde o ) ."
)(>1(,.

vvnciu.uo

A HetMI:':~O
dJS fulha. ,I"

tos rl'lnli\os
Plovi~lonal

ao corrente

começará.

de

Agosto

a fazer os abcproxirno futuro,

IIlC;IJ.

de Liqui.Iaçôes
continuará
o,pro<.'csso
\t'flci!lJl'llloS
dos Ofbciues dos Co rpos do EX('rcito,
ate (I"e SI' rI',lhl>!-Ieça
a regulnridade
das Hevi las,
8S qUDes facili_
te.u U l l(.' (' 'Hào dos §~. 4.·, 7. o , e 10: do Ari igo primei ro das mesmas la~trllç(1I!~,
~)(·Io que respeua
ás ditas rc lcções de vt(]cimenlos
do! :-',oIdo,. A ~ bre ht a Hf'IJurlição
scr prevenida.
em tempo comJ»'II'III" ]J" r fi a ',I;'I1E'I. ~ () dr, referido abo no •
.\ De.(" .}, da l Xtll ct .. Coutador ia FI~C a J, junta
110 Exercito
AUJdllaf
• HC~pid Il11, c ouuuunrú
a fazer I) processo relativo
aos
'\'I'n('IOI !III ti tlu u.e-uio
Ex( rrll!, ; ficulldo até nova determiflll~'ão de)wnJl'nte
dll Hepartlção
PIMioional
de Liljuld,çõcs,
da mesma f6rI1JH (rUl
Illl: agora
d('f!(>r!<Jia dd extlnctll COllladoria
Fifcal.
.1\ Id, nuu. lll.trllr~il(:s,
quP flozun palie integrdnle
da presente
J'OrliHW,
"ào (H,:;ign das por ,Mali 001 Allello
Coll'~'o,
Intendente
1\1 llil .•r , Chefe. da Hl'p rtição da Contabilidade,
Adjunto ao M inis.
tCI io Ja Uuefl a. p(l(~O da. Ntecssidlld( 5, em 27 de Julho
de 1836.
= D.2t7ttr. da l'uct:iTiJ.
á

-

man!lfqas obsereor, pela pOf·taria desta mesma data ~
n8' Serviço da Administraçâo Mililar.
ARTIGO 1:
Da Contabilidade dos Corpos do EXf1'cito, eSllas Revistas mensaes.
lnstrucçóes

1:

Serão legalisudos

em Revistas

fliencs

*

os eeguintes

yencime.n.

totldos Corpos do: Exercito: Soldos , Pret.,
Pâo., Etape,
Forragen~, Az!!ite, Lenha, e A-lassas para Cavallaria.
As 'Mo6tras passarse-hâo todos os meses , easllelaçOOs não podem envolver outro perfodo muis do ,que o do mes a que respeiiâo ; todavia pôde ser incluldo na .ultimu 'Mostra qualquer vencimento,
que por motivo legitimo se tenha deixado de a bonar nas, precedentes,
quando o abóno esteja autorizado
nas,Ordentl vigente ••
,~.. As Companhias
forrnaráõ Rell1ções mcnsnes , em duplicado,
para homens, e vencimentos,
segundo o methodo até aqui seguido '
,J)verbando-se na columna respectiva as ulteraçôes , que tanlo os Of.
'-{Iciaes, c.orno as praças do pret houverem tillo no decurso do mez ,
.a que a MO:ltra respeitar.
Nessa colurnna &0 escreveráô unicamente
8S verbas quo influirem
na alteração do vencimento
da pruço, visto que nesse logar SlLO inutcis outras , que não lenllão aquella inlluencill. Tambom se formaráõ Helações de Mostra l)ora cavallos,
se",gundo o Modelo N,· ~ da •. Instrucçôea de ~l de Outubro de 133:>;
,declarando-se
na casa de FORageni o numero das. rações v<:ncida_,
. cm logar da sua importancia , e na columna immediata a totalidacio das Massa6 na ".azia de 2!2 lU por dia, como determina a Uegulação de·11. de- Ab&il de Mlb.
3.0
Od DOllUmltIlH>s -acima ditos lerão entregue. pelos Commandantes de Ooqrpanl ia, a.o. QJljc.i,I·,Membro da Adminiitração
Mili'tar encarr~aIldofda
Re,iíl~ •• '"
4. o O (Àr mándlQtle do Corpo entregará ao referido Mí'mbro
(.nJe,m do ma"!)a,
Moitra, euJação de não comparect'nlel)
08 Documentoi .sego iMes-: 1.° Ue6tHta dOI vencimentos dQS OOciae. ( em
_duplicauo)
c.onforme o Modç.lo 'N.· 6 dai Initlucções
de !1 de
Outubro de I03b:
~ •• llesu'la de vencimento de Ma&la. para praças m<UlladM, -conforme o Mooelo N.' 8 da. dilal IlIltrucçÕt>l.
b.' O Membro da Administração
Militar, que for encarr~m,
. da rRevhta, pnlsa.la.há. com o CQrpo fotmado pelo modo até agora estabelecido,
passando depois..em seguimento ..a cOf)ferir as Ihtu
"com o Livro do Registo,geral,
e.com os daSCoJUpllnhias, eXAminan, ';0, se as vel 006 eScr;Plas no,Livro Meftre estão em harmonia com
os documentos em que se autorizi\o. AI Re-vi,tlll dividem-ae porago.:1a uniCJlllIl.enteJe,m duas parles: 1.. de.verificação : i.a de liquidação.
,O,primeir.o probe
_be1feilo nO,local em,:qll-e o Corpo tivn o seu
,Q;"lIllcl, sendo.'l1te~nles
o.ComO)andanle.a~le,
e,OI Omciaes
que
f

o

~.'C'otnm.agdnl'lI!taf ·,COm·patlbjQ8: o ,~egundo .no dó

leiaI Membro da

Ad.minielragà.o'M.ilitllr,
que tiver.pallado a MOI ra. Não sendoporém possivel q,uc ('stes Ell1pt.godo8 paucm no primeiro de cada rnC;'1!
toda. ".Mo tras dos Corpbs, que paf' esse fim lhes tiverem sldodis,trjbuidos,
~ CommlPndanle do ó Corpo entregar.lhes.há no acto d"
ne~j~la,além do&dpcUlIlenlol declarados DO~: 4:, .uma no a por

( !t')'
elle &$signada das alleraçõe" que ai praça. tiverem' tidá depois <fõ env
cerramento das respectlvas li~llU de Cornpe nhia, atéao dia precedeut-t!úquelle em que a Hevista se verificar. R.te documento,
naõ tendo relação com a Mostra .ern que he npresentndo , e sim com a se-'
gumte , setá opportunamente
unido aos papeiJ;:'colI'cernelltes
a esta
.Mostra com que tem relaçaõ.
&." O Commandante
do Corpo' deverá 8nti&fúzer com amaior
promptiduô á reforma dos documentos, que para isso lhe forem enviados pelo Encarregado
da H.evi-sta, ordenando R sua breve factu->
ra , .ou determinando todo que-a bem do serviço lhe for requisitado
pelct' dito Encarregado.
77 Autorizados que sej3õ·· 06 documentos declarados
no artigo
4:, o Membro da Administraçaà< Di enviará ao Minist('fio da Guerra, para serem transmiuidos
á Intendencia M ilitar da Extremaduta,
onde será posto o Sêllo na Relaçaõ- do ,encimento dos Officiaes depois de registada,
e dalí remeuida ao Commandnntc
do respectivo
Corpo para servir.de titulo ao pagamento.
8.° 0, Commandaotes dos Corpos sacaráõ das Po.gadorias Mi.
lhares o Pret de cada quinzena pela fórma determinada
na Portaria
de 14 de Maio de 1836, publicada na -Ordem do Exercito
N." 4.
do mesmo mez; tendo attençaõ ás resultas geraes de cada Mostra.,
para se evitar a rllltituiçaõ ordenada na mesma Portartao
9~· Resultas, conforme o Modelo N·,· 8, para .Azeite, e Lenha
de cada mez, seraõ enviados pelos CommllJrdant"s.
dos Corpo. á
lotcndencia
Müitar da Extremadura
no fim do mu .antErior ao vencimento,
para serem processadas a tétnpo- dessa-. i'll'POttancia sêr recebida por adiantamento
logo no principio dO càde
z.
H}.o As resultas de vencimento,
que 'Segundar f,,,* determinado
no §.•-7·, e 9\ baõ-de sêr relDeUidas li InlcndeDcia Militar de Ex- .
t.remadura·, seraõ alí registadas;
e depoIs enviadas ao Corpo ns resulta. pertcncentea a Azeite, Lenha, e Massas para. praças montadns,
ppra o re.peclivo Commandante
entregar ao Conselllo de
Administfaçaõ,
o qual será reunido para e~se fIm.
11.· O Membro <Ia Adminiltreçeo
Mililar encarr.,adoda Re-,is,"" examina"í
no ado dA Mostra .aI contai memael do COftle-lho de· Admini~lra).õ.
,l~.o
Logo que o Conselho receber as resultas, de ~ue acima se
trac1a, Ee dara entrada denas nO' Mem01'andum (Modelo
N.o 14:
dai lnfttrucções de iI -de Outubro de 1836). As resultas seraô enlrc- .
g.uei pelo Conselho á peuoa encarregada
do rec\ biOlenlo; e logo
que este tenba logar, far-se.ha ·no dito Memorall4ufl1
8 decIeroçaõ.
~-a data da recepçaõ, ficando na Càixa a. re uh" b"õ pagas.
13.· Para os artigos da Administraçaõ do Coo dllo baHrá desde já. 95 Livro. auxiliares ieguiotel, delermio adóa
Instrwcsõet-

-

~ ~

n~.

do 21 de Olllllllrod\l HI8:l, Qsnhar: N," ]6, para Rancho, Lonha ,
c A ?,CiIO: i~, p'H"
!\'I.H as por praças montadas,
14,." AIt~rn ne,te; Lil'r03 hn verá IIIH Dinr io (Modelo ~ .• 23) e
11m Livro de C)llla~
gerae.
(Modelo N." 2t).
'
15.0 O, r cccbi.ne n tos cffecluados pelo Conselho seraõ accusatios no Mernorondnm
N.· I'L
16:
Ha ver um Upgi,,[o de deliberações (Modelo
n." 26), no
qual seraõ l.mçndns o, Actas do Con selho ; ú. ajustes feitos com fornccedores ; as medida, t o mndus pora nrrem a t açaõ, e compra de gt~neros ; a. despesas , e recebimentos
effectua dos; c lodos os actos do
Conselho relativos a decisões da Administrnçaõ.
]7."
Todo o rec ebimen lo ou despesa selá lançndo no Diario
á

N" 2:3.
JS.·
19.·

O. rccebiment os sernô
A~ despesas

seraõ

lançados pelo Mernorandum N: H..
nutor iandas pelo Livro de deliberaçol!s

N;o 2ft
~O.· O Con;elho assistirá 8 todas as operações em flue entrarem
despcsns da Cai a; e nesse acto seraô postas as coo venien tes verbas
no Din rio , e no registo de deliberações.
~I.. O Thesoureiro , e o Secretario
seraô encarregados
da escripturnçaô do Conselho, que será feita na Cesn das Sessões.
2~"
O Archi\'o do Conselho estará Q cargo do Thesoureiro.
23."' 'Pelas notas do Diario N" ll4 se fará a escripturuçaõ
dos
Livros auxiliares N;" 16, c 2'2.
t!4.0 Alem das Sessôes eXlraordinariasqueforemprecisas,
o Con •
. selho se reunirá
no dia 1" de cada mez para examinar
as contos do
mez dccorrido , em cujn occasiaô se fechará cada uma das contas
monsaos nos Livros auxiliares (como se vê no Modelo N.o lá), deixando-se apurado o Saldo para o seguinte rnez,
2~.o Acabada esta operaçaõ, o Thesoureiro, e o Secretario do Conselho passaráô a extrahir d08 Livros auxiliares a conto geral de mez
decorrido,
que será lançnda no Livro N" 24, c será 3ubrnetlidn 00
exarne do Membro da Administraçaõ
Militar encarregado
da Revista mensal.
~6.0 Na occllsiaõ da Revista o Encarregado della verificará todas
as contas pnrlicularc. do mez antecedente,
alé chegar á conta gt·.
tal N.· 24, a qual, estando conforme, será assignada por eHe, " pelo
Conselho.
27..
Do Saldo desta u1tima conta se extra'hidl nota, que será entregue depois da veriflcaçao 00 Encanegado
da Revista.
~8"
O Conselho ob~ervan\ o que se acba prescripto a respeito
das SUQS funcções noartigo 29 dos Instrucções d" 21 de Outubro de
183á •
0
.fl9.
O Conselho de A<.1ministraçaõ ter
a seu cargo o ~xa$De

a

( :> )
d:h contas do Hospital

Regimental,

_-

"

c adu.inlstrarú

as McmH para

pla~85 montadas
pelo 111030 até aqui sog u.do nos Corpos de ÜuvalIar in : as contas destas Massas entra áõ no Livro auxiliar
I .. ~2;
mas IIS contas do Iloipiroil
J{('gimenlal cou tinuarúô
a sêr escripturadas como até agora , sendo comtudo
exa uriuadas na l{evista mensal

como ai mais contas.

ARTIGO

n.

Do Serviço da Lnterulcncia Jflililar da Extremadura.
1." Compelirá
por agor a a esta Lntendonc ia o regi.lo dos venci.
mentes
It'galisndos
pelos E'ncarreg,.dos
das Hevislas
aos Corpos do
Exercito
, existentes
no Continente do Reino , e o abono de Soldos,
Gratificaçôes , Prets , Prestaçôes , e outros vencimentos,
e despesas
relativas a indivíduos
n3'Õ pertencentes
a Corpos
nrr eg imentados
, 011

pertencentes
a Estabelecimentos
Militares nas Provlncies da Extremadura,
e Beira Baixa.
2:
O registo da despesa legnlisada na. Revistas mensaes do.
Cl1rpos,
p os abonos de Lenha , e Azeite,
será feito em um Livro conf"rme o Modela) A, pelas resultas de que tr.rctu o~. 4·, e 9.° do arti~o 1.., queseraõcllviaJIl&
á lntcndencia
Militar;
89 primeiras pelo
l\·llnisll'r1o da Guerra,
e 8S outras pelos Commandantes
do! Corpo s, Do referido Livro e extrahirá
a parle competente
da conta.
mensal do. abonos
(Modelo
N.· 42) determinada
n89 Instrucções
de 2l

de Outubro

de ] 83;;.

3: O abono de vencimentos aos Olliciaes, e Empregados
Civis
pt>r!t·nlt's á ExtrellJaulIra,
e Beira
Baixa,
será feito por meio
de titules individuaes
de seus vccimentos
mcnsaes
conforme o Mo.delo B.
4.° O. tit ulos pertencentes
a pessoas empregadas sob a Direcçaô ,
ou Commando
de um Chefe, tevaráõ o = Vi~to
uesse Chefe:
todos os oul ros, ex( epto os Gcneraes, scrúõ rubricados Jlelo Govuador Milll<lr da Província.
[) ° C.IJ I Ollieial M"ltar, ou Empr('gado Citil terá assentament·) de pr.lça na J ntend('ncia, para nclte se lhe averbarem
os s('us compet,I.l<-o \cllriU,plllos.
O~ assenlam('ntos f1H·~f,·haõ Ee~undo () Modelo
N • 39 d,l' 11l~lrucçõe. de ~l ele Oulllhro
de 18:15, wpprimida
unica.
11I('OlP D r.I~1 eln qlle tr.lrt,1 da tipre~l"lIlllçÜO na Hevistn da lnlendf'o.
(ia; \Ii-10 ,.forinaô, q'l"da no objrcto de que ~r tmcla,
(' eicre\'endo.se
n .. ('olutnna
d,ls ob.rrv:lções o seguinte. = Por virtude da Guia extr.d,idu 0,1 Ill'pnrtiçuõ Pruvi,ional de Liquidoçô('s
~e formou este aEH'nln'lIl'nto
pro,i~orio de praça,
para o illtert·.sndo continuar
a &er
Ólollnado dos "('ncimentos,
que de direito lhe CúmpetirplII,
desde tal
mez em dian!*! ; vioto vir ahonodo
pela nH'SllIa 1{eparlição olé
till = t:.ta vCiba I:wçlldu por virtude de UIII titulo dimanado
de ou-

=

3

(6 )
tra Repartiçaô
, e que serve de base á continuaçaô
do abono
dos
vencimentos
dos ditos Officiaes , deve sêr autorizada
com a rúbrica
do Intendente
Mílitar;
e no seu impedimento,
daquelle que exercer
35 suas funcções.
A' medida que se forem averbando
as guias,
nurnerar-ae-huõ , referindo-se a verba ao masso em que ficaõ collocadas,
Os assentamentos feitos do modo referido scraõ organisados
em tantos Livros quantas as Classes seguintes.
1.a Estado Maior General.
2.& Estado Maior de Engenharia.
3.a Estado l\{.nior de Artilheria.
4.a Governos
Militares de Provincias
, com dlstincçaô
de ca ..

daúm,
b.a Estado Maiur de Praças, e Fortalezas,
com distincçaõ de
eadaúm.
•
6:
Supremo Tribunal
de Justiçn
Militar
7.& Auditores.
8." Officines , e Empregados
Civís com exercício na Secreta.·
ria de Estado dos Neg ocios da Guerra.
Ditos no Arsenal do Exercito.
lo.a Ditos no Arsenal das Obras Militares.
H," .Ditos na Dirccçuô das Fabricas
da Polvoru,
12.~ Ditos ni> A cade min da For tiúcaçiio,
13.a Ditos no Collegio Militar.
]1.: Ditos no Archivo
Militar.
lf>.a Ditos na J ntcndencia
Militar.
Iü," Dilos Empregados
Civís da Pogodoria
Militar
da n x Ire-

9: .

madura.
17:

Ditos do Cornmissarindo.
Dito. da Repnr tiçnô Pro\··isionnl de Liquidações.
19. Olficiaes Emprcgcdcs
na Escola Veter iuur iu.
!tO. a Olnciaeb Gcueracs sem em prego.
Ql.a Oâiciacs
«m Conunissôcs,
cornprehcndido o Corpo Tdc~.
{{,ofiro, Guarda-Barreiras
, Suude do Excrcuo 2 Escola Gymnastica , e Depo-itos,
2~." Oíllciaes Superiores
sem emprego.
~3" C.lpil(ICS, (' Subalternos sem emprego,
6:
O. utulos , do que trucl a o §: :3:, belO,') processados na
l,nt~ndencia
'l\lililltar
pela fôrma
tl('11HH\olrdJu
IJO i\Jouclo
H.
D,~pois do IHOCe,s') f.:ilo serlltí ('o~tad(J, os rel'el'ldos titul(ls, e ('nlrl'~
gue,; a qUlllll p.:rtenccr,
flcan,jo ü. la!ij('s na lOlcnderll:ia,
)lal'll terem
o destina qu.: a~.:liJ(o .e (h~c!ar.l. O. rcf<!lÍdos titulos scr\'irúõ pilr~
cada Odidill reCCOl'r d.l PoC:adoria
o respectivo vPllc;llIenlo.
7:
As praças de I'I't;l, ~ FaLlt!iro. do> Ar.cfl(JC3, c Fortalcz,)&
serúõ abOludas lo jJ~ tU (l"illz"Iln~,
!for lIloio de rcl(j~uc3 de venci ..

la.·
a

( '7 ')
menta,
em dn pi icado,
assignildas pejos r n; r(l~1ores t 011 Governadores respectivos.
Estlls relações scraõ notadas
pela suu im port n ncia
no Begisto diario competente , corno se observa
nft l\lcdclo C.
8,·
Um dos exerup la rcs dos sobrcdit as rel açôes H'I;l averbado
no Iur , eom deelnraçaó da quantia por extenso , assig nada pelo 1\lcmbro Encarregado
do proces,o,
c sel la dn COIIl o Sêllo do Intondencia para servir de titulo 00 pagumento
, e outro exemplar
ficani no
Archivo da Jntcndcncle .
9:
As relaçôes de despesa de expediente,
depois ele autorizadas pelo Minister io da Guerra,
scraô avcrbadas , e selladas pela formo determinada
no artigo antecedente;
e depois de registadas 110 diaTio competente
, corno está indicado
110 Modelo
C, ser a entregues a quem pertencer , para effectua r o recebimento
da sua impor tancio. As despesas de expediente,
cuja impor tn nc ia se ache estabelccid a para os Governos Mil irares de Pcovincia,obtenÍ:Õ
o fHOCCS50 '9 rdcnado , seru dependencia
de Ordem. do Minislcrio.
'
lO,·
Os titules para recebimento
dai Pre;;taçõe:! mensaes est abelecidus para o ColI~lo
Militar,
e Fabricas da Polv()fa,
sernô processados pejo modo acima prescr ipto ,sem dependencin
da e ppr ova.çaô renovada do l\Iinisl.erio;
havendo paraestes
abonos uma dassJfieaçaô especial no Livro dos mais registos.
U:
Pelos lafõrs separados dos t itulos de vencimento
se rl'gistará diariamente
a despesa deste genero processada
no dia antecedeute, depois do que seraõ os talões enviados logo ao Pagador
Militar
da Extremadura,
para serem combinados
com os titulas na occaxlâe
do pagamento.
12: Os Registos seraõ feitos em um Livro para o .processo dos
vencimentos
relativos ao anno cconomico,
que principia
no
de
Julho de 183-6, e n'outro Livro pelo quo reêpcita ao ollno eeonomlco, que finda em 30 de Junho;
por ser a e.las duas épocas q~ lie
refere o processo illcum bido, por óra, á lntendencia
da l~xlrelllldura.
13. ° elida Livro dos sobreditos Rcgiiitos será escri pturado , conforme o Modelo C, e dividido nas Classes declaradas
nos §§. D.o,
7.°, .9.°, elO.", com distincçii.o de cndoúm dos Governbs Militares,
e Estados Mlliore~ dp Praças,
e Fortalezas,
COIIIO está iodiclldo
no.
Classificação
do §. ó.·
14.· O assentamento
de praça de cada Officialserá
abt'rlo na.
lntendencia
Militar
ti vista de guias individuaes passadas na Re.
parliçào
PJ().visional de Liquidações,
que sertlo unidas á Intendenô

1:

Cla.

Ió.o Os abonos do! ven~i,?1entos, n,ão cOll'lprehendidos
nas pr4!senInstrucçoes,
conlil\uarao
a ser feitos pela Repnrti",ül'J Provisip.
nal de Liquidações olé nova delerminnção.

ti!l

'!loi

( 8 ') .
16.~, O~ Regist.es dos abonos determinados-nos ~~. 2: , 7.· t 9: ~-,
lO.? "e 12~o das presentes Instrucções serviráô na Íntendencia
A2ilitaro da .Extremadura , para se formàrem as contas mensaes , confor-.
me -o M.Qdelo N..o 42, as quaes seraô enviadas ao Minislerio da
Guerra .até ao dia l~ 'de cada mez, Não se comprehenderáõ
por óra
nestas. contas, senão os ,encimentos
de cujos abonos tractâo a8 presentes Instrucçôes-; e por isso as contas N. o 42 seraõ duas em. cada
mez: uma relativa ao anno económico que. finda em 30 de Junho de
1836, e outra relativa ao anno eeonomico que principia no 1.- de.
1ulho do mesmo anno.

ARTIGO
Do Seroiço da Pagadoria

3',da Exlremad",ra-.

'1.° A P'agadoria continuará
a regular-se pe.lal lris\rueçõet de'
14 .de Maio de 1836, e ParLaria da mesma data, publicada na Ore '
dem do Eurcito N." 4.
~.o
Continuará
a fazer os pagamentos
pelo. processo d. Repar .. ti'Ção Provisional de Liquldações , a respeito dos vencimentos
cuja
ÍlScalisação não compete á Intendencia
Militar.
.
3. o Os talões, pertencentes
aos titurol de vencimentos pes.oan,
que a Intendencia deve remeuer á Pagadoria, ieraô ela ••ificados pe- la ordem diaria do II~Uprece .. o. At, vista,doi titulos , que accusão .
na verba o dia em que fõrâl1 ,nolados ,se buscará o talão competen-tê para combiJJarh~,'Q -o litulo t o qual sômente lerá pago, quando
e!teja conform 'Qépoili.Qo pagatdcnto
cada um dOI lalões será pe-'
gado no titulo te,;'peélHo, e 8i9irn t&rnõ el\e6 documenlot o dedino .
de quaesque.r outro,
"de~pesa do Pagador.
4.- O. mais 4~~~en~A
autotindolpela Intendenda &6mente. '
Séraõ paglls, quanao 'rôrew apreaealado8 com a noLa, • sêUo que flca~
d~lerm.inado.

ARTIGO 41
Do Ser'Viço_..dós.Nlembro$ da Adminislraçâo
do. das Revistas.

Milita,.., encQrroega.....

1.·' Cada Membro· da Adrn1niltração, nomeado par. panar a.
Revistas, será encarregado da liquidação dos vencimentos de um de-',
terminado número de Corpos,
e obaervaráo
que se segue. '
~.- No exame qol' conlR~ de cada Corpo executará o -que detetrninão as Jlre .. ~té ndrucç'ões.
.
3,· l"éilà a U9~iqRi~ de cada .Mflatra envi-ará 80 Mlnislllrio da
Guerra as relaçoet de 'Mostra origínaoa uomp'nhadaa
da ~oaLa. car

.( 9 )

,

ae

-reníe
que faUa '09' 6.' àa'Portoriã
de 14 de :Moio do corrente
anno , inserta na Ordem Geral ao Exercito N. o 4, pára effeito ct..
qual se lhe d~rá em teq>po a nota das quantias' recebidas pelos.Ccrpo. nal dilas Pagadoria!!. Essas contas devem' tambem ler auignlldu pelos Commandantes
dOI Corpos,
viuo que ellal subsütuem 01
I)rcl. correntes , o. quaes se costumavâo extrohir, quando 01 dtnheiroe para elles crã!) sacados da. Pagadoria,
Militar".
por meio de
recibo. interino •• No Archivo a cargo 'do Ml'lllbro do J\dminiatnçii.o Milltor âcaniõ as llstOI duplicadas,
'l'm 11 preFença uns qunC8
:.le não pódem liquidar com exactidão ai contos das MMlro8 suecassi vos. As listas originaes, enviedas .ao ,l\1inisterio da Guerra,
serão
rubricadas pelos Addidos em todas as folhas de que 'forem ClHnpos..
, tas, e~cerrando.as do modo seguinte = "Ver.iflcada na quantia de ••
• • • • relll.

4. o Com os referidos documentos lerá tam bem enviada a declaJoção do Saldo existente na Caixa do' Conselho de cada Corpo, se..
· gundo o disposto l)ourtigol~7,
~O, e 1~1 das Instrucçôee de !tl da
, Outubro -de 183õ.

O.BSERVAÇ6ES.

.. 1

f\

Os nUrDeM'. que "na. prewcRt" b.truC;~~9
id4icão modelos sem
· rêtllrencia ~_I&Õ relativo. ás IObredltas .1D'tr~~&'i
de 'ii de Out" ..
t
c
bro de 183á.
J... r
'
Secretaria de Estado dOI Ne~ocio. da' {juehnur, em '1,7 de ·Jtllho
(JI!! 1836. = Manoel Alberto Colaço = I nleN~ ( :fe' M ilitar , Chefe
da Repartição da Contabilidade do Ministerio da Guerra •
"J'

·Licenfas concM.iáa, por

.-

de mole.tia
,incl'icados.

1I&Oti."O

aOIl

C'jjiciaes abaixo

B'm Súa40 de 28 de Julho 'Ultimo.
de Infanteria
N.··ô, Antonio Velosa
CasteJlo-Branco
dous meus para «uer uso de area de campo.
Em &saoo de 18 de Ago.to ultimo.
Ao Capitão do Regimento de CavaUaria N: 6, João Cezario de
Oliveira,
~ssenta cliás para fazer uso de baDlio!! do mar.
o Comissatio,Pagaoor da e:xtincta Thetout'Arht GoraI das.'l'ropa ,
com exercicio na Jlcpartição Provisional d~ Liquidações,
João
Pedro Nolasco Xavier oe'Lemos
eIBritQ", cincoenta dias para
continuar
seu tractamento.
Em Se.são de 19 do dilo m~.
o .A ferel
imeoto de Infnnteria N.· 10, Francisco de Mi ..
randa e Mota,
trinta dias para continuar o leu lractameoto..

Ao Tenente do Regimento

( 10 )
Em SesS'Ío de 23 do dito mc« .
.Ao Alferes do ~.• Bntalhâo do Ucgimento
de lnfanteria 1
I~,
Manoel Teixeira Cardozo Sampaio,
quarenta dias para fazer uso
de agous sulfúreas, e depois de férrea s,
Em Sessâo de Q1, do dito 'I1U''L.
Ao Capitão do Regimento de Cavallaria
N.· 4" Manopl Doutel ,
cincoeuta
dias para tomar ha nhos do mar, e convalccer.
•
Em Ses.~v de 2á (lo dilo 'me'!..
Ao ~: Tenente do 2." Hc.Jimenlo de A rtilheria , .Torto CbrysostoJl)(J
de Abl'CII, trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Ao Capitão,
Adjunto ó. Reparüçâo
do Quartel
Me Ire General,
.B~lrào de Wiederhold , sessenta dias para fazer uso de Caldas
na sua origem, e banhos do mar.
Em SeSSlío de 29 do dito 'I1Ie~.
Ao ~fajor àddido- l\ Fortaleza. de Buarcos e Flgueiru ; Francisco
Jonquim de 'AittH'!idn, noventa dias para. se traet a r.
Ao Capitão do Regimento de J ufanteriu N." 6, JOflO Pereira Cabral, noventa dias para se tractar em ares parrios ,
Em Sessâo do 1.· de Setembro ulitmo,
Ao Alferes do Regunento
de Caçadores
N: ô, D. Jorge da Carnnra Leme, noventa dias para cnnvaleccr.
Em, Sessâo ele 6 do dito meg,.
Ao Alr. res ás ordens do Governador
Militar
,ln Mlld ra,
ose
Bettencourt
de Ai)reu, sessenta <lias para se tr.ictur •
., Em SesttaQ de 7 elo dito me'1..
Ao TenenteRJgimento
de Cavullurie ~:.J., João Couceir da Costa, sessenta dias para se tractor.'
Ao Capitão do Regimento. de Infanleria
N" B, Joaquim José Pedroso, quarenta dias para fazer uso de banhos.
Em SeSS(lO de a do dito mez,
Ao Tenente servindo 110 H('gimellto de l nfauteria 1'1•• IQ, J?rancisco de Figueiredo S rment I • st.'s~t'nt dias pura se tl'hctar.

r..

Em Sessáo de 9 cJo dito mc%.
Ao Alferes do Regimento
de lnfauleria
trinta dias para fazer uso de banhos

*

N: ô, Antonio
do mar.

CarJo

o,

Licença registat1a concedida (10 Ofjicial abaixo indicado.
Ao Tenente do Re8imonLode Cat;.ldores ~: f>, Ignacio Corrêa Guedes, noventa diàs. = C01óDK DE Lv1tu \.IUS.

(F-ertcnce á Ordem

Intcndencla

do

Exercito

No"

de 1336.)
1836.

Jlililal' da Ectrcmoduro,

(A).
Julho.

Registo dos cenoimenios legalisados aos Cor pos do Exercito nas reeisla: mensaes•

Mez do vencimento.

Soldos.

Gratifica-,1.-

+z-

çôcs,

-

=-

Massa por
praça a cuvallo,

~\zeite

:benha.

Preto

.

"

.

Total.
"

Corp os.

-Cav." x . ~.
JLo de Inf,

--

.

n

-:--------

--

--

O ia. da entr ada dos documentos
n esta lntendcncia,

Dia da sua
remessa para
o Corpo respectivo.
Observações.
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(C)

(Pertence á Ordem do Exercitei N.'

Arsenal do Exercito (ou tal Repartiçâo,

Estado Maior, etc.) Registo dos abonos feitos á sobredita
Repartição,
I
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Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra , em S!O de Oufttbro de 1886.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito

O

segttinte :.

H

DECRETO
..
ei por bem Nomear a Antonio José de Abreu para Cirurgião
Ajudante do Regimento de Cava llaria N," 4, por haver-Me apresentado certidóes
das habi l itaçôes para poder tirar carta de approvaçâo civíl , e achar-se habilitado
pelo exame militar;
devendo o
dito Antonio José de Abreu apresentar
a sua carta no praso deheis uiezes , da data do presente Decreto. O Conde de Lurniares ,
Presidente
do Conselho de Ministros,
e Secretario
de Estado dos:
Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar. Palacio das Neccssidades , em onze de Outubro de mil oitocentos e
trinta e seis.
RAIl lIA"
Coud« de Lumiares •.

=

=

PORTA lUAR.
Mini.terio· da Guerra. = Repartição
Central da Contabilidode.
Na conformidade
do que dispõe o Artigo' segundo in fine do De-·
creto de 21> de Junho ultimo; Manda Sua Mogestade a RAINHA
que as Ilevistas , e Liquidações
das contas dos Corpos do Exercito, incumbidas
reio Artigo sexto do mesmo Decreto aos dous Addidos ás lntcndencias'
1\'1 ilitares até ao tempo em q\le os referidos
Corpos fôriio pagos de pret por a ext incta Thesoururia Geral das
Tropas,
abrnnjào
mais o periodo decorrido
até fi m do mencionado uiez de J UII 110; devendo por" consegu inte as Hevistas. a que se
manda proc edcr , segundo o systerna das Instrucções de !!7 de Julho
seg ui nre , começarem
desde o 1.0 desse rnez em diaute , por rer
aquel le em que COUleçOIl o actuo 1 armo ec nomico . A Mesma A ug.llola SCllhora Determina que nestas operações se proced a do modo
divisório
já estabelecido
nas precedentes
ordens deste Ministcrio,
afim de se nâo confundirem
os contas da responsabil idade da extinc-.
ta Thesoura ria com ai que tem a seu cargo os act unes P ngadores
Militare,.
Nesta conformidade
Ordena Sua lUageslade que o Intendente Militar,
Chef~ da Repartição
Ce.ntraI de COlltabilida<1e expeça as ordens convenientes para o effecti vo , e pl'OHlpto cumprimen_
to desta Soberana Determinação.
Paço de Cintra , (i de Setembro de
1836.
Duque da Terceira
.Ministerio da Guerra, = Ropartiçâo Cenlral da Cóntubiliiwde~
= Manda. a RAINUA pela Secretaria de E ta do dO!'-.l'l'gociob d

=

=

( 2)
Gaer:sa declarar que os Addidos {IS Iutendoncias Militares,
Simão
Pedro Mauzoui,
João Cyri!o Machado J José Silverio Gomes, Pe-dro Rodrigues de Carvalho , José Romão de Abreu, Angelo Filippe Bessoni , e .1Q.aqHim JQ!)é Caldeira dos Reis y são aqueJles li qucm ,
segundo o De~rctl') do 26 de Setembro do C01"l"611tearmo, pertence
n. Graduação de Major, visto que anteriormente
a serem collocados
nas referido; Intcndeucias,
t'ôrào Inspectores Provi orios do Revislas ~ cujos Lugares exercêrâo
por virtude das Portarias
de 4 de Agos.
to de 18:12 j R de J ulho , e 4 de Agosto de 1834; 16 de Maio de
18:)ô ~ e 21 de J'llnh(» docorrente
a 1100 , Palaoio das Necessidades.
em 6 de Outubro de 1836. = Conde de Luniiares .
'.Minislerio
da Guerra.
1." Direcção.
4.a Repartição.
Tendo participndo
o Governador
Militar
da PlOvincia da Beira Baixa
fichar esta em socêgo , devido ao excessivo cuidado .•
~ sêlo do Ofücial que interinamente
R estava go\'ernando:
Manda
Sua Mngestadc a H.Al N l1 A manifestar ao Tenente Coronel do Regim1!l)~o de Cavalluriu
N" -3, Jos.é de Pina Freire da Fonseca , a
Sua satisfação, pelo bem qlle desempenhou as obrigações que lhe fo-.
Tão inherentes , durante o período em que lhe recahio isterinamen-r.$e o Governo Milit41r daquella Província.
Palacio das Necessidades, 13 de Outubro de 1836. = Conde de Lumiares •
Miuisterio da Gncrra.
= 1." Direcção.
Expediente dos Estrangeiros. = Manda a RAINHA
pela Secretaria
de Estado UOq
NcgociGS da Guerra , que Alois de Rola Dxioza ki , que na qualidadc d Capitr\o se acha addido ao Corpo do Estado .Maior de Ar.
-tilherlu,
passe a ser considerado
no mesmo Posto na ~.• -Secçâo
do Excrcito , c corno tal pago do respectivo soldo pela Estação
.eompetcnte , por IIltOJ.t'I' contracto,
e ser Emigrado
Polaco, Palacio das Necessidades.
em 14 -de Outubro
de 1636.
Conde de
Lumiarcr •

=

=

=

=

=

.

Qfflciaes

que sá:) mandados fa'Zel' sel't iço 1l0S Corpos que lhes "âo
designados.
1

em'

Portaria de 13 do cOt'1'enteme~.
_-o Q."Balalhão
do Reg'illlclllo deCaçadoresN:
·t.,oCapit1'lOdoJ.·
.Batalhão do mesmo Ite~imenlo,
Munoel l\1IHlins Taveira,
cuja
tõuude 1he nr\O pel'rnitte ag'ora cOlllinuar no serviço de Campanha,
1\0 Çl," Bntulh~o do H.egimento de Infanteria
N.o 18, Q Tenenle
cl~.Illtimtflria,
Frauci~co José Silvelro.
.l.

Por Portm'ia de l·L da á;l me~•
o Rcgimpnlo dI! C~vnllnlia N, o 1, O M ujor Graduado de Cavnl.
lurin,
Jo-é J~c mo de Qlslro,
Ol> Cnpitã
s dn me mil Arma ...

( 3 )
Franclsco Ifypolílo Bcrlamaque
Marrecos,
e -Davíd Simões de
Carvalho;
e o Tenente tarnbern da mesma Arma,
Antonio Dorão de Sá.
•
No Regimento de Cavallaria
N" 3, o Tenente de Cavnllnria , Antonio Pinto da Fonseca,
e o Alferes da mesma Arma, Alexandre
Pacs da Fonseca Saraiva.
No Regimento de Cavallaria N: 4, o Tenente de Cavallaria , Manoo] Godinho Trava sos Valdez.
No Regimento de Cnvallaria
N.- li, o Capitão deCavallaria,
Gregorio Tavares Pessoa de Amorim,
o 'J'enent
da mesma Arma,
J()~o de Sonsa Canavarro ; e o Alfercs tamLem da mesma A rma,
·Cados Godinho de Sã Cabral.
No Regimento de lnfanteria N: 6, o Capitão Graduado
de lnfanleria, Domingos Henrique Ayala.
No Regimento
de Infanteria
N.· 3, os Capitâos de Infuntcria ,
.10. é Ricardo Peilloto, c José Maria de Oliveira Presado;
e o
Alf, r s da me ma Arma, Antonio Pedro de Azevedo.
No Regimento dc Caçadores No" 6, .o Capitâo de Çaçadores , Fran'cisco José Pereira e Horta.
.
Por Poitâria de la do dito me:s.
'No 'Regimento de 'Cavallaria N.· 4, o Tenente dcCavalJ.aria,
A ntonio Fernandes.
No Uegimento
de CA\'ullnria N.' 6, O Tenente de Cnvallsr in ,
Diogo de Sá Castello Brauco ; e os Alferes da mesma Arma,
Antonio Luiz de Sonsa Pereira Sarnpayo , e Francisco Teixeira.
de Barros •
• .o Regi merno de Infanteria
N.· 1 ~ o Tenente de J uíautcria , Joã()
Antonio Martins •
.No Regimento
rle I nfauteria N: 4., 05 Tenentes de Infantcria ,
.Antonio José Salgado,
1\Jorl'inho Maria Hilton, José Paulo Durito Padilha ,. e Autouio
Pinto da Fonseca;
e os Alferes da.
mesma Arma,
Fraucisco
de r\ zevedo Hoballo 'I'aborda , José
• Lourenço Viunnn , ~ Manoel do Nascimento.
No Regimento de Infantcria
N: li, o Alferes de Infanterin , Vasco José Manoel Torres.
No Regirnf'llto
de Infauteria
~: 7. o Tenentes de Inlanteria
,
Amandio J6.(~ Lobo de Avila , José Machado <las Necessidades ,
(' Francisco Luiz Barboia Leite; e o Alferes da mesma Arma,
crmano José Angelo.
TO Hcgilll<'lItO de rllfanteria
! 1.. ° 9, o Capitão
de lnfanteria,
Bernardino Ah'c Cclcl!Jo.
No Regimento de Inf(lllter~a N: 18, o Alferes de lnfanleria,
YiCente Jo é B rges.
o ~'gjmenlo
Jufantcria
.~ 1!2, O~ apilrWs de lnfantena,

'I'homaz

Corr~

Leitão", e Antonio Fortunato Pinto de Meirelda mesma Arrua, João José Gonçalves Coutinho;
e os Alferes da referida Arma, Lourenço de Lacerda,
Carlos Ma ..
noel de Seixas j e Alexandre da Costa Leite.
No Regimento de Caçadores N.· ~, o Tenente de Caçadores,
Antonio Maria de Frias.
No Regiment.o de Caçadores N: 3'~ o Capitão de Infanteria,
JoséMaximo da Cunha.
No Regimento-de
Caçndorss N.o4, o Tenente de Caçadores,
Can ...
di do AlIgu~to de Oliveira Pimentel.
Exonerado
de fa"u!r serviço no Regimento
de Lnfanterla N: 7, o
Tenente Graduado,
João Gualberto Corrêa Corvo,
)"3; o Tenente

-jC<'--Determina

Sua Mngestade
a RA [NBA
duado , fiál âo de VilL..H, seja
valjnrin, do Corpo de Exercito
meado na Ordem do Exercito
Lienças

concedidas

que o Brigadeiro
Gra.
exonerado do Commnndo
da Ca-·
do Sul ~ para que havia sido noN" 39 de 13 do corrente mez,

---~-

por motivo de molcstia aoS: Officiacs abaixo
declarados.
Em ./;;;ess;;ode 30 de A~os'o tlltim~..
.
Âo Tenente do Rcglmento de Cavailnria
N" 1, Gregorie Caldeira Castello-Branco,
quarenta dias para fnzer uso de agoas thermaes,

.Em Sasâo ili! B 1. do dito me'!.
Ao Major da Fortaleza de Buarcos e Figueira,
Francisco de PauIa Caceres,
noventa dias para tomar banhos de Caldas da Rai··
nha , e do mar.
Em Sesdo de 9 me .. proximo passado.
Ao Tenente Coronel do ~.o Regimento de Art ilheria , Adriano Mauricio Guilherme Ferreri , trinta dias para tomar banhos do mar.
Ao Capitão do mesmo Regimento,
Diogo Kopke , trinta dias para
fazer uso de banhos do mar em Lisboa,
Ao Cirurgião Mór do referido Regímen lo, João A uto nio da Silva,
quarenta dias para se tractar.
Licenfà
Registada concedida ao Offleial abllixo indicado.
Ao Quartel Mestre do Regi.,tl(·llt(\ de Caçndores N.· [), Mancel José Lopes, permissfio para «ontinuar fi gooar os seis mczes de licença , concedida
pela Ordom elo EXl'fcito No- ]8 do corrente
a!l1Jo, e intt~rrompida por ha ver recolhido ao Corpo em consequcn(:Ia ela Ordem ~.o 30. = Co~mE DI~ LUll}.IRJ(S.
}~.,tú confurUle.

O Director.

=

.~cret.aria de, E.tQdo

dOI

Negocios, da Guerra;
bro de 1836. '

.

,

e,,, 24 de Outú:

~

,

,~

ORDEM D'O EXE.RCITO.
Publicáo-se' ao Exercitt:J os seguirdes;'
•

DECRETOS.

II

ei p(.r bem exonerar ao COllsel heiro do SlIprémo Con selho de'
Justiça,
Manol'l Duarte Leitfio do togar
de Juiz Helator
do SUá
premo Conselho de Justiça Militàr;
Dando-Me
por muito bem ser"ida peln mane ira com que exerceu esle log ar, ~ Secretario de
J:'~U1do dos Negocies da Guerra,
o' tenha assim eutcndido , e faça
executar,
Palacio das Necessitlades , em deseseis de Setembro
de
mil oitocentos e trinta e seis. = ltAIN HA.
'Conde de L'umiares.
ALtendcndo ao merccirnento , c mais partes que concorrem
em
l1uiz Uibeiro de Sousa Saraiva,
doMc~
Conselho,
f' Juiz
da Ue.
Iaçâo de Lisboa: Hei por bem. : pmêa~fQ'~\Ih
Relator do Supremo
Conselho de Justiça Militar ; ~en(;elldo oQ anJigllidade.
e ordenado
s6rnente lple lhe competirem
como Juizdaqu'ella
Relaçâo , á qual
fica pertencendo como eflectivo, O Seqretarip de Estado dos Negocios da. Guerra o tenha assim entendido,
e f~sa executar.
Palaeio
uns Necessidade,
em deseseis de Setembro de mil oitocentos e trin-ota e seis. = !tA lN1I1\. = Conde de LUl1liÓ1'~"
Hei por bem Nomear o'Brigadeiro,
Barão do Bom-fim, Vogal do'
Supremo COIl~IfIO de Justiça Militar.
O Secretario de Ebtadodos
Negoeios da Guerra,
O· tenha
assim entendido e faça executar, Palado das Neçessidades , em \lescseis de Seten bro de mil oitocentos
c trinta e seis.
HAINHA.
Conde de Lumiores,

=

.

..

=

=

'Por-Decreto de J4 'do-corrente mes:
Major nddido ao Estado Maior do Governo, e .Barra de .A vciro, o
Capitão d'o Regimento
de Jnfunteria
N.· 3, Alexandre de Ma4
gnlhãcs Coutinho,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo por urna Junta de Saude , e em attençâo aos anuos que conta
de Serviço.
Rcgi'TMnto de Injanteria
Tenente,

o Tenente

de Infanteria,

N? 2.

Antonio

Joaquim

de Moraes

Rezende.

Corpo de Veteranos da Provinda do' MinltO.
á 3.· Cómpanhia,
o Oapíti\o Quartel Mestre de [nfantena,
JOM Luiz de ~Iagalhães.

,Addido

.

, ('2)
nu conform idade 00 AJ I' arú, de 16 de Dezem bro de 1790
• o MajAr 40 lJ ltrarna r, A ntonio Ozorio da Fonseca,
'

'ncfQrmn.do

Durnittido do Servico , pelo requerer,
alegando motivos attendiveis,
o Oapellâo
do Hogiull!llto ele Cnçadorcs N." -:I-? Joao Caetano
GO!l1e:!.

.

Por Deore to de li'> do dilo me!!..
Bslq,.o Maio?' J(1. Praça de .A/?/lciJa.
, o !'.l.V Teuent«

Ajudante

de Artrlheriu

•

, .Jo1io José de Carvalho.

2" Uegjmenlo de Artilheria.
Capitão:> da
'I'homaz
Primeiros
Braz de

:l.a Batcnn Moutncla , o Capitâo
de Artilherra
, Muno'
do,; Santos.
Tenentes,
os Primeiros
Tenentes
de Arljlb ria, Jo~é
Lemos,
e José Estevão Coelho de, :Mag~)hii(;~.

, Regimento

de Coeallario N: 2.

Pícud\)r,'o
~." Sargento.
Jo~1O Henriques
Pereira.
Alferes, o Alferes do Rcgl mouto de Cavalluria N. o 1,' Geraldo
Branuica inp,

Jos~

Regimento 'de Cava.llari() N. 3.
Tenente,

o Tenente que cstá"fHZCIl~O serviço '10 mcsrrro Rcgj mcn, to) Gullherme
"Tavier de Và~conceUlls Corr&a.
Rcg·imtmto de ('.(tpal!m'üJ )V .. 4:
,Tenente,.
o Tenente que c~t.\ Iaaendoscrviço
110 mesmo ltegifilcn. to, J O:W José Cordel ro,

'BeémC1ito
'1',ql1('I)Lc, o Pri mçiro

Teucnte

Mas carenhas,

•

de jnJ'l1Ltc1'ia 'N. o 7.
de .t\rLilllcrin,

Joaquim

José Jnque

'

Regimento

de Infanteria

N:" 12,

Tcncnte , o Tenente, G\lC e~~á' f'HICII~\O Serviço 110 Regimento
de lnfnnteria
N: 2, Ayres Nçpuwol'CIlc)' de ,M~lIQ.
Alft;res, o Alferes de ] nfanh'ria
quc' cslú' fazclluo serviço no mcsmo
lteg'ímellto,
.\nlpnio
.Ipsd d,1 N<n'es Castanheira.

Regimento
Tencnle,
lo, Jo

o Tellente

qllc está

de Cara dores N. b.
fazclldo

serviço

no ~'salO

I egimen ..

é de Pina Cabral.

RCK>rJl.ad,H

na C'or.for:llid'ldc
do Alvaní de ]6 'de Dezembro llé
}791), o CólpiltlO de l\I'U'lhl:l'ia,
JorlQ Baptista Lopes Vl'llo~o, e
o Prill\ciro
TC'IlClltc da nW~llla Arma.
JOllO JOl>~ de J\IIO('jJn.
,Dellllllirlo (h Serviço,
pelo I'('quercr, allcgnlldo
rnolivq5 altCI)divci ,
o Tenente do ne,~~itOellt{) (lu Cnçat,lor s No" ~, Aflloni~
Augus •
. to d\! ~\llllCid(. (! Ca,lIQ,
ficando COIU fl' llollrus deste losto
('I
ali en(;ao ao, seus llOn~ ~Pfl'IÇO;.
J)e;llill.ldo
lI"S fvi(;Cl, p ,lo r 'C1IlCl'cr, allcgtl.lldo n1Qli.vos nllendiveis,
o ~\IC /,l" CJIIC ('.lA fql~l\d\ S rvj~,o no Rpg-iln~'lIto l1 InlurÜt'r'
!
1 .. l~, J,oa JldUl Jo"é das K'cvcs Caslll 11,t'Íril..

t .
fi,

Pôr' Det''I'elo de 19 ao dito mt~ •.
Regimento de Cavallan'(J N.· 5.
Tenente Grndundo , o Tcuente Graduado, qne se acha fazeni:iosersviço no dito Regimctlto.
Alferes"
lheiro

Antonio

Pedro

da Rocha.

Regimento de lnfanterin No" 1.
o Alferes do Regimento
cip. lnfanteriá N.o 9, luiz·){a

•.
de Lemos Mtdlo Vascooccl los.
Regimento
de .hifantel'ia
N: 2.
Major, o Mojor do Regimento de lnfuuteria N. a 7, :1\f nnoel Jere-. mias Pil;lo •.
Regimento
de Tnfontcria N," 4.'
Tcncnte , o Tenente de I nfa nt eria , Monoel Ferreira de Novacs •.
Regimento
de JI/fanleria
N: 6.
Teneute , o Tenente
do Ttegirnento
de Infantcrla
No" 4,0 Gustavo.
de AI moida Sousa e Sá.
Regimento
de (aradores N. 3.
a
CapittlO da B. Companhia
do 2.° lla la 111:10 , o Capitâo do Regimento de Caçadores N. o õ, José Joaquim Hharco,
Regimento de Coçadores N;" 4.
Capitão da 4,/ Compnnhia do Q.~ Batalhão,
o ÚlJlilão,
CJuc está
fazendo serviço 0'0 dito Hegimento,
nernardo Antonio l lharco,
°
H.egilllento de Yoltmlarios da Rainha.
Tenente "Coronef,
o Tenente
Coronel Gra duado , Manoel Anton io 1\1 endes,
, Estado ·~lm·or -da P1°aça de Peniche •
.Major da Praça,
o Major de Iufanterin , destinado a ter exercício
cm Praças de Guerra,
João l.:uiz Thornaz.
Peixoto

I

Ueformndos

na ~ollfórmiOllde d,o Alvnr6. de 16' de Dezembro de 1790,
o 1." Tenente de Art ilheria , encarregado
do laboralorio
do Trem
d:t Hhn dal\(ndcira,
_M,lIllias JOSI! dcSou~a;
01.° Tenente, ~ecrelurio do extincto Baralhão de ArtillH'rifl da nlesma lIhn. Joaquim Antonio do Nascimento;
os 'J'c.nCIlIC-sAjuoantes das <,xtinçláskfilícios
darefericla llha, Ayres de OrnellusLillhures,
cAntonio José Per'ira;
o Alferc5 Ajudrlllte
das rre~m8S t'xtincta_ .:Mi.
lícias, .João Luia de 1\ brell; e o A ireles Ajlldante
do Forte de
Thingo da mencionada
lIha. Feliciano Conêa Dromalld.

s.

POH't'A RIA.,
dI! Guerra.
1.& Oirecç·ão.
L" U('partiç50.
COllstando a Stla Moge tade a Ri\l~lIA,
que muitos Soldados
dos Rt>gimcntos de CavllJlaria,
se /leilão empregau()s
lI'oulro ~erviSO sem ser I) 'lue lhes corre ponde"! nas fileiras:
:Manda a MesDla
.I\ugu ta ~énhora, pela Bccrelaria. de' Estado dos t\cgorios
da Guc~Ia" 9ue o Bdgadciro B~rão de S.
I)sruc e:"l e:;~a Os DJois terlJll'
Mioi.t~rio

=

=

*~

=

nautcs ordens , para que

0.8

referidos Soldados

recolhâo

sem perda

de lernpo nos seus' cspoctlvos COTpÓS. Palacio
das Necessldadcs ,
.{) do Outubro de Hr.36. :±::: Concte d'tJ Lumiores,
Por l'o'diit'lct dt 28 ~e Setembro 'ultimo.
ü)mmnndante
do ] •• BlIlalhru) Nacional .Provisorio de Lisboa o
Coronel , .JOlW Carlos de Mo.rnei Palmciro , o. qual está no. exercicio. do commando deste Corpo desde aquelle dia ••
Por Portaria de 13 do corrente rnc:lS.
-Dimittido do Serviço, pelo. requerer, a llcgundo motivos attendiveis.,
o. Capill'lO do Batalhão.
Nacional
Fixo de Almada,
Antonio
Caetano. de Sousa Coelho Madureira.

Por Portorioe

de '14 do cJilo'1ncr.,

Exonerado
do. Commsndo
do. ,I:" Batalhüo
~adOllal Provisório
de
Lisboa,
o Coronel Jo.5.o. A ntonio de A Imeida,
Exonerado
do Co mm ando do. 2,° Batn lhâo Nacionnl Provisorio J
de Lisboa, o. Coronel Graduado
Ezequiel A ntonio de Figueiredo •
.por Portaria de 16 do dito mcz.
'Demi tl ido. do. Serviço , J)elo. req uerer o. A Iferes de Cornmissâc, que
está fazendo serviço no.Regimento
de Cavallaria N,"~,
Conde
de Rio Maior.

Por Portarias de 17 do dito mez,
.Pam exercer as fUQ.cçõcs' tle Major no Bata IMo Nacional do Ar.. senal da Marinhá; 'o Capilllo de Infanteria,
José Luiz Pereira
de Sousa •
.Exonerado do. exerci cio de Addido ao. Chefe do Estado Maio.r do
, .Governo Militar da }>ro.villcia de Traz-os-Mo.ntes,
o 'Capitão
de Infanterla , Joaqulm
Antonio Severo Corrêa üucdl's.

Por Porlaria
Officiaes ql.lc SMo mandados

~ il do dilo tne~.

JO'I.er serviço
designados.

nos Corpos que l!tes vâo

No. Regimento
de Cavallaria
No" 4" o. Tenente da mesma Arma,
Marco> To.rreã Vaz Freire,; e o Alferes da referida Arma, Pasco.aI Pereira da Paz Ho.zaoo..
No llcgirnento ,de Infanteri.a
N,· 1, o Tenenle da mesma Arma,
Fran,!i~co da Silva 1l00uaJ.fo Saraiva .
.No Regimellto de lufa nleria N.· 7, o. Tenente da mesma Arma,
Joà) dI! Soma;
c o. (\.Ifcres da referida A 1'111 a , José Joaquuim
Santo. ela ra.
'
No lt~gimento
de .Il)fnntcria N.· 8, o Cnpitüo da mesmn Arma,
, JO;6 Jgnacio
de Vasconcello8;
e o Tellente
lambem d· mesmn
Arma,
Jo.sé de MclIo Bn'vller,
,

ue

L~c,nça, concedida« por molixo de molcsiia ao. OJfir.iacs abafxo
indicados,
'
Em SC$sâo ele 9jdo mCII, 'P"oximo lJas8ado •
.Ao Capitão do Regirneuto
di! Oavallaria
N .. ~, Rodrigo Afl'olli"
de Atouguin Sousa Coutinho.
vinte dia! para convalescer.
Ao Capitão do HegillJen~o N... A. da mesma Armn , Jos~ da Cunha.
.Sonsa e Brito,
CJuan~llla dias pum tomar bnuhos no Estoril.
Ao AUt'res do mesmo Regimento,
Francisco da Silva,
trinta dias
pora se tructar,
110 Capitão do Regimento N.·6 da referida Arma, l\fanod de Oliveira e S.lva Castello-Brunco
.. quarenta dias para fazer uso de
banhos do mar na Foz do Douro.
Ao Capitão de Infantetie , com exercicio na Secretaria de Estado
dos Negocios da Guerra,
José Maria Torcato Franco, ·quaren ..
ta dias para fazer uso de banhos do mar em Lisboa,
..Ao Tenente da ~.. Cotnpanhilj de Veteranos do ,Minho t João Ma ..
chado de Azevedo e Melto , quureuta dias para fazer uso de ba ..
nhos, e agoas therrnacs.
,
Em Se.sáo de 10 do rilito mel
Ao ~.. Tenente do .2.0 RegilU~nlo deArtilheria,
JOtlO Lopes Rlhei.
,ro da Gama,
quarenta dias para fazer uso de .agoas ferreas , ou
sulfurosas.
r
,
Em SeBsUo de J.i. dod,1o mel
'Ao· Tenente do Regimento
de Caçadores N: 2, Francisco 'Antonio da Silva, noventa dias para tornár ares pátrios •
.Em SeesiÍo da ló do dito mc'1..
'Ao 1.... Tenente Ajudante do 1.0 ltegim'eíllo de Artilberia , Bernardo José dos Santos , vinte dias para fazer uso de banhos do mar.
iÃo 1.. Tenente de Artilbena , com exercicio 110 Trem do Ouro,
Joaquim Manoel Pereira de Ma~alhães' e Araujo,
sessenta dias
para se tractor.
•
.
Ao Mn~or do Regimeato
de 'Caçadores
N," õ, FrnncisE!o Jerony·
mo CardolO, (luarenta dias. prra faJer uso de "banbos ,de Alcaça"
riai.
o Major Graduado,
oddido ás I'llcndencins
MilitAres. João Ta ..
,'ares Ribeiro de Al>rcl1, aessenta dias para se tractar.
Em Sessao de 16 do dito me~.
Ao Tenente do Reóimcnto
deCavallaria
N.o õ, Antonio Germano de Oliveira Sampayo,
qu.àrenla dia$ pflrn tomar hanlios de
Alcaçarias.
Rm Sessâo de 19 do (jj(o mc:~,
Ao 2,· Tenente de Artilheria,
Ajudante do .}~orlc da Graça,
José
.I3ento de Figlleiredo.,
quarenta di~, para ~e tractor.
.
"o Capitão
Quartel Mestre de Caçadores,
servindo 1)0 ].0 Bata ..

(.6)
11110 Nacioual
para

MoveI ela Beira,

se tra ctar,

,

Jose 'Léite M~ll\!cs, oifen(a d -ás

J!'rn Se,~sa'o de 21 (rio 'dito incz

de h,f.llltcl'ia N." 4, J() é 'Braga de.
dlas para tomar banhos do mar.
Em Sessâo de ~Q do dito IIIL%.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Cava llnrla N.·,l , João Nepu rnoceno de Atouguin , quarenta dias para fazer uso de banhos
do mar cm Seluoal:".
'
E m &85,10 de ~3 do. dito m.e~.
A(? ,2.~Tenente do I." !tegimento
de Artilherin , Trrnocencio ~osé
dtf 801l,a. quarenta dias para fazer 1150 de banlros de Alcaçarlfts.
Ao dapdlib

do negiln.rrl~o

Curvallro , trinta

Ao Major de Infuntcrla",
addido ao Estado .Maior do Govcrno Militar da Beira Alta,
A utouio de Oliva e Scusa , sessenta dias
para se tractur.
'
Ao Tenente do Ro rlmento
de Volunlarios
da Huinha , Joaquim
Caetano dos I,teis : quarenta dias para fazer uso de agoas therrnnes,
J\o A Iteres do mesmo Hegime.nto,
Antonio Barroso Basto , vinte
e cinco dias para fazer uso de banhos do mar.

Em Senâo de QI) do dito me::.
do llegil1lent~ d'.! rnfantcrla
N .. 9, nddiuo á Reportição do Quartel Mestre General do Corpo de Exercito AuxiJiar
á Hespanha , Manocl Cezario Corrêa , quarenta dias para fazer
1150 das ag,oas do Vallc
da Mó.
Em Seuâo de ~7 do dilo mez.

:Ao Tenente

*",0 Capitâo

do Reglrl1ento' de Lnfa ntoria N: 3, addido ao Forte
do BOfO,SUCCé5S0,
A"lexandrc de .l\ftlJ)ulhães Coutinho. qllar nta
dia para fazer ruo de agons das Caldas da I{ninbu lia sua origem.
'Ao Empregado
da Rep:lFlição do Commissaríndo,
Pedro Bello de
Brito e ~osh, oitenta dias para se try.clnr em ares patrios.
.
Em Sess 10 rl~ 29 do dito me7..

:'\.0 Capiti'o

do Regiulento

de Infanteria

N.o 10,

José Custodio

Perdra Pinto,
quarenta dias pata convnlecer.
1\0 Tcnente
do Regimento
de Infalll(~r;a. i\: 18, José F'ilippc de
l\lmeicIll, vinle dias para se Testabelecer .
.Ao Capitão do H.eg'it'nento de Volunte rios da Ralnba,
João Pinto
. da Cc),ta, trinta dihs Ilnra se tractar.
Ao Oft'lcial da S~cr~taria
elo, Góverno
Militar da Extremauurn)
Antrll!io Jotié de Sullc~, sessenta diAs para se tractur •.
Ao Praticante
da Repartição
do COlllrnissadado,
I?ranC1SCO Bernardo da Costa, Vinte rli:13 para usar de ares.

Em
Ao Tenente
Ião,

'cssao do 4· do corrente

11Ier..
José da Sih-n Mou. ,

do Regimcuto
de hfantúia
N.· 9,
quarenta. dias para s ~itabelccer.

'

( 'i' )
Ao Tenente
quarenta

do dito Rcgilllrl1w, Jerbnymo
de Morn.(!S Sarmerao ,
dias parn fazer \ISO de leites em ales putrios,
Em Sessúo 'de ó do dito 11lCSl,
Ao Tenente do Regimento
de Infanteria
N: 8, David Pinto de
.Moré\es Sarrncnto , sessenta dias pora se trncfar., c mudar de
ares.
Em .'JUSIlO de G do dito 111rr:'.,
Ao Ajudante do 1.· Hrgimcnto jle Ar tilhcr ia , Bernardo .Torci OOS
Santos , trinta dias para fazer uso de banhos. do ninr , cm S. JQilO

.la Foz.
Ao Alferes

do Rcgirnçnto
de Infa ntcria i".o lQ, Alilcnio José de;
Vasconccllos , no venta dia para H' t rnct ar cm ares patr ios,
-./10 Tenente Ooronel do Regimento de Caçndores 1'\: 2. Ilernnrdo
José deAbreu , quarenta
dias para fazer uso de Lanhos do mar
m Figueira.
Em Ses. (Ia de 7 do dito mez;
Âo Cl\p't:1O do Rcgin1cllto de Infanteria r\.o 1 , JOÜ0 Pinto de Arqu.
jo Corrêa , quarenta dias par.! fazer U&O de bu nhos do mar em
Vinnna,
Ao Tenente do Regimento de }Tolnnlarios da Rainba., Frnucisoo
Hibciro Fraga,
quarenta dias para se tractar,
'
EIIl Sessâo de 11 do Jit9 me');.
.
Ao Alfert's do Regimento
de Infuntcrin
N.· 18, Galiricl Pimenta
da Silva, noventa dias pa{fl se tractnr , e tomar ures patrios,

Em Scssâo de 13 do dito 11Irz. •
.Ao Tenente do Estado Maior do Exercito,
Francisco Peixoto,
vinte dias para fazer II o de banho do mar.
Ao Coronel 00 Regimento til, Cavallaria N." 4, João Xavier de
Rezcnde, trinta dias para fazer U~() de ba nhos do mar cm Lisboa •
.Ao Cirurgião'Mór
do H<,gim tloLo de Cavallaria
t\.o b, Lourenço
F('lix Sardinha,
trinta c.lins po.Ta s trnct r.
Ao Tent;T1tc do ]{egilOclILo de 1 nfanleria
1\" 18, JOH: Pinto da
C()~fa, quarenta dias para e tmelar.
Ao Ellcarrcgado
da elincta
Inspecção de Revi<tas,
cu.. Traz-osMpu,tes, Joaquim José da ('o tá, tres m z ,; para se IraclAr.
'Em .'1essúode 14 do dito mçz.
Ao 2. TCllcptC do CZ: HC'bimento ~c Artilhçria
, Jo é.\ lpIlio AI.
vc' quarenta dia' paJo ~e tractar •
.Ao 2. 'lcncnte do Jito'ltcgimcnl<),
José. Fernandes Vi-cO'as Gml1(J.
Iolm~,
quarenta. dias P;»<1 ~c Ir' ctnr.'
Em csscío de 17 do ·tfdo me::..
Ao Capitão
Illcllciottauo Hl'giUlCllt<i ,João
'arlos dI' ~('qucira,
UlllClltu
ra tomar LUIlIl(\~ de 1\ leaçarias cm Lisboa.
0

0

Q

Lieen,;a~~regist(J-lI't~ con~6diJ

IS

(tos. Offtciaes a5(J;~o indiCados. '

Ao Tenente General,
Vhconde de Geraz de Lima,
tres mezes.
A,o Capitão do 1: Hegilllcnto
de Art.ilheria , Henrique Duarte Cha ..
teauneuf , dons mezes.
J~O Cúpit:io
do A rf.ilher ia , servi ndo de Governador da SerradoPi. lar, João Buptista Lopes Vel lozc , seis mezes,
.
Ao Major do Regimento
de Cavallaria
N":0 11-, Bento Gelasio dc
Brit» Tàbordn , seis mezes.
Ao Alferes (!.t Iteg'imcnto de Infunteria N" 1, Carlos MaximiliaIW de Sousa,
t res mezes ,
Ão Capcllão do Regimento.
de Infanteria
N.· 6, João Bernardo ,
trinta ,-dia's.,
. ó Major Gosernador
do C:1stcllo de S •. Sebastião
da Ilha Tl'rcei ..
ra, João Maria de Araujo, tres mexes.'
'
Ao Capitão Ajudante da Praça de Extrcmoz , José FOltio de Sousa, dous mezes, cm conrinuação
da de trinto dias qUI;) lhe foi coacedida pela Junta de Sande',. e declarada
pela Ordem do Exercito N: 36 do corrente anuo,
.
Ao Tenente do Exercito,
nddido ao I: Batalhâo
Nacional
Movei
. da Cidade-do Porto , João di! C,(sLro Pitta e Menezes, dous rnezes,
Ao Tenente do Exercito,
João de Sousa Canavarro , cinco mezcs.
Ao Capitão do Regimento
de Volllolarios
da Rainha , Commundunte elo Batalhão
Nacional
Provisorio
de Cedofeita,
l\{pnoel
Pinto de Queiroz Sarmento,
ires mezcs,
Ao Oapltâo do 2.· B:ltalh:Lo Nacional
Provisorlo de Lisboa,
Tho-,
maz José Machado,
dons mczes •
.Ao Tenente do 3." Bcrtalh~lO Nacional
Provisorio
de- Lisboa , Da.,
niel Cordeiro de' Ar:aujq Feio , quarenta dias ....

---*,.~-o seguinle-:

bcdara-sc

.
1.. Que o Capitão. Franci5co Corrêa de Meno, a quem peja Or~
dem do Exercito N. o 36 do correQte a nno, fôrão concedidos noventu
dias de- licença para se tractar. pertence ao Regimcnlo de 1nral!·
terid N: t, e núo ao Regitnellto '." 4 'Ida ~&ma~Arm.,
conforme se disse na citada. Ordem •
. 2: Que o verdadeiro nome do Tenente do' Regimento
de Ca.
çadores N. o õ, que pela .ordem' do Exercito N.· 37 do corrente anno, foi mandado' fazer serdço no Regimento
de Infauteria No" 3 j.
lle

IgnaciQ Corrêa

Guedes..

=

CONDB

DE LVHURES.

E~tú conforme.

O. Direclor

=,

Sesreiaria de Estado dos Negocios da Gl/cl:"a; em
bro de 1836.

de Üuiu»

'),7

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito o ugui'llte:

T

DECRETO,

elido em contemplação
os distiuctr s Serviços,
que Ú Causa da
Liberdade Constitucional
prestárâo tontos ~ e triO valentes Cidadãos,
que voluut artamente correrão ás Armas para del.cllar o Tyranno,
qlle usurj.ára
() Mell Throno , e opprirnia
a Pntria ; e Querendo não
só perpetuar U memoria de tão assignalndos Serviços,
mas dar-lhes
urna recompensa digna delles : Hei por bem Decretar
o seguinte.
Art. I. O~ Voluntarios dos diversos Corpos Naclonaes
Móveis,
Fixos, Provisorios , 011 de qualquer outra deuominaçâo , e de quall'jllcr 1\ rmn , que ser vir ào conti a o usurpndor , podem usar dos uniforme. d03 Corpos.
a que pcrteucêriio
durante a ultima guerra.
~. unico.
Os Officiaes , e Offiiciaes inferiores,
que o fõrão desses COI pos, podem tâobem usar das J nsignins dos Postos,
que oc"uj,úrtlO,
e gozor das honras , que por elles lhes competião,
l\rt. 1 J.
Os \'01 untarios,
'lua lquer que fosse a sua graduação,
que actual mente pertencem,
ou vierem a pertencer á Guarda Naciona! , só poderúô usar dos antigos uniformes fóra da fórma.
§. uuico, Il e todavia perrniuido , aos que fôrào Officiaes, usar
J105 cauhôes do uniforme
da Guarda Nacional dos distinctivos dos
6CUS nntioos
Postos , cm que tacs distinctivos
alterem por fórma.
alguma
n devida subordiue çào , c ordem do Serviço. Os Secretarios de ~st;lll() dr s .' eg' 1(; ios- da Guer ru, r do Reino.)lssi m o teJlliaOl:r!
clldido, c C\I)cçàn pnraSJa c.CCUÇrlO
ás Inslrucções,
cOrdeli 'H'l'(,~Slll n•• rulrlcio
d.l~ • c<;e.~idndcs, cm quinzc de Outubro
d· Hill úitor(:lJto~ trinta (~ 5('i~.
lL\J; IJ A. = Cond, de Lumia ...

res.

= lIwllutl

da 'ilra Pm

=

V~.

Por Decreto de 22 do cor"fntc 'lnClt.
E,ta'lo .MI/im· do rorpo de Engeuhm·in.
Coronel eOectivo,
,MorE'ira.

o Coronel

adclido,

Frnllcisc~

Rc~imenl() de Infnnlcr;a
Major,

o Major cio Hegimcllto
ta Murçal.

fajor, o Major
de Cúcen.>s.

de lnfanteria

Pedro

~ ~.. 4,.
N.012,

Regimento de Infante/'ia N.o G.
do RClJ'irncllto de Illfalltcria
1 .. 7,

de J\rbuez

João Baptis-

JOS(:

1'homnz

( 2)
Regime/llo de Infanleria

N." 7.

~Iajor, o Major do Hegimento de Infanteria
N.· 6, Francisco Jo.
sé de Araujo Lacerda.
Regimento de Infanleria N.· 9".
'Capitão da 1.& Companhia
<lo 2.· Batalhão,
o Capitão
do Regi ..
.
mento de Iufunteria
N: 7, João Gomes da Silva Talaia,
'Dernittido
<lo Serviço, pelo requerer, allegnndo motivos attendiveis,
o Alferes, José Narciso Corrêa de Mello.

Regimento de lnfanleria

N.o '12.

Capitão
da 6'- Companhia
do }.O Batalhão,
o Capitão que e tá.
.fazendo serviço no dilo Regimento,
João Antonio de Sousa. ,
.
Regimento de Caçadores N: 4.
.
Major, o Major do Hegimento de Caçadores N."
Francisen JI!ronymo Cardozo,
õ

Re~imento

,

de Caçadores N.· á.

:l\tajor, o Major do Regi rnen to de Caçadores N.· 4., José de A za m.
buja Proença.
Capitão da 1.. Companhia
do 1.. Batalhão,
o Capitão do Regi.
mento de Infanleria
! .. 10,
Manoel Maria Cabral)
continuando a fazer serviço neste Regimellto,
em quanto estiver em He8panha,

--.._-PORTA lUAS.
=

Ministerio
da Guerra.
1.. Direcção. = 4·'- Repartição,
=
Constando
pelos mapas dos Corpos do Exercito
a existencia de
alguns Porta-Bandeires
, e Porta-Estandartes,
cuja classe ficou extincta pelo Plano de orgnnisaçâo de 18 de Julho de 1834; e bem
assim qll~ nos mesmo. Corpos ha Sargentos , Ciarins,
Talllbores,
Corn.eteiros,
e Pifallos aggregados,
e maior numero de Musicos
que o sobre dito Plallo est abel eco : convindo nâo despresar-se em ramo algum
a precisa economia
da Fazenda 'Publica,
:!\hnda Suo,
Magesiade a !tA r NII i\ : 1.,· (~lle os Porta-Bandeiras
, e P<llta-Estandartes
passem a primeiros Sargentos,
os que sahírâo da classe
de Sargeutos;
e fi pri rneiros Sargen Los A pirantes a Officiaes, os que
sahírâo da classe de Cadetes:
2.· Que as vagaturas que occorrêrem de Officiaos infcriores , se preenchâo dos que ha para mais do
completo da organisaçâo ; e que em quanto existirem primeiros,
e
segundos Sargentos para mais,
se não promova igual número que
vagar de segundos Sargcntos , e Forrieis : 3." Que passem á classe
de So)dado~ os Clarln;,
Tambores,
Corneteiros,
e Pifa nos que teJ'lhttO robustez, altúrn, c idade pr opria , de modo que s6 fique completo o número que designa o Plano:
,• ." Que devendo s6mcl1te ('xi _
til' um l\lestre de musica,
e oito Mlliicos a f6ra o Bombo, e Cnj.
a de fufo,
seilo despedidos
os dos ellgajados
que e c der m.; f!

(3 )
que sobrando dos não engajados , os Co mmaudantes
dos Corpos
rerneí tâo por a Secretaria
de E tado dos Negocies da Guerra os
norses , com declaração
dos instrumentos
que tocâo , para serem
co llocados nos Corpos em] que delles houver cnrencia : ã." Final.
mente , que do L." de Novembro proxiuio futuro,
os Encarregados
das revistas de mostra,
sóuien te abonem venci mento aos indi viduos
acima referido • na conformidade
do que fica disposto nesta Portaria, porque ücão rcspo nsavoi .. os ditos Encarregados.
Pe lacio das
Necessidades,
2ó de Outubro de 1336. = Conde de Lumiares,
Ministerio dn Guerra.
La Dirccçíio.
2." Repartição.
Manda a RA INTIA , pela Secretaria
de Estado dos Negocies da
Gllerra,
que o Governador
Militar da Província
do AletntC'jo expeça as Ordens necessarias , para ser dissolvido o Hatalhl\O Nacional .Mo,'cl de Serpa, attenta a sua diminuta força; devendo os ar'tigos de armamento,
e utencilios
de Quartel
serem entregues nas
estuçôes competentes.
Palacio das Nece sidades , em !2õ de Outubro
de lS:H.i.
Conde de Lumiares.

=

=

=

=

Por Portaria. da m~sma data

.Exonerado do Governo Militar da Cidade de Leiria, ql1e he suprimido por desnecessario , e encarregado
interinamente
do Commando do Batalhão
[acioonl :Movei da mesma Cidade, o Major de CrivaJlaria, João Ribeiro de Sousa,
'Jhonerado
do Governo Militar do Amarante,
o Major de Veterano , Bazilio José Antunes.
Encarregado
interinamente
do Com mando do Batalhão Nacionul
de Bemvi\'er,
o l\lajor de Voluntarios , Manoel de Sousa Pinto
Cardoso de Menezes Montenegro •
.Exonerado
do Commando
do Batalhão Nacional
de Bemviver , e
do Governo Mililar de enlrê ambos o Hios, () Teuente Coroucl
das extinctas Milicias de Penafiel,
Antonio Vieira de Vasconcei 1<)8.
Commnndante
interino do BatalbilO de Volirntorios de Amarante,
o Capitllo ela 6.a Companhia
do 2." llatalhão
do Hcgirnento de
Infant ria N." 3, João de Magalhiw
Portugal.
ommalluante
interino do 2. Bntnlhâo
N!1cional Provisorio
de
0
Li boa, o Tenente Coronel do exti ncto 3. Batalhão
1 acional
MOI'cl d1!~ta Cidade,
Jos~ Parcira Pessoa.
r..
ra (' ercer interi r~am('nte a funcç,~e de G o\"~rnadol' d~ P raç.
d. Chaves, o Major Reformado,
J haddeo LIIIZ de (~uclroz,
l~ncnrregaao
pro\'Í~oriamellte
de e:otercer a fllllcções de Governador d j)raça de Faro,
o Capitão
do Hegimcllto
de lnfunl~ria
,·8, 'J'homé Gonçalves Pire.
J~ncarregaJo
isoriu mente de exercer as funcçôes de Governador de Olltuo,
Capitão quc cstú fn7.endo 5cr\iro no HetTimen.
Jo 'c'I gnaclo'd
J
Cl
.t
nl ri. I •
. \ I \ ••
\ ••
0

( ·t )
Para fazerem serviço no ltegimento
de Tnfantél'in "M.o 2, os Tcnen1'
tes de Infa ntcrin , JorLO Jose Barreto da Frauça , e José Joaquim

n.».

Por Portaria de

Q(j

do dito

'I1U:'1..

')lAdJido
provisoriamente
ao Estado Maior do Governo Militar da
Provincia do Minho, durante a nuzencia do Chefe do mesmo Es.
t ado Maior,
o Capitão
do Regirneuto de Infuutetia
No" l~.',
JOliO Antonio dr. Sousa.
I)arn volt ar á situação
cm que estava , quando f",i mandado fazer
serviço no Regimento de Infnnteria
N." 7, em conscquencia
da
bon informaçâo do Governador
Militar da respectiva Pro\incia,
o t\lf~res, 'Ihiago. Hi cardo de Soure.
Determina Sua Magcstade a ItAINIL\,
que reunâo logoo aos respcctivos Corpos do Exercito os Officiacs despachados para os mesmos
Corpos desde o diu 10 do mez proximo passndo ; e que os Govornadores Militares das Províncias
fac:;i'w marchar imrnediatamcntc
os
Omciaes, que estando em disponibilidade,
tem sido , e forem mandados fazer serviço nos. differcntes Corpos do Exercito desde aquel-

Io dia.
ij--Licença Registada concedida ao Offtcial aboixo indicado.
Ao Alfcrrs
Gonzagn

do 3." Batalhão
Nacional
Viegas,
dous rneze •.

-

.Declara-se

I'rovisorio

de Lisboa , Luiz

..o--seguinte:

1.° QIIC a licença de trinta dias. concedida por motivo de molcstia pela Ordem do Exercito N." 40 do corrente u nno no Alreres do Regimento de Iufu uter iu ~ .. 5, Antonio Cardoao , he pum
fazer lHO de banhos das Caldas da Iiuinha , e Il~W de banhos de
JJJnr, como se disse na referida Ordem.
Q'" Que he Alfl'res,
e nâo Tenente,
Frnnr.isco Lili? Barhoza
Leite,
que pela Ordem do Exercito N.· ·11 do corrente anilO fi
lllandl1do faz~r serviço no l!egi tn('nto de lnfanf.cria N" 7; e que
]le Diogo da SlIm Oa~tello-Drallco,
o T.·llrllte dcCnvallarja,
que
J!.>]a meslJla Ordem foi mandado fazer serviço lloUegilllcnlo
doCa
,alIaria N.· fi.
..'
:3.,. (.~ue o Capitão,
.J o.c! Joaqui ln Tlharco,
nornc:lllo pam o
HCglrllcnto de Caçadores ~.: :1, na Ürd61l1 do ExerCito N.o·l~ de·
te I~nn? 1 fIca pertencendo
;Í La COl1l('llnhia do 2.° Batalhão;,
c que
o Uapltao,
BNnardo
Antonio Ilhareo,
nomcauo para o !{Cgllll a·
a
lo N.o 4 da mesma Arma.
fJea pertcncelldo
Ú 3. Companhia
Jo
~.o

Balal1JlLO.

=

CONDI':

LumAlu;s.

UE

,Está conforme •.

o

Director

=

· .Seeretaria

de Estado

dos Negocio,~ rela G'llc'rra,
oro de 183ü.

cm 31 de Out!-,....

ORDEM DO ÉXEHCITO.
Por Decreto de

Q()

do corrente 1ile~~

'T'

Regil/lento de: Ca'l:aUaria lV,· 1.
I-.:L'enellte Coronel , o Tenente Corouel do Regimellto ae CUl'allal'íà
N.o 4, 'I'ho max Pinto Sún vedra,
Reformado na conformidade do Al vará de IG de Dezembro de 1790,
pelo rCllllCl'er, o Tenente Coronçl, J()~O Nepouiuceuo de Alouguia,
Regimento de Cavallnria N.· ii.
Major, o Major do Rcgimcllto de Cavallal'ia N.- 4, Joaquim Trigueiros Martel.
':Alfcre', o A I feres CJU{' está fazendo serviço no di to Regimento , ~uiz
Maria da Hccha Fontauns,
Rl!.gimerdo ifc Caiolldria N,· 4.
Coronel , o Tenente Corouel do Hf'g-imenLo de Cavallória
N: 3. José de Pinp Freire da Fonseca.
Alnjol', .o M~jor do ne~imclJto de Cavallaria N,· b , Bernardino
Godinho Cabral de Sá,
Tenente

Regimento de Caoallarla N.·
Exonerado do Cornmando
do dito Regimcnte , pelo requerer, o
Corouel , Simão de Calça e Pino.
Tenente Coronel, o Tenente Coronel de Cavallaria , Luiz Bo~ges
Cardoso de Figueiredo.
Major, o Mujor dó Hegimento de Cavallaria N: 4, Dento Gelaõ.

aio de Brito Taborda,
'
o Tenent e ; l'rallcj'Co Maria Monteiro.
Rcgillll!.lIlo de 'l1l/"rJ/LIC1'ia .1\.- 3.
'1apittlO da Q. ('olJrpanuia
00 ~:. HalalMo,
O Capitão
do Rcgt ..
mente-de lefunt('na
[
18. Joa'juim de Sampayo Coelllo,
Regimento de Infantcrià N.· 6..
,
Tcnent
, o Tenente que esni servindo no Regimento de lnfanteri~
N: 1, João Antonio Martill~.

:Ajudante,

,0

Regi~nto

de TlÍfantel'ia N:

!:

8.

OapitrlO da 5.' Com,pan!l~a do
.B~talhão,
o CHpit~o do Regimento de Lnfanteria N. 1, Fràncisc« de Paula e Silva.
.
.Alf~res, o Alferes com exp.rcicio de Ajúdanle,
Jotié JoaquiI:ll

nbare~.

Lk

Regimento de Infc.mleria N. o 10.
do Re'gitl1el1to de lnfanteria N: 1, Carlos .Ma;

Rcaimcnlo

Je lnfvaleria
N." ]8.
do ~.o Batalhão,
o Capitão do Hegi ..
monto de Caçadores
N." ~, ManoeI Julio de Carvalho •
.Regimento de Infantcria N: 1Q.
Tenente,
o Tenente do Rcgilllcnto de Iufauteria
No" 10, JOt\O Vi ..
cento de Azambuja.
Uegimenlo de Caçadores N. o b,
Tenente,
o Tenente do Hcgimenlo
de Infantetia
N." 1, José de
Bcuencourt
A t aide,
Aju.dullte do Presidio da Cova da Moura, o Tenente do Regímento de Infanterin
N: I, José Antonio Martins,
ficando desliga.
do do effecti vo do Re;i mento,
Addido á 2.& Companhia
de Veteranos
da Província
de Traz-os ..
Montes, o Capitão que está servindo no Regimento de Infanteria
No" 12, Francisco
Antonio do- Vallc.
Demltt.idos do Serviço, pelo requererem,
o Cnpitão do Ultrnrnar ,
loão da Oamara
Leme; -e o Alferes do Exercito , João Pinto
Coelho Guedes.

ICdpit~n

ela 2.& COI~pnnhia

---*--de molestia

Licenças.concedidos por motivo

aos Qfjiciaes abaixo dA.
clarados.
Em Susáo de 1á do corrente me".
Ao Tenente do Regimento de Caçadores N." 3, Roque Rangel de
Azerêdo , quarenta
dias para fazer uso de agoas thcrmae •
Ao Capitâo
de Caçador'es , Cornmandante
do Bata lhâo Naci mal
de Olhãó,
José Iguacio de Vnsconccllos], quarenta dias para s
tructa r.

Em

SI: siÍu de QO do dito me!!..
de Lnínutctin N," 1, Franci co de Pau
la e Si Iva, tri uta dias para fazer uso de bn Oh05 do mar cm Lisboa,
Ao A Ifercs do Regimento de Lnfantcriu N." (l, Fràncisco Jo é Fer ..
reira , sessenta dias para se tractar,
Ao Cnpitilo. do Itcgimento de lnfanteria N" 18, Francisco d.t Co
ta Freire, qllorellt:l,. dias para se !racla!'.
Em Scss 1() d" 2~ d,) dito me",•
...\02: Tenente do E~lado l fajo!' <l~ Arlllherin,
Jorlo Lope; Itilll'i ..
ro da Gama,
qU<H'llta dias para se lr'lctar.

Ao QapjlilO do Regimento

Liçenras Regista-las concedi ias aos Offiriau abaixo indicados.
Capcllão do ltcgim('nlo
de Inranl(~ria N.· 4., José Braga d
Carvalho,
quatro meZ6:l.
Ao Capitão
fazcndo ~erviç() no Regimento
dI' Infantt'ria
. - 8,
José Hicar ..lo Peixoto,
tkHl$ mezes: = CO~l)~
J)E LUN:IARE
•
Esta confol'llI~.

Ao

o Director

=

&c"etariú

de Estado

do. Negocios da Glle,.,~af em 2 de JVo.
eembro de 1836•

.

ORDEM DO EXERCITO.
lJ'u'AZicaó.,e aQ Exercito

(; '111

as ,eguinte.:

PORTARIAS.

=

=

= i." Direcção.
Çl.a Re~a~çp,cw.
Nacíonaes
do Algarve
reduzi.Q l~ mui
diminuta for~~ ,.fiJl1 rozão das passagens que tiverào logIljJH~'~.a fi
ti uarda N aÇj~ii}l, pela Lei da sua crea~ão; c s~ndo Clln~OIl!~Vlle.
reorganizar
a rorça restante de uma maneira vantajosa
ao Serviço :
Munua a IL\ l:\lIA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocies da
Guerra,
l)ue o Governador
Militar da referida Provincia , na couformidade do parecer exarndo no seu Officio de 20 do corrente mez ,
expeça os ordens necessari a :; para que os tres Batalhões , MoveI,
Fixo, c Murítilllo de Furo, sejàó redusidos : ('adnúm n lima Companhia,
com a me ma denomi nuçâo que tiuhâo ; e que de todas ellas se constitua IIIIl Batalhào com a denomiuaçâo
de = Batalhão
Nacional de Faro : Quc pela mesma razão se reduzâo a dilas
Companhias
cadaúm dos Batalhões
Nacionaes
MoveI, c Fixo de
Lagos;
ficando com a denominação
de]."
e ~." Companhia
Movei as duas Companhias daquelle Batalhâo ; c as deste com a denominação
de 1." e~,a Fixa; constituindo
toda. ellas um Batnlhão
denominado = Balalhão Nacional de Lagos: Que por igual motivo sejâo reduzidos o Batalhões Nacionaes de Villn Hcal de Santo
Antonio,
e Albuteirr
a tres Companhias
cadaúm
delles; c o da
Villa de Olhão a quatro,
conservando Lodos as mesmas denominaç<1es: - E
?s Volulllario
Nacionaes a avalio de Cllstrol,M""",
rim SCFIO co ,,,çr~v~àos, constituindo
todos lima só CompaM.i~ com
a mc~ma oeno
. ~ão que li tUQlmcnlc lem;
c final"t"!fJte que
sejão üii:isolviuo Oj A-iatulhões !\acionoes
de Villa Nov~ QQlV rtimão, e Tavíra, pbt ter e~te ómcnle 25 hayollctns,
c aquclle lô.
Palacio das • Tecc~sídades, em Q7 de Outubro de 1836.
Conde
MlnislNl~o2a~~'lerrn.
Acho do-se os ~ftJlf,hões

q'6~

de Lumiarcs.

=

Relar('O dOI indl iduos que, em conlequencia da organisaráo acima
mencionada, !.ôr(ío por Pvrlal'ia da mesma data nomeados OfficiaCl
para os obredito~ Batalhôes.
Balalltâo NllCiolWI de rWIJ Real de Santo .Antonio.
Commandnnte int -rioo, o Major de Caçadores do Exercito 1 José
Anwllio de S'.

Copitno-- da 1.& Companhia,
o Tenente da 8.& Ccmpanhía , Pedro
Cahóte.
Cnpitão da 2: Companhia,
o Capitão 'da mesma Companhia,
Carlos José de Freitas.
\
Capitão da 3," Cornpnuhc , o Alferes ua·g.& Cornpm hia, Domin ..
gos Antonio Grangião.
Tenente da 2," Compauhia , o ,\ lferes da me oJ
ompnnhia, Mu ..

noel José Guerreiro.
Alferes da I." Companhia,
o 1.0 Sargento.
Feliciano Tamiça.
Batalhâo Nacional de Othâo,
Com~à.'rldante
interino,
o actual Cornmandaã
e"deste Batalhâo

•
. o C!Japitão de Caçadores do Exercito,
Jos~J1tg§~cio de Vascon ..
'c~\o~
mo 1
Cfi~~lão da 1." Companhia,
o Tenente da mesma ímP'lpanhia,
Jo~quim MarLins Paula.
'
Capitão da 2. Companhia,
o Tenente da mesma Companhia,
José Joaquim Leonardo.
Capitão ria 3." Compauhia , o Alferes da ~.V Companhia,
AntQ ..
nio Ricardo Amado.
,Capitão da 4," Companhia,.o
Alferes da 2." Companhia,
Antonio
Leonardo da Graça.
Tenente da 1: Companhia,
o Alfi'l"63 da mesma Companhia,
Antonio Rodrigues
Branco.
Tenente da 4-." Companhia.
o Alferes da mesma Companhia,
MaR

noel J'osé Lopes.
Alft!res da 4,." Companhia,
• ,,,"iegas de Menuonça.

o Soldado

da mesma Companhia,

Joa().

lJatalháo .Nacional de Faro.
Commandante
, o Tenente Coronel Reformado.
Commanda ntc que
foi.do Batalhão Nacional Movel.da mesma Cidade,
Pedro Mascarenhas Pcssanha Cabral.
Páfia servir de Major, o Tenente Coronel do ButL\Jll o Nacional da
1 r~rMida Cidade,
JOllO Pedro Leiria.
'lil,' J.
~:illpitflO1.çla Companhia Movei, o CapiLllO ii. wtQ l,3atalhão,
Ap ..
, til} it1' Ferreira Chaves.
l eo ed
, 0tlp·tll.o da Companhia
Fixa, o Alferes deste UataV':'\o, João Vlll ..
loi Possnnha Cabral.
} I ,
CapilltO da Companhia
Maritima , o Capitão do rewectim Bat..'l"
111;:;'0, João da Fonscca Calháo,
:1: nenkc da COl1lptt1lhia Movei, .José Antonio,
ogAqn de ~Ii\'cirn.
"I r.Mlle ~a Companhia
Fixa, o .\Iferes do meSl~lO Batnlhno
Jo«\
Alberto da Silva Nl'gr1io,
TenenLe da Companhia
Maritimat
Thcodoro .To~é Ta"nrc~.
1\lfercs da Companhia
MoveI,
Manol'l Thcodoro da Silva S~lltos.
Ifc>l'e:;da Companhia F1xn, .José Marin I3randir .

C 3 '
Alrl'res da Compan 11 ia Marit ima , Antonio 1\f ascarenhas.
Balallhío .Nacional de .Albt/feira.
P a -a .1 rv" d· Major,
o Tenente Reform,do
do Exercito t J acinlI'!"
,'" Melldon(;a.
.Psro
,':"
Ajudante,
o Capitão das extinctas Milícias,
Antonio
PI"
d ')1endonçú.
Quartel .\lcbtr~, o Soldado do mesmo Batalhâo , José Fra,ncisco Cabrita.
Capili o da V' qompnnltia,
o Tenente das cxtinctu$'MHicius,
Joaquim Berna'rJo de .Mendonça.
o J
.cJ1pitlio da J~ ~ç.G0mpllnhia , o Tenente das extinctas Miliciás, e Soldado
o nJesmos Batalhão,
Antonio Silvestre Due 'lC'P. ,I
Capil~OCompanhia,
o Alferes das extinctas
'1\fi,licias, e
Soldnl!0l'ão mesmo Batalhão,
José Francisco Cabi ~a'.\ I .
Tcnente'âa
Companhia,
o Alfercs do mesmo Batalhi\o., Francisco Xavier Lcotte,
Tenente da 2," Companhía , o A lferes das extinctas 'Milícias,
José
Joaquim de Villa-Lobos.
Tenente da 3.· Compauhia , o Soldado do mesmo Batalhâo , Scbast ião Jl'!cé de Mendonça.
4
Alff'res da 1. Companhia,
Pedro Bernardo de 1\ endonça •
• Alferes da ~. ÇOOlpallhia, o Soldado do mesmo Batalhüo,
Manoel
José
Telo •
.. .AII'eres da 3.· Companhia , o Soldado do mesmo Batalhão,
Jg-naci.o dA$ Santos Neto.

e\\.,~"
t~

Batalhão
Tenente

Corouel

lhâo , Custodio
Ajudante,

Nacional de Lagos.

Commandante,

o Alferes Ajudante

Andrade.

o Commandallte

Pires Monteiro

do mesmo Bata-

C3alldeira.

do mesmo Batalhaô

, José Bento

de

~

QUélrtel Me Ire , o QllorteJ l\Iestre do Batalhão Fixo de Luzas,
Fruncisco
-uvier Baptitit~.
L'apilãõ~da
J •• Companhia MoveI, o Capitão do rc PCL1lh'o Bula.
IlIao 'rW~mas José Pimentel.
"I, trJ
Capitao (l1J 2',. Companhia
Movei,
o Capitnõ tio ali4h J)alalhaõ,
José Florencio de A.thaide Ca~tello Branco.
-'11:i~1
Capitaõ
da 1.. Companhia
Fixa,
o apitaõ do respectivo nata.
Ihaii, ;)
e Sou,u Azevedo Ca lello· Branc0. t. ,
Cnpitaõ (la ...:. Companlda
Fi:<n, o Tenente do Bnmlbnõ. 1 fo\"l
de Lafl'os, !,'ruRci:.eo CM1Pa Dia
,,
Tenente ~I I J." Compnllhia
Movei, o Sargellto
tÍurtt'1 .Mostre do
Batalhaõ
alo\' ,I de LJgo , M 'Jel:ior du o~t.a Fel' Iro.
'Tenente da
a
ornpnl'lti3 1\10\'(') ) O Soluado do !fip"flfo 1 .d,tlbni>,
Munocl .1
Lnrcrda.

sé'.

Tenr-nte ola 1...· Companhia Fix.a,
touio Joaqulm de Moura.

o Alferes do dito Batalhaô

, Alll'

'I'enentc du 2.' Companhia
Fixu , o Voluntário,
Francisco de Pau.
la Lobo da Veiga.
Alf":res da 1." Companhia
Movei, o Soldado do Ul(lSIUO Batalhaõ,
Joaquim Jouõ Judice,
Alferes d<t12 ~ Companhia
J\Io.vel, o Q." Sargento do ..mesmo Bata.
lhjio , Joaõ Machado. de Carvalho;
'1
)11<
.Alteros dar '~Companhia
Fixa,
o Soldado do hiesmo Batalhaõ,
Joaquim de,Sousa Castallo-Branco
.Junior.
(',I!
ir
Alfarêsrldajl,'\,Companhia
Fixa., O Voluutario,
BràúCi~óo;./i?eixcira
do Carmo,
1.0
rt,"

Comp..'lg,/yl.J) de rotrmt.:zrios Nacionacs

a Cav(lllo

<k

(i)JWl'a.]tlll/"im.

Capitrt~ ,O'Q!I Tenente da mesma Companhia,
,\lIloMOt ,fltodriólH:ls
Talniça.
"'l
II
Teneuto , o Alferes (la mesma Companhia , Jo:LO Cclorico.
Alfercs , o Sargento da mesma Companhia,
Antonio Guerr -iro.
Convindo reorganizar
o Bcltalhaõ Nacioual Provisorio da Maia.
segundo o Plano dos Batalhões .Móveis, c Fixos; c devendo portanto aquelle Corpq ser composto desde já de todos os Voluntnrios, que
.nnô esti verem recenseados para a G ua rdn N acional : Mundn a IL\ {.
NUA,
pela Secretaria de Estado dos Negocies da Guerra,
quc o
Governador
Mifitar do Douro expeça as convenientes ordens, para
~Ie o .l\Iujor A ntonio Ribeiro da Si lva seja encarregado
de tal
Commissaõ como Tenente Coronel Couunandnnte
, o qual em co nsequoncia. deverá enviar quanto antes a respectiva proposta de Officiaes, Palucio das Necessldadca , cm 25 de Outubro
de 1836.

Conde de Lumiares,
P01: Portaria de 26 do dito me~.

=

Para continuar
no Serviço da Commissaõ
da Trlangulaçaõ
Geral
do Reino,
ás ordens do Commn.ndante
interino do Corpo de En.
gcnlleiroi,
o Alferes do Hegimclllo
de lnfanteria
N.o l~, João.
Joaquim de Sousa Folque, sem que por e~le erviço tenha direi.
to n Ijerceber nlgum outro \eneimcnlo
mais do que lhe compete.
como Alferes do dito Regimento.

-_-lI<_

Licenças registadas concedidas aos Ojjiciaes abaixo indicados.
Ao Tenente Coronel, Governador dn Praça de .Mourão, José Alha-.
nazio de .M irnndll, tres mezes.
Ao Alfere~ do Rc~imento deCavnllària
N.· 1, Pedro de Alcantarn
Ferreira e Cost~, um anno'~ para ir ao J mperio do Brnzil tractar
de ncgocios domesticOl;. = COSS>E 0& LUMr un:s.
•
Está conforme.

o Director =

N. 46
O

'Secretaria de Estado dos Ne.gocios da Guerra , em 6 de
.
vernb"o de 1836.

:no
, ;,;~'

JVO-

ORDEM DO EXERCITO.
or

Por

Decreto

'J

de 28 do me!l. proaimo passado,
.\

Cbrpo do Estado .LlIaior do Exercito,'

~(t

I

.lJemittiJo
do Serviço, pelo requerer, o Tenente,
Francisco Peixe,. tO'," que cstú em Cornmissâr,
110 Quartel
General do Governo Mi.
, lilur· da Provincia da Extremadura.
.
Regimento de Cavallaria N. o 2.
\ ,
Alferes,
o A 1feres do Regimento
de Cavallaria
N." 4, Francisco
Antonio de Carvalho.
Demittido
do erviço , pelo requer r, allegando
motivos attendi-'
veis, o A Ifere , Antonio de .Macedo Pereira Coutinho , ficando
com .IS honres deste Posto em ai tenção aos seus bons serviços. J
RegiJlumlo de lnfanteria .N.· 9.
Cepirâo da Companhia
de Atiradores do 2.<> Batalhão,
o Capitão
do HegiruenlO de Infanteria
N,· ~, .Manoal José Malheiro,
Re imento de Injantet'ia N" 18.
G. pitão dr. 1-'& Companhia
do 2.° BatalhrLO, o Capitão do Hegimenlo de I IIla ntcria N." 2, J acintho José Pi mo,
I

Por Decreto de 29 do dilo me".
Regimento de Infonteria N: 2.

.
Tenente,

o Tenente

do ltegimento

plena Corte-Real.
Regimento
a

de Caçadores

de Infanlcria

N"

N.· b, Julio PaJU~

a.

Capitâo da b. Companhia
do Q.V Batalhão,
o Capitâo de Infanleria, José Antonio de Sequeira.
Tcncntes , o Tenente do Hegimeuto de Caçadores N.· 3, João Antonio Lope da Silva,
(!
o 1'l'nenlc Ajudante do n('gimenlo de
Caçador>
' ." t, Antonio Bouifacio Julio Guerra,
continuando 110 cxercicin de Ajudante do Balulhüo J>rovisorio dos Açores.
AlfNc tO Allere do Hcgitnento
de Caçadores N." 4, JulIO Maria.
Silvauo.

R.errir.nento de Infanteria N.· 4.
Alf,'rcs, o Alferes do l'cginlcllto
de Caçadores r.; .. 2, José Anto.
nio de Araujo.
Regimento
de Infantcria
T.o 6.
CPllitiio t:la 5. a oll'l.(.IlIh,,\ do " J3atalhaõ,
O Capitnõ
de InfanII ria, Fo1'lullalO j\-h.ria Pereira.
'l:cll r tI', o Tcnente do R<'gi mento de Caçudore N. o Q, José r.ei..
t

13"tclho.

Alferes, o Alfcro-s do Reglmeito
de Caçadores ..\0 4, Joaquim
Antonio Pei,.oto.
Regimento de Infanieria N:" 9.
Capitão da 2.a Companhia
d ~. Batalhão,
o Capilnõ do IleO'imento de Caça lores

Ricardo de S0\fueira.
o
Jy. o j Ç2.
<lo H.e~iHlel1l0 d€ Caçador s N.· ,.t., José Soai

." ~,

Vasco

.Regimento de Infanteria
Tenente,
o Tenente
res de Albergaria.
Alferes,
o Alferes do Regimento

de Caçadores

N"

3,

Francisc

-

Pereira Lopes.
05 Offleiup,s comprehen-iidos
dos destacados
taô servi ndo ,

•

neste Decrcto , COI tinuaõ a ser conta.
no Batalhaõ Prorisorio
dos Açores,
no qual as-

.

J> 01' Decre ta de 31 do dito me$.
RegiJn!nto de Infanteria N. o ~.
Capitnô da :l.a Companhia
di) 1.0 Banalhaõ , a qual commandn]
desde~3 de Julho ultimo, o UapiLaõ do mesmo Regimento,
Fran ..
cisco Corrêa de Mello.
Capitâo da l ," Companhia
do ~.o Batalhaõ , a qual com manda
desde o ref rido dia, o CapiLr~o. do 11103010 Reghneuto , José
Marill de Carvalho.
Capitaô
da 2.'" Companhia
do dito BataUta
a qual com mauda
desde () referido dia, a Capitã.o do mesmo H gimento , José Auto ..
nio da Costa Mendes.
llegil/lUlto de h~rankr:i(. N.!> :3.
Capitaõ da 3." Co mpanhin do -a .. Batulhnô , o Cupitaô do Regirsento d Infunterta No" I, Frnnc iro 1 nymundo. de .M-or. )
que passarú a fazer serviço 110 13atulhaô }>rovisorio dos Açores.
Regimel'blQ de Infantcnia JV.o :(..
.
.
Qt1nrtol Moslte,
o Sargeuto
ll<lllc! l\l('sllle,
Antoll1o PlIltO d
N

Silva.
Re()'im~lIto do Jl1fanLeria N. o 5.
.
CClpi~a() dR 3.1\ Comp.lllhin do 12.· Balalhaô,
o Cnpitnõ do R gi ..
lIIonto do [llfanlet"Ía 1: I, Jaques Vilippc 'ogucira Millluzo.
Regimento de In.fau,tt.ria V. (i.
•
Tenente Coronpl,
o Tencnte Coronel do legilllcnto
ti IlIfantel1ia
. N.· 7, José Figueira de Almeida.
Regimento
d-c f,if1mleri<1
.. 7.
Alfefe!;, o Alrere~ do Ih'gimenlo UI! lllfillllcria ~.o4, Rodrigo
!\-1.nia d 1 .:'VI li \ L"r.nl)nl.
PeKimett!o

..AJ~

de l/lfanlcI!'(J

os ~lrne., de I nfanterin,
Carlo~ FreJel'lco Buvs .
ft'

,

•

•

]V: 8•

Joao Th odoro

d~ Fon&ec ,

( 3 )

Regtoumto

de Caçadores N.

e

!2

'enente Ajudante,
o Tenente
Ajudante do Regimento
de Caça.
dores t
b , José l\T ada de Morae~ nego,
que está fazendo serviço o Rt'g-imenlo de Iufuntcria N: 6.
Tenentes , os T nentes <lo ncgi11lellto de C' çndores N" 1), Francisco Luiz Gabriel,
que está fazendo serviço no Hegimento
de
Iufant ria No" 1, e Jgn:\cio Corrêa Guedes,
que está. fazendo
serviço 00 Regimento de l ufa nter ia N.o 3.
Alf~r !I, o Alfcrcs que e lti. fazendo serviço 1\0 mesmo Regimento t
Christiano Augusto da Fonseca,
I
Re~imento
de Caçadores lY. 3.
Teneute,
o Tenente -do HegiOlf'oto de Caçadores N: 1), Joaquim
Lopes Guimarâes , que está fazendo serviço no Regimento de Infantetin i .0 18.
Hcformado IlU conformidade
do Alvar:i de 16 de Dezembro de 1790,
o Capituô de Artilhcria , Luiz de Allincourt,
Por Decreto de 2 do corrente mc'/l.
Regimellto de Caodllori« .N." 6.
Alfer,'~, os Alferes que ~tr\O servindo nodito Regimento , JotJõAntonio de Oliveira,
e Roque de l\foraes Sarmento,
co ntinuando
este ultimo no exer cicio em que se acha provisoriamente,
ás ordcns do Governador Militar da Província
do Alemtt>jo.
Regimento
de Infarüerlo
N: 1.
Capitaõ da 4." Companhia do 2: Batalhaô , o Capitaõ de Infanteria, Pedro de Yasconceltos
Betteucourt,
continuando
no exercício cm que está.
.0

Regiwcnto

de Caçadores N.·

e.

Alferes, o Alfere do Hcóimento
de Uaçadorcs N: 4, José Alves'
dr Encarnac;aõ
Demiu ido do Serviço,
P lo requerer,
a llegando
motivos attcndivei , o '1' I~nle de Iuf nteriá, José de l\1ello Breyúer , que está
8erVllldo no Hegi mento d' lllfanteria
•• 8.
"
Por' Portal'ia
27 de OUtUÚ1'O ultimo.
DertliUid
do Scn'iço,
pelo requerer,
cOJ)~rrvando as honras do
1>0 to, em Ueo (lI' a lt'l' 7 IInflO de ,erVlço, o Cupit:\O da 5."
OOlpUlthill do 1.. Batalhüo Provisorio de Li~lioa, Antonio Vi cloriuo de Oliveira,
Por Porlaria de 28 do dito mez.

Ofjidiac

qu;e sc10 mandados 1a4et serviro

nos Corpos que lhes váo

designados.
No Re~imelllo de Cavallaria
N: 1, o Alfefes de CavaJlaria,
1\'1a110 I da Gama
Lobo.
No R .. jlJl 'olo de Cavallaria
r'" 2, o Tenellte de Cavnllariu,
João Jo:.J de Me quita.

( ·1 )
N." 3, o Tenente de IllfaGleria, Frau,
. cisco" Lopes Calheiros do 1\1clle2c5.
NÇl Regimento de Infanteria N," 7, o Alferes de Infanteria , João
José Cortes Paim.
No Regimento de Infa nteria N," 3J o Capitão de Infanteria,
José
Joaquim de Brito, c o .Alferes Antonio de Magalhães.
•
Por Portori.s de 31 d{) dito me~.
•
.
Para servir provisoriamente
ás ordens do Governador
Militar da
Provincia
de Traz-os-J Iontcs , o Tenente do J egimento
de ,Ça~allaria 1 T." ,1" Fnll,lcisco l\1ari~, Vieira d,a :Fol1~,eca, 811Cj suí.
fazendo serviço na Guarda Municipal
de Lisboa.
,
POI' P01'tcU-Íll de 2 do corrente me...
Commandantc
interino
do Batalhão
Nacional
Movei de Afcnbaçn,
o Tenente Coronel da a.a Secção do Exercito,
Jeronyrno RoguNo Rezimcnto de Iufantcria

do de Oliveira

Leitão.

Comumndante
interino do Batn lhâo Nacional Mo\'eI de néja, ()
Major Refo rmado , José Banlra da Costa.
Exonerado
do Comrnando
do !.o Batalhão
Nacional Provisorio
de Lisboa,
pelo requerer,
allegundo motivos uuendivcis , o Tenente Coronel, José Pereira Pessoa.

I." Batalhâo Nacional Prooisorio de Lisboa;
da 5.'"Companltin,
JOtlO Baptisla
de ScjxlI~ e Silva.
Capitúes Graduados , os Tenentes do me51110 Batalhâo , Antonio
. Luiz Rebello , e A ndré A \'~!íIlO dos Heis.
..
Capitão

Capitão (~lIartel Mestre,
o ~llartel Mestre Graduado
em Capitão
deste Batalhâo , Nicolúo Jo é da Silva.
'I'oneute , o A Iferes deste Batalbâo , Braz de Oliveira e Silva.
A,lferes, o 1.0 Sargento José Maria Rodrigues Grillo, e o Q.o Sar, gento Graduado deste Batnlhâo , Francisco Lazaro da Cruz.
Por Portaria de :J do dito mez;
Para fazer serviço 110 Regunento
de Cavnllaria
N." 1, o Capitüo
, D. Vasco Guterres da Cunhu.
•

---".--Sua MogesLLHle Ordena que os Cirurgiões l\1ilitaJ'(,s, re idenle ..
ne.tn Capital,
marchem immediatamelltc
a reunir-se {t força dos
n;speclivos COI'POS, tL qllal devem athar· e unidos eguudo a OrUl!Il~
do Exercito:
na ccrteza de II1C5 .erem suspendidos os respectivos vcncimento~, se uentro do praso de ,dez dias da publicação da
j>}'c-ellte ordem
nüo tivcrem v.túlo da Capital
para.O
o ~I,mado
dc:;tino,

=

SA'

lU

TI \NDElRA.

]~st{\ conforme •
I,

.1'0

impedimento do ])t'rcctor.

O Chefe da :lo Rcpa'1'll'râo•
&

'
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N. 47
'ecreloria de Estado dos Negocio» da Guerra , em 11 de
vembro de 18~6.

JVO~

ORDEM DO EXERÇITO.
Publicaõ-se ao· Ea'ercilo os egui'n.tes,'
DECRETOS.

I
ao que Me representou o Coronel do RegimClltó de
nfanteríànúmcro
um, Luiz de Moura Furtado:
Hei por bem exollcrí\-Ioqo exercício de Chefe da Primeira
Dlrecçâo
da ~ecretaria.
"de Estad'o dos Negocios da Guerra ', commissaô que Ih n;.i incumhida em virtude do Decreto de dez de Setembro' proximo passado.
O Visconde de Sá da Bandeira.
Secretario de Estado dos Ttgocios Est rangeiros,
Presidente
do Consel ho , Encarregado
interina.
mente da pasta dos Negoeios da Guerra,
assim o tenha entendido ,
e faça executar. Palacio dos 'ecessidades sete de overnbro de miL
oitocentos e trinta e seis - RAINHA
- rúco1lác de Sá, da ;San..
dcira,
Hei por bem que o Tenente Coronel, Luiz Ignacio de Gouvêa ,
Chef!' da Terceira Repartição da Primeira Direcção da Secretaria
de Estndo dos Necroéio!! da (Juerra , exerça provisoriamente
as funcçõcs de Chefe da mesma Direcçüo,
com os vencimentos que lhe
pertencem pelo Regimento do primeiro de Junho de mil oitocentos
c vi nte c qua iro , em quanto esti ver 110 di lo exercício. O Secretario
de Estado dos 'cgo 'ios da Guerra o t Ilha assim uteudido , c faça executar.
I'uluc:lo das I eces idades , oiro de NO\l mbro de mil
oitocentos
e tlinta e seis. = RAL "HJ\. :::::: Vi$CQndt de Sá da.
da Brmdcira,
o
Con tnndo que uma parte'dns fôrça
do Pcrtendente
á Corôa de
'II spanhn
tenta aproximar- e :l~ l'routcirai> deste Ii eirio , o que
torna ncces<orio ulIgnletlt.a'i quuuto li)r pos ive] a fórça do Bxen'itD;
c COl~lando outro illl qpe o!'.I>ru\'os :oIlInturios', que> Ião 1l' gnaladas prOHls de vaIO!, e f1d bd.lde no Throno Legitimo,
c unLiber_
dade çlé'- i), (1'IH1IÔ'> (;olllrnnndndos
por Meu
ugust9 PIJ) dc'audosa MelllOria,
não hesit:íri o um ~6 moruento eu) COI'1't'r li ,J'nmas.
c rodear o Throno,
e essa LihNdade,
que com elh~ ,t{~ idenliflca ..
da, qualloo arnea<;ndos ,e Hebão por t'us inimigos: II i por bem
• J et I'lllillar, q1le os ComlDandant(~s dos Corpos d· l)ritneíl'{\ Linha
e mail; A llthol~idndes ~ ilitare~, r('ccbito, e sentem logo pruçn a to~
dos ufJuellel; \ oluutnflOs,
que ~e lhe apresentarem;
fazendo.lhes 50"
ber, que logo que o Exer ito haja 'Voltado n seu QlIartpi, pcrm{\ot

"r

•

( 2)
«

nentes , os Com mandantes dos Corpos lhe entregariiõ
as suas es ,f1~
sas, sem dependencia de ordem alguma para este fim. Palacio das
Necessidades,
oito de Novembro de mil oitocentos e trintu t! seis.

l'AL.'HIA.

=

risc,onde de Sá da Bandeira,
Por

=

Portaria de 3 do corrente rne9S.
Botallulo .Nacional de Olhão.

Demittido]
do Serviço,
o Capitão
da. 3." Companhia I Manoel
Viegas d6 Sacrarneuto , pr-la soa irregular conducta ; Q Alferes
da 'mes'rpa Companhia,
JO\l.O Rosendo , por não ter en,ejos sumciente 'de conservar
a dignidade
de Official; o l\jll~aJ)te, Manbe{ A'htonio; os Capitâes,
da I," Oompnnhia , J05(~ ~ rnardo de
Soqsa; da 2.~ Gotnpanhia,
Lili ... José Carneiro;
e 9-0: ~•• COIl1pdnbta,
Joaquim
Viegas Esp rança; os Tenentes,
du'B( Com, t:>al\'~b, Antonio Joaquim
de Burros,
e da 4~a COII1Pfwhia,
.Estevüb Affonso;
os Alferes da 1." Companhia,
Joaquim
Ma ..
noel da Silva Judice ; da 3," Companhia,
Jo~é .Joâo de Azevedo Barreto; e da .f..a Companhia,
Simão de SOU7.a Ramos, por
haverem passado á Guarda Nacional,
e a.outros destinos.

Companhia de Cavallar ia Nacional de Castro lfJarim.
Demiuidos
do Serviço,
o Capitão- Manoel de Alvoro Soromenho,
em virtude de suai mo lestias ; o Tenente,
José Xavier de Brito
~ Miranda,
por nunca se ter pro mptificado para o Scrviço ; e o
Alferes, José Leureuço , por faltn de capacidade
para servir em
• Cavalluria.
.

---lj<---

'Su,a l\fagestadc aRA liTTIA Dotcrrniua, que em virtude do novo
contracto,
que acaba de celebrar-se COIll os Arremateutcs
do tornecimente do Exercito,
e que t01'<\ principi.o 1101.· de Janeiro de 13:3,7
em diante, os Corpos, ou Destaca mcnt.os que houverem de receber
etapa,
quando por qualquer cirournstunciu
extraordi riarin lhe náo
poder s~r fornecido
o competente
meio arratel de crime de va cca ,
lhe sejrtO distribuidas
de outra carne fresca de carneiro qu chibata
tres quartas de anate)' por cada raÇrLO •

.....;.--.-

Lieen{tis registadaJ concedidas aos Ofjici(Jf13 abaixo ú kados.
J\o Ca:puào que está fUllendo bCIVÍf;O no It gilllclllo de ,lnfllllleria
N,· ó, José Joaquim <lu Brito, dous meZt'S,
L
!Ao Mnju\' üa 3." SCCÇiLO do Exercito,
D. Antonio José::Salustiano
dn Sllveira,
um anno para ir a França tructar de seus negQcios ...
:5,,' DA B,I.NDEIn,l..

=-

Eslá conforme.
O Chefe da 3. a Repartiçáo.

_

Secretaria de Estado dos Negocies da Guerra,
uembro de lsa6.

em 15 de w\õ.

ORDEM DO EXERCITO""
Publica-se ao Ea.'e'·cito o seguinte.

=

=

=

~finisterio
da Guerra.
Q.a Direcção.
1.9. Hi>p:uliçuo.
Senhorn !
Sendo rcconbccidannnndim inutn o vencimento dos
Soldos que se nchâo determinados
para os Officiaes dos Batalhõcs
Nacionaes Móveis, Fixos, e Pl'ovi~orios, quando hajâo de ser empregados cm serv iço activamente
fóra dos seus respecl i vos districtos, visto acharem-se regulados segundo os que venciâo os Officiaes
dos extinctos Corpos de Milicias,
aos quaes , havendo-se já em cousideraçiio o seu diminuto vencimento,
não obstante serem todos proprietarios e homens ricos de fortuna,
se lhes mandou fazer um augmento de Soldo na razão de doze por cento do que lhes era abonado na GII<'Tra Peninsular;
e porque seja um acto de Jusiiça , cm
quanto as Córtes n:io legislarem convenieutcmente
a este respeito,
conceder provisoriamente
aos Offlciaes dos referidos Batalhões um
augmento de vencimento,
quando o seu serviço haja de ser reclamado para entrarem em Operações
de Campanha,
visto não ser
possi\' I que clf cs se possão prover de meios de subsistcncia
com
tão escassos Soldos; accrescendo
a circumsíancin
de serem pela
maior parte homens de uma mediocre fortuna,
e ficarem pl'i vades
de exercer as suas di versas occu pações : por tão Iu nd. cios moi ivos,
tenho a honra de submeller
á ApPl'ovação de Vossa Magestade o
seguin te Decreto,
Secretaria
de Estado dos N cgocios da Guerra,
cm onze de Novembro de mil oitocentos e trinta e seis. = Fiscon-

=

de de Sei da Bandeira.

..

DECRETO.
Tomando
em Consideração
o Helatorio
do Secretnrio de Eslado dos Negocios da Guerra: Hei por bem Decretar )JI'ovisorioJncnte o seguinte:
Artigo unico, Abonar-se-lia
DOS
Gfficiaes dos Batalhões Nacionacs 1\1óveis , Fixos, Pro \ isorios, 011 de <] uaesquer ou: ros Corpos
de Voluntarios,
que tenhão lima orgnnisaçlio regular, além do Soldo que lhes corresponder
segundo o Regulamento
dos cxtinctos.
Corpos de Milicias mais cincoenta
por cento do mesum Soldo,
quando o referido' Offlciaes houverem de ser empregados
em serviço fóra dos districtos a que os mesmos Corpos pcrler.rprrm.
ou
em
ampanLa. O Secretario de Estado dos N"gocio Ida Glle~r3 o
tenha assim entendido,
e faça executar com os despachos uercs a~

Palacio das Necessidades , em onze de Novembro' de mil oitocentos e triuta e seis. = RA.INHA. = Fisconde de Sá da Bandeira.
POJo Decreto
de 8 do corrente 1J/e~.
Exonerado
do exerci cio de Governador da Praça de Ta vira, o Tenente Coronel, Pedro Alexandrino
Pereira da Silva.
Major Governador
da Praça de Tavira,
o Capitão que foi mandado fazer serviço no Regimellto
de Infnnterin
N." 8, e est governando
interinamente
Olhào , José Jgnacio
de Vasconcellos
;
em attençâo
aos annos que conta de Serviço,
grave ferimento
que recebeo em cornbnte , e releva n tos serviços q ue prestou no
A IRarvc a prol da Causa da Legiti midude , e Liberdades Par rias,
Dernittido
do Serviço,
pelo requerer,
allegando
motivos nucndiveis, o Capellâo do Regimento
de Iufanteria N: 9, Dornincos
Mallocl Martins de Oliveira.
o
Por Decreto de 11 do dito me::.
IlIspcctor Geral do A rscnal do Exercito,
o Coronel do Rerrimcnto de .Artilheria N." 1, Antonio da Costa e Silva.
o
Por Portarias de 8 do dito me~.
Para servir em Comrnissâo
o Logar de Director do Trem de Faro,
o Capitão de Arf ilheriu , João Justiuianuo
da Silva.
Para exercer provisoriamente
as funcçôes de Ajudante de Campo
do Brigadeiro,
Francisco José Pereira,
Governador
J\lilitur da
'Provincia
do Douro,
o Tenente do Regimento
de Infauteria
N," 18, JOI'IO Soares Pinto.
Para exercer provisoriamente
as funcções de Addido no Estado
Maior do Governo Mi lit ar da Província de Trnz'05-Montcs,
o
Ten nt e que está fazendo serviço no Regimento
de Iufuutcrie
No" Iii!, Francisco de Figueiredo Sarmento.
Por Por taria de H do dito mez.
1." Batalhão Nacional Procisorio da Beira Baixa.
Para exercer as funcçõcs de Major,
o Capitão de Infunt ria, Antonio José de Carvalho,
Pam exercer :1, funcçôes
de Ajudante,
o Alfcres de Infanteria,
Mnnoel Rodri rucs Beja.
2.· Baialluio Nacional Pronisorio da Beira Dai a,
Para exercer as fun cçôes de Major, o Capitúo U0 l ufuutcr in , José
1I0S.

á

,

Jeronyrno

00111<'5...

.

I

••

Para exercer as funcçôcs
do .\Judallle,
o '\If(· 'CS <le Infunteria ,
L\liz Antonio
Oliveira.
En~arre~ad
rio Com mando , f' da Oq.;nnisaç~l? do fiatalh:)
aclonal (~e Lame~o, e do CnrlJO ele Cav.dlari,l
;l(:i~)rltd .lIl 1lI.\ 1
dado cnar, o Capitão dr> lllí'IIII"riH,
'Iacnri,) d(~ l''',!ro.
DeveJ1"do os Corpos do ExerCito ~cr prvlllpl:lldclltc
tlC 1 eH os d

ue

( 3 )
camas,
e utencilios de Quartel,
c nâo havendo um sobrecellente
daquclles artigos para assim se levar a etTeito: Determina Sua Magestade a IL\l~H
A que os Cornmandantcs
dos Corpos requisitem
somente os~objectos necessarios para o est a do cffcct ivo dos mesmos
Corpos nos respect ivos a loja mon tos , e uiio para o completo,
como
muito
tem praticado;
sendo logo entregues no dito Arsenal,
ou
nas suas delegações,
quando mudem de (~t1artel , ou quando a força diminua por effeito de baixas 011 passagcns , conseguindo-se
por
este modo o evitar-se que os mencionados
artigos se arruinern por
ficarem sujos nas Arrecadações
Rcgimentaes , e poderem ser forneciclos a outros Corpos depois d(' lavados,
e concertados.
Sua Magestade a !{.AL ·IlA Determina out rosi m , em ndditam nto ao disposto na Portaria
de 18 de Fevereiro ultimo,
transcripta
na Ordem do Exercito,
N.o14 de212 daquullc mez , que as quantias
sacadas pelos Commandantos
dos Corpos por meio de interinos para despezus de rancho,
sejâo descontadas
110 pret relativo
ás quinzenas a. que rcspeitâo , e não no primeiro pagamento
como estava.
ordenado;
devendo conseguintemente
o- mesmos Comrnandantes
formn lizar recibos individuaes pelas quantias iudispensaveis para cada. uma das mcncionndas quinzenas.
Sua Magestade
a. RA l N liA Determina
igualmente
que todas as
praças de pret, que se acharem goscndo licenças rcgist"adas, recoIhão immcdiatamcnte
~os Corpos a que pertencem.

-*-

Licenças concedidas por ~motivo de molestia aos Q(ficiaes abaixo declarados.
Em Ses âo de 29 de Setembro ultimo.
Ao A I .cres tio Regi mente de Iufuntcria
1\" 1Q, Manoel Teixeira Carvalho de Sampayo , noventa dias para se tractar cm ares patrios •
.Ao Ajudante do R('gim~llto de Caçadores N: !l, José Ignacio Ribeiro. noventa dias pua s. tractar em ares patrios,
Ao Secretr rio do Governo l\1ilitar dos Açores,
A ndré Diogo Dias
do Cauto, qunreuta dias para tomar banhos do mnr,
Em ..",'essJ.o de }.1. do mcz l!roa:imo passado;
Ao Alferes do Hl'gimenlo
de Caçadores
"!2, Antonio Pavier
Pinto du Silva. quarentn dia pnra se tr act ar,
Em SCSSlío de 18 do dilo mcs.
Ao Capitão do Reg.imento de Infnnteria
~ .. 8, Joaquim .Tosé Pcdrozo. quarenta dias parn fa7.er u~o de banhos do mar na .Figueira.
Em Sessâo de ~o do di/o mez.
.
Ao A Iferl's do Regimento
de lnfalltcria
:: .. 2, Joaqllim José Alves Pacheco,
quarenta dias para se tractar.
_
Em Scss,io de 22 do dito rnez..
Ao A Ifere do R~gi?lenLO de lnfunteria N.· 18, Ignncio Augusto
Ah'cs, quarentadJas
para fazer u o das ugoas sulfúreas de Vi7.ella.

(4 )

Em

Sessáu de 24 do dito

m~.

Coronel do Regimento de Iufanteria N: B!, João Antonio de Vasconcellos
Villn.Boa,
quarenta
dias paru fazer uso
de ugens sulfúrcas , e banhos do 11101'.
Em Sessão de Q7 do dito mc~•
.Ao Tenente do Regimento
de Cnvo llar ia N," 6, Diogo da Silva
Castello-Branco
, trinta dias para continuar a convalecer,
Ao Capitâo do Regimento de l ufantcria N: iJ, Ayres Gabriel
Aflalo , noventa dias para continuar o seu trac lamento.
Ao Tenente do Uegilllento de Iufauteria ~ ." 7, Jose Machado das
Necessidades,
trinta dias para fazer uso de banhos do mal' em
S. JOlW da Foz.
Ao Major do Regimento de Caçadores N: 5, Francisco Jeronyrno
Cardozo , trinta dias para tomar banhos do mar em Lisboa,
Ao Capitão do l1egimento de VoJuntarios da Rniuha , João Bento
da Costa, trinta dia; para se tructa r ,
Ao Alferes do mesmo Regimento,
Antonio Barrozo Basto,
trinta
dias para conti nuar a tractnr-se,

Ao Tenente

Em Sessão de 28 do dito me:!.
Ao Tenente

do Regimento' de Caçadores
N" 9, A ntonio José d'
Almeida.
oitenta dias para se trnctar em ares putrios.
Em Sessâo de 31 do dilo me~.
Ao Alferes do Regimento
de lnfantcnn
1 ..
18, José dos Santos
Roza, cincoenta dias para se tractar.
0
Ao Capitão
do Regimento
de Caçadores
1:. 9, Manoel Julio d
Carvalho,
quarenta dias para se trnctar.
Ao Praticante
do Com missnrudo , Francisco Bernardo
da Costa,
trinta dias para mudar de are'.
Em Sessão do 1. do COfl'ente lIIe'L.
Ao Capitâo do Regimento de Iufantcriu
N." 18. Jorge Yidigal da
Silva, sessenta dias pnra co nvalccer,
0

Em. Sessâo de 9 do dito me'Z.
Ao Tenente Coronel do Rcgtmcuto
de Infauteria
N:o 3, Manoel
J\ lexaudre Tra vassos , quarenta dias para faz 'r mo de banhos em
,::l. Pedro do Sul.

Licenças Registadas concedidas aos Officiaes abaixo indicados,
Ao A lferes de Caval lar ia , A ugusto Ferreira
Campos,
pr rogada
por mais nrn anno a qnc c acha /.:'ozundo cm Fran!:u .
.AI) _l\lfere Ajudante
da Pr: ça de Villa !leal de Santo ,\ ntonio,
l<redel"ico Carlos Garcia,
~cis llIezes.
SA,' D.I. llAlIDElllA.

=

Está

o

conforme.

Chefe interino. da I.A DireCçãO. -

N.& 49
$icrelat'ia de Estado dos Nt:{~orios ria Gucrra , cm ~1
vembro de J 8:36.

de ,7\'0"

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito
DECRETO.

I"
ri

o seguinfe:

'10

(I.L

\."'

J;P.f1fj1Cl'tHtO muitas vezes , fJt1ea chundo-se os A uditores do ~~~rt
cito Il'ga WH~llte impedidos de exercitarem
suas fUll<.ÇÔCS, se retarda COIll gral'e prejuiz» do- réos o auda mcnto dos processos ndli.
tnrcs , por 11,\0 se achar detcrrninado , quem os deva substituir;
e
cuuipriud., dar sobre i to providcucia
, para que a justiça não deixe de ser promptameute
administrada
corno convem:
Hei por bem
Ornt'nar,
qUI' de ora em diante o Audit or , <]ue por motivo de rr oIesí ia , Iiceuça , ou qualquer outro impcdi mnr.to t empo ra rio S~ achar
ilTll1o.sibilítauo de servir , propouha outro Bacharel,
,.ara provisorimucute o subsí ituir , a quem () respectivo Governador Militar da
Provinciu
f.lrá 10"0 entrar nayucllc
ex ·rcicio,
pas-ando-Ihe
um
ilUe~lado nsens.i l, "UfUfl de receber d venciuro uto relativo no tem1'0 que servir. O Secretario de Estado dos r egocios da Guerra o
lenha assim entendido,
e faça executar,
Palacio das Necessidades,
('01 quatorze
dI! Novembro
de mil oitocentos
e trinta e seis. =
nA I .\UA.

=

Visconde de SÚ da Bandeira.
Por Decreto de 16 do corrente me,.
Dispen ado do Cornmando Geral de Artilheria , o Bricadeiro
riLO de MontE> Pedral,
~
o
COlllmand ..ute GI'rul de Arlilherio
• o Brigadeiro
t
Barão
R~gilllertt() de Cavoltm'ia N.· 4.

, Ba-

de Faro.

CLpiti\OCem.r.la
do~.·E 4uud rilO, oCupilao
quI' (>sláro2(~ndo $('r";:0 ,1,1 .I,(.e,,\·itnl·lIlo .\ •• (i du lllC5ma ArnJll, Uregorio Tavares
P~"lfu l}tu !l:1l.illl.
I l~i.('
Co
Ccrraflla
do I.· 1·:~qIHH.lrt\O, o Cupitüo do Hegimenlo de
Cal'allaria
... ·1• .1<1-(: • ',li il'r de )\ll)r.lt'~PlIllo.

:10

RCdilllcntu de Jnftllthria

l\': 5.

'l'enf'nte,
o T\!IW·III" (Iue ~e achava falcndo
s('rviço 110 Rpo'imcnto
de Cilçlldol'e~ ~.n J, '\lItOllio \Ivc~ de Azcvêdo <.'alllpos~

Regimcl/to de Tnfaulcria
l.'enf'nte

N."

Coronel,
3, ~Julloel

N." 7.

o Tcn ..n Ic Corott('1 do Hcgtllll'lllo
Alexan Ire l'rava'so.;.

de lnfunteria

Regil1lc,,~()de h~fante,:ia No" 9,
n HcgimeDlo

Atr('r7~" o .Alfcre que e la fazl'lIdJ ervlço
tClIa. ~.
",
Jose Loure; ISO V UlllU,l.

de lllfan.

( 12 )

á 3.a Companhia

Addido
,

Tenente

de Infanteria

Sua Jlfagestade
A
I." Que os Ofúciaos
Nacional
devem
ruco lher

de Veteranos
, Victorino

oa

Vieirr;

Província
Borges.

----y---Determina

RATNJ11
notncados

do Douro,

Q

o seguinte:

para

Instructores
da Guarda
aos C'lI'POS a que pcrtcneo m no fim de
quatro
me7.CS, contados
da data de hoje, lia certeza de qlle niio !erão abonados
de seus vencimentos
, nquellcs
que não cumprirem
esta determinação
: qunndo
porém
II!) fun
do dito I eriodo
algum
Corpo
da Guarda
• \lciol1nl
prccizc ainda de J nstructor
, o Gel!
. I
da C;óyillcia,
rendo recebido a rel}lIi,IC;ão do /\(llIlil~~t.liqPHro.y 1
db')~$lricto,
nornearú
o mesmo Instructor
pora co"tillita~II:)P.O mais
dOlls meze
, quaudo
muito,
011 outro
Ofúciul
que o substitua,
de
maneira
qlW
o mesmo Officiul nlio fica rú mais de seis mezcs fo)-0. do
seu CHpO;
por<]l1c
n:io'he
justo quc , CII) quanto
os OfJi.
ciaes dos Corp'h
de Li Ilha tem 11!l1 scrv iço mui t o pezudo , hujào .

outros no Exercito , que' apena]

cm 1I111 só dia por semana. façaõ
lo moderado.
2.° (~lIe o Corpos de Exercito sob o cornmando dos Brigndci)'Q5, Bar:w do Domfwl,
c Viscoudc
ilas Ant as , sejào denomina.
dos;
prirn iro:=
Divi,çúo de, 0pcl'nçlesdo
Sul =; c o segundo
= Dicisâo Aluritiat· cí llc.c:pan/w =? compondo se esta ultima Di.
um sorv iço

DJ ui

o

visitO

de Quas

llri :raJas

nilO podendo
wriflcnr- c a distrihniç:tO
d~ novos Livros
Me~IJ'('_ : 05 Corpos <.loExl'r 'ilo, em quanto e~tc I!:\Ó ti\'er lima 01'-,
ljallisnc;rtO dcrJlliliva,
o H"}l('C 'vos COlnmnnuantes
fnçilO contillujlr
do Illelhol' modo II sua (';;çript\.lI'(tC;;IO nos Livros Mcsll'('s actllae',
lJCIll COlno a da Compallhias
1 ns Li_ tas do :tlllig-o lI)olh·!o; det 1-'
lnillnç1'lo ('~tn qlle a \lchma
Augllsta
~ellh(lra
.l\landa
rccomrneH,nílr llIllito ao'. dilos C011IIlJUIH nlC':; <.los ('orp05 •
•,.... ~'.o, (-lllC 1I;1O tendo
ido recehidos
na S('c!'elnria
de E~lado (los
;j..

(~e

..1 ·~g{lcio'
da (;Ilcrra
()
la HI~ IllCll"aCS,
e da j(1l'ça de llluilos Cor]
~~ E\.qr ilo: c s ndo I'C ." (-.rio a todo o 1l101l1enlo 'ouhrcer<> c,lado
do,; dilos Corpos,
seja ('xll'unhada
silllilha~L~ fuJ~ali~ • erv 'o (, li .li.c('olllCl1rllde IH'la ult,ma
\'e7., CJIIC se li n;m ~n_,'cI(lAJ Ij 1"ciolJadns 11I6p;ls sr n:io eflectllUl' nos diils qlle e,IIIO.~n' r "ulm.
111'ocet!I'T:Í_ rOllvellicntelllelõl('
('outra
<]IWIll n:io cu: I prir o clue a f'~tc
j"
CÚQ l)" a<.;ha clctcrmillltlo.
!

Liccn:;as

cOllccdida3

1l{)1'

1/l0Ii'0

<1('. ?IIo/estia

illdir(l,/ns.
Rm , r._"W() de :1 tio
Ao AliNe,
~;o,ta

}.) Regimento

Car.valho,

trinta

d(·
dias

corl'clde

'''Iall, na (':
1 ara se tmelar.

ao,~ OJflciac3 aúai;t'o
me,::.
Q,

Jo~é

( 3 )
,Ao {;lfN(,~ .1ó nr!(mento
de Infantaria
N," Q, Antonio José dos
(j,IIJI
''':tr~, t riutu dias para SI' t ra cí ar,
Ao 1'er.t'III(' do Regimcnto
de Lnfuuteria
! '.0 ·10, l\lanoel
Ferreira.
[ovr-cs , t nnt a dias nara se tractar.
'
Alfl·tt's do me mo He;;iuJClllO,
Manocl do ! 'ascimcnto,
trinta
dia pntal se tructnr,
Tl'rlétde

dn

1t<1;'::I:nenln

•

T.O

7 da mesma Arma,

Amandlo

José) t

.01' d.'\ 1I.1, trinta dias para
c t ructar,
1
(\
I.
Ao CaLlitao ti l ltq;imcrllo
de Caçudores L ,":3, José Joaq\.ull (~111 r•
• (,L/j\\
!'I1P1 ( las parr, 'c trar-tnr,
[(
""
'I ?fêí'tt~ ó't'nne I de lufunteria,
José Cardoso Carneiro,
t 'nl~''''>
'
11
• "
t;J~1
(Ila
pa01;.'
rU."'~1'
tra 'ta r.
,
Ai) Teneutc Coronel do Excrcito , Commandcute
do E5quadrão
de
Cuc a llaria • acional do Porto,
Luiz Borges Cardozo de l?ig eiredo , quarenta
dias para se trncr. r.
OJjiciat CJuefui jldgado prompto 1Jora o Serviço,
em Sessão da •
1IIe, ma d dia.
O (' pitr\o do Gürpo da Policia
do Porto,
Fr a ncisco Anlonio
Carva lho,
. ·ElI~ • css lO de fi do dito me:..
Â l\1njor addido ao E tndo LI ior do (JOVCl'110 ela Darra de A \'ciro, ;\.Il",andrc de J\Jagalh:\c
Cmttinho,
dez dias para continuar
J

ug(\n

thl·l:Il1.Fe'.

B,n •. sSiío ele. lOdo dilo me'!.
Â<J C!q.il~1O cio 1.0 B.llalhr\O
lH iOll, I l'rO\j
orio
Lishon, Jon ..
C]lIi!ll (ierardo
J ias, quinze d :t~ 1 :\l'fl ncaL r de -,(l n,.lal.>clc (' r.
,A<J 'l'ellcnt(' do 1l1c mo Batalhão, A IIt llio Lllir.lteocllo,
Ir'l1ta
di'
para se lrnctar.

oe

(1'

Crn allalÍa

l.

o

ai,1'O

Q,

il1dicadc)s,

J os!.Í p( dr)

d a mesma J\rma,

de

.lo~to Yice

I_

rc'iona! Pro·

rll'·

POllo,
a C:q 1111.
'r, n-

•

.Ao~P,'gn'hr
G{!rat das Tropas Brita nicas ao' serviço de Portugal
John Harpcr , seis semanas para ir a l nglaterrn,

---.,._

f

Decl.ua-s« o segllinte.
].0
Que .Josd Banha d l Co-tn , nomeado por l'ortnria
dr g d'
corrente mez , Cornmandmte
interino d"I3"talh:lo
Nacional \10.,,1
de Beja,
hc Major de C,lval aria pertencente
lí 3.· ~('('ÇtlO do
Exercito , e não Major Re~'orm~:Io, corno se disse lia Ordem, do
Exercito N.o 46 do presente a-ruo,
~,. que o CapitrlO,
José Joaquim de Brito,
fi quem pela 01'''
dem do Exercito N." 4·7 do corrente anno. se conr-edeo licençn re··
gistada por dous nW7. ...s , e"ttl fazendo serviço no I{('g'i11]('1110 de ln ..
fanteria N.· 8, e nào no Régimento
N."
como se publicou
na'
refclida Ordem.
3,· Qu o Tenente , Jn:"to Antonio Lopes ela Silva , quI' passou
no Regimento
de [nfanl"rta
N: :l, por Decreto de 29 de Outubro
ultimo , publicado na Ordem do Exercito N" 46 dt, 6 do corrente
mez , era do RCJimell to de Caçadores N. o 2, c não do Hegimenso
de Caçadores ~ .. 3, como se IlICIlCiollOU.
4." (~ile he Domingos. Zach rias da Silva e Santos,
o 2: '1'(>.
nentc de EIl.~ellhciros, mencionn'lo J )min~()~ Zacharies dos Sillllos.
lla Ordem
do Exercito N: 19 de QQ de Mnrço ultimo.
6.u Q,Ie o 'l'encnte , Antonio José dcAlmcid,
quem p t. 0rpelll do Exercito.
N.O 48 do Cf)rrente allllO se concedeo oil~nta dIas
de ticenç.l para se tractar em are:; de c;;\mpo, pertcncc..ao Hegllnento de Caçadores N." 2, c nrto ao Corpo que alli se menciona.
6.· J"lllulmellte,
que as quantias dI' 9~0 réis para capólc de Tn.
fanteria, C.lçudórt!s, Arti'bcria,
e Sar,adores; c ,le 12'20 r:j parl,lOI
<le Cav.tllnrin,
e Con Itl('torc~, arbitradn!i n() J\egulullll'uto
ProVI"O0
l'io para a \dmitlislnu;tlO Militar,
Titulo, o,· Artigo 16. , Tahella ,10 I." semestre,
he o vtdor corrl'spoll"lcllre a um a 11110 , lião obstantc serem as m ..LÍs qualltia' dth Tabellas equivalentes no val.lI' t(ttal dos Artigos a que são relativas,
villdo a importar o~ J>rlllll'iros
capótes em 3680 réls, c o~ scgulllos elll ·1880 réls.
S,\' , BÁ.·,
õ

,

=

DElIl
•
_\..1 I..

J ~
~

E"tú conforme.
"

() Chefe interino. d,J 1.. DirecçJo,

N.O 50
Secretaria' de Estado dos Negocios da Guet'ra,
.

vembro

em !25 'de

ele 1836.

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se

ao E:t'crcilo o seguinte:

J\T(J.

(~)
Freguesias
de S. Martinho
de Aldoar,
Santa Cruz do Bispo, S.
Thiago de Costoias , e Pera fila , que fazião parte do mesmo Batalhão.
1. Artigo
8:
Os Vol untarios de Ca mpa nhâ serão olistadoe no
Regimento
Provisorio , e os do Concelho de S. Joito da Foz no Batalhão de ~1nl'inntes da Cidade do Porto.
Artigo
Em Villa Nova de Gaia
sedio reorgn nisados tres
Batulhões , um MoveI, e deus Provisorros , ..pela fórmu determinado
nos A ríig'os segundo o terceiro,
Artigo LO.o Os Volunturios
elos nntig-o$ DntflllHll's
Vix s pot!(·.
1" Õ SQr alistados
nos Batulhões Móveis, c os-Provisorios
110S Líutalliões.. Fixos ali Móveis,
Artigo U:
Os Voluntarios
, que agol'il ia alistnrern
em alguns
<los referidos Batalhões Móveis , e que ti\cl'I'Ul1sel'vi-do
por mais (h~
11m anno nos antigos Batalhões.
SlLOisr-mpt os do recrutamento
do
1<:xercito, c ser virúô sórneute
pelo tempo quo se julgar neccssario
até tres a nnos,
Artigo lQ,o
Findos
os tres annos de Serviço na fórrna do Ar.
tigo antecedente,
os Cornmaudantes
darão a. cada um n sua baixa,
-se antes lhe não tiver sido dada:
se esta lhes for negada poderáõ
deixar o serviço sem el la , e sem que sejâo por isso perseguidos como dezertores , nem comprehendidos
cm algum outro rccrut a mcuto,
Artigo 13," A reorguuisação
destes Corpos será (,'ita de commum acordo pelo Administrador
Geral interino
do Districto elo
rorto,
c pelo Governador
Militar da Cidade,
Concluidu a reorgaulsaçâo
, flcão os Batalhões Móveis II disposição da /l.lllhoridade
Militar,
c lodos os outros á disposiçâo da
Authoridade Administrativa,
Os Secretarios de Estado dos Negocies da Guerra e Reino,
as.
úm o tenuâo cuteudido , e façjio executar,
Pnlacio das Necessidndcs , em dez de Novembro
de mil oitocentos
e trinta
e seiR.

9:

=

RA I ~ II A. = Visconde de Sá da Bandeira.
1Vlanoel da Silo
va Passos.
POH'I'AHTAS.
Mll)í lerió \Pal611crra,
= l.a Direc(;à(,. _ '2.& n('rnrtiç~o. _
'"

).,.,

1)

• '

M'Xr'da fi }L\ INIlA, I ela ~ecrcturia. de btado dos Negocio da
. G l1ena, que a. força de enda um <1M Corpo • aCiOllRl'S ~ n'or anisados por Decreto d..J 10 do correllt'~ me! I seja composta. du rmu,d ..
- ~ 'guinte :
I
,,'
Estado ~faior c flfcllor.
1
COl~llnandanle
(Corollel ou Tenellte Coronel.)
•
~1H,l0r , • • • • , • • • • • • • •
1
Ajudante.
. •
1
Quartel Mestre.
1
•

(s)
'SMg'('nto Ajudnnre , •
l'-ilrgento
(~lIaltel Mestre
(;lrllfl.{lào Mór •
'i rlll'gião Ajudante
A rt ifices
'Lauibor
Mór.

•

1
1
Todos

•

Ifercs

P rih1P.~r~

11

..
,

'l'clI.tIlICco
J

~f\J~<:hto

1
1
2

Uma Companhia.
C'lIpitlllO

~ 1

....'. r..

•

U dll1Jh

S('gllndo3 $.aJ1{&ILos •
Forriel
Tambor
•
Cabos dI' Esquadra
•
A IIspC'('aúus
Soldados.

1
Ir
.,. lJ
1
4
1

1.
6
6
• 83
Todos

110

Recapit ulaçâo,
F.~tat1o ~lniM e- Menor
8<!ÍciCompanhias

p lar-io das Necessidades,

.JJiJ

• 11
G60

18 de Novembro

Total
de 1336.

671

Sú da

-idciru,

tor io (II Gnerra. = 1 .. Direcção.
= '2." Repartição.
II a \(,,,(to () d II i Ili,1 r.rdor Geral
de Faro rcprcscnt ado a uti lidado
0('
I di ... olvido
n [3a'alh~lõ 1 ucio ua l de Albufcir e , fundado
nas
iulorm
0"'0 df' vá riu s J ut h oridudes , c súpplicas
eles llnhitulIll'S
da
rnes rnu \ II 11: ~h\flda 1\ H \ I.' II A. JlI·!a !-\ccrf'laria de F~lado das
Nr!!f1lio, d. (;"cn.l,
d is-o l vr-r () Irrl lido Botulhâo
: df!,'('ncfo os arln" ruo t'.~l1eIl('dio~ d(' Ouartel ser 'Yl e ní fi f.l1C~ II" est;:çó,"; I_'
II:II~.
lJ alílCol('1d;l~ 1 ccessidadc
, cn l~ de ·,o'verp.
bro Itt" ,: hi. '=' oS í ~u ,.110m eira,
t
,•
POI' POI(llrios ,f('. J 1 (lo corrente rn('~.
Exol'{"~!o
do ('.,(1 'HIndu do !J<ltalhao
onc~onnl ,de Albuft'irn,
Jo rCljll lor ••
h'o~do
JlJoll\O
allcndlvels,
I' rall<.:Ísco A nlollio
Mill

re-

'uI>. i \.
'a .,1.1 ln,ria ela PlO,iucia

da S .. ,

Exol1rl
[<'(;""

r: ri1

.l..

o

?o Alemtcjo,
,01 \ ..11°;( P,nLo.
lId,to"
t';L 1 ivi·ib
ao Sul uo Tejo
'ri 'UI..' de Bu Los.
'

° Bacl.arc1,
° Dachnrcl

,

( 4 )

. Por Portaria de H do dito mer..
Cornrnandante
interino do' 2.· Batalhâo
Nacional
Provisorio
de
N acioual Pcovisorio
Lisboa', o Majot' Graduado
do 1.0 Bstalhâ
da mesma Cidade,
João Victor da Silva Moreira.
Por Portarias de 18 do dito nWI.
Com mandante do Batalhão
Nacionul
Movtl rlll Cidade do Porto,
o Tenente Corohcl,
JOSI~ Athannxio
de Miro ndn,
Comrnandantc
intorino do Bntalhão
i\aaiO'llal FIxo da. dita Cidade, t> Major, Aillonio Teixei-n de lhev'alo Pintó.
çOJUmandnllte
doI Rllgi mento Provisorio Ido rlil'n 'idml~{ o TeI1CI}te Corouol.Heformado
, Antonio d AzeY\(I(l(Rlll~
[\.:Jh .Mel lo.
Oommaudunte
tlO',J3atalhrlo
Nacional
Nl01ltH do .\q.lf. ~lNova de
Chi~~()!:1'tnebte
Coronel do Hegimento 1del'YI)I'1CIItarÍbs da Rainha, l\lanoel Antonio Mendes.
i :
Exonerado
da Com missão do Chefe do E,tado Maior do Governo
Milit.ar da Província
da Beira Caixa, o Ajudante Mnjor do Regimento de Infantcria
N: 2, José Co nstancio da Fonseca,
afim
do voltar ao exercício quc lhe compete no Corpo a que pertence,
por assim o haver requerido.

---)i<--Sua Magcstade A lL\ INHA Manda declarar Aspirantes
a Offlciaes
as praças abaixo mcnciou adas , por sr. terem para isso hu brl itado na conformidade
do Artigo 3." do Decreto de 30 de Novembro de 18::11.2.
O Anspeçada do Regimento
d,~ Iufantcriu N: 3, Constanlino Joaquim de Brito,
O Soldnrlo do I egimcnto N." B da til srna Arma,
Antonio Ribei-.
TO Viegus da Si! va BeCllaruo.

---Ji.---

Eiccnças registadas concedidas aos Offlciacs abaixo indicados.
Ao CapitiLo do Regimento clc Cavnl lariu N: 4., Urcgorio Tavar
Pessoa de A mori IIJ, dous mczes .
.Ao Tcueu!e do Begirllcllto dI' Iufautcria
1 ." 10,
Frederico AII"U~.
10 da~C, Illtl.rn Ll)nll',
<Jltilll' dias.
"
.Ao Tc H'lltc do ,3: .H,lt<ihao ~.ICiOIl;)1
Pro\,i;ol"Ío de U$bon,
Daniel Coru i o de Araújo
1'( io, prorog;u;ao I'0r trinta di"t>

--11<-_ .....

Dl'clara:~c que () C()rpo pHm onde foi nomcado Capitão Ccrrafila do L· ES<JlIuur:lO,
For OtOcrl'lo de lG do corrent.- IUt';:, publica(lo na Old"lII do Exercito,
' .. 19, () {'npiti"to tio Hl'I·('ÍIll!.'lItode
Cavallaria
.1 José ..Ir nvicr de Mornes Pinto,
he o L{e"ilOel~lo
, o
•

G

{.

(.l

•

1'"

11ICSlua

0,

\

J rma.

<>'.) 0.\
= ,,\

JA:-'llElIt.\.

. E~tá eourorme.

o Cll,cJcinterino.

tl:J l.a Dirccfâo.

Q
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I

~ecre'a"ia de Estado dos ~Netroci()sda Guerra,
vemb/:o de 1836.

em ~7 de

;r{o ••

ORDEM DO EXERCITO.
Publica-se ao Exercito

o seguinte:

REL \'1"){: 10.

-

K as di ffiecis e D p':rarlus

circurnstanclno
cm <]l1C sePuhllco l'uciol),d,
~(í ut la ('c:ol,ornia austr-ru , c meditada com prudencirt , poderá salvar a ,:;, C.·~lO Portugi
zu do abysl110 li que a conduairatn
cinco n nnos Oe clCHrSI(lÇrto,
Os actuaes l\Ii.
nisrro que Vossa Magc:;lade I1!J:lron com a Sua Confiauça , est âo
intimatuonta
convencidos
de que só por meio de economia acertadas , c de uma. f;5calisação activa c pennanente
na cobrança dos
rendimentos do-Estado , e na sua ju ta, c l(gnl upplicaçfio , podcni
rCSIHbelcc(~r·se
a boa ordem nas }<'IIlUlIÇUS,
c o Credito Pllblico ascntar sobre base sólidas c cluradollrn~.
A economia não deve consj~tir em tedu7.ir os Funccionario5
Públicos ri. condição de não poderem 5 b~i tir CGm altençiio á jérar hia ou posição cm que se acharem
eollocados
na sociedude ; mas irn cm lhe proporcionnr
os meios
Indispeusuvois
de que retirem lima honesta sul>~isteneia. Ue debaixo
destes principio
que (''-1 tenho a honra de submcttor á Approvação
de Vossa l\.1ag"tadc o Decreto junto , no qual se delermina quo as
'I'anfu eslalwl('ciJa~ nos Artigos 17.". 18,· • e 19," do Hcglllamenn('!ta o Tbesouro

to cio U( m missruindn , promulgado cm ~l de Novembro de 1nlJ ,
t('l)l'am Il1Iit', 1IJ r.tc yigol' em "'mpo d(~gutrr:.l, eque ofol'llccimcnto de rac;i, . de forro~' 'IIS, cm tCIllI'o d' paz,
eju de om em diante
l'egnlauo pela no\'a '1'(\1"1 a, qfl( do ln" Illo Dl"creto faz }larte. Lis.

=

boa Q1
't It'lr (,ri) dI' lIl:;H.
COllrl~ de VWl/liot'cs.
Tomando em ( ,,,, id ra :lO o J' e1, torio d ) J>r(' idelll!' do Con dilo
de .'Iillis'ro~,
'ct'Tetório.de
J:slúdü dos. corncios da Guerra:
Hei
)lor OCllI J eleflllinur o '('~lli: le :
o
.ArliJo
A 5 '1 a d'. S cCdnprl'll('lltli la; 1'05 Artigos 17,', 18,0,
l!),o do 1 ('~t1la'r.cltt
do o 11I1;~ :Jl'iud , pOlIIlIlgado em 21 de
T
\'
mbro de Jn I J, }lO!' fJ II' nlé a~()l'n ~, telO f()I'llccido o Exercito, C,IO! rilçO('S de P.lO, ,I:tupe, c FOl'l'ogen , SCl'ao uuicamente ap.

J"

pIJcadns 00 l ln) de lT'lerm " para quc foram !'<,lahelccldas.
•
,ArLi,.;o Q,' E'II tempo
paz ~ ní o forn('ciwenlo
dI' fOrragf'ns
regulado pela Taril'n qll(' baixa COIll cHe Decreto,
a.~ ignnda pelo
PJ'csidl"nlc do COllscl!t , .l,. \111li 1m" S('crctnrio (le B~tado dos NI'*
gocios da 'lIerra, a I)lIal f,lZ parte inlegl'. nte d mencionado Decreto;
dcrendo principIar
ter o seu ctfcito desde o primeiro d
(,1'

Outubro l)roximo futuro Cm di.lnte,

,.

(t )
Art.

3,°

Aos Corpos , ou Destacamentos,
que mudarem de.quarde diligencias,
se fornecerão rações de
Etnpe em quanto marcharem;
devendo esse fornecimento cessar tres
dias depois qlle tiverem chegado ao local do seu ulterior destino.
A rt. 4,.0 Nenhum Offlc!c l Militar, ou Empregado Civil do Exercito, qualquer que sojn a sua grndllação,
pCldf'ní cm tempo de guerTa exigir maior número de rações do que as qu'\) lhe competem
pelo
Regulamento
de vinte e um de Novembro de inil oitocentos c onze;
e em tempo de paz 56 poderá exigir as que v~1O designadas
na Tazifa junta.
,Are. ô," Ficâo revogadas quaesquei ordens l,disposições,
ou estilos' em contrario.
I
O Pre~idbtc
do Conselho de Ministros , §f;cl't'tariQ àe Estadc
dos Ncgocros
da Guerra
assi m o tenha entcndido.q
e faç_f\ executal', expedindo para esse effeito as Ordens neee!àsar\/,\srl '):'~la.cio elas
Necessidades,
em vinte e quatro de Setembro de mil oitocentos e
trinta e seis. = H.AINIlA = Conde de Lumiares,

t~1s, ou forem encarregadcs

Tarifa das rações de Forragens,

q1\e hão de vencer os Officiaés Ge.
neraes , Otliciacs Militares,
e Empregados
Cjvís do Exercito
cm tempo de paz, a qual faz partc integrante do Decreto promulgadone
data de hoje.

Ba,çôes dlarlas pm'a cada .indivídtto.
• .Marechal do Exercito,
rações, seis.
• Tenente General, quatro,
• Marechal de Ca mpo , tres,
• Brigadeiro,
dilas.
• Coronel dos Corpos elo Estado Maior ele Engenharia,
Artilh<,ria,
Oa~allô1ria, ou Caçadores,
commaudando
Corpos,
ou em Commissões acti vas , duas,
~ • Tellc,nte Coronel das mesmas Armas,
em idenucas circumstancias ,
lima.
I
, Major, idem , idem, uma.
, .'\judante,
idem, idem, uma...
• Capitão do Estado l\oIaior de Engenharia,
A-rt.ilhel'ia, ou Cavallaria, CO ({I 111an dando Companhia,
ou cm Com missões activas, uma.
• Tenent.e das mesmas Armas,
em identicas
circlllllstancias,
uma,
• Alferes, ou Segundos Tenentes de Engeuharla , ou Artilueria montada, uma.
• Quartel Mestre de Cal'alIaria,
uma.
• Capellão da dila, uma.
· Cirurgião da dita, uma.
.
· .Alveitar, uma.

.

( 3 )
Picador,
uma.
· Director Militar da Secretaria de Estado dos Ncgocios da Guerra
duas.
• Chefe de Repartição
da dita, uma.
, Chefe de Estado Maior dos Governos .Militares das Prqvincias,
duas,
· Adjunto ao dito, uma.
• .Ajudantes de Ordens, 011 de Campo dos Gcneraes emprt'gados,
ur~n.
- Auditor Geral,
ou Juiz Relator do Supren o Conselho de Justiçe
Militar,
duas.
• Auditor de Distrieto,
uma.
, Commissario em Chefe do Exercito,
duas.
, Deputado Commissario
Geral,
Assistente Cornmissario , Assistente
Deputado,
sendo Ohefes de Provincias , ou de Repartições , uma.
• Tntendente Militár,
duas •
. Sub-Intendente
Mi Iitar , 11 ma.
• Addido, uma •
• Chl'fe. da Repartição de Saude do Exercito,
uma.
Secretaria de Estado dos ...[egccios da Guerra,
em 24 de Sctcm-.
Lro de J 836. = Conde de. Lumiares,
I

Attendendo
a que ha na ViJla de Torres Novas um Quartel regular com as precisas com modidades para alojamento
de u m Corpo de Cavallaria,
cujo local pela sua salubridade,
eabundancia,
ae torna um ponto interessante
para (~uartel permanente;
e convindo igualmente que na Villa de Alcobaça seja alojado um Corpo de
Infanteria
por utilidade
do Serviço:
Hei por bem que o QuartQl
permanente do Heg-imellto de Cavallaria
nÚIlJero quatro seja trausferido para a 'illa de Torres Novas, c que o do Regimente
de Infanteria número dez seja transferido
pura a Villa de Alcobaça;
ficando alterada
ne la parle a Tabella , que baixou com o Decreto de treze de M arço do armo proxirno passndo. O Visconde de Sá
d.u
tHIC'lrn t S relario de E tado dos Negocies Estrangeiros,
Preaidente do Con ('lho,
Eucarr<>gado interinamente
da Pasta dos
Negocias da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar. PaIacio das Nece~.idades,
em vinte c cinco de Novembro de mil oitocentos e trmt
seis,
R.UNHA
= Visconde de Sá da Ban.

=

deira.

Por Decreto de 17 do corrente meto (
lnsp ctor Geral dos Qllurteis e Obras Militares,
o Coronel
po de Engenheiros,
José Feliciano da Silva Costa.
Por Decreto de 19 ÚO dilo 1nCIt.
€tlpilão

RegilllentIJ de Cavallaria N.· 1.
do 1.. Esquadrrlo,
o CapiLtlO do RegimeoLo
N." 4, José da Cunha Sousa e Brito
,
~

Cerrafiln

(;avalJaria

do

.. .

Cor.

~o

( 4)
!}.°

Sccçâo do Exercito.

do ~. ° ltegimento
e Aguiar.

Capitt\o, o Capitão

rI

de Araujo

Capitão,

I.

de Artilheria,

Por Decreto de 23 do dito mC$.
2. a Secçâo do Ra;ercito.
oClpilão
do ~.o Regimento d» Al'lilhtlrill,

Jo5.o Pedr

Diogo Kopke ,

por haver lido num-ado
Lente do 3,· anno l\illthcrnntico
demia da Marinha e Cormnercio da Cidade do Porto •

dll t\ca.

.Alferes addido ::í. Companhia
de Veteranos de Lagos , o Alferes Ajudante da Praça de Villa Rual de Santo Antonio,
Frederico Carlos Garcia.
:Addido à 3.~ Companhia
de Veteranos da Provincia do Douro, o
Capitão
Quartel .Me~lre, addido Ú 3" Companhia
de Velelanos
da Provincia do Minho, Joüo Luiz de Mugr.lhâes Falcão.
Reformado
na conformidade do AI\'ani de 16 de Dezembro de 1790,
o Tenente Ooron.l Graduado do Ultrnmnr , Silverio Nunes Puno.

Por Decretos de ..G do dito 9Ite%.
Regimento de Infantaria N. o 1.
Alferes,
oprimeiro~al'gento
José Joaquim Duarte.

Regimento

do Regimento

de Lnfanteria

de r,,!antt:1'ia N.

. Tenente,
o Tonente do Hegimento
cente de Azambuja.

o

N.o6,

2•

de Iufantcria

N.· 12,

JOtlO Vi-

Negilllcnto de bifanteria N:" 3.
os Sargentos
Ajedautcs , do Regimento de Infanteria
N"
10, José Fràncisco Pereira,
e <10 Hegimento
de Caçadores
, . 4, Fortunato
do Paiva Gomes Ramalho;
o primeiro Sargento
. do Regimento
de Infunteria N: lÇ!, Antonio de Pudua ; o primeiro Sargento Aspirante a Omcial do Regimento
de Caçadores N.· 4, Jcronymo Ozorio da Silveira :Mascarnlllins de Eça;
e o Aspiraute
a Ofücial do Regimento de Infanteria
No" 7, Antonio 'I'hcodoro Ferrei ra 'I'aborda.
..
~lferes,

r..

Regimento

de lufuuieria

:JI,r: 4,.

lferes , osp\'ipleil'os Sargentos,
do Regimento de Iúfantetlo
Antonio Ferreira nico; e do Regimento
N" 7 cla'mesma
Antonio Ignacio Lopes,
'.

Regimento

de Infanteria

N"~,
Arma,

N.o 6.

Alferes com exerci cio de t\judflute,
o Sargento Aiudante do mes.
mo llegimMto,
VictoJ'iuo Jogé das Neves.
~\ !feres, o Hartrento
,\ iIlda nte do Rc"illlclIto
de 1 nruntcria
t,..
r>
d !} N .. 9,
J\ugu,to Maria de Brito: e os primHiros ._~nJ'gentos, o '-C'gimenlo de Caçadores i\.o 2, José de Frcitas Pillto; do ltcg-itllenlou
J I1folltcria
1, Candido J\ ugust o de FiguC'il'eJo;
c do H gi..
lncuto de llll'ant ria.!. I," 12 ~ José Pereira ,l\lachado.
.0

( 5)
Resrimento de Infunteria
Alf.~rp.s, o primeiro
Jacinth.J Fortes,

Sargento

N.· 7.

do Rcgirneuto

dc Infantcria

No" G,

de Injl.lnferitl JV.o B.
Alreres com exercicio de Ajn-Iante , o Sarnento Ajllnante do mesmo Regimento,
Antonio Fraueisco
Ferreira
de l\1agldht\es.
Alferes, ()S ~urgcntos
Ajudantes , do Rcgimc uto <~~ íll.r'~lltC'l'Ía. N."
1, Domingos
Tholllaz
P ibeiro , e do HCb'imcnto de ] nfantcria N." '2, Francisco Claudio
r avier ; os primeiros
Sargentos,
do
Re rimento de l nfanterin l T." H, 1\Jalloel r unes 13artlct,
do ReI!i monto de I nfnutcria N, o 18, JJ cnr ique José de Car valho , e do
Itegimcnto
de Cnçadores
I ." Q, Luiz , ntonio
da Hoza; e o
seguudo :;argento I spirante a Ofücial do Regimento
de Caçadores N." j, l\1artiniano Gnllo Bettencourt,

Regimento

Regimento

y.

de Infunieria

N.· 9.

Alferes, o primeiro Sargento do ltegimento
de Infuntcrin
N: 1,
José Estanisláo
de Lacueva.
R eh lrncrü o de InJante ria N. o 10.
Alrere" os primeiros Sargentos Aspirantes
a Olficincs , do Ilcgi~
mento de l nfant ria N,· 1, Frnncisco José l\.1onteiro; do Regi.
mento de Caçadores N: :1, Caximiro Lopes Moreira Freixo;
e
do Re!{illlcnlo de Caçadores.
Francisco
de Borja Diogo
Parrcirns.

T.· ~,

Regimcnto de Infurüeria .N." 18,
:Il.lfcl'es, os Sargentos Ajudantes,
do Reg irneuto de Tnfa ntcria .[T,O
9, JO~H! Luiz Cosme da Fonseca,
c do H.egimclllo 1
3 da OH'Sma Arjnn , Josd Jonquirn dos ~antos;
o piiuieiro Sargento
do
Regiuiento de lnfantcl'ia N" 9, Jou<luim da As \lml ç:\O e ,á;
C (h
_pirantes a OtTtciaes do Rt'gitllcnto
de Caçadúres
N.o {),
Luiz H.nlino CltaH';;, e Antonio
I\lanocl
'hnvcs,
n~giHten.to de JI~rantC1'ia 1 r: lQ.
lfel'cs, o SArgento AjudAnte do H('gimcllto
de Infaflteria N.o :J,
Antonio Joaquim da Mola;
c o Cabo de I'>qu; dr<l Aspirante a
Oflicial deste lle~imenlo,
Ca1.irniro 13arrdo dos Snllto~.
Regimento de Caçadol'cs N, o 3,
A.lf(,!('s, o primeiro ~a!~t'nto Aspiranl
fi Oflicia!
do RC,jimento
de C~,('adorcs ..' .. 1., João Baplbta
\;'l1ncg.
,
Regimento de Camdores N. t·•
. AI t' "5, o primeiro 8ar:;-clllo Arpira~lle a Omt ial elo nc~imellto de
'<If'auores .[ .. f1, .l\1ulloel José Affonso Yiunnn.
'

J"

•

!.!," • 'cccôo do Rxcrrilo.

:A1~'r s. I ft:'a continnar n fic~r empregado na :('crf<!arin de TI 1[l<1o
lh,: ("{O' :(' da GUNra, o Saq'( lltO J jucl~)ntc ndJitlo !lO h(:",l.
1ll.I,lo
r ,:,1 Ilcrin 1,,·,1, CluTllI,undo Jo~' J~l1qHilJl. •

ue

( 6),
addido á B.a- Compauhiu
-de Veteranos <.t:;k Provincia da Extrernadura
, o Capitão Ajudante il-Jajol' do P..cgimellto de l nfànteria N: 1, Constantino
Pereira da Sil va , em attcução
aos annos que couta de Serviço.
padecimentos
que soffiôo pela Causa
da Legitimidade,
e seus bons ser v içosPara. regressar á classe de Reformado, pel() requerer, o Capitão Reformado,
COlJ1 exercicio
do Ajudante
da Praça de Estremoz ;
José F ortio- de Sousa.
'

1\f sjor

'-l!<.---

POI~TAItll\ S.
~filYis[crt(l da Guerra. =)." Direcçâo. = r~spedk!ll[e do! J,~~trangeirm.
Manda a IL\lNHA,
pela Secrctariu do E~lado <105 Ne.
g~)(;ioi da Guerra,
que o Capuâo do HegilllcnLo do Ullvall.wj.a N:
~,' IjrllllciàcO Michalowsk!
passe o ser considerudo
na a.·Secçilo
do Exercito,
pelo haver requerido,
nilO LN com rucio , ti ser Emi~ra1,,10 PO!;l(:O. I'ulacio da! Neceseidudes , 2.1 de Novembro de 1836 ==

=

Sá da Bandeira.
Minist~rjo da Guelra. ~ 1.11 Direcção.
= Expediente dos Es.
traugciros.
= Sua Magesta.de a RAINHA,
Conformando-Se
com
a opinião do Procurador
Geral da Fazenda,
c ;\ ttcudendo aos serviço •. prestados pelos Omciat',i; abaixo mencionados,
que fôru m do
extincto Batalhão
de Voluutarios
Frunceaes , e liquidados
corn a
applicação
do contracto
do 1.0 [teglcnenlo
de Lnfauterio LIgeira
<la Rniuha , de que fixeruru parle llO Algarve:
l\1nllda, pela ~ecletaria de Estado dos Negocio} da Guerra
que, a!'JlJI de serem COIIsiderados em disponibilidade.
pagos da metade dos rcspecuvos Soldos, sejZw reintegrados
IlOS Postos
de que Iõrum dernitt ido e- os 01:'
flciacsscgllinlC's:
Paulo 1'.rnilio Laur .. t, CUllitt'to;. Augusto BUlbcr,
e JOilO Marcelino Guilheman , TenenLes; Casimiro l"lechair<" Desiderio Jaurrcguiberry,
e Carlos Loureu.ço Neve., Alferes; e Tht'o.
:filo ChalM ~ Cirurgião J\judante.
Palacio das N~cessidades,
eru 2~
de N<lvembro de 183ft.
Sd da Band<Jim.

=

Por Por.laria de 17 do

cO'rl'.enté

mez.

Exonel'ada do Logar de Inspector dos Quarleis ~ Obrns Mili!are:r"
de que' fôta interillarnetlte cncarre~ado por Portaria de 11, de Ju.
lho
corrente a IlIlO, o Tenente Coronel do Corpo de ElIgcllhci.
lOS, Lourenço
Ju;;liniano Lima.
Por Portarias de lU do d'ito me".
rara servir interinamente
de (-luarlel Mestre General da Divisão
Auxiliar á lIe,punha.
o Capitão addido á Repartição
doAjudan ..
te General da mesma DivÍtillo, Jo~é l\1al'lilli Taveira.
Para servir jllterina mClllrnle de addido, ii rerc&'ida Hepurtição, o Tc.,

uo

(7 )
de Iufanteria
N.o 10, Thomas Joaquim de
-'\'11 eida,
1 servir
interinamente
de addido
á Repnrtiçâo
do Ajudante
Genera] da dita Divisão,
o Alferes do Regimeuto
de Iníuu teria
JúS(: .Moria
Delorne Colnço,
Dernitt ido do Serviço , pelo rC'C!IIf'rCr, allegando
motivos actendiveis,
o CH ,it.ào da ·1.~&Corupaub ia do 3" lhtalhuo
Nacional Pro viso.
-rro de Lisboa ,Leonardo
Gomes.
Po-r Portaria de 2iJ do dito me~
v
Para exercer provisoriamente
as funcções de Chefe do Estado Maior
do Governo
llilitar
da Provincia
da Beira Baixa,
o 'I'e uent.e
. Coronel do Heg'irncnto de Uava lluria N" 4" Jos~'d.c Fina ~i;rci.
te L Fonseca ..
Pura e ercer provisorla rncntc as funcçõcs de Chefe do Bslndo Muio!'
(10 Go'emo
Militar
da Província
da. Extremadura
, o .MajQt.,
~lIel 'Reabra Beltrão.
Para servir provi.oria mente ás Ordens
do Governador
Militar
li.
Provi nnia da E: tremadura , o Alferes do Regimento de Cava llaria N: 1, Mauool Pedro de ;\ lcautara,
1'111'11 exercer
provisoriamente
as funcçôes de Governador
do Custello de S. Jorge de Lisboa,
o Major do Corpo de Veteranos ela
Província
da Extremadura , Jeronymo José Machado
Rego.
Exonerados ,ll)s exercicios em que e&l:
o Tenente Coronel de C.J.vallaria , Chefe do Eslado Maior do (ioverno Militar da Provin •
-cia da Extremadura
, Lulz Godinho
Vuldez ; o Major do Corpo
do Estado ~"laior do Exercito,
Ajudante
General da Divisão Auxiliar ~í.Hcspanhn , J()sé de Azevêdo Velcz ; o Major de Infanteria, Quartel Mestre General tia dita Divisão,
Cl~l1dio Caldeira
Pedrozo ; e o Capitâo do Corpo do Estado MaiO!' do Exercito ,
addido á Hepartição
doQ.uurlcll\lratreGeneral
<la U1C3ma Divi.
StlO, JORllU'1Q Bento
Pereira.
1'0r POI'tal';a de 23 do dito ')'1~"!..
Commandante
d -Batalhão l\aciollal Fixo de Villa R.eal, [o l\f~ ..
jor Reformado,
Thaddco LlJiz de (~lJcil'oZ
J
",
nent . do Regimento

:nf1'

'I" (),

Me..

I

Sua Mage~ta(le

por

l\

-*--declarai'

nADHI A Manda

Aspirllntca.

Orflcial,

ter p .. rd.i'líO habilitado
na conrO! midade
do ,11'ligo 3: d()
Dp\'rl.!to de :W de r\ovembro
de ]&'3~, o Soldado
dq .HcO'imento
de luí'antcria
1 .°4.,
João Antonio
MOllzinbo
Lców.·
o
SP.

-#.<---

Lic~nçt1sf;onccdid(Jspor motivo de nwlestia aos QfJiciaes aúm'xo' d~.
da/'ado,.
Em SessiÍo de ~7 de Oulubro ultimo.
AI'I A If.Hes (To lte,{iluento
de Caçudores
N. o [), AlIlonio Joaquim
l?íCII'C, sc~.cllta dills 'pnra cOJlyuleccl' cm &ICS .patrio$.
_

( 8 )

Em Sessâo de

QS

do ddo

111C::-.-

Ao Capitão
do Rf>g-irnf'nto de Infa nteria N.· l~, Joaquim Antonio de Abreu Custcllo Branco,
trinta dias para fazer uso de
agous sulfúreas,
Em Sesscío do 3 do corrente me".
Ao Alferes do Regimento de Caçadores N: b , José Esteves de An
drade , no ventn dias para tomar ares patr ios •.
Ao Tencn te do Heg-í uieuto de Cn va llaria
A ntonio Gct:rnnno de Oliveira
Sauipayo ,' quurcnta dias paro tomar Lunbos.sul• fúreos,
. .
Ao Tenente qo dito Regimento,
Manocl Marques,
trinta dias para conva lccer,
,
.Ao fi.jlldGntJ elo Rcgimento
de Caçadores
No" f>, fazendo serviço
'no Pegimell!o de Infautetia No" G, .Jo~éM:uja Borges de Moraes
Rego, trinta dias p-ara se t ruct a r.
OJjicictl 'lue foi ';ut'.{ado prompto para o Set'Vi:;o.
O'Co pitlio cio RcO'imcnlo de Cava llarra N.· 4, Jose da Cunlí~
Sousa c Brito.

1\"

õ

,

Em Se.silo de 7 do dita mez.
Ao Alferes do Regimento de Cuvallariu N," 6, Davisl José Rodrigues, ciucocnta dias pai'u se tractar,
Ao Tcnente do Regimento
de Infa i tcria. N.· 2, ~Luiz Vicente Ta. _
borda, scsscntn dias nnra eonvalccer,
Bm ~ Si! d~ 10 do dilo me~.
1\0
Iajor do Rcg imcnio de [ofanterla
ir: -i., José Ccrrasco
Guerra , trinta li ias para se tractar,
•
EIIL SeSS(lO de 11 do dito me::..
o l\'lujol' do Regimento
de Chvall ria N.".1-, Derll:1r<lillo Oodi• nho Cabral,
Ilo\cnln
dia" p.1l'::L mud.H de ares, e f.1ZCI' uso de- T(~mcdio~.
T

---*-

Liança.~ 1'egistadas concedi. a,~ aos Ofjiciaes abaixo inJ/.:a·los.
o Tenente. ~o!'onel do 1.. Il( "lmcnLo de Artilheria,
1\ riuno .Mauricio Guifll(;nne Ferreri, tlinta dine.
Ao g .. Tencnte do tneslll
H g1tn Olo, JosJ Antonio
P 'reir ... Jc
AmujC' Camisào"
quatro n 'ZOS.
Ao Cnpitào,
fazendo serviço (1) l'cgil11cnto de hlfa.llt'ria 1'.08,
J.osc! J\?r«ria Pr~zadl), qui nz! diag.
A.o Caljil.~Ld do 1.. 13a~aJh:h l~acionaI PrO-YlSMi-o d~ Li 1> a, .Toaquim Gcrar~o Dicls Pllreir , sessenta dias.
SA' D~ BANDEIRA..

=

Está conf(>rme

o

Chefe interino da 1.- Direcfâo...

S,cre.larto de Estado

dos Negocio» da Guerra, etu 3 d, De ..
sembro de 1886.

ORDEM DO EXERCITO.
publica-se
•

U

ao Exercito

,

.

o seguiftta:

I

DECRETO.

T

<

L

Bn'dó consid ração a quo a tranquilidade
p)Íblicf1. apenas al ..tcrada ém poucas terras do Minho e Traz-os.Mont'1~,
~\ ~ occasião
dos ,uccessds'pbliticos
oecorrentes nesla eapital"
e[Il,8s aia! 4 e ~.
do presentelmez de Novembro,
se a~ha completamente
restabelcci-.
da em todo o- Reino, e redusidos todos os Cidadãos á legitima obediencia das Leis; e Dezejnndo Eu estreitar 05 vínculos ~ união,
da paz, e harmonia entre a Familia Portugueza , de modo que ve- ..
1I1Ia a identificar-se no pensamento unico de darefúcaz
e uniformeimpulso á Cuuza da Liberdade ,. corno baso , e mais segura fundamento da existencia , e prospcridade
social, sem que a estes fins.,
possam obstar passadas desinteJligcncias s- nascidas sómente da di-,
versidade de opiniões,
sobre a melhor organizaçâo
do Systema Represcntati vo: Hei por bem, ouvido o Conselho de Ministros,
De-.
cretar

o seguinle:

Artigo 1.0 Nenhum Cidndâo será perseguido,
prêso , ou processado pelos acontecimentos
politicos que, nos dias.õ c 5 do cor-.
rente mez do Novembro,
tiveram logar em Lisboa, ou.for am excitados posteriormente em quasquer outros pontos do Reino em conssquencia dos mesmos acontecimentos.
.
Art. 2.· As pessoas que, por occasiâo dos succcssos mencionados no Art. antecedente,
se acharem capturadas,
não estando por
outro motivo prêsas , serà o iuunediata mema soltas.
,Al't. 3,· A Authoridade
Pública,
procurando restabclcc
a coofiança entre os Concidadàos , mautcrá :IS gamut íns legaes , sem deixar de velar incessantemente
pela scgurança._ e tranqllillidnde
pú-.
biica, entreóHlldo Ú severidade das Leis todos tiS que ~ p'ura. Q fu- _
tlil'O, ousarem anClltar can, ra a o.dem estabelf!cidn.
Art.
l"icào sem effeito lodas.. as drsposi<;,~cs em contrario.
O Se'delh.ltl
de EstAdo dos ~cgocios do ){oil\~., a~sim o t~llhll.
elltdhJlfllb ~ f. 'ça cxecutnr.
I'alacio das N{)c~~\jdq4~L,e TI deZOito
r ó'i\!rh.bto <Je 1836. =HA[~Ilc\.
llJàn~! d<ts$i.'QQ.Passo, •

4:

==

.

,

Sua 1\Iagc~tade a HA I ('n A Determina
que o Decreto acima
trd,,~criplo seja lido aos Corpos,
para qll~ todali as praças flquc~
belll s<..icalcs Jas bcncflcas intenções da Mesma "AuO'usla Senhora
emittiu<\S "10 roJerido Decreto j evitaudo·se por eSl~ modo qual-

g\l!'\'...desintcllig-cncia
q\e fossa existir.
rro\'cn:rnlc
rnorrtos polit icos que tiverâo logar nos dius 'J, C
mo prcterito,
--_

Licenças concedidas

<los. n('o!'cni~
;)

do

1I1CZ

j i oxi-

..
:f-

molho de 1'JIOICilia aos O/.fi.ciacs abaixo
indicados.
Em Sc,ssliode 3 do me:, protcimo 7)a,~saáo.
da 3." Se cçâo do Exercito.
A n t on io l icoláo de /t.lmej.
p07'

Ao Tenente
da e Liz , noventa ~lin'i para couti r-ue r a tra ctar-sc,
Em :'JCl!sr:o de fi do dilo 171c::..
Ap Tenente doUeg-ímento delnf'antcria.N:!),
José da'Silval\lou.
râo , qunr

JIH\I

ias

H'H(l.

se tractn

r.

.
Em .c.,CSf,10 de !) do dito mcz:
Ao Major addido ao Estauo Maior do Ca stel Io <la Barra de' A vei.
1'0, Alexandre
de lUagalh:1cs Cout.inho , . mais trinta dias para
'l:ol1\'aleccl',
al"lIl dos dez dias qll() pela Ordem
do Exercuo , N,"
tI,H, lhe foram arbitrados
para continuar no uso das agoas thermaes.

Ao Coronel
Silva,

Em Scssúo' cle 16 do dito me%.
do 1: Ltegimcllto de ArtJlherin • .Anfonio da Costa c

quarenta

dias para fazer uso de banhos t hermaes •
.Em Sessâo de 17 do dito me%.
Ao Alferes do Regimento
de Cavallal'ia."
2, Joito Maria Valen, .te da. Nóbrega Botelho,
quarenta dias para se tr actar,
AD Picador do Regimento
No" fJ da. mesma Arma 1 João Carlos
Alves, quinze dias para co nvulecer
Ao Tenente do Regimento de Infanteria
N:4, José de Paula Du.
rúo Padilhn , trinta dias pam se tractar,
Ao 'I'cncutc do dito Rcg'inicnto , Martinho
.Maria Bilton , trinta
,di:1s para se tract a r,
J\o Tenente
do Regi monto N" G da. mesma Arma,
.Manoel José
.HlI.lciro, sessen la di as para se tracta 1'.

,
Ofjicial que foi julgado promp to pam o Serviço.
O Capitão do L" llcgimento
de :\rtilheria,
Fruneibl.o Xavier

da

Costa Gorjlw.

Licença Rel'fistada concedida. ao Ofjicial abaixo indicado.
Ao Capitão t\o)l~e~hne'1lo de Infante,ria r .0 8, .Joa~llim Jo t'/Pe.
dl'ozo, dOlls mezes, contados do dIa em que flualJioll
alie llç.'I.
por motivo ~'CIemolestia,
que lhe foi concedida
peIa Onh!tJ\ do
Exercito,
N.- ·j,8 dd cOl'1'cnte anno. = SA' DA .B.\.NDElltA.
Está

conforme.

0, Chefe interino. da

~á~

1: Direcfâo.

I'ocrelaria de Estado dos Negocios da Guerra,

em 7 de De-

sembro de 1836.

ORDEM DO EXERCITO .
•

Publicâo-se

ao Exercito

os scgflÍ'tltes:

DECRETOS',
Sendo
objecto da Minha constante sollicitnde assegurar por todo'
os meios a Liberdade,
e a Independencin
Nacioual , c convindo
para esse fim elevar a força actual do Exercito:
Hei por bem, em
quanto se não adoptam definitivas providencias sobre assumpto de
tamanha transcendencia,
Decretar o seguinte:
Artigo J ,0 Proceder-se-ha
immediatamente
nestes Reinos, e nos
Districtos Administrati vos dos Açores, e da Madeira,
a um recru_
tamento de oito mil c sete centos homens.
Art. fl.· O número de recrutas será repartido pelos Districtos
Concelhos,
e Freguezias na razão da sua população respectiva.
•
Art, 3." O recrutamento
será preenchido por alistamentos
voIuntarios, Se estes não bastarem para completar o conti ngente exigido, em cada um dos Districtos , Concelhos,
e Freguezias,
serão
tirados á sorte d'entre os mancebos comprehendidos
no recensea_
mento a que anteriormente
se deverá proceder, tantas recrutas quantas faltarem 'para perfazer o número necessário,
Art. 4,· O recenseamento
será feito pelas Juntas de Parochia
e deverá comprehender
todos os mancebos residentes nella , desd;
dezoito annos de idade completos,
até vinte e cinco annos igualmente completos.
Exceptuam-se
,
1.· Os que estiverem casados ao tempo da publicação
do presen te Decreto,
~.. Os Clcrigos de Ordens Sacras,
os Beneficiados em exercido effectivo , e perrnanente , e 03 Egressos ligados por votos reli.
giosos.
3.· Os Estrangeiros,
4·.o Os que não tiverem cincoenta e sete pollegadas de altura.
Os que tiverem alguma enfermidade,
ou defeito fisico , que
os inhabilite para o Serviço Militar,
6,·, O ,filbo. ou n.eto de I?üi, ou avó viuva ; de pai, ou avô cego, invalido, ou maror de cmcoenta annos, aos quaes estejam servindo de amparo.
7.'
Empregados 1 Operarios , e mais individuoi occupados

6:

o.

.el\vlçÇl IltTeotlvo de eontractee , eu ,empl'et1M Q..s~lp\.llAd{\1Cl~rn Q
Governo, e que por condições cXl'1"CSsílSnos mesmos contractos de ..
vam ser isentos do recrutamento,
8,· Os Compositores,
e .lmprossores dap Offlcinas de 'l'ypografia, ou de Lytbogralia,
em attenção â falta que ha destes A rtifices,
por esta vez sórnente , e com tanto que estejam alistados na Guar ..
da, ou em algum dos Batal hões N acionaes,
9,· Os Mestres, e homens de companha de barcos, ou de Te..
des de pesca, matriculados
antes do primeiro de Janeiro de mil oi ..
tocentos trinta e seis , e que effcctivarncnte se empregarem na pes.
.ca a maior parte do anno,
iO: Os que tiverem algum irmão em actual serviço na primei ..
rn linha; e bem assim aquelles cujo irmão ou irmãos tenham mor •
.rido, OH se achem inhabilitndos
para o serviço , em consequencia
.de feridas recebidas em combale,
durante a Iucta contra o usurpa.
dor ; ficando isentos tantos irmãos, quantos os que se acharem em
qualquer .das rcfcr!d,as circumsl~ncins,
Acontecendo seremeort eudoa
dous irmãos ficara Isento o rnats velho.
11: Os marinheiros que, pelo espaço de tres , ou mais annos ,
tiverem navegado a bordo do Navios de guerra, ou mercantos , ou
que tiverem feito tres viagens de longo curso, ficando todavia sujeitos ao serviço da Armada.
,
12.· Os arrues, e um homem em cada barco da lotação de trínt;~ pipas de vinho para cima,
Ârt. b,a As Juntas de Parochia conhecerão cm Sessâo pública
<las reclamações, a QU(1 o recenseamento possa dar Iogar , e as decisões .que ellas proferirem serão em todo o caso levadas ao conhecimente das respectivas Carnaras , as quaes, cm Sessão púhlica, de ..
cídirâo summaric , e definitivamcnte , não só as sobreditas reclamações.
mas quaesquel' outra. de que as Juntas de Parochia não
tiverem conhecido.
Q. unico,
4\s Camaras dos Concelbos , que constarem de uma
só Freguczla, nomearâo para o recenseamento umu Commissão, que
fará ,as vezes da J IInta de Parochia.
Art. 6: O $orteamento será feiLo perante as eamaras l\funici.
paes. em Sessão puLJica.
Art. 7,· O. mancebos designados pela. sorte ficarão desde logo
çonsiderl\dos como B.ecrulas; ser:i com tudo p~l'mitlido no acto do
9~tea.lUento. a cada um dos sorleados,
trocar o seu numero com
qualquer dos indi viduos cOlllprebcndidos no recenseamento re5pectivo •
.Ar~. ~.. JIe igualmente permittiçlo a qualquer sorteado fazer-se
J)ub&tltuir por outrem, ainda que ~aior de 2á allnOS; com tanto
que o substituto reuoa as condições ncce5sarias para o Serviço M,i.
Jitj;lr, e }>9~a $cfVir por todo o tempo a ql!cO sOl',teado fô~obrigadQ.
-flT.{l

( )
Art. 9.° No acto do sorteamento SNrlO decididas summnria , e
definitivamente
pelas respectivas Camaras Mllnicipaes,
todas as du"idas, e reclamações,
que no mesmo acto possam occorrer.
Arl. 10.0 Os indivíduos recrutados,
que depois da intimaç(lO
não comparecerem
no logar , e dia que lhes f0r'iWdicndo, serãoha.
vides por desertores,
e como taes punidos r-om tiS penas estabelecidas nos Reglllamento& Militares;
ficando
além disso obrigados n
servir por mais tres aIIllOS, nfórn os que vâo marcados para a dllr.açüo do serviço dos sorteados.
Art, 11. Os individuos que se alistarem voluntariamente,
servirão pelo espaço de tres annos. As recrutas sorteadas, ou seus substitutos servirâo por espaço de seis a nnos, Para os primeiros come ..
çará a correr o tempo desde o dia dl1.praça;
para os segundos desde o dia em que tirarem a sorte. U IlS, e outros findo que seja o
tempo do Serviço ficarão para sempre isentos de lodo o Serviço de.
terra , e de ma r.
0
Art. 12.
Para levar a.aeguro effeito o disposto no Artigo anteccdente , as Coroaras Munícipnos entrcgartto a cada um dos sorfeados, 011 substitutos um atlestado,
no qual se declare o dia, mez ,
e anuo em qlle foi sorteado,
e o dia, cm que, segundo o preson;
te Decreto,
deve acabar o seu tempo de ser iço. Estes attestados
serão rubricados pelos Commnndantcs
dos Corpos no dia em que as
recrutas a clles se apresentarem.
Igual attestado passarão os Commandantes
dos Corpos aos Voluntarios,
que nesses Corpos asscn-,
tarem praça. Findo o tempo do serviço poderâo os interessados pc.
dir aos seus respectivos Commandnntes
guia de escusa de serviço, a.
qual lhes serú dada em conformidade da Lei; e se ella lhes fór denegada,
poderão livremente retirar-se para onde lhes convier, servindo-lhes
de guia o attostado de que acima se faz menção,
sem
qua por isso incorram em pooa alguma, devendo antes ter feito entrega. do armamento,
e mais efloitos pertencentes á Fazenda Nacional.
§. unico, Ficam excluidos da disposiçâo deste Artigo os Solda-.
dos, qlle tiverem desertado.
Os Secreta rios de Estado dos ~cgocios do Reino, e da Guerra assim o tenha m entendido,
e façam cxccutnr , Palacio das Necessidades, cm vinte e cinco de lovembro de mil oitocentos trinta e
0

seis. = RAINHA.
da Silva Passos.

=

Visconde de Sá da Bandeira.

= .Manoel

srn additainento
ao Decreto de vinte e cinco do corrente,
pelo
qual Mandei elevar a força Actual do Exercito,
e procede- ao recrutamento de oito mil e setecentos homens:
Hei por bem Declarar o

seguinte :

(4 )
São exceptuados do referido recrutamento:
1.
Os Professores da Universidade,
e dai Academlas , 09 Mestres Públicos,
os Professores, e Mestres de qualquer sciencia ou ar ..
te, que sendo particular,
tiverem aula pública desde o primeiro de
Janeiro de mil oitocentos e trinta o seis; os alumnos,
e discipulos ,
que effectivamente,
o com proveito,
em devida fórma justificado ,
frequentarem
a Universidade,
as diversas Acadcrnias , a Aula de
Commercio do Lisboa, e as Eschol.is Cirurgicas de Lisboa e Porto,
com tanto que estejam alistados no Batalhão
Academico , ou em
algum dos Batalhões Móveis; e os alurnnos da Universidac e Academias, que dentro de dez dias, contados da Publicação
deste Decreto, se alistarem nos Betalhõcs Acndcmicos,
~. o
Os Voluntnrios que serviram nos Corpos de primeira linha,
na lucra contra a usurpaçâo ; bem como os que tendo-se alistado
110 Regimento
do Votnnlarios da Rainha,
ou nos Corpos N aciona ..
es , qualqucr que fosse a sua dcnominaçâo , até ao dia primeiro de
Março
de mil oitocentos
o trinta e quatro,
fizeram effectivamente
serviço, e igualmente os qlle tendo servido por 11m nono, se alista ..
rum nos Batalhões Nacionaes , ou Móveis 2 e ainda. hoje estiverem
0

servindo

nclles,

Os Secretarjos de Estado dos Negocies da Guerra, e Reino,
as ..
sim o tenham entendido,
e façam executar,
Palacio das Necessida ..
des , em trinta de Novembro de mil oitocentos e trinta c seis.

::; Visconde l},c Sei da Bandcica,

Hl\I~HA.

va Passos.

= JIanocl

=

da Sil-

SENHOR
A! Em prf'sençn da lucra sangnlnolenta
que infelizmente
se prolonga
no ltçino de Hespanhn , tom o Governo de VOi$U Mage8tade emprt'godo todos os meios ao sou alcance, paro f.•"er respei ..
rar a inviolabilidade
do Territorio Portugnez,
13 manter
em nosso
Paiz U tranquillidnde
Pública
tão necessaria para o conveniente de

senvolvimenro
do Systcrna Constitucional
no do Y OSSíI Magc~t (Ide.
Não perdendo de vista 11m. &6 instante

, e estabilidade

do Thro-

tão grllves intcresses , está
de Vossa Moge,todc o procurar todos os mo ..
UOi de dar á acçâo da Iorçn Militar
Q rcgllJarldnde
que lhe ho indlspensnvel , pora que seja trIo prompla conlo solllL.r.
A a( tU:11 I?ivi~
Jão Militilr do Hüino por Provincias,
não c~lá fundada em prlllci ..
pio al"um dn conveniencia:
nem os diffcrellles Governo! Militnre$
'" "elll harmonia uns com os outros,
estilo
pelo quc respeito. " fi exlen.
~ão do torrilorio
que Llhl'al)<To cada 11m dciles, uem elles tCIlJ uma
to
•
rc Iúçao' 1lí'm determinada
COlll ns Dh·hÕc.
Adminls1rlltl\'nS,
o qUQ
110 prtjuJicinl cm lodua as occasiões, mos principalmente nCtle, tcUl ..
resolvido

o Governo

J)Qs de crhe cm (lue muitas

vezes he precíso

desenvolver

promplt\.,

(

[)

)

mente uma grande energia,
e haver entre as differentes Aulhorida.tes a maior unidade
po~sivd ,de <J('çào.
Em qU311to um t rabal ho mais mothodico , e tranqulll.unonte
ebtudado , não houver marcado
dr lHO modo <"ta"el
a Divisão
l\lili4
tar .do Territorio,
junt3méo~e
com as oulr , Divi-ôos
qu!' ~1io Ile_
cessar ius para o conveniente andamento d Adm'ni,trRção
do E.tado , tenho a honra de propôr a Vos-a Mage,t;J,ue
() Decreto
junto,
sobre a Orgnrusuçâo
Provisor ia de Divisôee .Militares.
Lrsboa , Vinte e seis de Novembro
de mil oitocentos
trinta
e seis. = Visconde
de Sá da Bandeira.
Tomando
em Consideração
o Relatorio
do Secretario
dos Negocios E.trangeiros,
encarregado
interinumente

de Estado
da Hepnlti_
ção da Guerra,
ucerca da ut ilidnde
de dividir
militarmente
C)
RClno, de um modo mais a n .logo ás cir cumstancias
actuacs : Hei por

bem Mandar

o seguinte :

A HTIGO L
. ~. 1.0 Será provisoriamente
II!J,lS Adjacentes da .l\{udf"ira,

o Hpino cll! Portugal.
c as
em dez DI,trictl\S,
que se
= :EstDS Drv] Õ~8 serão nue designadas pelo número
que a cada
dividido
e Açore.
Militares.

se denominarão
= Divisôes
meradas desde um até dez,
uma dellas pertencer.
~,2.0
Cada Divisào Militar constará 'de lodo o Territorio
ama 011 mais lJistrictos
.Adminj~~rati\'oi pela se~uinte maneira:
Divisões
,Militares.
Ulstriclci
A.dminlStrativos.

, {Li:;boa.

1." •••••

, • ••

Santarem.

Leiria.

.. .

Coimbra.

O"
,

Vizell •
Aveiro.
{ Ilorto.

• : .

~r:~~~.

4,·

5. a

•

•

...

••

f

Villa Real.Bragança.

Guarda.
{ Castl'lIo

• •
7.& •••••••••

Branco.

tEPort,tlegre.
<

8." • • • • • • • ••

vora.

Beja,
F' áro •

.9." • • • • • . . - • =Fuocha I.
Ponta
Delgada.
10.&. . . , • . .
1\ ngra.
III'

{

ROrL",

~ ..

de

C6)
AIrrIGO II.
, As Divisões Militnres terão tantas anb-Divisôes quantos os Dis.
trictos Adrnlnistmtlvos
que !'IIU8 comprebendem.
As subdivisões Militares conterão todo o Territorio .dos respeetivcs Dietrictos Admi ..
nistrutivos , ti serão conhecidas pelos nomes destes mesmce Disulctcs.

ARTIGO 111.
§. 1.0 Cada Divi 1'10 Mi1illu terá um Officlal General,
perlor , encarrcguclo

do

Q

com mondar,

=

o q uni se denomintU'íÍ.

ou Su.

= Com-

mandante da •.. DiviS[IO Militar.
§. 2.· Os Com mandos das Divisões MilitaTes substituem os Go«
vernos das Armas das Provincias,
que cm virllide desta nova oro
ganisação ficâo extinctos.
§. 3: Os Commandanles
das Divisões Militares conservam nas
suas respectivas Divisões toda a author idade que até agora tem pertencido aos Generaes das Provincias,
na conformidade das Leis em
vigor, e elles serão considerados
pelo que respeita ás tropas que se
acharem nus mesmas Divisões,
da maneira que sempre o hão sido
os Generaes Commandantes
de Divisão.
§.• 4." Os Commandantcs das Divisões Militares são obrigados,
.ao menos uma vez cada nnno , a inspeccionar com toda a attenção
as tropas que se acharem nas suas Di visões, assim como as Praças
60 guerra, e Edificios miljtarcs , O material de A rtilberia, e todos os
Estabelecimentos
mtlitares que não estão debaixo da immediata depeodencin do Ministerio da Guerra.
.
Os Co rnrnandantes
de Engenharia
e de Artilheria
das Divisões
acompanharão
nestas inspecçôes
os Commandantes
das mesmas Divisões , para lhes facilitarem
todos os nuxilios que est.es Commandantes tiverem a exigir dellcs relativamente
ás suas respectivas armas.
Estas inspecções
em cousa alguma prejudicam aquellas que são
cornrnettidas ao Commnnda nte Geral do Corpo de Engenharia pelo
:regulamento deste Corpo, nem as que igualmente podem pertencer
ao Comrnandnnte
Geral da Artilherie , e aos Chefes de quaesquer
Repartições
Militares.
§. õ.· Os Commandnntes dos Divisões Militares tem as mesmas
honras , c consideração de que gosavam os Generaes das Provincias,
e perceberão os mesmos vencimentos que a estes Generaes tem p:rtencido,
em quanto não houver para este fim uma, nova regulaçao.
~. 6." Os Com mandantes
de DIVisão terão o seu Quartel Ge»
neral nos lognres onde accidentalmeute
'poder II sua presença ser, mais
necessaria ; porém os Quartçis' Generaes das Divisões serão habitualmente os seguintes:
Quarteis Gcneraes.
Diviõões.
• Lisboa.
~,

~

.

. . . . . . . Vi~eu. -

••

(7)

..

i
3,4,"
b.a
6. a ••••
7."
8.& •

I

•

I

I

9.a ,
10," ••

I

•

I

I

••

I

Por lo. Braga.'
•• Villa Real,
Castello Branco.
I

I

•

•

•

•

'.

I

••

I

•

•

Estremoz ....
• Fnro , ou Tavira.
Funchal,
Pon n Delgada.
•

•

I

ARTIGU
~. 1.0

IV.

Nas sub.Divisõ<,s Militares onde ('I Comrnandante
da 'Divi.,ão tem o seu quartel habitunlmento
, não haverá um Comrnandante especial;
porém em cada urna dos outras sub-Diviaôoa
ha~e.
rá um Commandante
que será nomeado pelo Governo:
na falta
deste Cornmandonle
pertencerá o Commando ao mais graduado Of.
cml du primeiro, linha que se achar empregado
na sub-Drvisâo,
Os Cornmandantcs
das Divisões ficam porém authorisados para
nomear Cornmandantes
interinos das sub.Divisõ€s em que habitualmente residem, quando por caso s muito extracrdinar ios> poder vi.
a ser esta medida de todo indispensavel.
~. 2.· Cessam, em virtude das presentes 'disposições,
quacsquer
Com mandos Militare. de Districtos,
ou Povoações, que não sejam
os que vão especificados neste Decreto,
ou os Governos de Praças
de guerra, e Fortes que estão determinados por Lei. Os Comrnandantes de Divisão podem porém, em caso de absoluta necessidade,
confiar o Cornmando occasional de nlgum ponto da Divisaõ no Official que julgarem conveniente
, e que naõ terá por i:80 direito a.
vencimento
l.dgUID a titulo de grati6caçaõ.
~. 3:
Aos Ccmmandantes
de sub-Divisaõ pertence o Cornmando da força armada em quanto ao emprego c'esta força paro a de.
f,>;m das suas sub-Divisôes , c~nservaçaõ da tranqulllidade pública,
e para tudo quanto lhes fór ordenado pelos Uomruandentee
das respectivus
Divisões , com os quaes teraô todas as suas reluçôes de Serviço pelo que pertence no Comroando dai slIh.Divi.õea.
9· 4.· Os Commandames de iub·Di,isaõ nada tem com o servi.
ço interior dos Corpos, c das Pmças de Guerra:
aos Cornmandantes de Divisaõ fica cornmettida
toda a inspecçaô a eUe respeito.
P Ma 'naõ complicar pois Q expediente inutilmente,
os Governadores das Praças de Guerra,
e o~ CommondHotes de Corpos, 011
De~t ..camenlos, dirigiraô immediatamente
ao Cornmandante
do Di.
visaõ, sem drrf'ndcn~ia. do COllJm,andante da sub.Divisaõ,
toda a.
('orrespoJld ncltl relaLlva D.este ~ervlço.
§. Ô. Os C( mmnndanles Gerac$ dos Cor~os de Engenhnria,
e
ArlillH'rla
ÇOI1 Inuar .. õ .a estar como até agora illlmedilltamente
delll'ndelltei IÁ-O Mlwl~lerj() da Guelra, 05 seus SUboTdinados, que se
O

( B)
espalhados

acham
destas

pelo Reino,
encarrogndos
de Commi-sôes
esper-iass
continuar
IÕ ign:lllllCnte
a naô ler d"pf'ndt'lIcia
senão
doa seus Chefes pelo qulo! pertt'nl:c a e-tas, rue ruas CVIUIIIJ,SÕCS, e ao
serviço interior dos seus respecu v o« Cor [los
Isto se entende
lambem
a cc~pe(to dós 'Clwfes das Repartiçôcs
J.\1iliUIrf's, e S"lIS subortii nadds,
.1
•
~. 6:
Os Commn ndantes de sub •.Div7:iaõ,. que tiverem ao mesmo tempo outro comrnantlo,
00 e xeretei o ~ re ..idiraõ
no logar onde
em virtude deste ultimo empr('go
está t>;;lnhrlecido
o seu Quortel:
os
Officines qlJ(~ nuô tiverem sennô o com mando de sub-Drvísõcs
, re,it.l;ra() na Capital
das mesmas suh-Divisõcs.
~. 7:
Os Comrnundantes
de sub- D ivisaô , que tiverem no mesmo tempo
outro excrcicio
militar
IJnõ receberaô
vencimentos
além
dos que lhes pertencerem
por este cxcrc icio : nos Comma ndantes
de
su h· D ivisr-ô , que naõ liverem 0'1 tro ex er ci cio; seraô ub ,n"dos os mesmos vencimentos
que lhes po r ro ncer in ru ~t'gllndo as sIm. I'ol(,nlps no
Comrnando
de Cor pos , ou em Commissôcs
activas
dai suas rl!spf!C ..

tivas

Armas,

Armas.

ART[GO

§.].o
tares

Seraõ compostos
pela seguinte maneira:

V.

os Estudos

L" Divjs~()

das Divisões

Maiores

stnu«.

Chefe de Estado
Maior.
Addido
ao Chefe i:ltl Estado
Ajudantes
de Ordl.lns.
Secn·tario
• • • •
OifIcial de Secretaria.

Maior

1
1
!a
1

•

I

diliJ.

~.a

Chefe do E.t,ldo MlIior .
Ajudante
ue O,den. .
3." dita,
CheftJ de Eotildo Maior.
Addido
ao Ch..,fe de Estado Maior
Ajudante
de Ordens
,

1

1
1
1

•

1

4,' dita
Chefe de Estado
Maior
Ajudante
de Ordens
,

á." dita.
Chefe de EstnrJo
Maior
Ajudante
de Ordeno .
de Estado

Ajud",QlQ

uo

Maior

Ordeni

•

,

6.· dita.
Ch,'fe

1
1

•

•

•

1
1

1

• • 1

Mili.

( 9 )
7.. dita,
Chefe de Estado Maior ,
Ajudante de Ordens •
•
8," dita.
Chefe de Estado Maior,
Aj{jdBnte de Ordens.
•
P. dita.
Chefe de Estado Maior.
10." dita.
Chefe de Estado Maior.
Ajudante de Ordens •

I
1
1
1

&

1

-.

1
1

§. 9,' Haverá em cada Divísâo Militar um Ofücial do Corpo
de Engenuaria,
expressamente
encarregado
do comrnando
da sua
Arma na mesma Divistto: sempre que isto não podér ter logar , o
Offlcial mais graduado do dito Corpo, que se achar na Divisão e~~
pregado em alguma Commlssâo do Serviço Militur, será o incumbido de similhante comma ndo,
Em Lisboa não haverá porém um Commandante
perticular
da.
J~ngellharia, sem uma deterrninaçâo especial do Governo,
Sempre que possi vel fõr , residirá o Cornmandante
de Engenharia onde se achar o (~uartel General. Sem ser removido da sua Commlssâo , no caso de a ter, c nâo deixando de conservar com o seu
Oommandunte
Geral as SU<l. habituaes relações de Serviço , auxiliaui o COlllmandante da Divisão cm tudo quanto por este lhe fôr
ordenado relativamente ao serviço da sua Arma.
~,3,0

Outro tanto

fica assim

delerminado

a respeito da I't rt i-

lherie , pelo que pertence ao serviço desta Arma nas Divisões Mililares.
9' 4: Recornmcnda-se m~i particularmente aos Commandantes
de Divis(ies, que os Officiaes destas Armas IIt\O sejam distrahidos
das suas Comuiissões , senão em caso de 110 per iosa necessidade: nestas circumstancia

os Ofticiucij Cormna ndautos
das llIeSIlIUS t\ rrnns
nas Divisões ficam authoriaados
a disporem paru execução das ordens dos Comrnandantes
de Divisão, de todos os meios que cctiverem em seu poder, ücando os COl1llllandanlcs do Divisão responsaveis por estas medidas extrnordinnrias.
§. 5: Para tirar todo o _po~sivel partido dos Offlciaes Engenhei-

roa empregados no E tado Maior das Divisóes Militares,
fica encarregado o Commendante Geral do Corpo de Engenharia
de 01'ganiaar em todo o Reino um serviço de trabalhos topograflcos,
reçonhccitncntos .Militares. e indagações eSlatisticas,
que será confiado aos referidos Ofticiacs uebaixo da direcçtlO ~tlpt'l'ior dclle, c tem
por obje 'lo renHir cIumenLos para conslruir
urna Carta l\1illlar d~
Heino, proprin por" 0:5 tliírerclltc~ sçlviços do Exercito,
•

( 10 )

AnTIGO

VI..

.

Os Comrnnridnntes de sub.f)ivis(iés MililUrQll, que forem ÔmeíaelJ
G eraes, tédiõ u'm Ajudalílc de Ordens,
fi Id'JGO
Serão distribiliJns ás I'nlebddncias"
e Pagll~ol'ias Militares, assim
como as' dclcgáçôes de quacsquer ilcpârLiçot's Militares,
de tal modo, que urna Divisão nunca precise ter dependcncia
de ruais de uma
delegação de cada !tcp'artição.

vn.

A RT(GO

VIU:

~. LO,

Os Corúmándnntes
deDivisâo
sempre que assim for necessario , e' eni quanto ás órdens do Governo não poderem chegar,
se entenderão com ~s Comma ndantcs das, Divisões limitrophes
em
tudo quanto interessar ao Serviço do Estado,
no que elles devem
haver-se com a melhor harmonia,
e isto mesmo Hei pOl' muito recommendado
aos Adrmnistrndorcs
Gemes,
e outras ql1aesquer Authoridadcs,
[cuja cooperaçâó
os mesmos Com rnaudantes houverem
mister para o dcsernpcnbo
das importantes funcçõos que lhes são
confiadas,

§. ,:
No caso que entrem em lima Divlsâc Militar Corpos àe
Operações debaixo do com mando de Oiflciae3 expressurnento
no ..
meados para este serviço, o Governo dará as necessa rins instrucções
sobre as relações quc entre I~tcs Officiaes c os Cormnandantes
de Divisão devem ter Iognr, Em tedo o caso frca muito recornmendado
aos Commandantes
das Divisões Militares que auxiliem,
quanto delIes depender,
os Commandnntes
daqucllas forças para o bom exito ,
das Operações quc lhes estaô commettidas.
§. 3: O mesmo que fica determinado neste Artigo relativamente aos Commandantes
de Divisão,
se entende tn mbem n respeito
dos Commandantcs
de sub-Divisào , sempre que antes do poderem
reecber as ordens dos Oorumandnntcs
de Divisão elles se acharem
na necessidade de tomar li 111 a prornpta resolução,
de acôrdo com
outras quasquer Authoridades,
O Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros , interinamente encarregado
da Repartição dos Negocies da (iuerrn,
o tenha assim entendido,
e faça executar, Pnlacio das Necessidudos , cm vin ..
te e seis de Novembro de mil oitocentos trinta e seis, =RAINll/\.

= Vi$eonde

de Sá da Bandeira,

---110---

PORTARIAS.
Ministerio da Guerra,
Repartição Central dn contabilidade.
Sendo necessario evitar fi irregularidadc
que se tem observado depois da extincç:'to da Contadoria
Fiscal das Tropàs,
na direcção
dada ás relações do. dcspeza fdta com o tractnmento
das praças dos
Corpos do ExcrciLo nos IIospilaes Civís das diffcrcntcs terras do Rei ...

=

=

, 11 )
{l. llAINIJ
A, l'lnla S@ptl}l~r!t\ yp ,1Z§tAdl) ü,,§ Nt'lgodot
pu 011 rra , que ~Ij (lpmnHln~Allt!lS VOS mpsmos Cm'ppr" dttpoh tlft
verificarem
as ditas relações,
os rernettn m directamente
00 COJ'onel Graduado,
Intendente Militar,
Chefe da Repartição de Con ..
tabiJidade do mesmo Ministerio " Mnnoel Alborto Colnço , a fim de
'que,
sendo por a dita Estação transmittidos
esse" documentos
nos
Addidos às Intendencias
Militares,
encarrogudos das Divisões 1<'iscaes nas Províncias,
os processem pelo modo que as Ordens determinam; devendo os ditos Commandantesficar
na intellígencia
de quv
os folhas originaes, depois de processadas, serão por virtude de ordem
do sobredrto .Ministerio enviadas pelo mencionado
Intendente Mi.
litar ás Juntas Administrativas
dos Hospitaes , a fim de se satisfazerem na respectiva Pagadoria as importaucias dessas despezus, Pa~
lacio das N ecessidnd(!s, em 17 de Novembro de 1830. ::;:;Sd da B(m ..
deira,

llC): 1tfandA

Ministerio
da Guerra. = 1.a Direcção.
= 2. a R~pal'Lição. ~
Manda fi RA 1NUA, pela Secretario de Estado dos Negocies da
Guerra,
Conformando-Se
com a proposta do Governador Militar
da Côrte, que achando-se
fi Companhia
Nacional da Batalha unida ao Batalhâo MoveI de Leiria, deve ficar sem efleito a Portaria
de 2t de Fevereiro de 1834, publicada na Ordem do Dia N: 180,
do mesmo mez e anno , na parte que a isentava de reunir ao dito
Batalhão quando não fosso para serviço de Campanha.
Palacio das
ecessidades , cm ~8 do Novembro de 1836. :;:;: Sá da Bandeira.

=

Ministerio da Guerra. = 1.- Direcçüo.
4.- Repartição. =
J.\landa a Rainha , pela Secretarla de Estado dos Negociosda Guera, que as apresentações dos Offlclaes amnistiados,
e separados do
quadro effectivo do Exercito.
que estavam determinadas
terem effeito mensalmente , de ora
diante tenham logar, pela mesma
fórma que se acha estabelecida,
cada quinze dias ; e que os Governadores Militares dai Províncias remeI tarn a os,a Secretnria dI'
:Estado no dia primeiro, e quinze de cada mez rdaçflo nominal dos
60breditos Omciaes que não cumprirem esta disposição Polacio da,s
Jecessidades, 28 de Novembro de 1836.
Sâ da Band.-:íl·a.

cm

=

=

==

a

=

J\1inisterio da Guerra.
1.1L Di.recçi\O.
4. Repartição.
:Manda a Rainha,
pela Secretaria de Estado dQs Nf!gqcios da G uerra, que os Porta· Estand~rtes,
e Porta-Bandeiras,
que por Portu,ria de 2f> de Outubro ultimo foram mandados passar a prinlciros
Sargentos,
sejam considerados com as honr,ls, e abonados QOi
vencimentos que tinham antes da mencionada Portaria,
que fica alterada nesta parle sómentc; podendo ser empregados alé que t(·-

( H2 )
.nham destino

no Serviço de primeiros Sargentos, ou mesmo passarem a este posto se o pretenderem.
e possuírem os precisos quesitos
para o desempenharem.
P,tlucio das Necessidades,
em 29 de Novembro
1836. = Sá Bandeira.

ue

Ministerio eh Guerra, = 1." Direcção.
= 3." Repartição. =
NilO tendo o Bacharel Francisco Jn é de Sousa Miranda começado
{linda a exercer o Logar de Auditor junto ao Quartel General da
Proviacla
da Beira-Baixa,
para que havia sido provisoriamente
nomeado por Portaria de H de Agosto ultimo; e havendo alli mui10s Processos
Militares a que convém
dar prompto andamento:
Manda a Hainha pela Secretaria de Estado dos Negocios du Guer.
m , que o referido Auditor seja exonerado do sobrcdito Logar, PRço das Necessidades,
em o 1.. de Dezembro de 1836.
Sá da.

=

Bandeira.

-.-

Licenras reg!'$tada8 concedidas aos Officiaes abaixo indicados.
'.Ao 1.. Tenente unido ao Estado Maior de Artilberia , Manoel Soa.
res Zarco , seis mezes,
Ao 1.. Tenente Ajudante do 1.0 Rcgimcuto de Artilheria , Bernardo José dos Santos, quatro mezes •
.Ao Capitão do Regimento
de Cavallnria
N," 4, José da Cunha
Sousa e Brito, sessenta dias.
Ao Tenente do Regimento
de Cavallnria N.· 6, Diogo da Silvl\
Castcl lo-Branco , cinco mezos,
,,;O:
Ao Tenente do Regimento de Infuntctia N." 1, Manocl de Almc:ida A zevêdo e Vasconcellos,
trinta dias, no fim dos quaes reco.
lherá ao respectivo Corpo.
Ao Capitão do Regimento
de Infantcria N.· ó, Francisco Silvestre Leóte , um mea,
Ao Alferes do Regimento do Infunteria N.· 8, João Thcodoro da.
Fonseca, sessenta dias.
Ao Alferes do mesmo Regimento , Carlos Frederico Buys , sessentn dias.
•
I
Ao Capitão do Regimento de Infanteria N.' 10, Francisco IT.idoro
Fidie , quinze dias. no fim do dos quaos, marchará para o BataJhão a 'lue pertence.
Ao Major do Regimento de Caçadores N.9 4, Francisco JeronymQ
Cardozo,
um rnez,
'Ao Tenente do BatalMo
Nacional da Villa de Almada,
Miguel
Martinho Maoocl Ricalde da Silva, tres mezes.
SAl Pi DAN-

=

PXIJlA.

Esui

,o Clule

conforme.

interino da 1.a JJjrecfâo.

:::=

N° 54
Secretaria. de..Estado dos Negocio! da Guerra,
v.emb,·o de 18:J6.

em

ORDEM DO EXERCITO

Ii)

de

De-

e-

Publicam-se ao Exercito os seguintes:

A

DECRETOS.
Ttendendo no que Me representou José Maria Cortez, e nos relevantes serviços que prestou tanto no assalto da Praça de Marvâo ;
COlIJo durante o assédio da mesma Praça,
aonde /"0 i ferido , scrviços pelos quaes não só merecêo ser recommendado
pelo Brigadeiro
Governador da mesma Praça,
para ser condecorado
com o grão de
t~a\'alleiro nu Antiga e Muito Nobre Ordem da Torre eEspada doo
Valor,
Lealdade.
e Merito , mas tambem proposto para Alferes r
Hei poi bern , em attençâo a todo o referido.
Despachar no Pôsto
de Alferes de Infanteria
o sobredito José Maria Oortea. O Ministro, e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim
entendido,
e faça executar. Paço das 'Necessidades ~ em quatro de
Março de mil oitocentos e trinta e-cinco,
RAINHA.
Duque-

da Terceira.

=

•

=

Conformando-Me
com o par~cef ça Çom!D,i~ão encarregada
da li....
quidaçâo das coutas dos Militares Êitl;i\nfliros;
c Attendcndo
ao que
1\1e representou o Atferes do extincto
2 Regimento
de Infanteria
Ligeira da Rainha,
Frederico nomes:
Hei por-bem Promovê.lo
ao
Põsto de Tenente, com a antiguidade
do primeiro de Novembro de
mil oitocentos e trinta e doust na fórma do repcctivo contracto,
cujas condições preencheo ; a fini de que, nesta conformidade,
e segun.
do o referido contracto
a dila Commissâo
proceda ao ajustamento
de contas do mencionado Ofticial, qUft nâo obstnnte
estas disposições, continuará
a permanecer na situaçâo actuul , em que foi mandado considerar por Portaria do primeiro de Março ultimo,
em virtude do mesmo contracto.
O Secretario de Estado dos Negocios da
G u"rra o tenha assim entendido , e faça executar.
Palacio das l\eCI'S idades,
em vinte e um de Novembro de mil oitocentos c lrint~
, eis.
ltAIN HA. = risconde de Sá da Bandeira.

=

EIlI conformidade com o disposto no Decreto de vinte e dous de
overnbro J>roximo passado:
Ilcí or bem Nomear para Sub-Seoretario de Estado na H.epartiçaq dos "ego cios da Guerra
o Major de Infanteria,
Francisco Pedfo CêJc~liflo oares , Lente 'da Aca«
cm ia de .Fortificll~ãol Artilllcria, e Dczenho. O Secretario de Es,1

( Q)
tado dos Negocios
da Guerra assim o lenha entendldo , e raça C'xe.
cutar. Palacio
das [\ecessidaclc~.
ern sete de Dezembro
de mil oito ..
-ceutos c trinta e seis. =ltAIJ\TL\.=
Visconde deSâ da Bandeira,
Ampliando
o qlle dispõe o Dor-roto de v i'nte e seis do mez pro xi ..
mo passado : Hei por bem D('IPrrninnr:
1.0 Que em <,nela uma das Di, isôes Mililnrrs,
excepto no primeiTa, h.ij« urn Arr hivist a , 10).(.11" que será preenchido
pelos Officines
de Svcrot a r ia , ,''o quant o e: ist irern ; sendo depois propo&tos para
~"le e xcr cici Ofüciacs [Iililnrps
qlle noõ 1('111acccsso , e que PO,SIJaÕ
os qu--u os precisos IHH:l ostu Co mmissân,
aos g"a('s ~p ahonnrú , nlem
tio Sol lo da classe a que perteuceroro
, urna grntiflcaçl'lO que se de ..
ter nnnnr.

oe

2:
(.:UC 05 Officine5
empregados
na comrnissâo
de Chefes
Estndo Maior das Divisócs
St>j,1I1l SClllpNl
t ir ados da Clnsse dos Ornei.
aos Superiores.
3.· (~ue os refe ndos Chefes de Estado .l\1uior, Addido~,
Secretario, Omcinl dp. Secrctur ia , e fi rchivistas sejam considerados
empre ..
gos permanentes
d,IS Divisões
Militares;
e que nos Commandantcs
dos referidas Di visões port ence a escol ha dos Offlciaos pa ra seus '\j u.
dantes de Ordens. () He{'f{'lario de H lodo dos Negocios da Guerra
o'll'nha
assim enrondido , cfaça execntar.
Paltlci~ das Nceessidadrs,
em sete de Dezt>rnbro de mil oitocentos
etrinta
eficis.=
RAINHA.
,::;=

Visconde de Sâ da, Bandr.irct •

._

Convindo
que sr.j,lm re!;lIbdas
de lima maneira fixa as licr.nças
com que ~ão tempol'urinrnentc
dispensados
do Serviço os indi\'iduoi
"rnpH'gaclo:i na • t·crclariu de J~slado elO., Negocios da. Guerra,
e nas
){epartiçõcs
dependentes
da OIe&mu: llei por bem Decretar
o se.
glllllle:

Artigo
1.0 A todos os individuos
cmprpgados
na sobrcdita Secre.
taria de E,lado,
e cru Cjualquer das di(j'erentes Hepal'liçõC's da sua
dependpncia,
sprú applicavel
a disposição
do paragrafo
l}ll'lTto, urtigo d(!ci,uo,
do l1eglllamenlo
para a or;{aniz.Jçaõ
do Exercito,
de
vinte e 11111 de Fev reiro de mil oitocentos
o dezescis
.t\ rt.~"
QIJ,Indo por mOlivo d,~ doença requciraõ
algum tempo
de licença para se lruClare!ll,
lhes será designada
uma .Jllnla Militar de8f1l\dc, áqualdcvt'foõ
apresentar-se
paraserein
inspeccionados,
c se !lllhllcariÍ. na Ordem geral do Exercito
o rl.'SlIlLnóo da illspecçaõ,
a f!ln dp. ler o devido elTeito. O Recratario de Estado dos Nego('ios
da Glle~ril o tenha a"sim cntondido,
c fllça execular.
Palado
d,18
Nc('(',s,d"d:'"
(>01 novt' de 1,," ;r.<!rnhro de ruil oitocentos
e tlÍnta e ~ci
;:::=

aAl~ ..l1A. ~ l"isçdnac. de Sá tlli Bal1deira.

'( 3 )
Sendo nocessario que as ecouomias , a 1110 jli se tem procedido cm
diversas Repartições do Estado , se estct dmu tUI' bern , con.o Ia.' de
justiça , ao vencimento das gralifi("lçoc~ .!n~ Co mruunda ntes das dea
Divisôcs Militnres , em que por Decreto do viu te c seis de Nevembro proxiino l-assado, foi provisoria ment e dividido fi eino UI' Portugal e as Ilhas adjacentes da Madeira,
c Açores: Ilei 101' 0('11. que
as referidas gratificações fIquem reduzidas ás quantias coustnrtes
da
TabclIa junta,
assignadn pelo interino
Secrctnr io de Est ado dos
Negocies da Guerra,
e que faz parte do presente DCC!'E'to. O Secretario de Estado dos Ncgocios Eslranf:ciros,
Encarregado
interinamente da Hepartiç1'lO dos :'\egocios da Guerra, o te nha c ssirn enteudido , e fuça executar. Paço das '- eces.idade5,
cm scte de Dcwmbro de mil oitocentos e trinta c seis. = !tA L IL\.
Fiscoude

n

T

de

$(í

=

da Bandeira,

Tabclla das graiificaçâcs q!lc ficâo competindo ao, Commandantee
das Dicisôc« _llJilitares, cm consequencia da reducçâo a que se refere o Decreto datado de 11O.;C.
Dj\'i~õ~s.

G raLi.lcações actuacs por IlICZ.

---QOO.;rOOO 2:400 $'000

1.·
Q.a.

120:>000

3,' .
4.a

lQO'jfooo

5.a

Íl...
• a

J.

8.a
9.
&

O,·

Total ern cuda anuo.

•••

100· 000
100$000
100,5000
1bO, 000
100;;000
80,,}'000
100· 000

-Economia

Grc tlfrca-

Total

çõcs reforda
mudas por mez,

---

.150,$000·
• 90,$000'
• 1 J 0..$'000'
.!W$OOO.
.tIO$OOO.
. 9°1$'°00

1:410$000
1 :4 10rS'OO O
1:200$000
] :200, 000
1:200 >1'000
I
1:800,)'000
• 11 ISOOO'
t~OO$OOO
.90$000 •
-80,$'000 .
960,:}'000
.90$000
1:200 ~OOO

• - •••••

e

•

cm caUlUlO.

._--1:800 ,S'000
y

1:080$000
1:320$000
1:080$000
1:080$000
]:080$000
1:320$000
1:080$000
960;1000
1:080$COO

------ 11:880$000
. .... . . . . . . 2:160$000

Paço das Ne essidades , cm 7 de Dezembro
de de Sá da B deira.

de 1836.

t4.:0,10$000
Viscon-

=

POI' Decreto de 30 de "Vovembro ultimo.
Estado Maior de Artilheria.
Capitão com exercido de ~\jlldante de Campo do Brigadeiro

*~

1

Com ..

....

1

mandante Geral da mesma 1\ rma:, o Capitão do 2.· Regimento
de Artilheriu , Antonio Rogerio Gromicho Couceiro.
Exonerado
do exercício: ~le .AjlTdantp .eleCampo do dito Btigadeiro,
o Capitão
do Estudo Malar de> Artilheria,
Francisco
Lobo de
Avila , pelo requercr , c ser-lhe conveniente.
!lo" Tenente, o 2: Tenente dó :1.: négirnento
de Artilhoria , José
Ventura da Cunha.
Governador
da Torre de S, Sebastiâo xlc -Cnparica , o Major addido ao Governo da Barra,
e Cidade
de A veiro., Francisco
de
Mello Vaz Pinto.
P01' Decreto de 3 do corrente me':..
Regimento de Infohteria N," fi.
Tenente,
o Tenente cio Hegi rneuto de Iufanteria N.· 18, João de
Castro Menezes Pila.
Demittido
do Serviço,
pelo requerer,
al legando motivos attendiveis, o Capel lâo •• Joâo Bernardo.
Regimento de Infonleria N." 9.
Alferes, ·02." Tenente de Arlilheria,t com cxercicio de Ajudante
-da ,Praça de .Almeidn , João José,d.c Carvalho.
Reg~mento de lrifmil ria No" J8.
CapiLtlO da 2.'" CompunllÍà
do 2.° ~at1}lJlão,
o Capitão do Regi.
meuto de Infa nteriá N," 7,ICaêra'no"j6sé
da Costa.
:renenle,
o Tenente do Regimento
de Infanteria
N: fi, Fraucice
José Barbosa,
r
:RcgMlé?i~bf)'JI;'1)irJMe?'ia N.· ]2.
.Reformado na conformilJLJI1 I( ÓJ_t(f!árá de li! de Dezembro de 1790,
o Capitão.
ManGel ~)ion{zio de Paiva.
Estado Maior .da Praça de Almeida.
,
Ajudante,
o Alferes do HcgimenLo de Infanteria N.· 9, Luiz Augusto de Carval lia.
3.R Secçlío do Exercito.
,
lleformado
na conformidade do Alvaní. de 16 de Dezembro de,1790,
o Capitão de Iufauteria , J\ nt io Cezario de Scna , 'por se achar
incapaz de serviço activo,
pelo seu rná» estado de Sande,
Demittido do Serviço, pelo requerer,
aJlegando motivos auendiveis, o Alferes que cst fazendo serviço no Regimento de Iufanteria N." 12? Lourenço de Lacerda Pinto da Silveira.
*
Corpo ele VetC1'aHOS da Procincia da Ea:lr~madura.
Capililo da 8." Companlua , o Capitão da 7.& C rpanhia-, Fran.Ósco Xavier Abêlho.
,
Por~~~\!r.,o JJl'7d,o dittJ me!:.
Regí;IÍC'.Mi](~I~''''
(1'avallaria No":L
.
A'
d ante, o AI"ll)I'l'S, "1)''>
t 1
.\.1.
i
"':'111
~ll1t ~ q.ni,l (~4L
ocba J'0I1t<lna5.
,,
A'lf('re~, o Alferes Ajnt1IlJltc,
'raríc'l~co 'lgnQciQ Hcgnl0.
.
. 'il' ll"
á

I

.,
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Re/limenfo de Infanterla

N.·

Q.

Tenentes,
os Tl'nentp.s que estji o fazendo
serviço no oito Regimento, João Jo~é Barreto França , e José Joaquim Dias.
Regimento de Infanteria N: 9.
Para volta r á 11" Sf'rçllO do Exorcrto , onde pertcncco antes de ser
deste Corpo, o Quartel .Me,tre. Francisco de r~IIYa.
QlIlllte! M6trc,
o Sargento Quartel
Mestre , Ignucio Maria de
Albuquerque.
Regimento de Infanteria N.· 18.
Tenente,
o Tenente que está fazendo serviço no dito Regimento,
Francisco José Sil vciro,
Alferes, o Alferes que está fazendo serviço no dito Regimento,
Vi.
cente José Borges.

Hegimento de Caçadores N.· 4.
Tenente,
o Tenente que está fazendo serviço
Antonio do Mellino Dcos Botelho.

110

dito Regimento,

Exonerado
do exerci c io qne Icm no Arsenal
do Exercito,
o Capitiio de Cnvnl íur ia , Fru ncisco Luiz A ltaro , pelo ler requerido,
Dernittidos
do Serviço, pelo rcquererem , allegando motrvos at te ndiveis , o Tenente que está fazendo serviço no Hegirnento de Ca"aliaria N: 4, l\1arcos Torros Vaz Freire; e o Alteres que cotá
fazendo serviço no Regimento
de Infauteria
N.· 12, Alexandre
du Costa Leite.
Reformado naconformidnde
do Alvará de16 deD(,7emhl'ode1790,
o Tenente de Cavallaria,
Antonio Caetano da Cunha : em attcnç1W aos Donos que conta de serv.ço , e padecimentos
pela Cauzu das Lib rcladcs P •.trias,
Q.a

('olllpnllhia de Veteranos da Pt ovincio do

DOUTO.

o Alfere do Regimento
de Infantcriu N." I!:!, Luiz Garcia Pcrciru <1.1Silva;
<'111 att ençâo aos serviços
que prestou a prol
da Uuuzu da Li hercla de , e ser julgado incu pa z cio serviço activo
T o r u rna Junl,l de Saude , em cou-cqur-nciu
do ferimento que reCt~bêo em co mba t
Por Decreto de 10 do dito me~.
Regilllento de Cavatlaria N." 5.
Tenente, o Tenente do He/óllllento dc Cavallaria
N: 3, JorlO José
da FOIl~eca Seahra.
Alf(·r('s.

Regimento de In/anferia
l'enclltc,
o Tenente
Ferreira 1\on1(''',

do l{egiwt!lJto

N.·

12.

de lnfanteria

N.· 4,

Manoel

Exon€'rano do (}overno da Prnça de Mouriio,- o Tenente Coronel, Jo.
~éA thollazio de .Miranda, que Ílcul'á pCl'lencendo li 3.& Secção do

r\erçlLo.

:Jf*

(6 )
'Garantidos
os postos dc Alfctes de Inf'anteria,
aos Alferes que se
apresentarão
do Exercito
do usurpador , Bernardo
Antonio de
Figueiredo,
e Sebastião Antonio Pereira Godinho,
por lhes ser
applicavel a disposição do Decreto de õ de Outubro de 1833, publicado
na Ordem do Dia 9 do dito mez , no qual deixárarn
de ser comprehendidos por só haver conhecimento de seus appell idos,
Demittido do Serviço,
pelo requerer , allegando motivos attendi ..
veis. o Alferes de Cavallaria , Francisco Teixeira de Barros,
POltTAIUAS.
Mini.lerio
da Guerra. = 1." Direcção.
3." Repartição.
Manda a RAINHA,
pela Secretaria de Estudo dos Negocios da
Guerra,
que o A uditor da Provincia do r\ lemtejo , Francisco de Oli ..
"eira Pinto, seja exonerado deste logar, por assim o pedir por moti"O de molestia, Palacio das Necessidades,
em 11 de Novembro de
1836.
Sei da Bandeira.

=

=

=

Ministerio

= ]."Direcção.de Estado
= 3." Repartição. =
dos Negocios da

da Guerra.

Mande a RAINHA,

pela Secretaria

Guerra,
que o Bacharel,
João Antonio da Silva, pasbe a exercer o
Jogar de Auditor, junto ao Quartel General da Provincia da Beira
Baixa.
Palacio das Nccessidades , em o 1: de Dezembro de 1036,

= Sá

da Bandeira.

=

=

Ministerio da Guer à ! :::::;
2,·> Jjirec~ão.
L" Rcpartiçâo.
:Manda a RAINHA
, 1~lélaSecretaria de Estado dos Negocies da
Guerra, declarar que as pl'Nças a quem foi concedido por ordens legaes o augmento de duas terças partes do respectivo prer, em consequencin
de haverem pertencido
á Divi.âo de VolunLariol Reaes de
,k:1H.ei, nâo perderam
o direito 8 este abono pelo facto de servirem
nas Iileirus do usurpador até a concessão
de Évora J\-fonte, lima vez
que depois fossem admitf idns a servir no Exercito Fiel ; e devem
por tanto,
Ui quo estiverem
nestas circurnstancias, continuar a per.
ceber aquelle augrnento
de pret desde o dia
a sua a presentuçâo
nos Corpos do mesmo Exercito.
Pe lacio das Necessidades,
em !t
de Dezembro de 1836. = Sei da Bandeira.
J

=

Ministerio
da Guerru,
- La Direcção. = 3." Repartiçâo.
Manda a RAINHA,
pela Secretaria
de Estado dos Negocios da.
Guerra,
que o B .charel , Bento de Vasconcellos de Azevedo Alai.
do e Menezes passe a exercer o Logar de A IIdl tor , jun lo ao Quartel
General da Provincia do i\'!e!-J 'êjo. Pulacio dai ~ece5sidades, em
.ll de Dezemuro de 1836. :;::: $" da Batldeira.

( 7 )
. Mini.terio
da Guerra.
= 1.& Direç~üo. _ 4-~' tlepnrtição. =
Tendo a expenencia most ado quanto he contrario
á disciplina do
Exercito o estarem os OffI<'IUI'Sali entes dos seus Corpos por um longo e~paço de tempo,
nind I mesmo (PC r st a ausencia
tenha por obj<,cto o bem do '-'l'rvlço: i\l,lnJu a 11 \ T. II A, pela Sccret.uin
de
.E,tado dos ~egn(.ios da Uuerru , dl'( lnrnr 110 Ex('rcito
C]IIP
de ora
('III drn n t e (kixnliLO
de PI rt"rI 'I'r "o:; r."pel 1:1"05 Cnrp0S
torio- I1Cltlc·l.
II, ()f'I;ciat ~, <iUt, j:L ,'·,1\',1'.'1 I nu Il'llJl'ei".ill .II' ter Clllí r";;1,dns em nl~.I!IIn COtnll~is,:lO
c-; (CI,tI ti' ,'tnl<,n,
<j\ldnUn cs a c o m m issjio tenha
dI' dur a r por lIlais
d .. u ru a un o ; <11'\(';) i1) (>5 qUI: jtí. 1Í\('f<'1Il
complel,ulo (SI" I"pa<;o qe tempo r,"'rls·ar
iillll:f·diallolll"ldl· no, Corpos
.1 'ille ~('r:""('I'ICIII,
011 ,f'lem
se m (}"II'Or[l
r' ..,!ig:lflos dr-l k«. Pulo cio
das ~l:u:~,iJudc.,
em i de DI zorn nr o dl·lP;](i. = 8(í da Bandeira,
í

:'I1ini,lerio da Guorr a. 1." Direrçnõ. - 4.a H!'p!lrlif:aõ. iudo que na iust rucç.rõ dos Corpos dr l nfu nuria , c Cnçadores ,
se observe restrictnmente
um ~Ó aistema ; e tendo most rndo a exper ieuci I que objecto de lanla transcendecH'j,1 se nao pode levor o effeito com prccisnõ,
Fl'm que erII Escola gt'rnl ,('jaõ in,llllidos Contingentes
ele caua 1I0l dos dilaS Corpos:
Mnnda fi HA I 1'iJ1 A, pela
Secret,lria dp Estado dos r\egocios da Guerrn,
qlle sob o direcçaõ
dI-' bnm Ollieial General,
se estabeleç(). illllnpdir.tarnrnle
urna Escola ~ormal temporaria Je instrucçaõ,
no Quartel de Campo de
Ourique,
para a qual scraõ logo 1I1Qlldados um Subalterno,
um
Inferior,
e dois CIl bos de E~ql1ijdrl\. de cada 11m dos o.enclonados
Corpo>, a fltn de alli praticarem rnethoc;flcamente o ensino de Esquadra, de Pelolaõ,
de Batalhaõ,
e,de ludo o mais concernente
áinstrucçaõ. Paço das l'eccssidades,
em nove de Dt:zembro de 1836.
COI:\

=

Sá da Ba.nclei,·a.

=

=

=

Ministerio
da Guerra.
·1.' Direcção.
4." Repartição.
Manda a RAINHA,
pelo Ministerio da Guerra,
que o Hrltíndeiro,.
Bernardo Antonio Z:lgallo, torne o Com mando da Escola Normal
de lnfanleria e Caçadores, que se vai estabelecer no (~uarlel de Campo de Ourique desta Capital;
devendo o mesmo Brigadeiro r qui!l
sitar ao Inspector das Obras Militares,
a quem nesta data se expedem as competentes Ordens,
os ulellcilios qlle forem necessariopara o estabelecimento
da dita Escola.
Palacio das Necessidades,
em 9 de Dezembro de 1836.
Sá da Bandeira.

=

I

Mfnisterio da Guerra.
1." Direcção. ~.' Repartição.
_
Manda a RAINHA,
pelo Secretaria de Estado dos Negociol da
Guerra, encarregar ao Brigadeiro,
Bernardo Antonio Zagallo, II TedacSio de um Hegulamento de l'adlca Elementar de lnfllnteria, OCA,,!
J«< ~

(8)
çndores;
podendo requisitar
ao Archivo Militar,
a quem nesta data
dirigem as ordens competentes
, tudo quanto
lhe for preciso P,H.J.
levar a eífeiro com 8 maior bn-vi.lade possive l aquclla ohra, que a
Mesma
Augusta
Senhora
lhe l l « por m u ito recomrneod.r.ta.
I'nço das Ncceesidades
, cm 9 de Dezembro
de Hl3G. = 8cí da BanSP.

deira,
}JOI' Portaria
Q. o Batallulo

de l2S do vne: pl'M:il/lo passado.
Nacional Prooisorio de Lisboa,
o Sarg{'lllü (~uartcl
Mc~lrc do mesuro Bata!!JrlO,

Quartel
l\le~lre,
Jo,é Hellriqucs
da ~Ji\'a.
Capitào
da 4,.~ COIllpunhiu,
o Tenente
do mesmo B.tla!!J;:'IO,
José
Maria
da FOIl~CC,:,
Tencntes,
o Alfl're~ do IDC"InO
lIalalh:lO
Mano!'! C;ll'tHno Gonsalves , c o Soldado
de Cuvallariu
da Guarda
n cio nal de Lisbou ,
Fl'Hllci.eo
Ant o nio Ferre·ira
.l u n io r,
Demiti idos do Scn iço , o (~llarl{'1 Mest.rc , Pedro ltilH'iro de C,ll'valho;
o CapilrlO
da .,j"a Companhia.
t\]aooe!
Pillto de Ara'ijo
Cardozo de .Mendonça ; os 'I'enentes , Joiio Sebastiiio da Sd a C(;tita Serrfio , Henrique A ugusto 1 uvarro da Cost a: c os :\lJcrt's, Sal.
vador Joaquim ll~ll'ata Feio, I' J osé Eugeulo !\L!gralh de Sousu,
L

Por Podarias de <29 dI> dito J)Z~"l!..
Balalll<Lo Nacional
Ai ore] de Leiria.
Quartel
Mestre,
o Volunturio
dó B Italllií.o Nacional
Move! de
Bragança,
Frunci"fo l\1.lLloel .A IT,IT!~o.
Capitão
da L" CÚIIlPünhía,
o Caplt:w
da Co npanhia
Tacional
da Villa da Batalha,
ÁlIlIJnio de Sallc, SiIlHh'S l'qITl'ira.
Capitao
da 3." Companhia,
o Tenente da Ule.IlIU COlllpanhia.
Antonio
Maria
Carreira
Guerr,l.
Capitão da ,1,.~ Companhia,
o Tenente
da IIlC:;JlH\
Companhia,
Jo~é Pt'I'cira da Costa {illerra,
Capltao da i>." COlllpallhia,
o Tenente
da 6.n Companhia,
Miguel
Joa~irn
L(·ilão.
Tenenle
da L'" Companhia,
o Tenente' da COlllp~nhia
'Nocional
da Vd!a da Batalha,
,\nlonio
.Jo6é de Freitas <! SumrJ:t}o.
Teneete da 2.& Companhia,
o Alferes da nWSIlJa COlllpanul<t,
João
José Ferreira Si Illoes.
Tenente da 3," Companhia,
o Qllart~l Mestre do mesmo Batalhão,
Miguel José Pereira Mourão.
Tenente da 4-." Companhia,
o Alrel'es da L" Companhia,
José de
NÇ>ronba Abreu

e Lima.

'l'en,ente da 5. a Companhia,
o Alferes
IUO 13arbo7.l\ Pinto
e V us,,:oncellos.
Teuenle dJ (i.& <'::olllpanhia,
o 'lcncllte
de Noronha Abreu c LlIua~

da 6,"

Companhia,

Anto.

da b." Companhia,

João

( 9 )

Alferes da 1.A Comp.qnlân,
o J" Slll'ge to 2a Companhia
Nacio ..
nal da Villn da Bata h;;, .lri qui m dr f;"I!('s ~dJ,Ôes.
Alrefc; da Q.a((lllpnnlJia,
o 1.0 :=-éd1} 1 to da u csura Cornpanhle ,
I' j coláo Cprdozo.
AU(>les da :l." «( mpanl ia, JU(: 1\ aria Hcnr.qnes.
Alferes da ·t.' ('('I!J I nnluu , o 1: Súrgciuo
da IIlCSOW Cornpanhía ,
nto
l\Jarli!llaIlO
Alf'(>f('s da 5.· (<Ju.par.ltu,
o 1.0 Sar~:ellto dn mesma Con-panhia ,
A ul o n io JM': de Alllleida.
Alferes da G." C'llllp;lIltia.
° 1.0 Sargento da mesma Cornpnuliia ,
Frn n« -co n:.rbo/(l de Aln- ida.
Exollt'rados
do ~('I vir-o deste B:.t.dll;"'O,
os C;']lit~es,
.Tacin1ho JUlié
A

nio

da

Sj

l

v

a

,

.II lvcs , Autorno da S:I \';1 FI!T(.ra ,.JOl'C]1II11
1 \'111'5 da Stlva , e
Joaquim ,', Cost a e :-o( us a ; o, Te nent es , ::-;<..1-: ~li:\o P:llo
Gal' ..
('('Z,
e J, ~tn .J\l:tli .. de raiva;
e os Alfores , .Ioaquim
Ang'usto
Vcriut » Caio, l\lallccl
]\ n cin. dp. Hillél
1\ v cs ; e o da Co m-

oe

paulna
da "Tilla lia 13•. t a ll.a , Salustiut.o
Autor.io
de Sousa
Freitas Sa urpayo,
DCIll ittido <1(. ~l'l\ iço,
)leln requcri'r,
nllegnndo
moI ivos a ucndiveis , o <.,'irllrglào Mór do }." Balnlh~lo
1 ueionul
Proviborio
de
li~boa,
Jo,é Autl'll!O Soares l\10111ilJho.
Por J>o/'tana do 1. do corrente me'!:.
!'ara exercer proViSOrlallll'll!C
as fUI1(;çot's de novernador
da Praça
de SUg'rc6 f o "\laj,H d~ lnhntcfla,
J Q:;é Fortunalo de AZI,\'cdo
U

Coulinho.

Pam exercer provi oriament'! as fl'ncçõe~ de Governador
(ia Praça
de Lago~, o T('ti<'lIle Corollel de"llllélqo p~lI'U l'raças 1 FrallcibCO
Jo·é da Co,tn .l\l"i<1.
Para ex('reer pro\ i"on, mentc as fllncçi)<,s de G0v('rnador
da Praça
d!' Castro l\101'11II, o. 1<.lor lte,ortrwc!n,
.Joilo Ignoejn de R 'll1eira.
)C.}{ara eXf>I'l'(,1 PW\'I,oriall
1>l1ft' .as ('UII( ~i)c, de GOVt rllfHl<>r d" Pi'< ça
de ~\I('Olllltll,
o C"jlllao de~t natl\) l,ara Prn~as, Ilidoro da Costa LeIte.

Parü {');('reer pl'o\'Í<orinmf'llle
r. rlln('ç()c~ d(·CIIf·f,:
da quartil })i\,j ão l\ I1llor, (). ;ajor (lo Corpo
do Exercito,
Albinll Piul<>ula , (' l'g lIar.
EXOtWrHuo do exercício de CII('~e do ES,'It!o J\laioJ'
o Capilão do Hc(;irnentc) dI! 111~'adll.ria • ': ]2,
• SOUSIl.

do E ludo l\faior

do l~sta<.lo Mi.lior
da dita Divi;ào,
JOtlO Antonio Je
J

Para "Nl'ir pro\'i,orial~J('llle

ús Ordens

Graduado t
D. Barl!lololl1ClI
Haldzar J\fo<;ctlzo, UO\'CI'IL.H.lor de Selubal
o
Alf('rcs qUI) e,tú sel"inno
!lO l{(gimclltu
de Cavullaria
1
Carlos Godillho
de 8ú Cabral.
COlllJlli1Il(lante
d 3.u Data 'lO 4 acioual l'rovisorio de Li,Jjoa, Q
Coronel, Yi:õcoll c de } onle J reaua.
'
do

Brigadeiro

:'6,-

..

Puro. voltar á situaçêo

em que se achava antes de ser manda-lo fazer serviço no Regimento dc'Cn~a.d()res N: ó, oCapitào,
Francisco'José Pereira e Horta.
Por Portarias de 2 do dito 1Ilez~
Para fazer serviço no I: I:hlnlbão do Regimento de Infanteria N."
!). iJ Capitão
da mesma Armo, Neutel de Magalhães
e Noro1-1iI,) •

l~:"'!l('r:t·h
<10 exerci cio ele servir
;'lS Ordens
do Governador Militar da pfOvinci.\
da l lh a da Mndeita,
() CapilrLO do Regimento de: l ufan to rin ;\.0 -1-, .Jerollymo
Ant oni» Luna ,
DeliJitLiJo <lo Serviço,
pdn
requcrer , allegalldu
motivos
uttendiveis,
() Ca pitíio do l{,egilllt!nLo de Vo luuuuios du HAIJ\ nA,
Jüào Pinto da Costa ; cOI1ô(!rl'nndo as honras do referido Posto
em aueuçâo
aos seus bons serviços.
Dcmit lido do Serviço, pelo requerer , a llcgnndo motivos attcudi vcis ,
o Tenente do Batalhão Naciouu! de Faro, .José Antonio Pegado de Oliveira.
Por Portaria de 3 elo dilo mez..
Exonerado
do Cornmando da segunda Brigada
da Divisão A uxíIiar á Hespanha , a fim de exercer as íuncçôes de Governador
da Praça de Valença , por assim o haver requerido,
em conscquencia do seu estado de Saude , o Brigadeiro,
Bado da Ponte
de Santa Maria.
Exonerado
do exercicio de Addido ao Chefe do Estado Maior do
Governo Militar da Provinoia da Beira Baixa,
o Capitão doRegimento
de Infanteria
N." 2, JOllO Teixeira de Sousa, por
assim o ter requerido,'
,
Para fazer Serviço no
Batalhâo do Regimento
de Infanteria
N.· 13, o Tenente do Regimento de Iufanteria N.o6,
Manoel
José Ribeiro.
POI' Portarias
de 7 do dito me'!..
Para servir em I1espanha ás Ordens do Tenente Coronel do Corpo
de Engenheiros,
Joaquim Antonio Vellez Barreiros,
o' Tenente
de Infanteria , Candiclo José Vellez Barreiros;
sendo conciderado nesta Comrnissâo como Official do Estado Maior da Divisão
Auxiliar no mesmo Reino.
Demittido
do Serviço, pelo requerer,
o Tenente do Batalhão Na ..
cionaI MoveI de Barcellos,
Manoel Lobo de Mesquita GaVitlO.
Por Porlaria de 9 do dito mez.
E~carregado
do Cornmando Militar da VilIa de Amarante,
o Ma.
, Jor de Veteranos,
Bazilio José Antunes.
Por .Portarias de 1~ do dilo 71'Ie!!l.
Para fazer serviço no Regi,rpento de lnfanteria N. o 18, o Alferes
de Infantcria,
Frahcisc'o LnIt Bllr OZa Leite,
que eSLá. fazendo

g:

~eryiçono l~egi&uento de Infanteria N: 7.

{ 11 )
servir provisoriamente
de Ajudante na Escola Normal de instrucção. o Ajudante do Regimento de Cu!;adores N" 2, José Maria de Mornes Rego.
Pum servir provisoriamente
da Quartel Mestre na dita Escola,
o
Capitão Ql1artel.Mo~tre Reformndo , J oito A nl onio da Sil va; sem
que esta commissâo o desligue do Legar que tem na Repartição
das Obras Militares.
Para servir provisoriarnen te ás Ordens do Commandonte
da dila
Escola, o Capitão l]l1e está. fazendo serviço no Regimento de lna fanteria N: 8, José Joayuim de Brito.
.
.Bata/hâo Naci01UJl de Faro.
Demittido do Serviço, pelo requerer, allegando motivos nltendiveis,
os Alferes, da Companhia
Maritirna , Antonio Mascarnnhas.;
e da Companhia Movei, Manoel Theodoro da Silva Santos.
P-llfll

Por Portaria de 14 do dito me'll.
I." Divisão Militar, o Tenente General,

Commnndante
da
de do Reguengo.
C mmandante da
tubal,
Commandante
da
José Pereira.
Commnndante
da
margem.
Commandante
da

Bobeda.

~.a

Divlsão l\11Jitar, o Brigadeiro,

3.· Divisâo

Militar,
Militar,

o Brigadeiro,

õ.· Divisão

Militat,

o Brigadeiro,

•

Barão

o Brigadeiro,

4,· Divisão

Viscon-

de Se-

Francisco

Barão

do AI-

Visconde

de

J

Commandante
da 6.a Divisão Militar,
o Marecbal de Campo Graduado t José Ozorio de Castro Oabr61 e Albuquerque.
Com mandante da 7.&Divisão Militar,
o Brigadciro , Barâo do Bom-

fim.
Cornmandante
da 8" DivisâoMilitar
, o Coronel do Regimento de
Infanteria
N." 8, José Pedro Celestino Soares; continuando a
pertencer ao mencionado Regimento.
Commandante
da 9.& Divisâo .Militar, o Coronel, Antonio de Padila da Costa.
Com mandante da lO! Divisão Militar,
o Coronel do 2." Regimento de Artilberia , Joâo Pedro Soares Luna; continuando
a pertencer ao mencionado Hegimento.
Chefe de Estado .Mtlior da 1.& Divisão,
o Coronel do Regimen_
to de Cavallaria N." 2, Jo é Pedro de Mello.
Addido á dita Divisão, o Major, Miguel de Seabra Belldo
Secretario da dita Divisão, o Secretario,
Joaquim Nogueira Gandra,
Official de Secretaria da dila Divisão. q Ofúcjal de Secretaria,
Antonio 10sé de Salles,
4.
1 ln

( IQ )
do E,I ado 1\laior da 2: Divi,i'iO Mililar,
o Tenente Cor-uu-l , Jo e Pl!reiril PIIlI).
Ar('!Ji,iJta
di ,!,tl DIVi,;ào, oOITl..:ial de Secretaria,
JoüoPrucluoz : rbCr)',lcl F.lIl cca.
Archivistu eh .l," Divis~LO 1I,1ilitar, o Omeial de Sccretnr ia , Antonio llrq lej ~ 'g'twircl Lim ».
Ch,re do Esta'lo \1,lior da _LA Di visjio Militar,
o Major do Estado Maior d l g.'ercilo,
Alhill() Puncnra de A~lIiar.
Archivi,ta
(ta dita Divisào , O Officiu.l de Secretaria,
JOllO Pereira
di Rocha Paris
Archivista da 5.a Divisito Militar,
o Official <I~ Secrctarla , Jo âo
Baptista Pinto J\l1f'l1auo.
Archivista
da 6,a Oivisiío Militar,
o Officiul de Sccretaria , Francisco José Sarrasqueiro.
Arcl1ivista da 7." Divisâo Militai', o Officia l de Secretaria,
I'Iacido Antonio do C i uh a A.1.re\l.
Archivista da 8.a Divislio 1\J,lilar, o O!TII~ial de Secret arla , Frau,
cisco Vito Pereira da Silva.
Chefe rio EiLar{o Maior d , ]o! Divi,üo Militar,
o Tenente Coronel de Arlilheria,
Hicardn Jo,'- COI'III')
Archivista
da dita Divisâo , o Or'licial de Secretaria,
Manoel José
de Oliveira.
Chefe

Sua l\1ag,~,tade a R·\ I~n'\
Ddermina
o seguinte:
1.° (~'Ie ten ir> sido e xrinetos pnr Decreto de Q(i do corrente rnez
os Logan~s de Secretaries d I~ (i iveruns Militares de Provincia , ,.'.
cepto o da L" Divid,)
Militar;
os ill'lll'iduo<,
a quem compelI!
aqllella (lispl)siçrlo, se apresentem
lia SI'nclaria
de Estado Jos .'egorios da Gllera,
para s"rrlll cOllvcnient,)lUl'lIle
cllll>re~ados.
2.° Q IC se recornmen le !l1)\,nmc'llc ao~C Hlllflltnlu!lles
doq Corpo~, c mlÍs A Itll lri-lad!s
d ',)1.'11 le'ltes ueste 1\1 inislNio,
a observallcia ria;; OrdJlI,; t:lnta~ vel.r.S repelida"
1 ara qlll~ diriFto lnela (l.
corr!'spolldenei'l,
0'1 Cjllall Ler repr"';l'nt.H(iío,
pelas vi I'; d,·ter:ninada~: n I r.(~rlf'J.1 d~ ([u· 1m, dirf.!rentc:! lt 'parti\o('s dt';la S.j(·rplann.
de E,lad) se llií.) to,rl.ld. cO'lh,~'im! Ito de papel Ul":-IJOI"
que Il:lo
venha c()'npetentem'!I}!c remei I ido.
(~n" para (l al)OIlO rl, ~rntdiclI\a(i
c"1I1cI'dilh aos Cirllq~iôcs
:M ',rl'" e \jll Llllt", de C,l'I1r ;10, Cjlló\lldt) d,rl ::-'''11 n lspitae, H."pmen1a,'s, (I.v,' IPr"c e'lI \ i-II
o li ..p ,,() 11 IS Ordc'h
do di,l 28 ti.. Sef!} 111>,'<) II· 11 :), f! \l:' li
I· t \ 27 , de ,",lneira qll' CI>'.,> o a~u.;o
d 1 se "h")ftnr",n til"" :.r r lIili<"Il;õ.!:i á I",'des q'l~ estaõ rf'lIl1i,IIlS fi C )1'Pt)' n1l rr "'çrj,~ rl! C Ir fl",
~"j)' d lf"lt,·S saõ tratHeI", 111)~ Ilo"pit." C,ví,; 111)''11'1 Iw,le ('o,,) llilO p')d,·rn os dill). Clrllrg'loc .. dir ~Ir
n "lIit.t1 t:1!~i nellhl, pJr lI.lO o h.lver, nem ler a ~eu cargo a (C~·
pu ..LI V a um b,Il..l1lc,a.

:1"
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Que os 1\Tilitaro., ou Empregados

C; vis do Exercito,

quando

J'Hl(JI'dam
d, i. ar de coutribuir
com a pu te cios seus vencimentos,
que "sp .ntoneaun-nte
cederam
para a~ urJ(')l!la5
do Estauo,
devem
(! ri zir a- competentes
t eclarnaçocs
á Secicuu ia de Estado dos Ne
r"" o. J,I Guerra, por onde f(llão aceitas as suas ofertas, e nuô II
I'cc nruçôes
dependentes
deste Mloislerio.
5:
~lre
FÓ 1('10 direito
li gratlflcnção
de vinte réli di,'ri'l~ :IS
praças
qu« se uli-táro rn no Hcgirnento
de Voluntar ios d.I Hainhu
até ao fllll du luct a contra n usurpaçaô
, e que nelle -cout inunm a.
servir j devendo
por tanto cessar desde já este abono nos Volllntnrios que naquelíe
Corpo assentaram
praça depois de aoab.rd a a mC3-

ma Iuctn,
6:
Finalmcnte,
Que os Commandnnles
dos Corpos, debaixo da.
sua immediata
responsabilidade,
não cousintâo qtle as Mantas dos
<-luarLels tenhâo ioutro qualquer uso , alem daquelle para que 'São
applicadas , do qlle resulta arruinarem-se
cm milito pouco tempo:
cumprindo que os Commandantes
dos Divisões Militares
façllO vi.
giar a execução desta ordem,
e participem
por esta Secretaria de
Estado
toda. a infracção,
que a tal respeito chegar ao seu conhecimento,
Licenras

concedidas

--*-

p01 motivo

de molestia aos Officiacs abaixo
indicados.
Em Sessâo de [) do me~ proximo 7laSSado.
Ao Tenente do UegmlCllto de Cavallaria
N: -10, Jolo Couceiro da.
Costa, trillla e cinco diaS para con\'alecer.
Em Sessr/o de ) 8 do dito me:..
Ao CapittLo do Regimento
de Illfanteria
N: !2., JObé Antonio da
Co la Mendes, spssenta dias para se trn.ctar.
Em • 'essâo d 23 do dito WC".
Ao Tenente do Regjm(~nto
de Cavallaria
N.· 1, FralJcjsco
Antonio de Poula Ramos,
:juarenta Jias para fazcr liSO de atr0lls ther.
mac:;, e arl"s (latrio '.
Ao Tenente
oroncl do Rpgimento
de Inl'anteria j' oe 8, Antonio
CabraL de França,
quarcnta dias para se tractar •
./Sti,c Se&$11n ele
j) dito me-:..
Ao CapitilO do Rc"im 'Dto e Inf: nt 'a
Bernardino
Alves
Coelho, lr'
s par s
Ao Tenente do ltegimento
tas A "'ão, sessenta dias para se raclar em ar
do lIo ..plt I.
Ao Tenente do Regimento
de Iufanteriu
1': 18, José Pinto d:l
C03ta, trinta dias para se trnctar.
Ao Capitão do Rt>gim '1110 de Inlanlrr:'-l N.o IÇ.!, Manoel l~errei ...a
de Allllcida,
noventa dias para cOIl\'idllcer.

dc;:1íWijli!!"'~r..~~~,i.j.~-~hT'~"'''

(1

)

Ao TUIlt'rltll• ~orvillt1f) do r\jil Iunte Ud I'rnçn rI,~C -airnhra , José
• leuhlo P!nwul(\l do B lI.O·I~i)lll·t, lJovelll,l JirtJ I ara se t cactur,
Ao :hltlid!) i\. l ntcndeucius .\Iililares,
Ellcam'sndo
da Delegação
;'i.cl\l lia Província
ou 'lILl\ dlus paru

se

do D )IlW,
tnwlar.

João Tal'nres

Itibeiro

de A breu,

Bm .'·curío do 1.. do corrente me:.
Ao 'L' ncnt
Regimento de Cavnllaria N." 6, Diogo da Silva.
Oaatello-Bruuco , vlute dias para convalecer,
.
A.o Cnpit.110 do Regimento de I nfunteriu N.· 18, Francisco da Costa Freiro , sess ntu dias para se tractar,
Ao Toneutc Coronel do Heg-imento de Lnfunteria N.· H2, JOltO An-

no

tonio de Vascoucellos

Villa-Boa

, quarenta

dias para se trnctar,

Em Scss(íode 3 do dito mez.
Ao Tenente do Regimento
de fnfanteria
N." fi,
J\.loraes Sarmento,
noventa
dias para se tructur,
Em Scssilo de ü do dito me;.•
.Ao Tenente do Regimento
de Caçadores
N." 3,
Guimarães,
quarenta dias para SJ tractar,

David
Joaquim

Pinto

de.

Lopes

Licenças Registadas eonccdidis aos Officiace abaixo indicados.
Ao Tenente Coronel do Regimento de Caçadores N." 2, Bernardo
. José de A breu, quatro mezcs .
Ao Tenente do Regimento
N" 4 da mesma Arma , José Cexar Fortunuto Ferreira Sarmento,
seis meses,
Ao Tenente de Cavnllariu , emprcgado
na Escola Veterinaria , Joaquim José Freire da Mala, triutu dias.
Ao Alferes de Infauteria
em disponibilidade,
José Maria Cortez
seis mezes para ir a lIespanha,
sua Patria.
SA' DA B.\.NI>I.:JRA.·'

=

E~tá conforme.

o Chefe

interino da 1.a Direcção,

No•

r. r:::
t) t)

Secretaria de Esta-lo dos Negocio» da Guerra,

em 21, de De-

scmbro de lS:jli.

ORDEl\tI DO EXEUCITO.
Publica-se ao Exercito o eegninte :
REL

SE~

TORIO.

=

'HORA!
A Organi~açn.o dos Excrcitos,
COI siderada
nas
suas diversas relações com o serviço público , tem OCCUI}udo em todos os 1 rupos, c cm todas as ~_açóes civilisadas , as sérias meditaçôes UN homens de- Estado,
IJe uma questão cmilleutemellle
importanto , de um interesse transce!ldcllte.
Por um lado he bem certo que nenhum Povo pódc existir constituido como ~ aç:lo, sem uma
íorça militar que defenda fi ~lIa illdep<'lldeucia,
c assegure no interior o ro peito devido ás Lcis ; por outro fado hc digno de toda a
aUellç~LO o modo de orgunisar , e conservar urna SillliUw,lltc força,
para que satisfazendo eabdmentc
aos fins ela "na iustituição
, custo
ao Povo a quem tem de protegcr , a menor porção possível do seu
cabedal.
A Organisaçâo J'lIilitar deve pois tender coustau tcmcntc para a perfeição; deve ~cguir esse mesmo movimento de progresso que o tempo, e a experi?Jlc!a .in~.primel?l necessariamente
ao desenvulvimento d,' todas as lllSYtUlÇOCS sociaes , c que a força das cousas , principalmcnte
no Se'l!ulo em qlll' vivemos,
tem tornado irresistivel :
- isto, quc he \crdade ein tuJas as circuuist ancias, merece ainda mais
particular attcnçuo quando ~e tracta da Constituição
Militar do m
!lQVO livre.
Nada pódé ser deixado ao acuso cm objecto de tal irnportaucia : tracta-se da Jjcillidadc 1 acir.llal,
da iuv;olabilidadc
da
Lei fU1U' Ill<'l:lal, da sorte de lllllilos JIliHwl"l's de hOlllcns,
e do cm~
pfl\~O de uIIla grandc }><I:l(' da fortuna púhlica.
~sLe a~~ulllplo redauJa
por lall!" 1I111a npplicaç:lo alurada,
11m
estudo pfoflllldo d(' todas as lll'cslOes q ile J odl'Hl propor-se
a tal
respf'ito,
paIa que llCll1J,lnJa COllti~1 seja ('~tabclecida,
llcuhullIa
seja f('pro\ J,da ~..!Ilaodq ois (k l'(!lU ~éJia i,1Ycstigaç:lo, e eirt virtu'de de uma lJrcciotlO b('Tll d('fIlo atrada. l'I em a Organisação
1\lilltar
hc por COllSe'jll '!lcja llJl\ !rabalho
de mOnh!llio,
ncm os ('st Idos relativos a cóte gralld(· lraha,h)
p/)(ll'lll ser cOllvcniel)lem('JlLe
conduzidos senão por pt'S~'>:I~ 011 ('orpol'uç()es (PIC pda SlIH potiiç:to
especial,
tellham de se occlIJlar dI fl " ('oH,laIlL('lllenlc;
que lJOs&um
comrnunicar-Ihc
em todas as ~uas 1 < rles UIll <t1l<.l[tlllClllO Ille!ho .. ·
• clico, e har~llolliscm depois os seus re:>ullado3.
.
•

•

No estado actual da nossa Organisaçâo Mil.itar nenhuma pessoa,
ou corporação, se acha no caso de poder alfrontar com similhante
omprêza , e imprimir-lhe um seguimento normal. NrLO ha um General em Chefe, o qual pela permanencia do seu exercicio , e pelo seu
contacto com o Exercito , podesse vir no conhecimento
bem fundado dos melhoramentos
que seria necessario introduzir na sua Organisaçâo , e Administruçáo.
As Academias Militares restringidas
pela sua Instituição a tractar dos objectos,
para que foram rigorosamente destinadas,
se acham fóra 'do circulo em que he preciso
explorar esta materia. No Ministerio da Guerra,
onde se achariam
muitos elementos dos que devem figurar na avaliação de todas estas questões, falta o tempo para similhantes estudos: nem os Secrctarios de Estado occnpados de uma infinidade de negocios do momento,
podem dar-se a trabalhos de longa moditnçâo , nem a rapidez com quc de ordinário
se succedern as Administrações
umas
ús outras perrnitte que similhuutcs trabalhos possam ultimar-se com
. a madureza indispcnsavel , Eui quanto aos Empregados
do mesmo
l\:linisterio,
he evidente que:, absorvidos como elles estão inteiramente nos detalhes de 11m expediente penoso, e enfadonho,
não
poderiam empregar-se em investigações
deste género.
Hc por tanto nccessario , á vista de quanto fica expondido , que
o Governo seja constantemente auxiliado pelos trabalhos de um Conselho onde tenham vindo reunir-se periodicamente
as opiniõcs,
e
?S idéyas de um certo numero dos mais benemeritos Omeiaes do
Exercito Portuguoz , e donde cllas possam chegar uo Minist.erio da
Guerra j:L homologadas,
e reduzidas ao ponto de poderem facilmente avaliar-se.
Pnra realisar este importante projecto,
tenho a honra
de propor a V ossa Mage~tade o seguinte Decreto sobre a creaçâo de uma
Comrnissâo Central no lVlinistorio da G uerra , c de Com missões Auxiliarcs da Comrnissâo Ccntrnl , as quaos pertencerão ás differentes
Armas, c Ropartiçôcs do Exercito. Lishoa 1<1. de Dezembro de 1836.

f/isconde

de Sei de, Bandeira.

DECRETO.
Tomando em comidcração
o Rclatorio do Secretario
de Estado
dos I egocios Estrangeiros,
Encarregado
interinamente
da. Repart iÇllO ela G uorra , relativamente
á neccssid ade de crear differentes
Conuni sõcs p:ua auxiliarem o Governo nos seus trabalhos
sôbre a
Organisaçii.o .'1ililar do Hcino: Hei por bem Decretar o seguinte:

Commis,~cl.o Central no ~Iini,~tet·io da Gller,.a.
AI{T1GO
l.
~crú c-rea:la junto.> no ...lillÍ!il(~rio da GucrrD; uma Oommissu.o OOll.
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sultntiva , e preparatoria
que se denominará
Commis~l;o'do A.1i.
uisterio da- Gue,.t·a
§. o L o Serú composta de 11m Officinl de eafla um elos Corpos
do Estado Maior, da .Engpnharia,
da "\rtiliwria,
um Lcnte da j\ cadcrnia de Fortificação , ou do Collegioi\Iilitm;
um Ofi1cinI de 111fanteria , e outro de Cavallaria , 11m MC1Il1))"o da J utcndencia
Militar, ou Jo Commi sariado , em quanto esta Repartição
existir, um
Auditor, e um Facultativo
Militar.
§.o2."
O mais antigo,
ou Graduad
dos Mcmhrosda
Commissão será Presidcuro ; na sua falta pertence a Pre~idencia ao immediato. Cada. um dos llcmoros,
seurprc qlle for possivol , servirá
d Secretario nos negoclos relativos tt sua rl~~l'''ltiva Arma, ou !lopartiçfio, Na falta. de S cretario cOlllIJetelltt', ou quando a Commissão o julgar
opportuno , poderá outro 1\1 muro ser encarregado
deste serviço.
§." 3." Os l\fembr<n; da C<)mrni3SrlO serão nomeados pelo G 0vemo,
e devem ser pcriodicamenn,
SlI bsrituidos
pela maneira sep,'llinte. .I o fnn do primeiro 1I11·'tO depois de instituída a Commissão,
nonu-urú o (iovcn'o
cinco ~lt'lJlhros para irem preencher o l.ogar
de outro tantos quu dev m sahir , c que a sorte houver designado:
este sortcaui '11 to terá sido feito vela mesma Commissâo. No fim do
s gund» armo o Governo nomeuni quatro l\.-fcmbros para. substituirem os quatro que haviâo ficado do anno auteccdentc, Nos dous
annos immediatos se precederá da m~sma sorte, e assim successiva,
mente.
§." 1: Quando a. Commissâo precisar da cooperação de alzumas pessoa para determinados
trabalhos,
podem representar
~to
JI1~5IUO
ao Secretario de 13stado: a pes oas q ue cm virtude de uma
bimilballte representação
houverem sido aggr gadas íl Comrniss~o,
serflo dispensadas destc serviço, logo que ~stivN('m fmelados os IDesJnó~ trabalhos,
c por el1cs ll(i~Olhes SCrtLauouada
grati1i('aç~lO ulguma.

=

j\llTJCO

11.

A Commiss:lo }Joderá dividir-se CIII ~('('ÇÔ('S para melhor clas~iflca tio do obje('to~ quI' ~jYer a cOllsiden!f,
c IniJis prornpto
andalllcnt
dos IlCçoeios: .cm geral fil'n-Ihe bendI! ~i~fe a eseolba dos.
meios, que maIs proprtos lIJC parecer 'UI }i<ll'a faCIlItar a marcha dos
fleus trabalhos.

ARTIno

III.

A Commissão póde ('orfespoj)(l~r-s' directamente
com quaesquer
Aulhoridade~
dependente
do l\lillislcrio da (j ltena,
as qUH('S silO
obri2"aclas a sa.tisfazer a tolda:. a,; informações <pIO pda meSllla ComJlli:l5i.to lh
fOtem pedidah.
~.o unko.
S~ liyer ~m.'d~ãode illfo~naÇ"b
ou. outro qualquer

'" ~

nnxilio de A uthoridadcs
indepcndeutcs
deste Ministerio,
assim o
reprcs~n t urú pG,10 mesmo Ministcrio , para que possam dar-se as providcncius necessárias.

ARTI(JO

IV.

As aLJrihuiçô~s desta Commissào , são as seguintes:
§. u 1.0 E\.a ninai lodos os llc~/)cios (ll1e pela sua importancia
. lhe fórr-rn p.tl'a este fim enviados do J\lilli~Lcrio da Guerra, e dar
sobre ('i! '8 o seu narcccr.
§. o 2. o Prepa;'ar 03 trabalhos que pelo Secretario de Estado lhe
fôrcru cornm .ttirlos.
~. o 3. o
E~tudar , e propu r ar) Governo as modificações,
e planos {}11e11(' parl'{'''''cm COll venicutes , sobre a organisaçào , serviço,
di~{'ip!illa, e adrni i~trL~~o do l~xdcito, e das ltf']>al'tiçoes Milital"CS, ern ll',1> que h" r ,latim
ao pcssoal , e material;
sobre a defesa do Paiz , c cm gemI a respeito de tudo quanto pôde interessar
~lSo icrac;iíes militares , sóbrc a distrlbuiçào
das tropas pelos Quarte is , c guarnic;<"ie;; (~[[l [<'IrIPO de paz.
§. o 4.
E xaminnr o direito, e ordem a accésso dos Officias, e Empregados Civfs do Exercito , e igualmente
dos individuas que pudorem concorrer para () l\htü
de Altere , Oll Segundo Tenente;
e
para a adrni ;;,ão lH1S ltcpartiçtles Militares; informar sôbrc D_S rr-clamaçôes , e alllig·aidade.; dos Oflicincs , e EmprC'gados,
apoiando as
.suas informações ele todas as razões, que puderem reduzir estas difficois questões ao seu maior estado de clareza.
§. o i). o H.epre3elltar ao Governo quando o julgar justo, a favor do
Exercito em W'ral, e de cada um dos S('U5 lWembr03
rn particular,
111í.
perdendo júmuis do vista qne o interesse bem entendido do Estado, e elo mesmo E er('iLo l' )llsi.iLe ('!Il lima perfe;ta distriblli~r,o
da ju~ti~a,
c no il1LI~lrol'llmpl'illlf'llto dos dev~res de cada UIlI.
U

AHTIGO

V.

do (1'1(' fica expr.mdi'lo
!to Arti"o antecedente,
e para poder pr('ench- r o q le pelo llle3Tl10 Artigo lhe li, incumhi(lo,
pertenC'! tt COllllllis:;:IO illSil"('cinD:lr
cnda UIIlIO por meio de delegaçol's suas, e com toda a illdi\'idnaçao,
os scgllilllcs objectos.
§.() 1.0 06 Corp03 do Ecrci o em tudo qllunlo hc relativo á
sua a(hil;lli~tra(;iio, ( i3cil,!ina, e iIlSll'llC(;ao.
~. o 2. o
,\ti i\Q(~n" de (: llerm, (' outras P05içí)c~ Militares, primeiro ('111\"'Ll(i) a um ~y:;tcllla dc Guerra defellSiv), ou otl'ensivo, e
dcpoi~ r\~laIivalll('llt ao scrviçQ das mesmas Pruça5,
material das
l"()rtirIC~\"D"~' Edi idos Militares,
e ,\rtilhNia.
.
~. o
:.;,"
A, "la i de commUll i (iriío cOllsidcradas como 11m elemen.
to 'd('~ Cdllt!,inaço ',; ~rilital'c,,;.
'
§. o ,I-. o \'),; Teté :\,I'afo!.>ClU Ludo (llla l!lO r'>:l,eila ao ~<.:rviçodeste .
melo de corre ,;lolldel' da.
pfdill]
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Os Arsennes e Trens, os Quarteis, Hospitaes, Prisóes, t9
quaesquer outros Estabelecimentos
Militares, não só em quanto <10
serviço de todos estes estabelecimentos,
e maneira de o aperfeiçoar '1
facilidade de satisfazerem aos fms para que bão destinados,
conservnçào dos edificios , e dos .artigos nelles depositados , mas.tambem
e com muita especialidade,
pelo que pertence ao cuidado que devem ter na conscrvaçâo
dos mesmos cdihcios , e do material aqui
empregado,
as pessoas a cuja disposição olles se acham effcctiya.
mente.
~

••

õ.

ARTIGO

VI.

I

•

O Governo poderá mandar aggrcgar a estas dc)egaçõcl\ da. ,Çommissao do Ministerio da Guerra, delegações das Com~iss9cs das Armas do Exercito, e das Repartições
Militarcs,
ou outros 'OttíeÍa~s~
.e Empregado- Civis do E -orcito , se as im lhe fQr reQllcfido 1)0'"
aquclla Commíssaô , ou e!le os julgar opportuuo •

() Governo

.AHTIGO
VlI.
as Divisões 1\1 ilitares que a C('mt,niésüo
cada anno , PN meio cLl~ suas delegaçôcs , na

determinará

<lo'.{' iT.-J ccionur
conformida 1(, do que Irca uI I natiu no
rtigq quiutn,
.
o
n° coo Ei>1us i:bl ecçõ<,s. i>n. .ionep<:nd~utc,s
.das ijU,<,rmtel}.com nos Con mandmitcs das Divisões Militares,
Ue5, UOHl~llalldall,.
tcs Gemes dos C0l"1~05 seicntiíícos , c aos Chefes das Hepartíçôe;;.
:\. Ilitàrcs,
i

H.TIno

VIU.

IAo Governo Ire livre ntloPI{ r ou nào Cll\ todo, 011 Pro part.-, com
mediliulCO('S,
011 selJl ('lIu; (\ '111 lll'la CcJlllJli.~at) lhe for nprescnt:1.l10; dc\clIdc
ficar bClll nl(' ldi<)o (}II U '()lljmj~lifIQ não hé um
or ,,: o tiO (Jov mo, Inus ullil IlIrl'utc clt':,t~llada a a,l1xiliar' cull'l as
~1I1l~ h;~t' o tr' oulllQ. 1111)11 do S 'crel ari.o.de E:>lndo.•

CommisscJeB daa differcnte.

ttl1'mas, e Repartiçúcs do E;cI'cito •

. .AnTIGO
L.
JIav('r{~Jlo:> Corpos do E::?tado .Vrnior do R cr(·ito,

de Engcnh(l,..

(' de' .\.rtillll'fia
l '.)lllmi~.\J{" de cinco 2\l!'mbros, cujo. im.titui~·ão 11c allnlngn Ú dn ('lHllmb~:io do l\lilli~tcHo da Güerra,
lh<:!
d<,veffi serv ir de alV iJinre .
§. o 1." DenOIlJillnr-M,.lt:io = COlllmiSSÔ~1 do Bslado Maiot·, de
Ew.'.·w/wria, de .:lrtilltc.ria 2. o Os Gommundalltt'i> Gpraes destes CorFos serã9 Presiden~
tcs n tos das sua~ respcc:th fi U()lIJmis,;Õ()~1 c o" outros quatro Membros t'rao nOl!Jefl(los pelo GOH'TIl0 de elJtre os Ofliciu~s dos mesmos Coq (J:;, e lOllclacJo:. ) or metade todos os (1111108, couforme fi..
ocou dd(n~lillaJo
para a l'lfIlmissflQ do 1\finidcrio da Guerra.
N;\
ria,

c

f~

~*

[6]
H:ltl:i-'int o' Í11àis üuti;o,
U tíw undo ,"
5 Comtfalta <lu Presillcute,
1Jji~~8es d~;Hghar~m t d.o:; 6~ armes qual dos seus J\1cmbro~ deve servIi CIe SecrctaÍ'ió. I

.

ARl'roO

X.

na' irrfanterht,

e na GaHliUcc.ria CGmmhJõos. le ci nco
Membro
norneàdos pel Governô,
os.q IUd'lseràQ ren ado pela
~:'tneira
que c d'cLetlüi\l l\ para 0.' COlllmiS,lLO do vIi i t rio da
GÍlerra, n'cvcarlo snhir tres 110 prim iro ' nero-, doas no seglUldo,
e assim successivamente
~•• 1,· Serão denominadas
= 'Oommissúc8 de Infanieria , de.
-Cliváltallia =::!: e sltl instituídas
no mesmo espírito d que fica rlc-clhtado nó artigo antecédéntê:
I
, §~.~.. A Presideneia pertencerd scmpre ao d maior Gracluª~
ÇtlO, ou antíg-uíd'ade. O Secretario seré cada anno nomeado P t·
Commissão de entre o seus M' ru !iro. '
t 1Íâ.verá

'ARTfOO

XI.

c Será tafnbem institui da por estes mesmos prin 'pio' uma Gom'lrtissão composta dc Um Membro da Sacretaria
de Estado dos T (1goeios da G uérra, um Omeial, 01\ Blnprcgado de cada um dos
'Arsenaes do Exercito,
'c das Ohras Militares;
e (la Direcção das
J:?ábricas da Pólvora,
um Membr~ da Intendericia
Militar ~ ou do
'CótnJh1.ssariado, em quanto esta Repartiçuo c,·l"lÍr.
~.• 1.. Será denomilla~ln. = Commissdo de. Administraç{ío
~IilUar
c obs"rvar-se-ha
'qünnto tt nomCaçtlO, c rcnovação dos
!shus Metr1b'ros o mesmo q\le ffoi orJenaJo
pam aI>outras Comtnbsoes.
~ '§ .• 2.0 Scgui'r-se-ha o 'til ,SIDO C[tH' se estabelecêo para as ontra'
'CoIl'llnissJe5 áàrea
do ('xcrcitio dli Presidente,
e Se relario. ,emprc q uc nesta Cornmis;ão houvcr difficuldade em marcar Ih rc}::çôcs
de nntignJllades,
0\1 graduaç;to
elos :!cus Mcmhros eulrc si, a Commt~~rlÓ cscôlherá aquelle que ha--dc ser Prc~ident '.

=

_

N.

ARTIGO

XII.

êerú. fmalmcnte organi~ndE\ uma Commissr~o de cinco llacullativos
':Mllitares, que se dCIlOIlliJlartl
Commi SltO de SIJI4(Ü !lIi/ilw"
§.·'l1nico.
As mesma!> regras que firam cbtaboleeidas a l'(%P'"to
'aO. nntmctà das outras CC)mmis,õ~s, nOIDcnçi'lO, c renovaçí'to dc
seus Membros, exercicio de Prc3idcnte,
e Secreta io, se ouservarão
na COlOmissão de Saude- Militar.

=

ARTIGO

=.

Xnf.

Estas Commissôes tem por objecto geral dos
us trahalhos tudo
-quanto 116 rela.tlvo aos dilIcrentes ramos do serviço da' Armas,
oU
-Itepartiçõcs que representam;
propÔr sóbrc isto mesm? (t Commi "s:b <10 .M'iliism 'i:) 'da G llerra o qne jul;arcm' no ts UfIO; prcpar r
os trabalhos que pela mesma ~lOmii!lao lhes. fóru1D COlDlllcttidos,
w
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e dar-lhe as in f.ormaçôes qUI! clla lhes .req uisitur. A lem uo que nc ....
declarado,
pcrtence mais párticularmcútc
a cada Comruissâo o qUI!
vai e. pendido nos Arligos que; se seguem.

ART1GO

~\.lV.

A' Cornmissâo do Estado Maior compete estudar , e PJojJÔr o que
lhe parecer conveniente sôhre os seguintes assumptos.
§.o 1. o 03 Esturlos , c mais qualidades que se elevem exigir puxa poder servir no Estado Muior, e a sua mais 'fonveniente or.ganisação , para que este Corpo,
sem
qual não podem os Exercitos
.descmpenhar os princípios essenciacs da ArtE' da G uerru , venha a
dignamente corresponder
{l utilidade
ela sua instituiçâo , e mereça
lIO Exercito
Porluguez a mesma consideração que 5e tributa ao Estudo Maior nos Exerci tos das T açôes mais adiant adas.
§.9 Q.. A dcfêza do território Portugucz considerada. debaixo das
sua" relações mais gemes, e nurna palavra, quanto póde estratogicameute faltando,
interessar ao mesmo tcrritorio.
§: 3." A utilidade que pôde, e deve tirar-sr dos Officines deste
Corpo na. Lopngr, 1 hia , e r coul ecimeutos militarcs , C na íIHlago.~~o dos recurso do Paiz em n·1ação ás opcruçõcs de gUC'lTa.

°

J\11TIGO

xv,

A omrnissâo da Engenharia
proporá lt Comuiissâo do MinisLI;'iio
da Guerra q auto julgar opportuno relativnmente
ao que vai adian.te iI r cnrlo.
9. o 1. A deft-za
Reino p-Io que r spcita ao emprêgo das For.li;r; aç()('~, t:lHlo pcrumnentemente
como paxa casos presumíveis;
}l0,h., na ~llU nwior ger:eraijd,,~l~ possivel.
. ~.• i,?· 0'" prindpills gerai'"
de UIll ~pt 'ma de comm ilnicaçoe3
t'Olhjrl·t: do c~t m _'b'irumt·!lte dc'mixI> de todas as )'c]a(;ôcs quc.estas
lOe~IlHl~ ('Olllldllllica<;oc" devem tN com a Capitul,
com as posiçoes
..'\1ilil' r's tI. ~ frol)lpjrn Portu("lI"z
s t (' limitrophes,
com os pontos
do inLl'Ji,)r do 1l0SSO P"iz: a. C('llJllIj~:;?io desenvolverú rll'baixo deste iurer(' UIlI{' [-<mlo 1(, ,j ta <l idéyas que pOSS~1OcOIl.lllúr .ádeLer~
JIluwção de UIll cerlo número d· linhas de Commlltlic[,.;:"io com todos o" SCll~ aeces orio"
llS q1tal'o;
o~se (" IlvcniclIlc clasoiflclH como
1·Ii.tHn·~ e (:uja (:0 H.ll'IlC:i;''íO,
ent.retellimcnto
seria cutllQ j~ldi"il)~o C dliar ao .Mini crio da.l; lIcrra. Elótl' rrbalho dt'\'e ser ucórnI :1l)h..do tia oxpo"Í<;üo sobre. a mam·ira mnis rasou v"l, c ec()~
uqmica de levar II (:ftj,jlo as obras dél cOlJJll1llllieações militares, utilisan 1 () z(~lo do, Omcia(''; tio E\.crcito Portuguez,
e a actividade
das Tropa.
A COl11mi';Srl não dç pre ará consi(tcraçtlo alguma da.ql e,lla" ;\flle ]>úd~lI1 tornar Illai~ completo o quadro destas intere~~n ..
t·s iLtvct i 'açô('s .
..• 3. o A gecd(:sia, c topographia
completa em relaciio á CQn."
truCçu.o .da Carta do ~teillo, e bem a~~4n a topograpllÍa ,l\'t:ilitar
U

no
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pelo que pertence tís Cartas de reconhecimento,
e á construcção
prompta de uma Carta geral militar com as informações estatísticas
indisp<,nsaveis.
.
§.• 4.· A organisaçâo mais conveniente,
e a instrucção dos Orficiacs , e Soldados desta Arma considerada
em todas as suas relações de serviço, tanto na paz c.orno na )~'ucrra.

AH,TIGO X V 1.

A' Commis llO de 4rtilheria
pertence mui particularmente
o que
se segue:
§: l.. A indagação dos methodos de aperfeiçoar judlciosamcn.te , classiücar .o material da Arma para a Campunha , para a dofczu das Praças,
para os Sities.
§." Q." A melhor organisaçâo,
e instrucçâo
das Tropas desta
Arma, relativamente
ao serviço trlo importante como variado a que
ellas são dnstinadas.
§." 3.· Tudo ql1an to [n teressn o nrtilharncnto completo de todo'
9~ IlOS-';O'; pontos militares,
c 03 S('US muuiciumcntos.

ARTIGO

.i

VIL.

A Com1l1i~são de Iufantcria , tem a considerar com todo o disvélõ
os objectos seguin tcs :
§." I." A or:~allisaÇrl0 dos Corpos desta Arma relativamente
r.]~
fins <lue ellcs (levem procnclier na guerra,
c tnmbctn
til C01l5iJ
ru- ;
,ÇflO ti utilidaue
que os Póvo,; durante a. paz pl'll,:m tirar da di-tribuiçâo das Tropas,
pelo Reino. 1 r a illda~a(;,l
do TII'I'-; .i ,I<! ;r;() o
mo <lo de orgalllsar esta Arma, não se porcler.i de viola II I~"Ih~ ',I·
cial de poder contar sempre com uma forr;ll rI' peitavcl , b,'ILI r,f)
o Soldado seja inteiramente
s=qucstrudo á s()('iedadp r-m t 1(1,) () lo. ,po do seu serviço, e sem sobrecarregar
o Lvla lo de d '~pe.~,,, i.Ii.teis.
§." 2." A instrucçâo dos Officines, c <103 Corpos no~ diír",Clltci
scrvi(;os que tem a faZN ~
§.• 3.· Melhoramentos que p6dcm introduzir-$c nus Oruenansns, e Regulamentos militar"s.

ArtTIGO

./'VIII.

A Com missão de Cavollaria,
d,·vc ('xllminor? l11ém do <lHC fica
expendido
a respeito <ln Infunteria,
todos os III tllodo' telld"tltc
á melhor conservação 'dos Cavallo~, e 'ao mais vuntajotio modo de
remonta;
recommendalldo-~e-lhc
toda attcuçlio nas illvebligu~()es
desta natureza.

ARTIGO

XL".

A' Com missão de Adminbtruç~w
:\lilitar flC'!\ incumbido
o e,'ame, e i Hlagaçtlo de tudo quanto pôde concorr'r
pan~ os b guiut a
blCUlOntmeIftos.
9'° 1.o Appcrfei~oar a Adlll!nbtraçtlO do Ex.ercito, pelo que

f"SI cita ao systcma de contabilidade
no pagamento
das Tropas,
r-'J .( ci ent » de toda a ordem.
~ " 2.
A
rgalJi ac;(io completa das Repartlçôcs Militares , não
fÓ cm relação a) seu I)('';~I)',I,
c C}J
iente , que 1Ie preciso unifor1 iisar c.n t ,u ell: ,llIas t' j 111 -m ('010 muita partlculuridadc
, CIU
t uant ') aos 111<'103 mais re dare , c econon icos de alcançar , c distri, rir "Ido qnan o cot .Iitl ' o 111.'1 'li: I do Exercito , uas Praças d(~
uerra , c Jo., E~lahclccit lt"110~
1 i t' n' ,
U

,.\lrt' te

u ~ ,

\. Commissào (C ,'anel ~Ililit, r 11(,particularmente
d- stinada a
T jlc)r qu.mt» j II 'ar COI!"V nie te nos S~611i!ltcs ussumptos.
, • o 1,
O ol cluor lIl()(lo de organisar o pcss: al da Saude do E 'Ncit para. 'j'I' satisf t;n cabulrncuto
aos Iius que r clama
intorcsso
1I( III Cllt nd Ido do : t. do, a p: r
im prcscripti \ eis priucipios da
11l11' anidndc.
'. o lJ, o
O CJue pertc ce ao cODYI'nicnlc estah~l('cimelll()
dcs 1-1oslJit,!,,,, l\lili~"r'~,
a
"'I IIwlhf)r
r 'jilllCIl inlerior,
apcrt"'üçomn\'n1
to!..b o scrvico das: Ilhlllf v'ia'
•
A ~T (;)
, TI.
J d0S trflhu
11)~, qllC I I' oe ~:tpar lJllli sNiamenLr.
a nllt'n'Ç~'o·',.) Cvwmi •.'Of'b, h.! inda ;',lr cm vibllL da [Ulligllidnd', IJlP[,"
,'m,..:I f'. l' ~~rvir;fh rI )~ Oúici: c,;, (' Empregado,; Civí3 do Excn,j.
a e.. '1 do ,,\"1 dire,lo lIl:1i, b '01 fundado a acl',~ ,;0; c outro
1 a re, c,', dn~ ,eS30:~s 11.c 1 úd"!1l a~pirdr ao prill cito 1'03U

°

u"o

n.

ilTIG
. )e::; p. 1 rií,) "pedir
o I~ci, '), para

dos SC1l3 l\~cll1hl'O~ fi c1ir() 'lc[III'71, 010:; ( )j('cL0;:, de Sl'rvi ;'1
" 1',1r" I () l' p') 1 ,~' r.'alj~,lr, 11(' Ilc(;"~,ari) 411' a
i,lÍ,ter o (h (; lI(>[]U, lt qual as outras C(llllrni)5c,cS
1'(1)("
ta a si ..nilhaatc rl'spdl.o, alcance o conS\!Jlrio ( t- 1~'t~ ).
~r (; )
'1If.
n

al"lIlI

cam rOI

que P)I'

prc q.lc (
jl'cl os (~
peCtlvH;

v.
(lS

Coml,lis,n 's d,t:,
Ui~:cla ,.
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AnTIGO xxv.
As Commissões correspondera-se
directamente
com 03 Córpos ,
ou Repartições
que rcpreseutam , e' todas as pessoas pertencentes
aos mesmos Corpos,
ou Repartições Sà0 obrigadas
a satisfazer ao
{PlC pejas referidas Commissoes
lhes for rcquorido.

ARTIGO

ÀXVI.

Sempre que duas, ou mais Commissôes p[f'cisarern. entender-se
entre si por meio de um trnl.alh« aturado,
para se fixarem sobre
pontos que devem, ou pojem ser comrnuns nas suas, respectivas Armas, ou Repartiçõos , assim (~farão constar á Commi,,;uo
do Mlnisterio da Guerra,
a qual expedirá para este 1im ['S instrucções necessarias. Isto mesmo fal'tlO rodas as vezes qU{' pilrrt o bom auda-,
mento dos seus trabalhos necessitarem do auxilio 1 mporario de algumas pessoas que nâo fizessem pari I' das m sruas Connnissões ; devendo ficar entendido que este auxilio nâo pôde servir de titulo para haver urna gmliticaç~l().

Disposis:úcs Gcraee ..
ARTiGO

X'-.VIL

Os Mombros de qualquer das Commissõos qUI', cm virtude do-<
(IUf' fica estabelecido
neste Decreto,
deixam cada anilo de fazerl'arte das mesmas Commissõos , llttO pódem ser novamente norueudos para este exercício senão passado 11m unno,

ARTLGO

XXVIIl.

O Governo não empregará os Membros das Comrnissôcs em C:XNcicios de muita duração long,e das suas respectivas Comrnissôcs , senão 110 caso de um ponderoso interesse pnra o serviço: nestas circumstancias norncarú clle q uem os Ira-de substituir , bem entendido
([ue nâo poderú tal nomeação recuhir cm pessoas a quem segllllch
() qllC foi determinado
1\0 A rligo untcccdellte,
nào deva pertencer
~imilhante exercício no anno que csti 'er correndo.

A[t'tIOO

X~'l~.

D:!verão as differente.i Conllni3~ôes cm tudo qnnnto foretn.ohjectos de uma grande i111 ,)t')rtancla, c com muita c3})(-'cialidade Ilas
materias que depenot'rcm de ltH~(lidaH legislativas,
cnviar cada anIlO os seus lraballlOs li C Jlnmi~s:\O U!) l\1üli;;terío
da O uerra ao me110s tres mvz\~s antes da época ordilWl'ia da aberlura
das CÔrtc'.
§.• 1. o Esta C'.mmlÍs-;uo formará cm resultado dos mesll105 trabalhos 03 relatorios,
c proposta'
COIJlpelGlltes que serão apresclI- •
tarla&, ao ~~cretario de ILla!)
até (l abertura da.; Corte~, re ligidai
JI() s~u maior estado -de chrl.!~a,
e simplicidade;
porém aC'lInpunhada:! de todo" os csclar,'cilll"ntos
que forem lIec<!sariüd para haver
llTO
c'(a( l) cOllhecim~lll)
do~ mOlivo~,
e cOllvt;uicncia dv quI.! l>C
pr Jl' ôe.

[ 1). ]
§. o 2.

0

O Governo fará publicar pela imprensa GS trabalhos das
Commissões , que pedirem ser de um interesse geral, e merecerem
por isso mesmo chegar ao conhecimento
do Exercito .

.APTIGO

_TXX.

As questões qu<, podérc-m propór-sc em cada Comrnissâo , serão
deci(!idas ú pluralidade
de votos dos Membros presentes;
110 caso
de empate decidirá o Presidem».

AR TI

.o

XXXI.

As Com missões devem ter as suas Sessões, e ser supridas dos Empregados,
e artigos ncccssarios para o seu expediente n03 locaes , e
pela fôrma que se segue:
§.o 1.0 A Commissão do Ministerio da G ucrra se reunirá na Secretaria de Estado : por esta lhe haô-de ser ministrados do número
(lOS seus mesmos .Empreóados
aquelles que ú Commissâo forem nece sarios , assim como s .ertigos de expediente.
§. o ~. o A Commissâo do Estado Maior terá as suas Sessões no
DI'Smo local da Secretaria do Corpo: e empregará no seu cxpedicn ..
t as pessoas que pela mr-srna Secretaria lhe serão promptiücadas
,
ssim como os artigos de Secretaria.
Em quanto este Corpo nao e.t ver rganisado
detinitivamente,
o Governo pr vidcnciará sobre o
modo de facilitar a ol'ganisação,
e serviço desta Cornrnissâo.
~: S:
As Comrnissôes de Engenharia,
e Artilheria serão estab H ciJas nas Secretarias
dos seus respectivos Commandos
gemes:
os Empregados neces-arios para o seu expediente
lhes seriio fornecidos pelas mesmas Secretarias,
as suas despesas de expediente entramo nas desp ...zas destas Secretarias.
S." 4·" As Co mnrissóes de Infanteria , e Cavallar i« terâo as suas
Se, soes no lOCAI da Secrctnria
da primeira Divisâo Militar.
O
C mmandnnte da mesma Divisão providenciará
sóbre os Empregads que lhes forem precisos; c pela sua Secretaria serão fornecidos
tIS mesmas
Cornmissôos os objectos que por ellas lhe fórern requisitados pata o seu expediente.
§. 5: Reunir-se-ha u Cornmissão de Administração Mili,tar no
mesmo local da lntendencia
.Militar da primeira Divisíio Militar,
ou do Commis
riado. Os Empregados, e artigos dll q1le Ilouver mister para o seu expediente lhe serito sub1llinistrudos jJela primeira
tas lteparliçoe •
~.. 6"
A Commi~são de Saude Militar será estabelecida em algu, I dos IlospiLaC:'s .Mditares da Capital:
pelos mesmos Il05pil':tes
lht.l bt'rão daJos os Empregados,
c artigos nece5sarios para o seI!
ex pedicll te.
c

_ue,,·

ARTIGO
:>

Oí~iciaes

que

dos mesmos \CllcÍmentos,

~ ~ XII.

COtllllliSStlO serLLOa!Jollados
que lhes p 'rlen crialll se esli\'cs~elll em

compo7.en'm

cada

["H]
serviço

activo
nos Corpos
das suas respncti vns Ar ruas , 011 em ouCommissóes
dai mesrnrs
\rm..ts,
tudo sPg"ulldo us rc;.rras urdinarins elo e xnr cicio d.IS 5\)[\5 Patentes.
Lsto 111P,Ul.o se cnteud.
a n',peito
do, Officiaes
,\lililare5, e ruais Lrnpreg ados das HI'j-ultiçtws
i\li'itarp,.
§." 1.° Sempre ql1e fõr cornpati vel o excrcicio cm que se achavarn com o cxercicio
di' l\lf'ml, o,; de Cornmissào , co nl.inua rú» a
ncllo perll1aneCN,
mas não tcr~ o direito a outro s vencimentos
além.
d"S que f1",.rn apontados.
§." ~.o Os Membros
de Commissúo
, que marcharem
em serviço, serão cm tudo cousideru los pc'o '111C rc.pf'ila
aos seus ven .unent.os , e outras vanL::.gI'I~s corno se ruar hH,SClIl ClIl outra Couunissâo
de serviço art ivo dus suas ,\ rruas , ou J ~1'fKlrt iço(,s. O Visconde
de
8.1 da Bandeira,
Secretario
dc Estado dos \egocios
E~lr"ngejlos,
interina mente Encarrcando
da l':1:ila (la (JI(NW
o t-uha
a ssun eutendido,
e faça cxecut.ar;
Pal(v'lo das
I'cP,;sluadc;;.
cm qua torz» ri,!
!)c7.f'woro de mi l oitocentos
e triuta c ecis, = lL\.L 11.\.:..=
Vi.•
conde de S(i IÜ, Bandeira.
11',15

Por Decretos de 113 do corrente 11IZ'7~
Director das Fúbricas da Polvora de Barcurl'Il,', e suas dcpen ll'n('::t~,
o Coronel do Regimellto de Inl'ulJteria .l .0 3, Jo;é Pct1lO Cdc~lil!O ~0are~;
c-,)llLiHUUlHlo porém na Gmuni3stto
('tu que se acha.
lllllitlido
elo S:!l'viço, o Touente elo ({,l':'imcnto de VOIUllturjO~ da
Rainha,
Joaf]uim .Jose) d Oliveira CllC!:lO, por n,'t) s~r conlJwtivel C0m o Serviç) iVlililar o HlIlprcJo de VC,irlcauor da Ai alldc;a do Porto, para q 1\ ft>i De,;pUCll~tdo;
cull~ervalldo
com,a lo
c.s honras do referido Pu to.

POllr\RL\.

=

IIini"terio da Guerra.
_ 1." U'recc;a . = ..
j.,~ Rer:ul:ç~l(,.
Tendo cessado os m ,ti vos que dNa n Jn;: r {I or,rani~uçno tia DlVib'l.O de OperaçõI;~
elo Sill: l\'Iancb a LL i ,I' A, p"I: Se'~ ::ria d0
LJ ado dos I\ l';oclo:; da C uena, q (1,' sr.ia djs~ol vida u. rderida Di" i~~i).P:.laci)
d ". cc-!ó"i 'auó, CL~ 17 Ue! Dezembro de 13Jli. _

Si dt1.1J.l:LJcúa.
A' DA

Está

o

D I."DEIl.

t.

ConfOlIDr.

Chefe intcl'ii o d" La Direcçrlo.

·('.[' ro

•Secretaria

(

«os X( g()çio:~ ri" Gz:crra,
&1'0 Jc 18:3t;.

de Estcda

cm 30 de Dcsem ..

ORDEl\I DO EXEUCITO.

IIEi

Ip r Ilere Detc rmiuar que o. Secretaries elo:, extinctos Gover ..
nos ~\ljlitures das Provincias , cujos Lognres ti, ('IeDI sido abolidos cm
virtude das disposições <lo Decreto de "ii e e seis ele 1 ovcrnbro proxiino passud ,qne c.iwLd"!ce uu.a uova Divisao Militnr do Reino,
-pusscm a: ter exercício na Secretaria
Ue Ebt:,do dos ~ egocios da
(_)uerra , onde deverão ser consid-radss
com O~ mesmos vencimeutos , c cath 'Jori~l , que pertencem aos A n.amu-use da primeira elas..t! t lli cxi ten ·S. O Scer ·t'trio de E"t'Hl.)
dos ~ egocios Estrangeiros , l~l!c:lrrt.i~;~do interiuruncntr;
dos
egocio" da (: ucrra assim o
tenha entcudido , e faça executar.
P:llacio das I\ ccessidudos , em
quinze de
ezcrnbro Ue u:il oitocentos c trinta e sei", ==.H.AINlI.A ..
= Fiscondc de' SJ da Bandeira.,
~

IId por Lem exonerar o Bachnrel , Emi;Jio José da Silva, do Logar de .1\ uditor da Di, i.no
uxilí: r úIl 'spmd!u,
para que havia
sido nomeado por Decreto de 'illte
oito de Setembro de mil oitocentos c trinta c cillco. O . 'ri:rcl, rio de E.tado dos
cgoeio:; da
('llcrra
o tenha asô-iu
IlClldHlo, ~ ft~a ex cutnr.
l\dacio das
N"cc"sidades, CIII deze II
cD zeU!hw de mil oitocentos e trinta c
sei~, = lL\l1 11.\,
~.;ttJ!~q de. Sá <la,Bandeira.
,
flt (I o:; fl
'
H(.·i por hem que o~ Oillciae'l
W}IÍ' hendidos no Fes<>nle Decreto, scj"lll promovidos aos PO~1t
J
~, ll:es VllO ll<-sigllados,
tlfrm de
irclll "en i)' ('III ,t\ I gola,
bO~;IU,lo 0" d"~i inÜb IJ ue a cnua um delles
d vc ~ Ir de 'Inrudo JH'lf) ..'. ~i
i,).l:-'1.
rilllta c U llrumur;
iican<lo j>Ntell ('lido ~o E. ercito dI' !'"rt)) aI, C 5t:r:J prejlli~o de ulItif,'uida(le dos om!"~" I ui I 1l!!I1I\ (!,,, rCtipl'eti \'as clU"bC~. Coronel,
o Tenente COTOII('1 do }t" ·iul!'ltlo de lnfanteIÍu nL.HlCI'O dou~, ,MullOel llrrTlartlo
\ iduJ; J..1 njure • o C:::.}'itito de Infnuleria, Jose Her~
cuJ&no Ferreira da 110fta, c () C<JIJi~úo do Hegimélllo de infanteria n{wlero cJOIl~, L'liz A ntollj(} dl' .'lil'alldl:;
<...\tpitiío, o 1enellt~
uebte Hcgiulf'nto 1 José Maria P!lItl>, OutrosilJl j lei FN bem Onlcnar
que cbta ]t"soluçt1o ftque nullH, c (le nCl;!mm cfieilo, quando os
refcrido9 Otliciacs por clualquer ID') 1yo d ·ixurozJll de ~e31.Úl yio~e19
I

==

~

.

r !! ]
para o seu destino.

O Secretario de É5tado dos Negocios da Guerra o tenha assim entendido,
e faça executar.
Paço das Necessidades, cm vinte de Dezembro
de mil oitocentos e trinta e seis.
RAINHA.

=

Visconde de Sá da Bandeira.

-*~,~-

Por Decretos de ]~ do corrente me~.
. Regimento de Caoalloria N. o 2.
CirurgiiLo Aj u-bnt~,

Antonio Jacinto M'cndes, por se achar habilitado pelo respectivo exame MiliLnr, e ter apresentado
Certidões
ele habilitaçôcs
p~ra tirar carta de upprovaçâo civil; que deverá.
apreseutar no pra~o de seis mczcs , 'contados da data do referido
Decreto.
Reghntulo de l/(f'rmh/'ia N. o !l.
Cirnrgiilo Ajudante , Francisco Lopes Monteiro,
por ter apresentado carta dr ul)provat;ào civil , c achar-se habilitado
pelo respectivo exame n ilitar.
1'0/' Decretos de 11 elo dilo me::..
-Alferes para Provincia de "\1Ig'ola, O Sargento (~Ilartel Mestre do
l.o Batalhão do ltegimento
de Infanteria N: 2, Francisco Lopes da Fonseca.
Domittirlo do Serviço,
I)
COm(\ tal considerado
desde que recebeu
n Iiquirlação dos respectivos venci mentos e gTlltifIt~açQe3, o Capitft') ag,;r('~ado
ao Regimeuto
de Cavalluria
1'1. 2, G uilhcrmc
0

\Vakefiekf.
-$j1(~~!:)~~

pôH..rfiA klAbi'!olf

=

Ministcrio
da (; II;:I'W. ::;;:~Il,.1' Dít--'Jtt,;-t'tP(,Ií;.c: 4." llC'pnrtiçã.o.
Manda a .IL,\ L [l \, pola)HllbrQtqrj~ ll..o)lk~~NH.I/) dos
egocios da
Guerra,
<]1Ir.pum. convcn iltll Letnchl,E} -4h')(>i,liI,.scsobre roquisiçôes , c
propostas d(~ Offlciucs do~,(~ofl>')," flfll(j)o" ,linha SCI'C:'llI cmpn'g-ados
no serviço d05 Butulhôos ."'lcjf}lJ.;te:f.!I#,rllO~ da Guarda Nacional ,
nu mesmo qunudo os ditos OJNktin~. j}e"t(~ndam ir alli fnzor st'J'viço, .
se exijam dos respecLÍv<ls COLmnaudaulcs
as S(~gl1illt(\S dcelllraçõc:> :
1." se a sua atlscncin. J>r(..iur.kio.'-u'~~i1yiçol do Regimeulo;
2." se estão correlllNI de qIlHlq(wr. (!()IHa~ oIIJJ:eplwns:tbilidade que lhes tl'nha sido encarregada;
;L"Jse·sào,~lal"e~');.}1a.na bem dczempcnharcll
~lquella Cornflli~5~i(). Pac::o l:Iusi ecessidl'l<lici~. em 00 de DC1.embr
de 1836.
,t.,',i da, BlIH!lcü·({i.' r f., '~JI I, ',,,dlll
__'_*~n~q
,
Sua. M np;Ci:>tadea lL\ I~ lL\ J\landa 'publicar ao E'{crcito n Cir<:nlar a.haixo tranôcripta,
expndida
polo Mini~tcrio do Reino nos
Adminlstra(l()l',~S ('l'ral', illt<'rin0tl dos Oistricl.o~, aftm de quo as
Authorid.í1d(·; .J.\1ililnre,; cIllHprnm,
na parle <]ue lhcs diz respeito,
') dispost,) ua r.'ft'ri la Circular.

-=

==

.Millístcrio da- ltcino. :__
-" Primeira
l' cpartiçâo. = Circular.
Sendo indispensr vel estabelecer-se
a fôrma,
porq ue deve levar-se
a efleito , e apurnr~se o rccruturneuto dos oito mil c SC1CCClltoS 110mcns, mencÍonadn:i 110 Decreto de. viut e e cinco de Novembro ultimo:
Ianda Sua ~htb stadc .A HA L; I!A, pela Secretaria
de
_Hstaclo dos Ncgocios do Reino,
que no dito respeito se observe o
seguinte. :- 1.0 O Sortcumento
vcrificar-sc-ha , tirando sortes todos os mancebos reccnscados , e cal azcs det.te serviço ; aquelles a
quem sahircm os números maiores, scriio 05 designados recrutas. =
2. o A falta de algum rccruta , seja por motivo de 11[10 comparecer,
ou por se julgar depois incapaz do serviço , scrú preenchida
pelo
manccbo., que tirar cm sorte o numero immediuto aos j ú, de~i&na.
dos recrutas.
3." Sendo coneidcrudo
de crtor o mancebo desi,gnu(]o recruta, <j'uc se subtrahir no serviço , uqucllc qUi' entrar em
seu logar teui o direito de () íuzcr CH )11m;:!!'por todos os meios legae3, aflm d-c o vir substituir.
-1-." Os recrutas apurados se reuuirâo JW Capiwl do Di~tricto,
e ali i serâo cxauiinados
por uma:
Commissào , '1lH' decidirá dofiuitivuuu-ntc
, se devem
entrar no serviço, ou se. de ate sâo iucapuzes. = 1>.0 A Counulssão
será, com os-,
ta (1:> .:\d!U::l!,.t!'~d()r Ueml, da Auth0l'!dnd.c
SllpcrinrMilitar
~Q bistrido, c de um Medico 1 por aqu(·tlc llOlllcudo: repl'oyado algum
{los sorteados,
ordt'nnrú () .l\rleliuistrado}" (jeral,
que a Junta de
,}lurochia mande {I sua presença illllllcdiatttlHente
o lIl:U1cebo, que
tiver o lIúwero iDllllediato uns j;'1 de.ignados recrutas,
o qual será.
pelo meslIlo nll,do exafl'tiií"di" =;;: .',. Üs recrutas assim apurados
serào etllrcóllcs
Ú J\ uI horídtlll<,
1ilitar, cOllfoIlne as ill strueçôes ,.
(JlIe a esle H'JH'jto S(' ,'uo(d"l ,(Iif'; 'irllO a(,()lllpanhados
de uma re·
l:lÇl\O, qlle d('blg'lle OsIh;~l( ~ t\""Hll!f de ítl~idc, altura, filinçito, natmalidl~d.(', oflieio, dia -'ilii.y,lto ada 'rp<:ruta tirou a sorte, e illlportancia,
(}li:' d 'ye rt'c<'lwr,' <Jollih gnlti1i('a-çtlO d('sue o primeiro
dia
de marcha. =.-= 7." O ('ondl~tllf'lIwnbt,(-'tllJlrc
de capacidade
sumÓPlll'
à(j ,lhe COllljar,
lH'lu <::.j'r,.~imwja do Di~'ri(_,to, a qUllutia.
llt'<'( - mia
pill a dle
di~ri IJll1r ~üUllJ,IOfNiJllc
n'iti pM dia a cada recrula 110 tranzito:
dl'_'-'l Ilopnti,., &I'l.:í lin f..Jrllli!;uda a Contadoria
pnr o lllCsllJO Cu II.! UI tor ~1I"l~tllllo fl'v.eb('J,{t da A ui horidade Militar,
a ljnt'il} ('lIlre;-;Hf os fN
ti "...~,.' Utilc,,:~~ri\ó nhoJelados lia marcha)
.(:;oJIIO elle jlll~.;ar COJlY ,.~~,h~~M~iIllUlllcllle
no
<.elo de serem os
recrutas ('nl1(:I.\'II(':; {l ,\ III hnriJude Militar,
c la fortleecrú ao Con.
duetor uUla f(,lil,;TIO d( S f<'(>I'4-I-let ~<J~te rN'I' be, a qUH 1 servirá para
dOCURH'uto, e ôl':>car~a Ih~1 \.huiLlblr<ldof <lcrul do Dislrit?to : nes-,
ta oC(':l"i,'to a A uthoriclndc :\I ililar, pllm o que esl ltftl prevenida,
~alisfHnl a <J uaut ia di"lrihuidu i,elo ('ouduclor,
precedendo eircunspN.:tOl' ame, que tIc a ('onllccer :.e cada rCl'futa l,crcebeu a quota
rc Jlcctir • O que tudo Sua l\lngcstl\de Manda p~\rticipar ao Admi.,

=

=
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[4 J
nistrador Geral interino de Lisboa,
para o executar
na parte que
lhe toca, e fazer cumprir no seu Districto , por quem pertencer,
•
freando na intelligencia , que pelo .Ministerio da. GUCJ'ra, e Fazendu , se expedem
as convenientes ordens ás j\ uthoridades Oivis. e
l\fititares,
para <)\1 executem o que vai declarado 'nestas .Disposiçocs , e he ria sua cunpctoncia.
Palacio das 1 Iccessidades , cm 2Z
de Dezembro de 1f136. = Manocl da Silva Passol
'Numero

de recrutas

• A veiro

·Beja
• Braga
• Bragança
• Coimbra
· Castello Branco
·I~vora
·Fato ., ...............•.
• Guardu
· Leiria .. ,
·J..isboa

que pertence
miuistrulicos
ó90
Q7L
78\;
:lQi
5D:1
Q 1.:;
QQg

:;Q:{
129
,
298
, , . 1050

dar cada nm dos Districtos Ad: a saber
. P ortalcgro .•.............
Q 17
• Porto
778
Santarern
'.t3(~
• Vinnna
1,07
• Viz!'1!.
570
. Villu H.pal
, . 114.
-Fuuclial
2:>0
·j\ng-ra .............•
,
25i>
,Pollla Dclgada
190
.' f[orta
, , , . . . . . . . . . . .. i>fJ

__x.~*_

Portaria de 15 do corrente m~;;.
Para fazer serviço no 2.° Batalhâo
d
tegimento
d. Infcnteria
· N.o lEI, o\lrl'l'c~, qu,! está fazcnd(~ 'N"i~o 110Rcgimcuto deIufanteriu N." 7, (:NltlnnO .Josti Alí<rc)o:J· j
Por J)()rlWiç(~) (1~JlC:',..~ d! i'{/flle'!. ,
Chofe do Estado _laior da ;l.~ Dlvrsao (, iilhr, o Coronel do Rc· gim"nto de Caçador!"
." 1,i ;l}illjl~LO
Leiria; ficnndo exonc-j
rado dc CiH'fe .10 E~tado .l\l.aí;'r d~Lo,, meta Djvi~ão de Opera· çiir.s ao Snl do Tejo,
• 01) l'w,tj "
Para'cxcrccrr'll1 rr;)'/i~orjam(!Iltp as lUEcç()es dp Ajurtantcs de Orden.',
do Telll'nte (; cneral,
v,j
(lO H.egueng'o, COlllmandanlt'
• da 1." J)ivi5~tO \I1ilitar, o TCrI I1t" do 90r[>0 do Estado .Maior do
Exercito,
Fl'uilcisc(} ,k !!lOl\S,\ ~j\fl71a~rr), e o Alfcrp,; do Regimento de Ca.\'allaria "\i. 01, j\j anoel J cttr~;(de J\ lcantara l;t~rrcira ('
Costa.
p())' POJ,'I,p;ia "I/i,fM 'r''t di
Para fazer serviço !lO Q! llntulh:\o
.l(·lOh.a! Provi~orjo de Li~hoa,
cm quanto Ilào marcha para n '~l1lmlif':lrt,rda Praça ri.. DaHlii.n,
fi gu~ pcrtt'l1c~,
() A lferc~, li 'I' 1 ,rd(lt Y\\ltonio d,~ Figut,jr' do;
tendo o \'cnciUI('ill:-l
(] de, (,'lmpcte
no.;. \'1ícrcj do IUC51UOllulallu\o.
Por I)(I/'taria de QQ do di/orne:..
natal', I() ;\0-- 'onfJl ilIom't de n,.agrmr",
Ajurlnntp,
o Sal':" 'il10 Aj'ldullle
(k lllfantprill,
.J\)~é 'JO(1(luim dI'
Oiiv im.
[>0;'

ue

1R..

rl",mc-:..

Para
faaor serviço no tve irnento
. nente do heó'imellt
de Infanterra
Novaes.

lo Tnfauteria N.· 1'1, o T,! •
1\.0 12, l\L ..iocl Ferreira d.}

Por Portarias de 23 do dito rnez.
Pnra voltar á siuraçâo em qll.e se achava antes de ser mandado fazer serviço no Regimento de Cavnlluria N, o 1, o Major Gradua-do, José Jucomo de Castro.
•
Para servir de curador,
c df'frl1sor dos R00S jlllgados em primeira
Instancia na 1." Divisão .i\lilit r,'o Capituo em disponubilidada
,
Francisco Luiz Alfaro.
Batallt,to Nacional Prooisorio dr, ]}Iaia.
Major,
o Capitão que foi do Batalhão Nacional Provisorio de Leça
·-do Balío , João (~uirino de Aguiar.
Ajudante,
o Tenente que foi do ~ ." Batalh~\o Nacional Fixo do
Porto, Joaquim Pinto Soares.
Quartel .Mestre, o Quartel Mestre que foi deste Batalhâo , Mamede Antonio dos Santos.
Cirurgião .l\IÓf", o Cirurgião Mór que foi deste Batalhâo , Manoel
Pereira Dias.
Capitão da 1. a Companhia,
o Ca.pitão do mesmo Batalhão,
J sé
· de Oliveira Carneiro.
Capi.tão da 2.& Companhia,
o Capitão do mesmo Batalhão,
José
· Victorino da Silva Ferreira.
a
Capitão da J. Companhia,
o Capitão do mesmo Batalhâo , Agostinho Alves dos Santos e'Sil h.; ..
Capitão' da 4,.& Companliii '; é\ Câ~í"'1:Ó do mesmo Batalhâo,
AlItouio Francisco da Sil .~\ .'11' ~II
• \/'
a
Capitão da õ. Compani!t~;l'o'eOlV.ftn:\ 1Í~' '4';;mo Batalhão,
Fran.
d
Sil
I
cisco
a I va Rei
\. IS. '.111I.
I fiI. ,)#;'I(n
'
Capitr\() da 6. a Companhia
;pJ 11. eldo mesmo Batalhão, Anlo, l\i..o Dias.
ore ira.
7-01 J.) Ir. ,. (
1'edf-nte du La Comp
Batalhâo, JoslÍ
- de ÜlivQira Corrêa,
Tenente dn ~. a Companhia,
o WCIYtHWt!o mesmo BalalhtLQ, An, . tonio ue ousa A 'SUUlpÇr !") ',dll"'!lP I
,
'Icncnte da 3.a Cornpallhii1t~I·Tl!t1.etitif
d'o!tnesmo Bata.lh~o,
tonio da Sil va Gerieott)": 1') ,.,
I
I
Tenente da..t,~ Companl.\'al, J'~J:rClllc'J~/ule"mo
Batalhi'Lo, AlIt ~
nio Lopes da Costa. ;rfI/; 0/' 'I '. tll.t.
Tenente da á." Compallh5a}

q,

10

'Tenenle do mesmo n'atalhão,

.Joa-

quim j,'err('ira da 'ilva
Nclib.
'Ienente
da 6. a C mp.anhia·, O' Voluntario do mesmo Batalhão,
Jo I! Bcrn:.mlin Peixe.
.
.•
.
Ati rr da 1. Cornpanhi',
Alf"H'''' do m(!slUO nat~lh1o,
l\f~llo.
3

el da Silva !tamp.

[()r
Atf(~rC3 dal2 ." Corrrpauh'a , o Alferes do me, 1110 Butalhâo , JoaquimDomingues
l\lnrcim.
Álfores da 3. a C,)mpanbiu,
o Alferes 00 mesmo Batalhâo , Antonio
Alves dos Santos c Silva .
.t\ Iir-res da 4." Companhia,
().,\ }1"('1"CS do mesmo Batalhâo , Joaquim.
Dias dR Silva.
AliNe:> da .>.' Cornpnuhia;
o J\;r_'rcs do mesmo Bntulhíio , M-ano.
d da Silva Fcrrcirn.,~lfCCC5
da (l:" U:)lJlpauhia,
o Voluntário do mesmo Batalhâo , Ma-.
nocl Francisco
1\1"c3.

Por Portarias: de 2t do diIo mcz.
Exoneradó
do C·)mmaudn dI) ;J_" Uat:llhtto ~aci()Jlfll Provisorlo de
L;sL>.>u ~ o Maj')r,
Cu('lallo Jose: do Campos e l~nd}'fide Pinto •.
D:!Migad~
do scrviço do Q ." Batalhão NaciolHtl 1>1"Ovisoriode Lis-·
boa, o Tenente Coronel f'g".;r'gan.> , José Antonio de Castro ; e'
o ,fnji)r, .M~ul\l:!l Fraut'i,('o Dhiz.
-~.~:~:~~S,H\ l\Iagestodc
A R.U~ 11.\ Deterúiinu
o seguinte rL. o Que 03 Connnandantcs
dos Corpos do Exercito rcmottamv.
quanto antes,
a estu H~creturio. de }~:;~nd() uma conta ein duplica-i
dn dns artig.)s <pi:! lhes foram fornecidos para o L o semestre do tri-.
cElliü eorreut- , (' qllC por terem os Corpos na (:poca do fornecimento menor, força, do que quando requisitaram
o dilo sornestre; existem por-isso cm Deposito,
e lhes devem ser encontrados
na. di::!ui-·
buiçfl'l do ·t.o s.'1llestre; Cqllapdo a c. ifLAllcia for om panno, deve-.
rão <Il'elurar pnrtt qm' (H"li~()s foi forn ddo.
2. o Quc os referi<los GulnlP'~llltlt Il~i't ,f\t~:un enviar ao Arsenal
do EXf>rdto tüdo, os llletH('~,
In~lrrtulWlm Corpos existirem,
cm
npplicaç;Lo, ("olnl) SrJ0 os »roV,lW iut,lte~ (Jfl6·(~.lij~n"Illhetas, c clrngon:uo.
3"
(~1Ie os 01lel'('; <.ln::;~~'\lnp.:,!tê!ll\~,ttepartic;o"s,
<pwudo aOO-·
narelll. a qllultl'lt'l' Otlilti"l i' :iHHlJl\;t"lllll' ·a Lei do igna. para om a·
lle caVe lIos cl pe~s()Il, J>ar.~iÜHfJrr.·,l()go- a VNj fl(-H~'ào dest(' at) no.
aos COJDll1o.nJunles dos CorpOll. 1\. <IU(> p('l"t~llCOf('m
OEi mesUlOS
Oft\ ...
cioes.
,")'1').
4. o Que tendo o COJJlm~Jo,lt!àll{('1 do Coq>o nê EIlr:efl]lI~iros re·
I esentado qne () Pi'lO di~lrihui(~(}f~:I)lCfWàil 00 ~Iltl.,lhr\o
upa.
dores, no me? ti ' ~()v~lrJJ)VJ~Wtl.J\Hh h.)n\)~
ordlllH1'Io qualidade;
a
('ste f(' peito se ob efve <i <J,i"'iJl()~t<) ,1ta'1()~1~1O di> lher.cito,
1 .021,
de 15 de Julho elo cocrelllt! aJlllt)li!lall~ lt~ üiz· o seguinte"
•.....
" que os mesmo COllllnandllute:
r~~~itcll\o.todos os.generoi que lhe.
" pertenucrelo
cJtlre,~(lr para o form'ciU1~llto
dos Corpos qllê Com" mandam,
IJI) cttSOf (fe tJ1!e lião sej<lm de hon ll'wlidllde,
l.>cm m~ ..
" Il!pulndo, 911 que llws f,!lte o pêzo; .dando pa~t~ pe.lo. ( ep_arh" Çao do Qlinrtol i\fa~tre ( •• nerol, (hoJe pd() MmutcNo (lej O~
!' ta) to~hlS as vozes que tul rejeiçtv:> lenha logar.

Jml~,

t!tl ,

T
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Que constando que vario' Offlciaos continuam a ter lmpedt.
~os, que as Ordem do Exercito lhes nrlO concedem, em menoscabo
,não só dessas Ordens , mas tarnhcm das rccofi1mcndações,
que sôbre
este objecto se tem feito; aos Commandantes
dos Corpos, que telerarcm taes abusos, se desconte nos seus Soldos a importanciu
de
touos os abonos relativos ás praças que se achar m separuda
das
fileiras por similhante motivo; sem. qUi' por este desconto fiquem os
rmcsmos Commandnntcs
aliviados da mais rcsponsahiiidadc
, q ue lhes
'rccahe , pela falta de cxec 1~5.f) das ordens. Os empregados qne pasarem revistas de mostra aos Corpos terão o maior cuidado orn que
se exec ule esta dctcrmiuaçâo.
Sua Magestado a IL\ L IL\, Mnnd tatnhom declarar, em additamento ao disposto na Ordem do E_'('rcito, . ." 22, de 8 de Abril do
pre ente anno , que o fornecimento
de forragens cm transito só })óde
ser feito á vista das respectivas G uias-, nas q uacs as .Aul!toridn:d(:s dé.
vem sempre declarar () número de rações diurias qu compele o. cu«la indivíduo; e que 'Ue não terá direito a riquisitar cavalgadurns ,
nem a haver a importuncia do seu ulugm:r, se para cllas tirar o for.
nocimcnto d f orragcm.

'Licenças concedidas

-.~~'*-(te lIlokslia
pOl' ~;lOtiV(}

i 11d icad os.

aos Officiacs abaixo
"

Em "'c., úo de 21. de Novembro ultimo,
.Ao Official da xtincta Secretária do Estado Maior Imperial,
l.'rall.
ci 'CO ...\foni2 E~corcio, profOgttÇ':lO por tres mczcs pUl'ase tractur
em ares patrios,
' . j 'J I"
Bm Se li) ik 'fHlIJ tVl'rente )nê:.,
o Capit<i.o do HcgimellW1Yk~1 IffiLhU'HIl ~".o '18, Manocl Julio de
'ar valho , quarenta diál:ll~itt'<~) ~o'l\'üu'Ccél';
Em ScslJo fitj !lI fio flito 1IUf~,
feres <lo Regimenlo
de '}iflfaJiiWtlW T,lo !...; Joaquim José AJht·co, Cjuarcllla dias pdnl"('ltHI"'tnr.
Ao Tenente do Regimelllo de Uaçadores ~,.!2, F'mnciséo Lniz Ga ..
briel, vinte dias para conval.· er,
Em :'}CSS(LIJ dh 1')JI~J!&!ilo'9Hel,
Ao Empregado
.addido á lWpqr~ào
Provisional
de Liquida~l>p~,
José AtIollso Viannn,
S
flnw ~iitts pArli ~ tractar.
Em Sassrfll(de .Ir, elo ti;tó 'l11.C~,
Ao Alferes do RegimentJ_ fi 11011
'all~l'ia ~,o IS, Ig'!lacio All"'mto
Alves, trinta dias para~'
tra.ctnr,
.")
}..O Escriptnrario
da Repar'ígno
Proyisional
de Liqnida('ões,
JOllO
José Vieira, trinta dias pa,ra cOllvnh'cer,
'
'iw:

[ 8
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. l.:,icenças Registádas concedidas aos Officiaú abniro indtêaáos.
Ao Cnpellíio do Regimento
de Cavallana N. uI, Joaqunu Pessoa d
Amorim,
proro;;UçtLO por tres mczcs.
Ao Tenente,
que csui fazendo serviço no Regimento
tIe 11lfanterÍ:l.
N. o 4, Martinho Maria Bilton-, Ires mezes ..
Ao Major Governador
da Praça de Villa N ova da Cerveira,
An.
tonio José Antunes Guerreiro,
nm rnez para vir a esta Capital.
Ao Alferes do :3 •• Batalhão Nacional
Provisorio de Li~boa, Luiz
GOllzaga Viegas,
prorog'aciLO por um mez,
•
AI) Alreres do. m smo Batdlhào , Salvador José. Callaia , dous mezes.

.

Declara-se

que o Tenente

Coronel

~

do Regimen to de Volurítarios

da Rninha ;: Mauoel .\ ntonio Mendes, [nomeado pela Ordem do
.Exercito,
[. o 50, de Q.) ue! •oveuibro ultimo, Conunandnnte
do Ba ..
tnlhiio Nacional MoveI d Villa ~ ova de Gaia,
eontinúa a pertencer ao dito Regimcnto ; d vendo por tanto s r con iderédo neste Cornmando como destacado do Corpo a. que p rtencce
Outrosim se dcclal'u (P1 o nome do apilào do Estado .Mnior de'
A rtilheria , exonerad
do cxcrcieio ele Ajudante de Campo do COIllmandante
Geral da mesura A.m:l, por Decreto de 30 00 mel. pr,)ximo preterito,
puhlicado lia Ordem do E: ercito , N" ôt, de lá
do corrente mez., ho Franci sco d Pnula Lobo de A vilà , e u:
l:UUlO se mencionou
na referida Ordem,
~:h'Dl 1l.\NDElR

=

,.

<i

Tenente

•

•

