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ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1 . o - Decretos
Secretaria d'esíade dos neqecies da guerra-Direcção geral- 2.a Repartição
Não estando ainda determinado qual o uniforme, armamento o equipamento das companhias da adminietração militar: hei por bem appl'ovar (' mandnr pôr ('lll cxocnçào O
plano proposto pelo general di rcctor <la admiuistração militar, que baixa assignado pelo general de divisão, D. Antonio José de Mcllo, directo]' geral da fi .crctarin d'estado dos
negocio» da guerra.
O prt'Kicl utc do conselho de ministros, ministro o sccrct~rio rl'cetatlo dOR ncgccios <la fazenda, encarregado inte-

rmmncnto dos da guerra, assim o tenha, entendido e faça
executar. Paço, cm 20 do dczem bro de 1))81. = HEI. =
Antonio Maria de Fontes Pereira de 1I1ello.
Plann (lo Iardamenín, anuamenín e equlpamenfn
para as rnmpanhias lia lullllinislrarão militar
Soldados
((({,~((CO de pnnno azul ferrete,
com lig iro talhe rlc cintum, mas não tanto qu pOKKa. obstar aOH movimentos, dosccndo até ()1l\2f) (ln cintura para as pra~nK a pé e 0111,20
pal'a nK montudn», sondo nbotoado» na fi-ente (10m oito LotOCK gralldPH de metnl bran 'o; gola (lo panno azul, direita
li bolea<la com nH dimensões actuues ; ealllwüs ungularcs do

Il1CHIllO pnnno <10 °1l1-;:lCO lwiY1Ul08
(Ie- azul, 'do mesmo
modo ê1.viv:l(loKna abotoa:lm:t;
platiuas (1 pallno azul for-

retc, avivada' de azul c abotoadas com um botão pequeno
do metal branco c forro de la. azul.
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Barretina de feltro cinzento carregado, do padrão da infanteria para as praças apeadas, e da cavallaria com coremo
para as montadas,
com as letras A M entrelaçadas,
sobrepondo-se-lhes
o algarismo 1 ou 2 conforme a companhia; tendo todos os metaes brancos com excepção das letras A M, que serão de metal amarello; a pala inclinada
c guarda-nuca
de cabedal envernisado de preto.
Penacho azul.
Capa de oleado para barre tina com .as letras iguaes ár:;
ela chapa da mesma, mas pintadas.
Calça de panno-mescla como a da infantoria para as praças apeadas c como a da cavallnria para as montadas, sendo os vivos azucs.
Capote como os aetuaos ele infanteria para as pm~as
apeadas e como os de cavallaría para as montadas, com botões de metal branco.
Jaquetão de linhagem, com os distiuctivos (las pl'ac1naçoes, de ganga azul.
Calça de linho cru.
.
Barrete de linhagem de íórmn cylindrica C01110 os de lnfanteria,
Lucas de camurça cinzenta pam as praças montadas.
Os demais artigos sccundarios, como está geralmente
cm uso.
Offieiaes inferioreS e cabos
N

O mesmo uniforme dos soldndou, sendo
palmo azul com as dimensõca doterminadas,
das praças apeadas como na infantcria, c as
como na cavallaria, Os officiacs inferiores
panno entre-fino.
Corneteiros

O mesmo
nhões
teria.

as divisas de
collocadas as
das montadas
poderão usar

uniforme que os soldados, com a gola e ca-

guarnecidos

de galão do pndrào

actual

para inían-

Officiaes

Üasaco, barretlna, calça, capote) como o dos soldados,
porém de panno fino; OH distiuctivoa das patentes como
estú em uso.

ChcwlateÍ1'({s do padrão da cavnllarin, formdas de nzul,
cordão e as inicíacs A M dourados;
Lodoi'!os mais
mctacs prateados.
,
Basuia só usada C111 gnlUc1c uni forme c a tira '0110 da direita para a esquerda, passando por bai; o da charlatcira,
botões,
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Fóra
avivado

da fôrma

poderão

usar kcpi

do azul.
T~li?n e espada como usam

estoJo de rewolver
easaco.

no próprio
Disposições

eomo actualmente,

demais officiaes, i.cnelo o
cinto, e usado por cima do

OH

geraes

O grande uniforme consiste no uso do ea. aeo, calça do
panno e barrctina com penacho.
Usm'ão a barrctina som penacho c o casaco cm todos os
serviços exteriores, podendo servir-Ele da capa de oleado
nas marchas e serviços, quando chova.
Pnra o 8el'Yiço de fachinn, especial nos estabelecimentos e manobras de força, servir-se-lião as pra('a!> de prct do
jaquetão,
calça e bar~'ete de linhagem,
u"a;ldo camisola
de lã, por baixo do jaquetão, no inverno .
.D?verao as praça ter, aI cm dOR artigos que nao sào sub;;bhud?s por este plano, que pertencem à roupa da ordem,
O segumto ,
Casaeo 1;
Bal'l'etina 1;
Calça de mescla 1;
Capote 1;
J aquetõcs 2;
Barretes de linhaO'ehl 2'
. Ias de lã :2;
b,
C amISO
Armamento
:bcverito as duas companhias <ln. a(uniniHtraçào militar
ser armadas com carabiuns de 11 millimctros, modelo de

1873, com excep<;:LO dus prac;aH montadas,
parla C01110 a c:wallaria, o rewolvcr.

que usarão

cs-

Corroamo
Praças apeadas

~old1'ié de cinto C0111palla para sabre-bnyonotn.
((j'fuchrh'(( Como OH .. erventcs d artilhcria.
1 "

Bol~1'/1'

Praças montadas

'intõ para CHP:H1a, com (';;toj~ par:" r wolvcr
tucheU'a vemo a do.. serventes
nrtilheriu, com dispOsl~ao para po<lUl' uccounnodar vint cartuchos de 1'owo1-

fia;,

(~<'

a,

Vcr, enfiada. no boldri ".
Equipamento

Como o (las praças d' illfillltCl'ia. p:U'ü tts apcadá~, c comO
o da cavallaria pm'a U1j montada .

ORDEM DO EXERCITO N,o 1

4

Munições
Vinte cartuchos
por praça,

embalados

para

carabina

ou rcwolver,

Disposições geraes
Quando as praças estão armadas e equipadas, e durante
o serviço especial, as carabinas serão usadas em bando leira ou lançadas sobre as mochilas, c a tiracollo quando não

equipadas.

.

As duas companhias só serão fornecidos, na paz, o armamento, correame, equipamento, etc" correspondente
ao terço elo seu offcctivo.
Secretaria d'cstado elos ncgocios ela guel'l'a, em ~G de
dezembro de 1881, = O director geral, D, Antonio José de
lIIello) general ele divisão, __
Secretaria d'estade dos J1crrocios lIa !fucrra-Direcção

!feral-ta

Repartição

Hei por bem collocar no quadro ela arma ele engenhoria, o tenente do batalhi'lo <1(, caçadorc» n. o 10, Antonio
Augusto Nogueira ele Campos, que completou o curso de
estudos de t'llgenhcl'ia militar, Outroaim f'OU servido ordenar, em conformidade com II c1iH]l0r-;i<;11O
<10 § 1.0 <10 artigo 40,0 do decreto com força de lei de 24: do dezembro
de 18GB, quc esta collocação f!rja. considornrla r-;cm. prejuizo
dos officiacs já habilitado!' com o curso (1(, cngcnhorin, militar e elos aluumos qne com ellc concluiram o referido
curso no armo lectivo de 18tH, os qW1l'Hcouxcrvnrào
11a.
escala de acccsso a proccdoncia qu lhes eHt:í. marcada na
lista de apuramento
ou qualiJicação finnl por ordem de
mérito, publicada na ordem do exercito n. () 4:D de 31 de
dezembro findo,
O presidente do conselho de miuiatros, ministro e sccr tario d'cstado (~os n 'gOCiOHda fazenda, encarregado interinamente dos (ln, guerra, assim o tcnhn entendido (' fiH;a
executar,
Paço, em 4: de janeiro de 18R:>', = lU~l. = Antonio J.lrw'irt dI' Pontes PI'1'I'il'(t d« .lII1,7/a,

2, o - Por

11(1('1'('10

tlr 29

111' (]('zrmhl'o

110 :111111;II1'O\illlO

11:\SS:\llo:

Estado maior de engonheria
Cavalleiro dn ordem militard'
N'Ol:4Rlt
~('nh()m da Conceiçfw de Vi][a Viço!'a, o eapitão, Antonio AlIg'llHlo Duval
Telles, pelos distillClo:-l ROl'viços pl'Ciitn(toH no exercício de
c1ifferentcs commissõcs que lhe têem sido incumbidas,
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Commissões
Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Avi», o capítão de artilhcria
em comrnissão no ministorio das obras
publicas coinmcrcio c industria, Antonio Augusto de Sousa
c tll"1 va, '
])01'

decretos de 3 do corrente mez ;

L" Brigada de infanteria de instrucção e manobra
Para ter exerci cio ele major ela referida brigada, o capitrLo elo corpo ele estado maior, Antonio Hodrigncs Ribeiro.
Regimento de cavallaría n.O2, lanceiros da Rainha
Alferes, o alferes graduado elo regimento ele cavallaria
n, o 4, Fr.,ncisco .,Antonio Ribeiro Bastos.
Batalhão de caçadores n. o 6
Tenente, o alferes do batalhão de caçadores
quirn Gunldino Gomes.

Alferes,
de Lemos.

n. o 1,

Batalhão de oaçadores n.v 9
graduado, Francisco Marques

° alferes
'

Batalhão de caçadores n.s 10
.Capitão,.da 3.<1 companhia, o temente, Gregorio
ren-a da Silva,
Tcnente,

Pereira

José Pe-

Regimento de infanteria n. o õ
o alferes, Jacinto Eduardo Pacheco,

Regimento de infanteria n.s 8
AlfereiS, o sargento ajudunto da guarda municipal
Porto, .J oao J o. '6 Pereira Vianna.

Capitão
de Brito.

.Joa-

Regimento de infanteria n.v 11
o tenente, Pedro

da 1. a companhia,

do

Guilherme

Regimento de infanteria n.v 17
J\.lf,'r s, o alferes graduado elo reaimcnto de infanteria
n. fi 15, Alfredo Augusto Fcmandcs.
CommissõeS'
'I'eueute de infant ~l'ia, o alf ires cm eommissão na guarda
municipal de Li. boa, Annibal •\ugusto da Rocha Dantns,
Continuando na mesuu commissào.
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decretas da mesma (lata:

Reformados, na conformidade da lei, os capitães, do batalhão de caçadores n.? 3, José Nicolau Pereira <1<, Mornos,
e do batalhão de caçadores n. ° 11, Manuel (ln. Mota, pelo
haverem requerido o terem sido julg-ados incapazes do serviço activo pela junta, militar de saudc,
1)01'

(lccl'ctos de .1 {lo mesmo mez :

Arma de artilhcria
Segundos tenentes, os alter 's alumnos do regimento
elo
m-tilhoria n. o L, Francisco Julio Henriques
Cortes, J OHé
Mmia de Oliveira ~ill1ÕCR, Luiz Alberto Ir ornem da Uunhu
Côrte Real, .Todo Alves Caruncho, Jouquim Antonio Mnr-

tins da Silva, J oão Mnria rlo A lmuidu Lann, .J oíle Hodrígnes Lopes de l\fendonC;Lt c Matos, Guilherme Cnrlos Oom,
.JOBé Gonçalves Guimarãe» Hcro(lio, .J OHt· de Bei!'('H Junior, Josué de Oliveira Duque, Antonio Taval' 'H da •'ilva
Godinho Júnior, Miguel Evarif:!to de Naza» th Duarte,
Francisco de Sousa. Pinto Cardoso Machado, Alberto Cal'
10R da Silveira,
Julio Mm'ia (la COl1ceiçao Fel'I'l'ira, João
l\1aximiallO Pitta, 1[I'l'1l1onl'gil(lo .lo;!{, (jOIlH'1i .luuior, Josó
de Almchlu
Cm-doso,
Alber-to
.lulio
d(' Brito e Cunha,
D . José de Almeida,

.JOHÚ

Maria Luiz de AlnH'itla, e B -uto

.J oaquim

de Mosquitn ; o o nlfeJ'l'K do inf:t1ltel'in, A utonio
.Iosé Cazimiro Ferreira ; por estarem compl'cl]('mlidoH na
disposiçâo do artigo 4f>.') do decreto com fol'~n. (k lloi tI,
~..j, <10 dezombro (lo 1H(j:3.
Regimento de cavallaria

n." 1, lancciros

dc Victor Manuel

Alfürcs gradmuloti, Of:!pl'iml'il'ol:! l:l<1l'gOlltOH
Wadu,t<loH HHpirantl's a ofliciacH, do llWH1HOrl'gim 'nto, .João Jalllll'l d,"
l,'OllB 'cn, do l'l'gimcnto d(· l'H.vallal'ia Il.n ~, lallt'('il'oH (la
lhillha, IIl'l1l'i(llll' Hibeil'o clp Alml'i(la, (' do l'l'giIlH'lIto til'
artilhCl'Ílt H.O 1, Antonio <ln Lnz :-;ilva J\lontl'iro, ]l01' l'~tH
l'em compl'chcllclilloH
na (liHpoRic;:to do
~.o (lo nl'!igo 4~.O
(lo decreto ('om f()l'~:t do ]l'i ele 21 (ho (ll'Zl'1llbl'o do 1HU3.

*

Regimento do cl1vo.llarüt n." 2, ln.ncciros da Rainha

Alfcl'rs, o alf('rcl:! altul1llo (lo J'('gillll'nto dI' art ilhl'l'ia
n. o 1, aKjl:u' Antonio dr Azcvl'do 1\1('ira, ('111 eonfol'lllid:H1('
com a cliH]lol:li,:to <lo al'tigo 4rJ.n (lo (1L'cl'l'Ío com fC)I',:L eh,
I ,i <le 2 ~ üe d 'z('mbl'o (Jt. I H(ii3, ]>01' 'Atar llalJilitado ('um
o C'lll'HO(lll ('Rtu(loH pnm o corpo dl' ('iltllllo lIlaiOl'.
Alfel'cH, o alferes alulllno do rl'girncnto dI' :ll'tilhl')·ja.
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n. o 1, Antonio Francisco (ln. ostu Lima, cm conformidade com a diaposição elo nrtigo 4f>.~"elo c1 creto com. ~orça de lei elo 2-:1: do dezembro de 1 ()", por star habilita<lo com o ClU"SO do C'ngenhpria militar.
Alferes graduado, o primeiro
argcnto graduado aspirante a. offieial do regimento d cavallnria u.? 4, Francisco
avier Líbano ao' •'untos Pereira, por e tal' compr 'hen<lido na disposição ao § 1.0 elo artigo 42.0 elo decr to com
íorçu de lei de 2-:1: ele dezembro elo 1 R63.
Alferes graduado fi, os primeiros sarg ritos graduados
tll>jJirantel:l '" offi('ial'~, do nH'SJnO n'gimpnto, Joaquim Francisco 1 01>1'(' NobrinllO, o Luiz l'~ugenio ~roreira de arvalho Pinto, do l'('gim mto de nrtillll'ria n." 1, Jo s6 da Costa
Pdi.-, (' do regim<,uto (10 cavallaria H.O 4, l~stallisln,u AlcoLia e ~ilva, por estarem compreh »ulidos na. disposição do
~ 2.° do artigo ,*2.0 ao decreto com força de lei de 24 de
dezembro de lRGH.
...T

T

Regimento

de cu.vallarin.

n,v

3

, Alferes gl't~ll~tatlos,os pl'inH'iros sargentos

gmdult(lol:! lttlpU'antes a officiacs, do regirn mto de urtilheriu u. o :>, J os ~
Lovy da ~ilva Satmuino,
(lo reeim mto de nrtilh riu
11.° 1, .!oào Vieirn Pessoa tI \ \llUp~~,}J r estarem .om}lI' .hcnrllllo~ na <liHP():;i~·:lO <lo § :?tl do artigo 4~.n do d '.
creto <'0111 iOl'~a (lo l('i ri, ~ ~ de dl'íll'mOl'O
(I, 1):W:3.
Regimento

do c valla.l'io. n." 4

.\lJ\l'(", o a1fl'1'(',' almnno elo l'cgim 'Ilto (11- Hl'ti]JH'l'inl1." 1,
A11t.0I1IO.\11'1'(.(10 Bal'jolJ:t <1 Fr('ita:, l'm l'Ollf(Jl'lllid:t<le com
~ (h pOi'i\<lo !lo artigo ~:). o do !lp Teto l:O,lll fOl'<;tt (le !li de
'1-:1:üc ([CZl'IllOl'O ([P I.'b. ~ pOl' ('~ta!' habdl tado com o CUl'SO
(e e~~lUlos pam
corpo (Ie (·;;t:Hlo maiOI·.
A lic!'l'i'j gm(ltl;ulo, o prim -iro :a1'g'(,lIto h'1·;tdn:Hlo :\Kpi-

°

l'tllltc IL oflic-iul <lo 1I1l'~1ll0 l'('gillll'llto, J<:(lu:ll'<lo rll' Moura
U,outinlto dI' \11ll -id: (!'}':"a 1)01' (' tlll' (·olllIJl'l·IH'II(litlo na
1
'
.. ,
,
I
( I, pO:;I(;ao do ~ 1.0 ,lo artigo t~.o (lo (l('{'J'cto ('om for 'IL ( e
h'l (II' :?..j. ,II' (!('zf'mlwo ([P 1 H:S.
,Alf('!'l' g'l'arlllado", o pl'illll'il'o HHl'g('ntm; gl':tcluudoK :t. ]JIi';\lltl'
a oHi('i:ll', , (lo 111(',1110 r 'gilJH'llto, Hoz('lHlo ,1(' Alm'u
Barbo, IL BH('f'lIm'
(1: mli,lo (1(' All(lra(lp .Junio,·, Fl':llll'l" ('o V('lTPil·;t ,'oa!'!' lJltlla, \Ifl'('clo .Julio tlp Lil1la, •J OitO
d:~ ('o tI,
Lui;" .JOI'''!'
• Iaia , (lo }'('gim('llfo
ri, ul'tilhl'l·ill.
b
f
11.":~
J 1fl·l·do \ \lgn, to .J:H'OIlH
dI' (astJ·o, P01' I'Ht:U'('IJI
l'Oll1)Jj·p)H'nrli(lo. 11:1 (li. !lO iI' () do \'l 2." do artigo J~." (lo
dccl'l'!o '011\ Ji)J'(';~
, dI' )(.j ,lI' :! J de ,11':t.I'mhl'o (!P I O:).

.ro.' '.
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Regimento do cavallarta n.v fi
graduados,
os primeiros sargcntoe graduados aspirantcs fi officiacs, (lo regimento de cavallaria n. o 1, Iancoiros de Victor Manuel, Manuel José Ferro de Carvalho,
c do regimento de cnvallnria n. o .J, Amorico Manuel Luiz
Paulo Botelho, e Francisco Joaquim Alberto, por eHtarem
eomprehcndidos na disposição do § 2.0 do urtigo 42. o dQ
decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1~G3.
Alferes

Regimento de cavallaria n.> 6
o primeiro sargento gTH(luaclo aspirnnte a officiul elo regimcnto
de cavallaria. 11.° 4, Delfim li~l'ncsto ele Magttlhàel;, por estar comprclicndido
na disposição do § 2.° do artigo ':12.0 elo decreto com força de lei de
24 de dezembro de 1~(j;).

Alferes graduado,

Regimento do cavallaria n.v 7
Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a official do regimento de cavallnrin n. ()4, Antonio ~cbastião do Valle, por estar comprchcndido na disposiçüo do
§ 2.0 do artigo 42.0 elo decreto com força de lei do ~.J. de
dezembro de 18GB.
Regimento de cavallaria n,O8

Alferes graduados,

01;

primeiros sargentos graduados as-

pirantes a offieiaos, (LOmesmo regimento, Luiz Augusto de
Lemos Vianna, Joaquim Victor de Carvnllio Roxo, e José
Pereira de Albuquerque,
e do regimento ele cavnllarir, 11. o 2,
lancciros ela Rainhn, J OHé de 'I'avarcs Mornos, por estarem
comprehcndidos
na disposição do § 2.° do artigo 42.0 do
decreto com força de lei de 24 d dezembro de H)()J.

~

Batalhão n.v 2 de caçadores da Rainha
Alferc« graduados, OHprimeiro» sargentos graduado H aspirantes a officiaes, do batalhão de caçadores n.O 1, Uarlo~
Augusto SimõeH, e l!'mncüK~o AUgul;tO de l\lngalhrtes, do batalhão de eaçudores 11.o f), Antonio Augmito de Almeida .
Silva, e Manuel E<1uardo (ltt Mota Portugnl, do batnlhao de
caçadorel; H.O 1~, João Pedro GOlllPHRiheiro, do regimcnto
de il1f~mteria n. n 2, .Joi:\é AUgllHtO Krlll:iKe G OlllCK, do n'gimento de inümt0ria 11. o 11), l\lanucl Angul:iLo '1.' ·ix"jm .Junior, e do regimento ele artilheria 11." 2, JOltOVivi!'}\,'l'ava
res, por (,Htarem compl'dH'lldidoH na dispoHiç'ao do § 2. u tIo
artigo 42. n do deereto com iOl'l.'a d . lei de U de d '~ '1l1b1'0

de lHü3.
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Batalhão de caçadores n. o 4
Alferes gra(huulos, os primeiros sargentos gr:ullUH10fi asl)irantos a ofliciacs do batalhão do cacadorcs n. o li, J 0:,6
lo.! '1va Bandeira,
. fantena. n..()] ,.0:10
J '
( ln, >J}
e (l'o reguncnto (le 1Il
do Ü Hamos por estarem comprchcndidos
na disposiçâo
0
do § 2. do ~rtigo 42.0 do decreto com força de lei ele 2-:1de dezembr
de l8li3.
,

>

Batalhão de caçadores n.v 5
Alferes, os alferes alumnos, do regimento de artilherin
n. o 1, :Manuel Francisco ela Costa Serrão, o <lo regimento
O
de artilhcria H. ~, Roberto ('orr<'ia Pinto, eiu conformidade com a disposiçào (lo artigo -lô. (} do decreto com forçu
ele lei de 2·1 de dezembro de 1 H()3, por estarem habilitados com o ClU'SO de C'llgenltcria uiilitar.
Alferes graduados, os primeiros sargentos graduados aspirantes a offieiaes, do mesmo butalhão, Paulino Filippe da
~iJva, e do batalhão de caçadores n. o U, José Antonio de
Cai:!tro,. por Ci:!tarem cOlllprt'hendidos 11<t tlisposi\,':lo do § 2. o
0
do artIgo 42. do uccrpto com for~a de lei de 2..J.de dezembro de lHli;}.
Batalhão de caçadores n.s 6
Alferes graduados, os primeiros sargentos graduados nspirantes a offieiaes, do mesmo batalhão, Antonio Ignacio
11arques da Costa, c do batalhão de caçadores ]1.0 !:l, Antouio José dos Santos Júnior, por estarem comprehendidos
na di.s}Jol:liçnodo § 2.° do artigo -1:2.0 do decreto com força

de 1m dc 24: do dezembro ele 1803.
Batalhão do caçadoros n.v 7
Alfcreíl graduado,
o primeiro sargento gmdlUulo nspil';1.ute a oftieial do mesmo batalhão, Antonio }\lar.ia de Sousa
~o~~rcs, por estar coruprchendido
na. dispnsição elo § 2. (}do
m·tlg'O 42. o elo d 'cr to com força dl' lei de 2-:1-(Ledezembro
de lHli;}.
Batalhão de caçadores n." 8
Alfcre:,; trraduado o l)l'illleiro !HU'gPlltOgnuluaclo :lHpirnnt
' V l'(' a oflicialh, do lmtnlhao <le 'ar;adon'H n.' I~D, A·lItOlllO
rilSlliJllo <te BouHa por esbu' ('olllprphPIHli<lo na (lispoHição
do § 2.0 do artig:{) ·t2.o <lo deer ,to com torça <le lei de 24
ele ti 'zclllbro de J 'ti;).
Batalhão

de oaçadores

n.O 9

.\IJcl'es g'1'a<lu:tüoK, Os prim ·iros sarg<'llt~)8 gt'a~luaJos u~}>iruntcil a ofli 'iacs do

lll"~SIllO

batalhão,

.Jubo l\lul'm de Qu.t-

10
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dres Côrte Real, e José Cardoso Valente,

por estarem

com-

prehendidoa na disposição elo § 2.0 do artigo 4:2.0 elo decroto com força elo lei de 24 ele dezembro de 1863.
Batalhão de caçadores n," 10
Alferes graduado,
o primeiro sargeuto graduado aspiranto a official do mesmo batalhão, Antonio Fraucisco Martins, por estar comprchcndido na disposição do § 1.0 do
artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24: de dezembro de 1863.
Alferes graduado,
o primeiro sargento graduado aspiranto a offieial do mCKIl10batalhão, .J Otio Borges AI poim do
Canto, por estar comprohcndido na diKposi\,:flo do § 2.0 do
artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro
de 18G3.
Batalhão de caçadores n.· 11
AID're8 graduado, o primeiro 8argrnto graduudo aspirante a official do mesmo batalhão, Antonio do Canto Blauc
Moreira da Cainarn Falcão, por estar comprchendido
11:1
disposição do § 2.0 do artigo 42.0 do decreto com força <1e
lei de 2.." de dezembro ele 18G3.
Batulhão dc caçadores n.v 12

Alferes, o alferes nlumno ao regimento
do al'tilheria
11. o 1, Antonio
Jaymo Pereira, em couforruidndc com a disposição do artigo 4:iJ.o do decreto com força de lei de 24de dezembro do 18G3, por estar habilitado com o curso de
estudos pam o corpo de estado maior.
Alferes graduados, 08 primeiros sargentoK graduados a;ipirantcs a officiacs, 110 mesmo batnlhüo, Eduardo .A1gotltinho Pereira, e Josó Ezequiel Rodrigues Leitão, do bntulhào
n.? 2 de caçadores ela Rainha, Augltsto Jacinto Martim;
Ferreira, (10 bntalhfio <10 caçadores n. o Íl, Antonio 'I'eixeirn do Aguiar, JoITo Antonio Alvares da Côrte, .Ioão Augusto Ccsur de Freitas, o Albino de Monezcs Leal, do regimento de infantorin n, o lG, João Alfredo de Alencastn',
o do regimento ele artilheria n. o 1, .Toão Agostinho <10 Almada, por estarem comprclicndidos
na disposiçflo do § 2.0
0
do artigo 42. elo clc('reto com f01'(;11de lei (lo 24 de <10zwmbl'o de 18G3.
Regimento de infanteria n.· 1
Alferes g'nuhuHl0, o primeiro f1Hrg't'ntogmdl1ado fl},pimnte
a offieial elo regimellto de inf:llltCl'in n. o 1G, Lniz Alb('l'to
Dl'olhc, por estHr cOlJlpr 'hclltlic1o nlt diHposi~ào do § 2. o do
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artigo -1:2.0 elo decreto com força da lei de 2-1 de dezembro
de

186;~.

Regimento de infanteria n ," 2
Alferes graduados, os primeiros sarg ntos gnuluados aspirnutes a officiae» elo mesmo regimcnto, Domingos Silv stro Soare;; Branco, Luiz Mnuuol du Fonsec» Mendonça,
.J oito Alfredo Faria, o Francisco dos autos Cnllndo, por
0
estar nn comprl'hcndidm;
no, clü;p0i'\ição do § 2. (lo artigo 4-2.0 do decreto com força de lei de 24- ele dezembro de

] i)W3.

•

Regimente do ínfantcria n.v 4
Alfcrcs ' granuado,
o primeiro tiHrg'cnto ~gradna(10 aspirnuto a officiul do mesmo regillll'uto, João Vaz Femandcs,
por estar comprehcllcliclo na, disposição elo § ~.o do artigo .12.0 do decreto com forçu ele lei de 24- de dezembro de

18G3.

• Regimento de infanteria n.v 5
Alferes graeluucloK, os primeiros sarg ntos gl'lllluaelos HSpirnutes a officines, elo regimento (ln infanteriu n.? 9, AIbauo Xavier Hahino, (' elo l'('gilllellto (1(' infnutcrin n. o l(i,
~duartlo
Augusto de Almoidu,
vor estnrctu comprchcndidos ua disposição do § 1.0 do artigo 4-:2.0 do decreto com
Iorçu de lei (le 2-1 de dezembro
1 RUa.
Alfere" grltllmuloH, OHprimeiros sargentos graduados aspirautcs a oíllciucs, do mesmo regimento, João P xlroso Lima, do regimento de infnnterin n, o :2, J Ol:!{~ Antonio GomeI>
Hibciro, JOltfluilll Maria Ferreira, e F('l'lumc1o da Costa Allmquerquc,
tIo regimento ele illf:llIterin n,O 0, .João Evangcli.'t:t Pinto ele l\lagi\lltiw<!, (I (10 regimcuto <1einfanteritt
n.0.18,
00<101'1'c(10 do Carmo (1m, N(\V('I:! Barreira, por c,,tarem comprclH'nc1i,lol:i 11:\ (1ispoKi,llo elo § :2.0 ao artigo 4:2.0 ÜO d~~('rdo com fOl"a (10 lei de :2-l (ll' (l('zemhro d \

ue

1 HG;L

Rogimento de infantaria n.· G
Alfl'rci> gmdumlo:5, Ol:!prinll'irol:! sargentos gnultuuloí:! l\Spinmtes a ofli 'iacl:!, do lllCI:!l1JO regimento, •\.lti'l'c1o ~\UgUHtO
li'errl'ira, (10 bntnlhao (le ca~ndore:; 11.° \l, lIcnriqul' Ba.ptil:!tn da ~il a, e elo f('giuH'uto dI' illtiuü('ritt 11.° 1 ), :.'\1:\nu ,1 (k ~ou~a Durao, por cl:!tnr('m eOlllpl'l'henc1icloH na di~)lol:!iC;à.odo § :2. o do artigo 4:2.0 elo decrdo com fO},~ttele
1·i de :24- ac el ~ClJ1bro 11c 1 ~li3.
Regimento de infantel'il1 n.· 8
. .t\1f'('l'eHgJ'uc1n:HloK,OH }Jl'illlriroK Hargl'utos gl':\(l\la,l()~ l\f\1Jll·nnte .. a oflieiltc~, (lo lllel:llllO }'egim 'Jlto, .\l'th~ll· .Jutino

1~
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Amado, e Annibn] Luiz Pereira <la Silva, do batalhão do
caçadores 11.0 D, Justino Auguuto Fcrnnndcs,
(10 regimento

<Ll' infuutcria 11." 0, Mnximiano Xuvicr Oeoi-io, (' <10 regimento (lo infnnterin n. o 10, Custodio l\Iarla .J ohé Barbosa,
}lor estarem comprehcudidos JU1 <lisJlosi<;ào <10 S
do artigo 42. o elo decreto com força do lei de ~4 de dezem bro
de 18G3.
~.tJ

Regimento de infanteria n.v 9
Alferes graduados,
oa primeiros sargentos gmduado~ Hi:ipirantos a officines, do mesmo rl'gill1('nto, 'I'ilierio Cesar
de Campos Beltrão, (' do JiatnlhrLO 11." ~ <ll' e;I<::ulor('s (la
Rainh«, Carlhiuo CodJIO da Nilva, por ('S1iU'('1ll comprohcndido» na disposição do § ::!.n do artigo t~."rlo dcer .to com

força de lei de ~ 1 de dezembro

(h· 1XIi;3.

Regimento de iníuntcría n.v 11
Alferes, o alferes alumno do l'('gillll'nto de artilhoriu
n, o 1, Eduardo Alberto Leilo l\blT('cas Ferreirn,
cm ('011formidudo com a disposiC;rLO(lo artigo 4;). n <10 decreto com

força do J ,i de 24 de dezembro

de 186B, por estar haui-

litado com o curso de catndos para o t'01'[>O
maior.
Regimento de infanteria 11."12

de estudo

Alferes gl'aduado, o )11'i111<'iro~ml'g'cllt() g'l'<luuatLo ~tspir:mte :1 oflicial ao mesmo regilllCllto, .Julio Augusto P1'OCI1<.:a, por OHt<U' comprchon<lido na dispoHi<;ao do § 1.0 <lo artigo 4~.fI do <locroto com força de l(·i <lo ~+ do <lezolllbro
<le L8(i:).
Alferes grafluauo, o primeiro sargento g'l'll<luado aspimut!' 11 offioial (lo uatalhfio n. 2 elo ('ac;a<1ol'es <la Haillhu,
Miguel Goulfw, por cfltar comprelwudido na cliHJlo!;i~ào <lo
~ 2.0 <lo artigo 4~. o do decreto com lor~a de lei de ~.J de
dez 'mhro do 1l;()i3.
fi

Regimento de infanteria n." 13

Alfl'l' '8 gra<lwulo, o primoiro sargento gmtluado a8pirmü(' :t offioiaI do nWSlllO rl'gilll 'nio, 1\gO;;tillho Alvaro <1('
FigllCil'('do, por Ci'\tar cOlll]>I'('lH'ndi(lo lI:t disjlo;;if,'ao (lo $i ~,u
<lo artigo -+2.0 do <l('l'l'do COlll fill'('it <1(' 1(·j (l(· :H (h· Il'zomUI'O d' L8();1.
Regimonto do infanteria n," 14

Alferos, OH alferes ahllUIIOi'\, do l'l'!;imonlo (lo :trtilh ria
11.° 1, Francisco
de Figu('il'(',lo I' Nilva, \. <lo regilll nto d.
artilhoria n.O 2, .Jos6 Dias 1\101'1' i 1':\ I' NOl.lHa,l'lll contiJl'lnitlade com a disposi(:ao ,lo artigo ..J :)." (lo d\~l't'd(] com f'or<,:a
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de lei de :24 de dezembro de 1863, por estarem habilitadOR com o curso de engcnheria militar.
Alfel'ei'i aradundos os primeiros sargentos graduadoR aspirantc,
aO offici at'i'\ 'do mesmo regimento,
Diogo de Almeida Loureiro e Va'seoncellos, Affonso de ~1e110 P rcstrcllo,
Filippe da Co~;ta Cunhu, João de Menezes Souaa e Albuquerque, e Gil Alcoforado da, Costa, e do regimento de infanteria n.? 2, José Duarte Pereira Pinto, por estarem comprchcndidos
na c1iHpo;.;içllo do § 2.° do artigo 42.0 do decreto com força do lei de 24 de dezembro de 18(i3.
Regimento de infanteria n.v 15

Alfcrcx graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a officinl (lo mesmo regimento,
Joaquim João Judie.c, por estar comprehcndido na diR}los1çào <lo § 2.° <lo arilgo ':1:2.0 do decreto com força <l(' 1('1 dr' 24 do dezembro
rlc 18(m.

.
Regimento de infanteria n." 16
.\If('n'~ .g~·a(lll:l(lo,() jll'illll'il'o
Kl1l'gl'lllo g'l':Hlnar!o 11;.;}>irl~nte a oíliciul (lo mesmo 1'l'gillll'llto, ,JoHquim Holx-rto da
~Ilnl. 'I'allayu, por I'Htnr comprchcndido na diKPOHi(;ão do

*

1.0 do artigo J2. u <10 <1 crcto com fOl'<;a de lei de U de
dezemhro de 18(j:~.
, A1f('J'('R graduadoK, os primeiros sal'gentoR g1'H(lllac1oK asJl~l'ant(,R a oflicinc« do mesmo J'eginH'nto, Antonio :1\la1'ia (h
N1IY:t, LI'Opol<lo (i0l)H'i'\ <la Ni1nt, e ,10;';(' 'al'ci~;o nutticl'1'('8 Dia», por estarem comprchcndi dos na (li"p0folição elo :.l."
(lo nrti~'() 4~." <lo d\'t'l'do com f()l'(;a (1(' )('i d\' :>'4 tk dezcmbro de 1H(i:L

*

Regimento de infanteria n." 17

A11'e1'('s, o nlfl'l'('s (1, inf:mkrin, .Antonio Francisco ~cheR P('rll'O <1(' NA ;\]1..-110,]l0l' ('stal' eonl]H'('lH'lulirlo
11:1. dispo
Hi~~ào (lo
:>,.0 do artigo 4:>'." do (]('<:1'('to t01l\ fore'll. (le lei
(1<,:>'4 de flcz('11lh1'o (lr. I H(j;).
.• \If('r<,s gl':l(llladM, o,.; l11'inH'iro i'\arg(,l1toH gradllacloK 11H11l1'nntl'K a ofli<-i:l('H (10 lll('H!110 l'I'gillH'llto, A 11tonio .J osé <ln.
:-lih·:1. I )al1l:lKl'('JlO, Al'1lH'llio Hmllalho (la «osta, (' ,lm;('l\1aria
(~al\KO <l(' )\II1I('i(1:t .JIl11im·, ]lo!' l'HÍlU'Pl1I('OlllIJl'(']W11(li(loi'\11a
(h:J>olliç:lo (lo ~ :.?" (lo artigo ·1:.?" elo d('(·J·('to l'OlIl j()J'(;a (le
lei (lt' :!4 (1(' dl';!,Plll),l'O (lI' I, 'n:L

*

Regimonto de infanterio. n." 18

.

J\lfl'l'cti gl':1(tnado, () prillWil'o i'\l\rgcllto g'J':u1tl:t<l~ n~pl
l'allLc a omcial <10 IllCblUO regim nLo, David
Fcl'l'cll'll. da
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Rocha, por estar comprehcndido na dispoeição do § 2.0 elo
artigo 42.0 elo decreto com força ele lei de 24: ele dezembro
ele 18GH.

n.

0_

})01'

(lC{(ll'nlinaráo de Sua ~fa!l('s[arlc EI-Rci:

Batalhão de caçadores n.v 1
• Alferes graduados, os alferes g'r[\,(luac1os(10 batalhão n. o ~
ele caçadores (h Rainha, Manuel Augusto Ferreira Junior,
João Vieira 'I'nvnres, e Carlos A UgURtO Simões,
Batalhão

de caçadores n.O 8

Alferes graducdos, OR alferes gl·:ttlnncloR do batalhão n." ~
ele caçadores da, Hainha, Antonio Augusto de Almeida e
Silvn, e João PO(1ro OO11l0i'i Ribeiro.
Regimento de infanteria

Alforc» gl'luluaelos,

n.« 2

os alferes graduados do regimento

jnfantcrie, n, o 5, Fernando
quim Maria Ferreira.

(I:t Costa Albuquerque,

Regimento de infanteria

Jou-

(j,

Pc-

n. o 3

tenente elo oatalh1'w de caçadores
dro de 1\Ieno Breyner.
'I'onontc,

de

c

O

Regimento de ínfantería n.v 5
Alferes, o nlfcrca do lminlh:lO de eaçll(lOr0fl
mino Antonio Mnriu.

U

H.

)1.0

:1,

};'diK-

Regimento de iníuntcrtu n." 7

Alferes g'm.<luadotl, 01-1 :tIforel'! gl'tt(luac1oK do regimento do
infantoi-ia 11. r), João E\ allgdi fita Pinto 1\1ngnlhill'i'i, A lhano
Xavier Sabiuo, e Godofrcdo elo Carmo
[cvcs Barreira.
U

Regimento de infantcria n." 8

Alfore«, o nlf('l'C'K (lo h:ltalh:lo

,J oaqui

111 (1('

!lI' cn

':\<101'('" 11.°

!l, At1(ln',

Ba. tos.
Regimento de ínfuntoríu n.:' 13

Uaplt:to <la S.:t companhia, () eapilao (lo ],l'gil1lcnto (1 iaíautcria n.? 11, Emílio J Icnriqnc Xayj('r Nogn ,ira.
Regimento de infanteria. n." la
'l'encllicj o tC'l1enje do regimento de infimtcria 11.U 7, Jo::;',
Jayme ele t\ousa Marques.

15
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Dircc~ão da adminislra~ã9 mililar- i.ao Rcrarli~ão

Postos e veneimentns com que ficaram os olliciacs ahaixe moneinundns,
a quem ultimamente foram quallflradas as reformas que lhes haviam shlo eoncedidas:
de divisão, coru o soldo ele 120bOOO róis mcnele brigada, Placido Antonio ela Cunha e
Abreu, reformado pela. ordem do exercito n, o 41 de 1\:l de
novembro do auno proximo passado.
General de brigada,
com o soldo ele 75·)000 róis mcnsacs, o tenente coronel elo regimento <1(' infanteria n. o 11,
Antonio J oaquim da Encumução Junior, r fornuulo pela
mcsmn ordem.
G~meral ele divisão, com o soldo de 120,)000 rói!' 11)('11sacs, o general de brigada, Francisco <1(' Salles Machado,
r ,formado pela ordem elo exercito n. o 43 ele 10 ele dezembro elo anno proximo passado.
GC'llernl de divisào, com
soldo ele 120·~OüO réis 111<'11sa~:H? o ~ol"oucl grudundo (te infuntorin,
cm COll1llli>\sí'lO110
mlJllstCl"lO da fazcndn, Jmlll Antonio Pcroirn do E\,H, reformado pela mesma ordem.
General

sacs, o general

°

õ.O - Ucenças cenecdldas

1)01'

molho do melesua aos olliciues

ahaho mencionu(los :
Em RC'Sf::tOde 1:> <1(' dezomln-o do a11110 próximo pa88a(10:
Brigada elo artilheria

Uil'urg;i~LO njudantc,
tratar cm uros putrios.

de montanha

Ab('J da Silva,

trinta

Regimento de cavallarta

n.« 4

. Alfcr :; gradundo,

Artlmr

:-\algneil'o

tliaf4 para fie

]>:\(']1('<.'0,

qnarouta

dIas para. se tratar .

.AIfcreR 'graduado,
.Toti l' }\f('Jl(1<'s l\faldonaclo POdI'OflO,
diufl }l:U':t S' tratar.
AlfcrCH gradu:Hlo, .JOKt· AI!'r (lo Fel'l'('ira :\fal'gal'i<1o, qlla·

hlllta

renta (1i:Ul para HPtl'at;l1\
Regimento de infantaria

n." '"/

Kihprio .Jo~é ]Jel1l'i(Juel! OHll1hôa, Ill'r;t; ni: (lias
para se ü'atar.
Tenentp ajllrlantl'
Jay!llll de ,'otl~n :l\Iarquetl, sesSC1Ütt diab p;tra :;e t~'atar.
[ajor,

.r(U~
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'Praça de Abrantes
Alferes ajudante, Adelino <la Costa Maia, cincocnta
para se tratar em ares patrlos.

dias

Em sessão de ~1 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.s 11
Major, Leandro Maria Tevar de Andrade, noventa
para se tratar em ares patrios.

dias

6. 0_ Licenras reqlstadas renoedidas aos oJlidacs abaixo meneionados:
Primeiro
prorogação
Alferes,

Regimento de artilheria n.v 2
tenente, Francisco
de Carvalho Brito
por noventa dias.
Regimento de infanteria n ," 9
Antonio Bernardo Pereira Cabral,

Gorjào,

trinta

dias.

7. o -- Foram ('onfÍl'lIIallas as )j(,clI{'as I'(\!jisfa(las (11lCos runuunndantes da I.", 2.:1, 3.:\ c ,i." tlilisf,cs

concederam

militares

aos uíli-

riaes ahai \0 1II('ut'ioll:ulos:
Regimento de cavallaría n," 2, lanceíros da Rainha

j\ 1fe1'(,:4,.J ofio Ho<1l'ign<'" Hmn:ula
Vetcrinnrio
lho, vinte dias.

Curto,

d<'íI (1in'"

Regimento de cavallaría n.v 3
(le H." (']nHKe, Joaquim Silvcstro

de Uan a-

Regimento do cavallaría n.v 4
Alferes graduado, Hrnz Mousinho de Albuquerque,

quinze

(linH.
Regimento do infanteria n.v 10
Alfcrc«, Agoatinho Clll'i~;tovão ]i'J'al1<;a, K('iK dias.

'l'('110JÜ<',

Regimento de infanteria n.v 12
Bento Ho(lrig'IH'H Gondim, vinte (lias.

Antonio Mrt?'ia de P'ontes Pereira
Bstà conforme.=0
JJIello.

director

geral,

de JJfello.

D. Antonio José de

EDIÇÃO DO JORNAL-

O EXERCITO

PORTUGUEZ

N.O 2
SECltETAlUA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUEUUA
11 DE }fEVEREIRO DE 1882

ORDEM DO EXEROITO
Publica-sc ao exercito o seguinte:
1.li -

]h~fr('tos

Secretaria d'estado dos negoClos da guerra-Direc~áo
Tendo,

por dvcrcto de 1U de nevem

geral-La

1>1'0

Rellarti~áo

do anuo próximo

pasK.ulo, sido tJ':tllsfi'rido <lo governador <la provincin da
Guiné portugncza, para governador g'eral da provim'ia de
Moçambique,
o tenente coronel Ul' infantcria, Agostinho
Coelho; e tendo este official chegado á altura competente
na esc ala do nccesso para ser promovido ao seu actual
posto 110 exercito do continente;
e querendo usar (la facul<larle concedida pelo artigo ;~.() do decreto com força de
lei <1(' 1() de sctemliro ele 184G: hei por bem promovel-o
ao posto de coron <'1 , ticando pertoncondo ao exercito ele
Portugal,
sem ]ln',juizo dos ofíiciucs mais antigos da. HH:t
cla:.,sc c m'IIHt. Uutrosim sou servido ordenar (lue esta minha soherana rvsolução fique nulla c (le nenhum eflcito se
o agmciado,
por qualquer motivo, (ll'i."u· de seguir viagem para o Sl'U destino ou ele servil' llO ultramar o tempo
l\lltl'Carlo na lei.
O pl'l'sirl('llt\' (10 conselho de ministros, ministro Il secrctario cl't'stn(lo <los lH'got'ioK <la fazl'lHla, p!lt'arrpg:ulo interill'UIlI'IlÍt'

do. da

g'lH'ITn, assim

o

tunhu

ido (' t'aç:L
ln~l.
An-

I'llt('IHI

l'~ntar. Pa<;o, r-tu 1B (h, jnnoiro (1· 1. ~~.
tUI/Iii ;.l!'II'ill de 1;'()lIt('.~J I, rriru
rll' J[I!/Io.

p.

Semlaria d'estado dos nrgorios da guerra _ Direcção geral- i.a Rrparlição
~ttcndelldo
ao quc 1Ill' 1·(·III'I'.I·Il!O\t o alfl'rl'H allllllllo 110
dc artilhl'ria 11." 1, I >illiz .:\101'1il'a da :\Iota, que
Pl'etcll(lc S(lr ,'n1.stitni,lo 110 prvi'o militaI'; ('ollsidl'l':Ulllo
l'<'gllllelltO
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que o deferimento d'csta pretensão importa :1, saída <lo internato da escola do exercito, o como couscqucncin impõe
ao requerente a obrigação de servil' 110 exercito durante
oito nunos depois do saÍr do internato: hei por bem domittil' Diniz Moreira da Mota <loposto de alferes ulumuo, nos
termos c com ~\ obrigaç:io imposta no artigo 34.0 e § unico
do artigo 43.0 do decreto com força de lei do :doi: de dezembro de 18G3.
O presidente do conselho de ministros, ministro c sccretario d'estado dos ncgocios da fazenda, encarregado intcrinamcnto dos da guerra, assim o tenha entendido c fa~a
executar. Paço, em 18 (10 jnueiro de 1882. =-- HEl. =
Antonio Mario, de POHte$ Pereim de ,Mcllo.
Secretaria d'estado dos ncrrocios da rrucrra - Dircc~ão rrcral- ta Rcparti~ão
Hei por bem exonerar de vogal do tribunal superior de
guerra o marinha, o general de brigada, Antonio de A'/,evedo o Cunha, lt fim de ser convenientemente
empn'gado.
O presidente do eonsclhc elo ministrou, ministro (' HelTC~
tario d'ostado dos nogocios da iilzenda, encarregado intcrinnmcnte d08 du guerra, c o ministro c secretario a'ei:ltado dOB negocios da marinha e ultramar, assim o tcnluun
entendido o façam executar. Paço, em 1 de fevereiro de
1882.=HEI.=Anfonio
Maria de Fontes Pereira de Mello=

JOS6 do Mello Gouveia.
Secretaria d'estado dos nerrocios da guerra -Direcção geral- La Repartição
Hei por bem

n0111('I11' director gp"al da eng('llheria
e comdo l'orpo de «stndo maior, o gClllll'lll de brig:tllll,
Antonio de Azevedo o CUllha.
O presidente (lo t'om;ulho (te ministros, ministro e . ocre-

mnnrlanto

tario d'cstado

dOH

negoeios {la

flz{'IHla,

(,1H':nT~''ado

iuteri-

nnmcntc (101; (la gnerra, HKHim o Íl'llha unteudido (~fa~a (vecutar. Paço, em 1 de fi.!vorciro do 18ti~.=l{El.-Allt()·

nio JI[w'in de Fontes j)l'l'eil'a
Secretaria d'estado

!lei por hmll
V1l8,

O

pedido.

dOR

dll

Mcllu.

negA~iosJa gllorra - Dire~çâo grral- t. a Rppartiçáo

C.'OlH'l'al·

general do brigada,

de gllY()l'111ulor<la pl':l~:t de J'~lJOi:lÓ de Chclmick,
pelo haver
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N," 2

o

pl'cHi(l('ntp
<lo conselho do ministros, ministro o H~Cl'Ctnrio d'cstado <lOtl lll'gociof\ <la fnzeurln, ('nctU')'('!-5ucloll,lterill:tllll'llto (los dn "'\l('l'l':t, aHHim o tenha entendido o fll~n,
CXel:utar, Pn<;o, ('l~ 1 de fevereiro de lH82, = RBI. =
Antonio Mari« de Pontes Pcreir« de Mello,

Sccrct.uia d'estado ~os negocios da numa - nirecção geral- i, a IIcpatliçiio
TCI1(lo sido iuandado regressar ao continente, cm COIli:!Cdo HCU irrt g-ulnr procedimento,
o nlferes de infnu-

qncncia

teria sem prejuízo

<1(' untiguidude,

Alhino Augusto

(lo HUll-

sa, o qnal

por este motivo não concluiu no ultramar a
COlllllliHIIUO
pnrn quc havia sido nomeado por decreto do
1i3 de março de lH7R: lu-i pot' l)('JU nnnullnr a parte elo
mesmo ÜI\C1'(,to<[lU' o promoveu ao referido posto, voltando
p.ol' cRta i('ll'l~a :í. • itullc;ào de primeiro sargcuto de iufnutcrui do ('.cercito.
O prof\idl'llte (lo eon e1110do mini t)'OH, ministro (1 IIOC1'Ptnrio

d't'i:!tu(lo

,

rmamcnto

1

(OS

(10)1 negoeio:i

1

un gnel'r:t,

da

t:'\ZCIl(l:t

assim

,,.,PlleIlIT('''':ulo

o tenha

entendido

inte-

c

fa~~L

executar, Paço, cm 8 ele fevereiro de 1):;82,= HEI. _
Antonio Maria de Pontes Pereira de Mello,
- 1101'(lccl'clo

2, o

(1(' ~ (le janeiro ullilllo:
Arma de artilheria

t-)pg'ull(lo

ti Iltn'i:1

telH'11ll',

11,"

O alf('J'('i'\

:lh1l1ll10

!'''!i;J,

1101'drl'rl'tos (te ·Ix do mesmo IlIrl

to

•

:1111

(1(' :11'_

T

applicawl
do lei de ~4 (lc c!pzl'mhro de

(lir\lJ'gi:
l'H '~I\al'in

do 1'('~illwJll()

1, P('lll'o 1"l'I\lll'iR('O .. avie'l' (1(' Brito, po!' lho H('l'
a (liRpo, i~ao do 1I1'ti,r() F), o (lo tlcel'clo com fOl'C'tl

•

:

2,· Divisão nlilito.r
o (1<- hl'i~.l(l:t, o ('il'ul'g'i: il ln/II' ,lo ri gillll 1110 cl('
n," 1, lall tiro elo Yidol' > IaTllwl, Alltonio Jo'llllfl-

01'a<10 ,

Arm de on onhoria
tI , OH alfl'l'(,f; do l'l'gitlll'llto (lo C'I alllll'in n," I,
~ltl'()pllll{) .10 1.' da 'l'I'ill(l.u! ) I;dll ttl!) AlIglt to ..Ta ie')' ,ln
( llllll:1, (' B('I\!o (JOIll<' dl' :\101'.
~l\I'IlJ('I.t()
i elo In(:dhlO
n T('llp,

H,O

:!

aI'

('a~.\,l,,)·(

d:t HnilJ1t.I, \dl'inllO

'l')':tV,I.

:;0';

\T: '.1('1;;

'!'

(lo 1'l'g'illH'llto (lI' infallkJ'ia
II," r"
ngn to ..~IIVil'I'
·i '('Ira, c Jo._é Jl!l'Ollj'lIlO HOllrigu
.llollt 'iro; • do l'('tillllcnto
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de infantoria n.? 16, Antonio Eduardo Villaç», .losé da
Costa Cascaes, e José Fortunato de Castro ; por estarem
comprehendidos
na disposição do ~ 1. o do artigo 4f>.o do
decreto com força de lei ele :44 de dezembro de 1l:lüi3.
Regimento de oavallaria n.v 1, lanceiros de Victor Manuel

Cirurgião mór, o cirurgião ajudante da guarda municipal de Lisboa, Emilio Antonio Rodrigues.
Ajudante,
Boça.

Batalhão de caçadores n.s 3
o alferes, Adriano Accacio de Madureira
Batalhão de caçadores n.s 6

Tenente, o alferes, Albino Evaristo do Vall c Souto, por
lhe ser applicavel a disposição do ~ 1.0 do artigo 45." do
decreto com força de lei de 24 de dezembro (le 18G3.
Alferes graduado, o primeiro sargento grnduado aspirante a official do regimento de infanteria 11." 2, Domingos
Antonio dos Santos e Freitas, por estar comprchcndido na
disposição do § 2.0 do artigo 42.0 do decreto com forçn de
lei de 24: de dezembro de 18G3; contando a antiguidade
da graduação de 4 de janeiro ultimo.
Batalhão de caçadores n ." 6

Tenente,

o alferes, Guilherme Charters lI(\nri!jucs (lo
Azevedo, por lhe ser applicavcl a disposição (lo § 1." do
artigo 45.0 do decreto com força de lei de 24 de dezemhro
de 186:3.
Regimento de infanteria n,o 7

Ajudante, o alferes, Julio CCHar Leão Cabreira.
Commissões

Cirurgião mór,
de Vaeconcellos,
acha.

o cirurgião
continuando

ajuclanü·, Antonio IJollH'1Il
na eOlllIuissão em que se

Direcção da administração militar

Primeiro official com gmcluaçao de tenente coronel, () primeiro officinl com graeluação (le mnjor, Joaquim .JosÓ <b
l~ncnrnaçao Dclgaelo.
Primeiro official C01l1 gl':t(lnaçao do major, o primeiro official com graduação ele major, em disponibilidade,
.Iosó
Emyg(lio Teixeira de Sousa.
Quadro dos almoxnrifos do artilhoria
nlmoxarife, José Maria do

Capitão almo rnrifo, () tenente
Barros,

21
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Tenente almoxnrifc, o alferes ulmoxarife, .Teronymo da
Silva Hanc1e.
AlflTes ulmoxarife, o sarg!:nto ujuduntc do regimento de
artilhcria u. o 1, José Joaquim Lopes de Passos.
Inaotividade temporada
O cirurgião de brigada <la 2. a divisão militar, Germano
.José Guedes, por ter sido julgado incapaz do serviço, temporariamente,
pela junta militar de saude.

1)01' dC('f(,to da mesma (lata:
Reformados, na conformidndo da lei, o capitão almoxarife de artilheria, Fernando Eugeitado ; e o primeiro official com graduaç:to (h' tenente coronel, (h direcção (la administração militar, Carlos Antonio Mascarenhas da Costa;
pelo haverem rcquerillo c terem sido julgados incapazes do
serviço activo pela junta militar de saudc.
1)01' decreto de 1!) do mesmo mez :
Regimento de infanteria n. o 2
Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de
pitão, Francisco José Monteiro Junior.

Aviz, o ca-

Por decretes de 1 do corrente mez:
Estado maior general
General de divisão, o general de brigada,
Moram; ]{Pgo.

a

cncrul de brigada, o coronel
são, Joi'to Pinto Carneiro.

ele infanterin

José Maria de
em connuis-

Regimento do artilheria n.· 2
. Primeiros tenentes, os ):ll'gulldos tenentes, <lo mesmo 1'0gmlCnto, Joaquim Nuucs (la )Iata, e (lo regimento de artilhcrin n." 1, Ernesto Augusto Pereira da Hilva, Augusto
~c~ar Pereira <ln, Mota, e Joaquim
Antonio Pinheiro.
Regimento de artilheria n.« 3
l'rilJll·iro. tenentes, os l'\C'gUlHlosteuoutos, Antonio Augusto 1!\'I'rl'ira, Josó Luiz de Caldas, e João Augusto Vieira.
Companhia n. o 1 do artilheria do guarnição

PI'illll'iro t!'llPlJtt', o segundo teucnto do rl'gimellto (1<- nrtilherin 11." 1, 'allllido Augu to UlltielTI'H Via.
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Regimento de oavallaria n.s 8

Cirurgião

mór, o eirul'gi:io njudantc,

Joaquim

a

J osó

0-

ruldes Leite.
Batalhão de caçadores n.s 1
Alferes, o alferes gmdul\(lo do batalhào
n.? 5, Jaymo Ernesto Croncr,

ele caçadores

Batalhão de caçadores n.s 4

}\'fujor, o capitão do batalh! () ele caçudorcB n, o
José Licio de ouveia,

a

do caçadores n,« 10
coronel, Francisco Antonio

(l,

.J oão

Batalhão

Coronel,
queira.

o tenente

Regimento de infanteria n.·
o tenente,

Capitão da 7,11,compunhia,

ele

So-

4,

Josó 1\fl\1'il\. <ln

Silva.
Regimento de infanteria

n.s 8

Capitão da 5. a companhia, o tenente elo batr~lhão n. o 2
de caçadores da Rainha; Manuel .J oaquim Pereira da Silva.
Regimento de infanteria n.v 13
coronel, o major
. do batalhão de cueadores
>,

Tenente

Manuel Botelho Pimontel

n." fi

Sarmento.

2.' Companhia da administ;ttação militar
Q alferes, Alltonio
Maria Botelho <lnLacerda

Tenente,
Lobo.

Oommiaaões

Coronois de Infantaria, os tenentes 00)'011(\i8, em COlll111iHsão no ministcrio <lo reino, Boavl'lltm:t .JoK6 Vieir«, (' tnncnto
govcrnudor da pm'::L de 1~~lvm~,
.JOllO 'l'rayaHHOH Valdez, continuando nas commissõos em que se acham,

Prhnoiro

Direcção da. administração militar
offlcinl com g'1'a(llla(:;tO (lo teuente corou-I, o
official com gl'adnaç:io !ln lIl:V0J', Bl':líI (110Lima

primeiro
Soares.
Primeiro offlelnl eOIJJ g'raduar;;lO ,1(' major, o 1'H'g'1I11(10
offlcinl com gl'lt<luação de capitão, Ihlllii(o Autoulo (las 1'\,,ves Franco.
Segundo oflicinl, com g!'a(llln<:i'io dI' ('npitão, o nspirauto
com gl':Hlua<;:io de tenente, J O~(\ Lucin 10 da Maia 'tl yiçl'
AlIlLUH.
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1101' t}et'retos da mesma data:
eouformidado (la lei, o ('jrUl'gi11O 1111')]' <lo
n. () R, Albano .Josó <1(' Abmnhoaa ;
c o eapitão do infantorin, -Ioaqnim .J OKÚ <ln Hil\'lt Lopes ;
pelo hav('l'olll requerido o t('l'01U sido julgados incnpnzcs do
serviço nctivo pela junta militar do :-ia,nele.
U('formado,;,

11:1

l'üginwnto <lo c,wnllaria

Por derreto de a do

IlH'SIlIO

mez ;

Regimento de cavallarta n,· 8
C:wnlloiro !la ordem militm- de H. Belli o de Aviz, o capitão, Antonio Augu:-ito quintino do HA (1!Hnc.1l0.
1)01'

decrete de

lo!

tIo IIlt'SIlIO

IlU'Z:

Corpo de estado maior

1,\U'<t gOHlH'

as vantagem;

estuhelceida»

pelo

*

* unico

do

artIgo 1. () da carta <ll' Ir-i <lc lH (1(' in aio do 1HGG,uos tOl'mOH 110
2. o 110 artig'o 1H. o (la eru-tu de le-i 11(' ln de aln-il
do lB7í), O ('Hpiti'(o, }<'('l'lIan<1o <lo l\lHg:tlhii:e~ tl Mcuozcs,

por ter completado dez unuos do serviço eflcctivo uo referido posto.

3. o - Por determinação de Sua )lagcslade El-Rei:
Direcção geral da engenhería

Adjunto á :3,a secção, o capitão do corpo
maior, José .J ouquim de Castro,
Regimento de artilheria

do estado

n.v 1

Rogun<lOrl tououtos,
os fwgnndos tenentes de urtilherln,
JOflO Alvc:; Caruncho, João Maril\ (10 Ahneida Lima, Ant<l1lio rl'avarcs (la Hilv.t Uo<linho -Iunior, c Julio l\Ial'Ía da
Conceição Ferreira.
Regimento do urtilheria. n.· 2

~egtutdo:-; tt'lwnt('S, Ofl l'il'g-mH!os Íl'n<'l\tes de artilhcria,
.~o.é. Jllal'ia (le Oli\ ('ira SilUõ s, .Joaf(ltilll Antonio l\lartil\i"\
(a ~dva, Uuilll<'!'llH' (\\1'10
Dom, .fOHIll·1 cip Oliv(>im Duque, .10 '6 <lo B('il'('s .)ulliOl', 11'raltci~l'O de Sousa Pinto Cm'do~o l\[:\e]I:\(]o, lltonio .To,!" C\ úl1lil'o Fl'l'l'cira, Bellto .JoaijUllll d(' l'le:;(!ltitn, c 1). JO(', d· Almcida.
Regimento de urtilhcrill n.· 3

8pg"lInclol'! t .'11<I1f 's, t) "glllHlo, tt'lwn!<'t:l de l1.J'fillH'l'in,
Vl'aJwisco .J nllO Huu'j<lues COl'taz, Luiz Albedo J!Ollll'lll
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<ln, Ounha Côrte Real, .João Ho(lrigll('H Lo]!\';; d\' !\[<'Il<loll<;;l
e Matos, .JORÓ Maria Luiz <lo Almcidu, .Migul'l }':YHriHto <h'
Nasaretli

Duarte,

(' Hermenegildo

.JOH(: Gome;; .Iuuior.

Brigada de artilheria de montanha
fjegnnelo tenente, o segundo tenente de artilhorin,
ele Almeida. Cardoso.

.JORl·

Companhia n.v 1 de artilheria de guarnição
Segundo tenente, o Hegnn<lo tenente <l(' nrtillicriu,
Gonçalves Guimarães Sorodio.

.J OHl'

Companhia n.s 2 de artflhería de guarnição
Segundo tenente,
o segundo tenente de artilhcrin,
berto Julio de Brito e Cunha.

Al-

Companhia n,v 3 do arttlhería de guarnição
Segundo tenente,
o segundo tenente de urtilhcrin,
Maximiano Pi tta,

.JO:lO

Companhia n. o 4 de artilheria de guarnição
Segundo tenente,
o segundo tenente (1(·urti llu-rin, Alberto Carlos da Silveira,
Regimento de oavallaria n.v 4
Alferes graduado,
o! alferes gr:uluado do regimento de
cavallarin n, o li, Justo de Castro Bm'l'OHO,
•
Regimento de cavnllaría n.v 5

Alfcre« grn,(huulo;;, oa ~llfel'Ps gm<1lUtrloH, <10)'\'gillH'llto (1(,
cnvallariu, n." 1, lnneciros de Victor l\r:llllH'l, Antonio da
Luz Silvn Monteiro, c do regimento de cavall.u-in 11,11 ;>,
.José Levy da Silva Snturnino.
Alferes
cavallarin

Regimento do eavallaria n ." 8
graduado,
o alfl'l'cs gr:Hlwulo do regimento
n.? a, João Vieira ]>PHKoa de Oampos.

(h,

I

Arma de ínfanterta
Tenente coronel, o tenente coronel (lo 1'('gilll('1l10
fanteriu n.? 1:3, João .JOt:lÓ (la Maia o Vusconcellos.

(le in-

Batalhão n, o 2 do cnçadoros do. Rainha
TelH'ntc, o t!'lH'lltt· (10 hatalhlio d(· (,:l\'allol'l's 11,tl fI, .Joilo
Baptista elo Crllz('iro ~('i.·lI~,

Alf('l'c8 grn(llla(lo, o alf('I'('H g'1':l<luado do h:d:tlhao Ih' (':1ç:ulol'l'H 11,° ii, AntOllio Ang'lIslo AlIlH'Í<1a (' ~ih'a,
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Batalhão de caçadores n.' 4
0,apitão (la u. a companhia, o capitão (lo rogimouto
fantoria u. o 4, 'I'hcotonio Lopes de Macedo.

ele in-

Batalhão de caçadores n.s 5
Alferes graclua(loK, os alf('l'l~Kgrac1uH(los, do batalhão do
ea<;adorc:; n." o, .Joho Pedro Gome:> Ribeiro, ~ J~nton~o
Ignacio Marques da Costa, e o do regimento de infantaria
11. u 2, Francisco dos Santos Culludo.
Batalhão de caçadores n.O 6
do regimento de infnntcria
Luiz Maria da Concuiçao.

Tenente,

o tenente

11. o

Batalhão de caçadores n. ° 7
Capitão ela 5. a companhia,
o capitão do batalhão
çadores 11.0 4, Manuel Augusto elo Nascimento,

11,

de ca-

Batalhão do caçadores n.v 9
Mt~jor, o major do lmtalhão de cuçndorcs 11. o 4, Antonio
Luiz da Cunha.
Batalhão de caçadores n. o 11
Capitão da La companhia, o capitão <lobatalhão de caçadores n. o 7, Alfredo Augusto Ferreira Machado.
Regimento de infanteria n. o 2
Capitão ela 1.a companhia, O capitão do batalhão de caçadores n." 8, Julio Baptista.
· Capitão (la ;~.a compnn hia, O cnpitão do regimento de
l11f:mteria n. o S, :\IalllH' I .J ouquim l'l'reira (la Hilva,
TCllOllÍ<',
o tenente do batalhao rk- caçadores 11.
.J uno Antonio Banha.
Regimento de infanteria n.v
· Alferes gradna(Io, o ulfercs graduado
<lo regimento <lo
lllfunteria n. o 2, Fernnndo da COl'ita o Allm({tlel'qlLP.

ou,

õ

Regimento de infanteria n .• 7

Alfel'm;, o nltcl'cs <lo regimento
nando Augusto (10 Bettcncourt,

<te iufanteria n.°!l,

Fer-

Regimento de infanteria n. o 8

· Capit:IO (la,
lI1fantena

li."

f).a companhia,
o cnpitão (lo rcginu-nto (IP
11, Antonio Cactnno Pert'il'a.

Regimento de ínfantería n.s 11

· ~apit~o da 7.u compnnhin, o t'apitao (lo l'('gillll'Il!O (lo
Illfalltt'l'Ja n." 2, .Jo é Zl'l'crino :-;1'l'gio dI' :-;o 111m.
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Tenente, o tenente <10 hatalhão de eaçadorcs n. o G, Ezcqnicl Augusto <10 Vnscouccllos Mnssnuo.
Regimento de infanteria n.v 12
Cllpitfio da 2.11 compunhin, o capitão do regimento
fantcl'ia u.? 2, Josó Herculano <1('Horta Campos.

de in-

Regimento de ínfantería n.» 16
Alferes graduado,
o -nlfcrcs gl'H,tluntlo do regimento

de

infantcria n. ° 4, João Vaz Fcruundcs.
Regimento de íntantcrda

n.» 17

Alferes grfu1nad.o quartel mestre, o alferes grnduado
quartel mestre <lo regimento de infantoria n.? 0, João Hibeiro.
4.°_

Secrelaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção gml _1.& RCltarlitão
MEDALHA

m~"AçÃO

MILITAR

N," UHa

Mt,<1n 1h.n tlt

IU,'u ta

Regimento de artilheria n.s 1
Primeiro
sargento n, o 1 dI!. 7.11 bateria, Fraucisco da
Nnzurcth Vicirn - comportamento c, romplur ; etu substituiç:to <la medalha de cobre <ln mosmn classe qno lhe foi concedida pela ordem <lo exercito 11.() :H) do 1tW7.
Batalhão n.s 2 da caçadores da Rainha
Tenente, Alfredo Allgul'\to Ferreirn l\[adlfi!lo tmneuto C'o 'cm plur.
Regimento de infantaria n." 13
o;:lI'gPlltO 11." 71i ela 8.a eompnuliin,

Primeiro
<la Hilva PI'I'('ira
comportumcnto
SllbHtittti<;ào (b lIH'dallm (te l'oon' <Ia nu-suu;
foi concedida l'da 01'<1('111 <lo exercito II." 7

Viuirn

('ompor-

Antonio

1·.'('1I1}l11l1·;

('lll

clnsse (I!lU lhe
111' t '72.

Regimonto do artflherín n.O 2

Furriel 11.° ;~ lla t t.n ('Olllp,'\ Iltia, .It· unido ÂI'(,I\('io 1\[1'l\[lIrg':U'ido;
('al,o 11.11 12 <llL ().i1, Antonio (li Oliy('ira
- eOIIlI'0l'talJWllto c. 'cllIplar.
)1(':1.1';1

(I
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Regimento do cavallaria n." 8

Caho 11,° 47 (la 1," r-ompnnlrin, .Âlltollio
FrazllO - comporuuuento ('.·{~lllpJHl',

.l oaquim Crespo

Batalhão de caçadores n.v 6

Uabo graduado n.? lU\) (la (i.a companhia,
qucs- cnmportamcnto exemplar,

Antonio 1\ft\l,-

~egimento de infanteria n," 10

CnIJo gl'lulnndo n." Gil (la 1.a companhiu,
Santo:;_ comportmucnto exemplar.

Antonio

do,~

Regimento de infanteria n." 13

a

Segundo sargento n." 1 da 4. a companhia,
checo - comportamento exemplar.

Iguacio Pa-

Guarda municipal do Porto

~ol(lfido n, o 8:> <la 4. R companhia,
tamcnto

5.

Q-

II

.J o:;é )Inria _ compor.

C 111pll\)',

Secretaria d'eslado dos nego ies da gnerra- Directão geral-

í

,

a

Repartição

Declara-se que, por decreto ele H) de janeiro ultimo, foi
concedida ao tenente coronel do batalhão de caçadores n. 08,
J oaquim da Cunha Pinto, fi, rcnuuciu dn mercê de counucndador (la ordem militar (l{ ...TOSi'O Rpllhol' Jesus Cln-isto,
com fllW havia si<1o agraciH(lo por decreto de IOde nevemoro do anno próximo

6.

0_

passado.

Scrrclaria (restado dos negocio! da guerra - Direrção geral- t.a Rcpnl'ti~âo

Declara-se
qnc, no {li,,, 2:l (1(' jnuoiro ultimo, I!<' :1,jll'('sentaram u'o ·ta sccrctnriu .l'vstudo Of; alfi'l'!'K <1(' inf:u!ll'l'Í:t
sem pn:jllizo tIl' : ntiguiüa(k,
Antonio AllgnHto Gucl']'('il'o,
(' ,J osé .:\llll'i:t (la Palma, por terem rpgl'l'l:;,'atlo (10 ultr.uunr
onde con .lniram as sua conuui ::;()
os, 1'('10 que fieHlll n:l
anlla a {!llt' pl'rtC'llet'Ill eODl o }lo to (I\lC tlo '111.

7, o -Secrelaria

d'estada dos Ilcgorios da guerra _ Dil'er~ão g~r,ll- La nrp,ll'li~ão

~)e<"lal'a- (' fJlll' O alli·l't'fo! gr:ul\l:L<lo (lo l'('gillwnto
(l(' illf~1I1t(~rJ:l 11,0 14: .José J)lIul'tn l\l'ci,'[ Pinto, Ill'()lllo\'ido II n;tp
]lo;:;to !H'!a ol'(kll1 do ('_'(l'eito H.o 1 do ('01'1'('111<' :11111°, el'lt
p~'illll'il'o smb'cnto gl'.,d H lo c piro nlc a oHidll! do dito ,'('gllllCllto,
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Secretaria d'cstade dos ueqeeios da guma - Direcção !reral- 2.a Reparli~áo

Sua Mngcstadc EI-Hei, tendo prcscncinrlo com inteira,
satisfaçllO
a boa 01'(\('111, disciplin» o asse-io (las tropas de
mal' c terra qu(', sob o ccmnumdo
do general <lo divisão,
visconde de Sagros, concorrcrnm Ú revista rea1iKlula no dia
1-1:(k janeiro ultimo, cm honra (lo SuaH l\lagt'KtadeK
Cutholicns, assim nuuula participar uo referido gelleral, (lU\',
por sua parte, o fnrá e011Hta1'ao commandnntc
(la <li visão
de infantcria,
aOl; eomuuuulnutcs
dus hl'iga(las, conunnndantes (lo ('orpos, rliredor (lo real eo1h'gio militar, ofliciacs
e mais praças quu c01lKtitniralll :~ for<:a cm pnrndn.

!).o-Secrctaria

d'estado dos nrgocills da !Iuerla- Dir<'('~ão!11'ral- 2,a nl'parti~ão

Dcclnrn-se
que, por decreto do 2\1 (le <ll',wmln'o do nnno
proximo
pnssndo,
foi agmciaclo
com a medalha
de }lJ'HÍlL
pant tlistincção e premio concedido ao morito, philnnthropin
e gCllcrosid:ulc,
o soldado n." 1f> <la l1.a companhia
(lo 1'('gimento
de nrtilherin 11.° 2, Mnnucl da Cruz, cm uttenção
ao importuntc serviço hnll\:l1lital'io «ue Pl'I'"tou, COIU ri::;eo
do Villa, PlIl 1 do <lito llW>I, cOllseguiJl(lo salVai' doi:; tl'ipnlanh1s ele Ulll batel de pl'sca que sm;sohrúm na hahi:t rI'
Lagos.

10.°- Serrrtal'ia (restado dos IIrgocio~ da guel'ra-lJiler~ão

gml-

3.a Reparti~iio

:-lnn Magm;tndp
11~1-Hl·i lll:tll<la,
Clll l'(lIlfol'mi<l:H1p
com ()
disposto no ~ 1;.° <lo artigo ~I;." (lo dpt!l'<'Ío ('Oll\ f'oJ'(:a dI'
lei dp ~.J. elo <11'íI<'I11111'o
(lo 1~1i;1, <11'l'larar m:pirallto
a
('ia1 a praça ahai.'o 11l1'lll'iona(ln,
por SI' ;1('1Ia1' llIatl'il'tda(la
na lJt;oola (lo l','preito:

om-

PriJllpil'o

11.0-Swetana

Regimonto de infanteria n. o 9
s:tl'goll 0, .JOi'll! }"ilippe <la ('eHíI.

d'c,tado (los ncgoclOs da gucrra -- Dirc('~ãn gcral- 3.a nl'llarli~ã(l

Sua 1\TagPHtn 1(' 1.~l-B(·; malllla,
PIlI l'ollfill'llli(l:Hlp
('0111 (1
(lispoHto no ~ li." (lo artigo
21;." <lo (ll'l'l'l'Ío ('0111 !i)J'(:a (II'
]pi <l(' :! l (1\. d('hL'lllhl'o
<1(' 1 Kli:l, qn(' :\s pl'a(:as :lhai.·o Ilt('tl'
('ion:l!la~ tp1l1l:111l a gl'a<ll1:tI;'lO d(, ]>l'illl ,jl'Oi'i .':ll'gPldo" a l'i
1': llt(·" a ()f1il'Íap~, pOl' ~(' al'1I:tI'PllI 1.laII'Í(,\IladIlK Il:L (' ['01.1
do l'. ·cl't'ito.
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Regimento de artilheria n.v 1
Cabo, João de Moracs Cerqueira Lima.
Regimento de cavallaria n.s 2, lanceiros da Rainha
Soldado, José Leonidcs de Aragão Lamy.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha
~olclado, Antonio Ferreira de Carvalho.
Segundo

Batalhão de caçadores n.s 9
sargento, Arnaldo Ferrori de Gusmão.

~oldado,

Regimento de infanteria n.v 12
José Joaquim Pereira.

~oldado,

Regimento de infanteria n.O14
.João Diogo Cabral Mascarenhas.

Soldado,

Regimento de infanteria n,v 16
João Bcttencourt
Baptista.

12.o - Direcção da administração militar -1. a Rcparti~áo
Pestes e lCllcimentos com que íícaram os oíllciaes (' o ellllll'('gêldo ahal\0 mencionados, a quem ultimamente foram qualiâeadas as reformas que lhes haviam sido cunleridas:
Primeiro

official,

4r)H~OOO róis meusaes,

C011l

gr:Hlua~ão

de major

e soldo de

() Hl'g'ulldo offieinl com g'mdwH;ão rle

capitão da direcção <la ll<lminiHtra<;ão militar, Francisco .Manuel d'Eça Pigueirô <la Gama Lobo, reformado pela ordem
do exercito n, <I ~~ de' ~7 !l" ago~t() (lo anuo proximo passado.
Major, Com o soldo (l(~4;)·)000 réis mcnsacs, () capitão
do batalhão de caçadores li." 11, l\Iantwl <la 1\lota, reforlllado lwla ordem (lo e: ercit» 1\.<1 1 <1(' 10 (II' jmu-iro ultimo,
1 M:~jor, com
() soldo (h- 4~)·)()()() réis 11I(,1\8al';'\, () cnpitão
bntalhao do caça(lol'!'1'\ 11." :1, .1()~Ú Ti('olan
l'creirn de
ornes, reformado pela llH'811H1 ordem.

11

J.

13. o -Dimçáo

da administração militar _ 2.:1 Repartição

Para e."(·('u<;ão da dispoHi<;ao H.II ,ln ordem do exercito
n," 18 de :W (1(' nlll'il <lI' 1 71, dvclum-sc (pie o preço por

aO
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<Jue saiu cada ra~ão ele forragem fornecida pela padaria militar de Lisboa, no trimestre findo em iH (le dezembro de
1881, foi de :321,29-1: 1'6::;, sendo o grão a 20\),-1:71 róis e
a palha a 111,823 róis.
Igualmente se <toclam que o preço por quo saiu eada ra~~ãode pilo na mesma padaria,

o em igual trimestre,

foi de

41,20 róis.
14. o

-

COJlccdilhHí llor motho dc moles tia aos oOitiacs

Licenças

abaixo meneleuados :

Em RcssitO de 21 de dezembro

do anno proximo

pas-

sado:
Companhia n.s 2 de artdlherta de guarnição
Alferes nlunmo, Ruulíno do Sousa Cabral, noventa dius
para se tratar.

Em sesi:!ão ele 5 de janeiro ultimo:
Regimento de cavallaría n.s 1, Ianceíros do Viotor Manuel
Tenente coronel, Manuel I)ias Hochu, sosscut» dias para
se tratar convenientemcnte
cm ares putrios.
Regimento de oavallaría 11." 6
da Silva, scssontn dias pam Ele

Coronel, José Rodrigues
tratar.
Batalhão

Major, Antonio
tratar.

Luiz

de caçadores

n." 4

da Cunha, sessontn

Regimento do infanterta n.v 10
Capitão, Luiz Pinto <1(, l\IeKquita Carvalho,
para se tratar em nres patrios.

dias para

80

trinta dias

Regimento de infanteria n.v 16
Alfol'('H graduado, ~lalltwl Vulcntiniuno UÓlTpja !la, Hil·
va, scsscntu diaH para continuar () seu tratamento.
Regimonto de infanteria

n.v 11

1\T:\jor, Áutonio (1:11'(0:-; :-;:mlillha, sesscutn dias pam ;;('
tratar convenientcrueute
('.11111I111(:uH:a <lI! ares.
Oomrntesôea

'I'oncnte

de cuvalluriu, l\lig-Ill'1 l\laria de Arnujo o CIldias pura se tratar elll arei:! patrios.

nha, cincoenta
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Alfl'l'eK do infautcriu,

Jouquim

José Xavier

Henriques,

cincoenta dias pam se tratar,

1 :), 0_ Lieeuças reqlstadas
tiouados:

runredidas

aos oülclacs abaho

Estado maior de artilheria
Capitão, Joaquim Carlos Paiva de Andradn,
~flO por seis mczcs.

Alferes,

JIICIl-

pl'ol'oga-

Regimento de cavallaríu n.v (3
José Matlicus Lap« Valente, trinta dias.
Regimento de cavallaria n.s 8

Tenente ajudante, Filippe l\Inlaquias de Lemos, trinta
dias,
,Alfl'l't'H, AI rec10 Ih-andão Cd) de Castro Fcrrcri, setenta
dias, para gosiu- fóru do reino,
Batalhão de caçadores n,v 9

Tenente, Antonio Luiz 'I'eixcira Machado, quatro mczes.
Alferm;, Abel Augusto
trinta dias.

Nogueira

Soares, prorogação

Regimento de infanteria
Alferes graduado, Cnndido Augusto
gação por trinta dias.

. 'l'cllcntc,

dias.

n.s

por

õ

de Almeida,

Regimento de infanteria n,O 12
Bento Ho<lrigue::; Gondim, prorogaçao

Regimento de infanteria n,> 17
Alferes graduado, José ~[al'ia Gauso de Almeida

proro-

por vinte

Junior,

quarcnta dias.
1U.
Foram ('OIlIiI'IIl:lllas as liI'l'llras 1'('!Jishulas 1(11(' os ('OIllIlI:I1111allles lia L a, 2. a, (' 1,'1 dh isões militares ronrederam aos olllciaes
abaixo 1III'IH'iollados:
<l ~

Regimento de cavallartn 11," 2, Innceíros da Rainha
, Alfcl'ei! gl'adll:l(lo, .Ioaquim AUg'1I uo Fel'1'l'ira Dias, tl'iuta
dias.
Regimento de cavallaría n.s 3
Alfcrel:! graduado, Joao Rodrigues Uhavcs,

doze dias.
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Regimento de infanteria n.v 14

Alferes, J 086 Augusto Ferraz, prorogação por trinta
dias.
Alferes graduado, Adelino Augusto de Mngnlhãcs, trinta
dias,
Regimento de infanteria n.v 15

Alferes, Francisco Gonçalves Velhinho, trinta dias.
Antonio MorÜ6 de Pontes Pereira de lJfello.
Está conforUlc.=O
Mello.

director gcral, D, Antollio Jo.~6 di'

EDIÇÃO DO JORNAL- O EXERCITO PORTUGUEZ
O

N. 5
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
28 DE FEVEREIRO DE 1882

ORDEM DO EXERCITO
Pnblica-so

no (,x(~l'eito o ~('gnint(':
1."

J)t'nt'tos

S~crelaria d'estadu tios negocios tia guerra-Direcção
.'l:end~ por portaria

d«

n

g('ral- La nepal'li~iio

<lo corrente mcz , expedida

pelo

lmmstCl'lO elos negocíos (la nuu-iuha c ultramar, sido 110meado conductor auxiliar das obras publicas da província
de Angola, o primeiro sargento do regimento ele infanteria n. o 7, J aeinto Gonçalves Guerreiro Chaves: hei por
bem promoveI-o ao posto de alferes, ticando pertencendo
a.o exercito de Portugal sem prejuízo das praças mais an. tigas da sua cla::;se e arma, nos termos do decreto de 2;}
de dezembro de 1880. Outrosím sou servido ordenar (lue
esta minha soberana resolução tique nnlla e de nenhum
cffeito se o agraciado, por qualquer motivo, deixar de seguir viagem para o seu d('~tino ou rle servir 110 ultramar
o tempo marcado na lei.
O pI'csidcnte do conselho <luministros, minixtro (l seeretario d'estado (los negocio« da fazenda, ('ll('aJ']'<,;.{:\(lo interi
namonto <los (la guerrn, assim o teuhn ontoudido e f:t~~tt
executar. Paço, em 22 de fevereiro de 1 HR:? ltEI. -=. AIItoni« Afro'if/ dr' FOl/tr'" J )N/'i/'((

rlt· Ahl1().

SeCt"I;ltia ,I'('sladll ,los nraorios tia anma -Ilirt'cçáo !lcr;ll- [." 1I('ll:lrlição

lIpi POl' !JP]1l (VOIl(,I':\l' (h, yogal (lo tribunal !o\I1JlPl'i()J' (h~
guerra e lllHrillha o "(,11<'1,:\1 (h, ln'icr:ula,
Joaqnim
,Io"i' (ln
"1
CM'
M
:"'5] va astcll., Br:\l\('o, H fim ct(, SPt" ('Ollv('ui('ntPlllPllÜ'emprl'gaclo.
O pre::;idcntc do conselho de ministros,
tario (l'c'i'lt:Hlo (lor.;lll'g-nt'in:- tia filz"!l(la,

ministro

I: secre-

Cllt':lI"I'l'gu(lll

int('-
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rinnmento dos (la gll('1'I':t, c o ministro (' secretario d'cstado dos negocies da marinha e ultnnnm-, assim o tcnluun
entendido c f:t~am executar.
Paço, cm 1 de fevereiro de

18H2.,-=HEI.=Ailfai~iv 111w';" de
José de Melia Gouveia,

de..J11t:llo-

Plmtt:1J Pereira

Secretaria t1'est.1do dos lIIl!Iocieg da ,lItrta - titecçio gerV- i.' RepartiçãO
1101lWlll' picador
(lo exercito, <lI' n." classe,
o 1'I'g'illlvnt() dI' envnllm-in 11.(\ 1, lnncciros <lI' Vidor
Mnuuel, )Iam Ill·('en(·hil1l<'llto d,· ncntur exi tonto 110 ]'('8pr-ctivo qundro, II furriel
fill(' (i,i do ]'('gilll('llfo
(1(' cnvullnria li." ~, lnucciros (la Bainha,
~atll1'llillO Bastos, <k\;damente habilitado,
1I0:-i t(,l'IIIOf; (los artigo:!
~.o o ,1." (lo rvgulallH'nto
<1(' 1;~ (h, outubro de 1St;:!.
() presidente <lo conselho de ministros, ministro e seuretario rl'esuulo <los !lt'g'()l'iof; da fnzeudn, ('m'alT('ga<lo
interinnmeute <los da gn('lTa, assim o tenha entendido (' fac::\

Hei por bem

pam

xccutar.

Paço,

em 1:)

<1(\

fevereiro de 1HH2.-

Anioniu AfI/l·ill dI! Fl!lltl'.~ PI'I'/'lm

2,

H

-)101' 411'1'1'1'10114 I .10

u-u«

di!

REI. =

IU'I\scull' IIU'Z:

2.· Divisão militar

Connunudnutc interino, o gCIll'1':II d(' lll'ig:llb,
.José <la ~ika Ca,o;tl'lIo lh-mco.
Por delTelo .Ie

!)

do

.loaquim

IJI.,SUIO IIU'~:

Commissôes

Cav:tllciro da ol'(lem 1IIilital' (1(' K. B('l1to <1<1.J\viz, () ('apitão <1(' al'tilh ria ('m commlil,: o 110 mini, h'rio da olll'as
publica:;, C'Oll1111Cl't'io (' industria, .10ao '\'POllllll'I'1l0 dI'. acc<lo Lacerda.
}Ior

dNTl'lo .Iela

do mcsmu

III('Z :

Companhia. n." 1 do o.rtilherio. do gunrniQi~o

Uapitilo, O primeiro tt'n'nü do
ria, .JOfiÓ g(lu:mlo Ll'itao .Tulliol'.
1'01' dCt'retos dl\ 22

110 IIIt'sllW

l'

t do 1l1',iOI' dI' :!I·tilllP-

1111'1,:

Esta.do maior general

(h· hl'iga<Lt, () ('OI'())I ,I (lo regimento
1H, Lili? Hlltino UhllV<'s.

OCIH'I'lII

ril1!n:'

de inli\nÍl-
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Tem uí«,

I)

Coronel,

o

Batalhão de engenharia
alícres, Antonio
'I'eixeirn, .ludice <la Co~ta,
Arma de cavaüaríe,
('01'011('1 (lo rp~iJllento

de cnvnllaria

t(,IH'I1ÍP

Annclvto

11.1) ~,

a

•

(la,

Hi]":l P(·Il'ijf

O,

Regimento de cavallnríu n.v 2, 1 neoiros da Rainha

Major, n
(lu 'iroíf"

('Apit:to

!lI' cuvnllurin,

A utonio

..\hr:l1IclH'!-\ de

Regimento de cavallarta n.s 8

ao

('Il1'OIl 01, I) major
l'Pgillleuto
u." ~), AIe,'aJHh'(' )Jal1uel lIa V('i~a,
'1'1'l1('l1t('

de cnvullnria

Arma de infanteria
coronol,
o mnjor 110 1'('gillH'llto
11,0 l x, ~illlào Ign:wio d" Cnrvulho,

(1<' infantoria

Tl'lll'l1flo

n.» 11

Batn.lhfi.o do oaçadoroa

Capitii.o

I,"

(ln

Silva.

nhiu,

('01111"

o teu nto,

.José <lOllll'l! ela

Regimento do infantoria n," 9

Ali' rcs o alfl'l'!'1'i gl'a II 11, 110 (lo bntalhào
IIOl'p.1! du liuinhn, 1'~ug('lli() ('UJlllíllo .. avier.

H,O

~

(II'

1':1<;:\-

r

Regimonto do infn.nteria n , 11
() ali' re , .11111111'1 II • '{I P('!'(lil'II,
II

1'1'IH.mh',

Regimento de infantoria n," 17
o 11'11<'111(', Josú

<ln. 1.~ -ompnnhiu,

('apiti\o
:-\ilva,

Regimento d infn.ntol'i
'1111' our mel (ln I'
7, .JO~(1) .TO"t'l (I" i lmoid:

{'Ol'OlIl
li,"

l'apitllo

'eo J\I1"'II!ifo

~

(lo

,'n

III'

j'('h';IIIP1l10

IlIlI

,li ('(

tI'

da

!l.. illflllltl'l'ia

I, o tun

,~r:l.il)l', ()
!')'HIWi

Inriu

illfillltl'l'ia

II,

II,"

I,

Commissõcs

rI'
('~H:II!'

l'OI'Ollto!

I~O !lUlU tl'ri"

E l'l'Ila~l(l()

lll'

1':l\·:t1lal'in,

O lIlaj

li'

('III ('OlllllliSt-l:to

,ln' olll'
pllhli 'n, l'Ollllll('rt'in I' illdllsll'ia,
.'( i.-as
Brilo B,'tll'IIC(llU'!,
('olllillllllllllo
11:1

l'Ollllll!Si'\:tO <'III

?Ia.l0l· (II'
t('l'll), tlo" U
('Vlltlllll mdn

(11'

([lI('

('

l\ 'IIH,

,

,lllll\l'i., () 13pitao
'0('1
(' trnngciro
('a,

1m ('ODUni

,O

lU

.'0
lU

,

cm rOl11ll1i ~H(l !lO 111111'''I) D \111(\ () dI'
l(ll'fi ,
, (II ,
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MajoreH de infanteria, os capitães em commissão no ministerio das obras publicas,
commcrcio e industria, Manuel Bernardo
Pereira
de Chaby,
e Antonio Alexandre
Travassos de Arnedo, continuando na commissão cm que
se acham.
Tenente de infanteria, o alferes em commissão na guarda municipal de Lisboa, Sebastião Rodrigues Formoziuho,
continuando na mesma commissão.
Graduado
no posto de tenente coronel de iufantcria, o
major graduado cm commissão no ministerio dos negocies
eHtrnngpiroK, visconde de S. 'I'orquato,
em conformidade
com ali disposiçõca <10 ~ LOdo artigo (j5. o do plano (lc
reforma nn orgunisação do exercito, approvudo pO!' curta
de lei de :J:3 de junho de lHG-!, continuando na connuissào
cm que sp acha.

Por Ilecreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o general de brigada, Joaquim Maria da Rosa e Sonsa, pelo haver rcquorido
e ter sirlo julgado incapaz do serviço activo pela junta militar do snude, devendo para a clussificação da reforma HeI'
considerado major de 4 de março de 18:>0, tenente coronel do :J6 de janeiro de 1858, coronel de 8 de fevereiro de
18Gl, general de brigada, de 2G de janeiro de 1870 c general <1(' (liviliflo de 1 do corrente ]llez, por lhe aproveitarem ati dilll'0Hi<;ões do artigo 2.° da carta de lei de 17 de
julho ele 1855.

:3. 0-1'01' tlelt'rminação do Sua Magcstatlo EI-llei:
5.' Divisão militar
Archiviatn, () archivista do corpo do estado maior, Francisco de Mato» Sociro de A vellar Salgado.
Estado maior da artilharia
de nrtilherin
de Audrnde.

Capit:LO, () eapitão do regimento
Silvestre

.

n." ;~, Jo é

Regimento de o.rtilharia n.:' 1
Capitno da !1.:L bateria, o (~apitã() (lo estado muior (h,

111'-

tilln-rin, .1ma'· Mnthin» Nunes.
,'!'glllHloH tl·)II'IIÜ·t1, OH liPglll)(lOH tcueutr-s, tio )'l'gill)(')lto
de nrtillu-ri« n." ~, .JIl,'c'~ Antonio J.'l'l'!'l·il':l ~Iatlnil, .10 (,. (le
Beires Junior, c 1>.• JO~l' (ll' AllIlI,ida i (lo l'q~illll'lltodI' ar
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tilhcria n. o 3, Francisco Julio Henrique!' Cortcz, e Luiz AIhorto Homem da Cunha Côrte Real; da brigada de artilheria de montanha, Bento Adelino da Silveira Forte Ga·
to; e da companhia n. o 4 de artilheria de guarnição, AI.
berto Carlos ela Silveira.

ao

Regimento de artilheria n.v 2
:::legundo tenente, o segundo tenente da companhia n.? 2
artilharia de guarnição, Alberto Julio de Brito e Cunha.

Regimento de artilheria n.s 3
<_;apit.àoda 2.:\ bateria, o capitão (la companliia n.? 1 do
nrtilhcrio de guarnição, Firmino Maria Antunes elo Valle.
l::legnneloHtenente H os sceundos tenentes elo regimento
1
'11'
'o
,
(,e arti l.ena u. o 2, Guilherme Carlos Oom, e Frnnciseo de
~ous~ Pinto Cardoso Machado; da companhia n. ():3 de artIl~el'la .de guarnição, João Maximininno Pita; e da arma de
artllherIa, Pedro Prancisco Xavier de Brito.
Brigada de artilheria de montanha
Seg~do. tenente, o segundo tenente ela companhia 11.0 1
de ~rtIlherla de guarnição, J osé Gonçalves
uimurãcs Serodio.

a

Arma de oavallaria
.Major, o major do regimento do cavallaria n." 2, lancciros da Raiuha, .José Raymundo da Palma V clho.
Regimento de oavallaria n." 4
Co.ro1101,o coronel do regimento de cavnlluriu 11." (i, JORú
1\odngues da Silva.
:>

Regimento de oavallarta n ," 6
.~oronel,
1eIJao.

o coronel rlc cuvallnriu,

Anncleto

ela Silva Pe-

Batalhão n,s 2 do oaçadorea da Rainha
.Alferes gr:uluado, o ul fere gru,clnatlo do balnlhilO (h· cn~adol'cl'! n, o 1, Carlos Augusto Simões.
Batalhão do onçadorea

D."

e

Cn,pitao ell\ f>.IL companhia, o capitao (lo hntallli'io de cnçndorc!:! n." 11, AlfI'pdo Aueusto Fcrr(·il'a. 1\fneh:\llo.
Batalhão de oaçadores n." 8

('apil1\o (la 7.,l ('olllpallllia, o I'apitao (lo I'l'gimclIto t!e illfalllcria Jl," 17, .Jo'Hillilll E,tu:U'<!o 1'1'1'\'ira ,t\' Jt;~a (te Chauy.
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Batalhão de caçadores n.v 10

Alteres, o alferes do regimento de iufantcria
berto Fernando Peixoto da Ounh:L

1l.Q

17, Al-

Regimento de infanteri~ n.v 1

Alferes, o alferes do batalhão
gusto Annibal de Freitas.

de caçadores

n, () 10,

Au-

Regimento de infanteria n.v 2

Capitão da La companhia,

o capitão da G.a, Alexandre

JOR6 Ferraz.

Cnpitão da G.a companhia,
ptista.

o capitão

Regimento de infanteria

da La, Julio Ban,> õ

Alferes graduado, o alferes graduado (lo rcgiJpentn
infantcria n." 7, Albano Xavier Í"lahiT)o.

(k

Regimento de infantoria n ,v 7

Tenente coronel, o tenente COJ'Olwl <10 regimento <I\! infantoria n. o 11, Bernardo Celcstil~{) !la Costa Pimentcl.
Regimento de ip.fanteria n.v 8
Capitão da (La companhia, o c:ljlitàe <lo batalhão
)allorci'l n. o 4, Thcotoniq J';OJ>Cil dl) Nllt'edo.

de cn-

Regimento do infantcria n.o 11
Tenente coronel, o tenente coronel d(' infanterin, .J 0:10
.Josó (ln, Mailt c Vaacouccllos.
CapitíIo <ln a. ii cOll1panhia! o cflpit:lO (lo rcg-iIlH'1l1n lte
infantcria n." H, l\1igud l\f,u'ia Ilc]'111l'IWniI1lo da Vl·iga.
Alferes, o aJf(~r('Kdo lmtalhrw do t'a<.'ll(lo)·('~11." H, Autonio Ignacio de Snldanhn 1\Tal'l·('('a.
Regimento do ínfantoría n.v 12

Alferes, () nlf<']'('H (lo r('gilll<'llto (1(· infnntcrin
Francisco .Ioaquim (Ir- ()l'npwi"n .Iunior.

11. ti

1.1,

Regimento de infallteria n,v 14

Alícrcs, o alfcre« do }'('gillH'llto do iufanh'l'in n. I:!,
Franciaeo (1onH'HFat·o.
Alfl'J'(,:'! gra(ln:ulo, n :t!fOl'eH g'1':HhuHln (lo ,·pgill]('pio (\I>
illfantl'ria 11.0 f), Candido
ng'lUIlo <1(' ~\lllIlli(la.
f)

Rog'imonto

(lo infnntoria n. o 17

Alft!l'eíl, () <111'1')'('1'\ do I'llgillleJlt()
gll~t() Artlllu' .JayllH' dn :4il":l.

<11'

iufhllü'l'ia

11." 1/ Ali
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Castello de S. João da Foz
o mujor reformado, Manuel Antonio Bar-

Secretaria d'e ·tado dos negocio~da guerril- Dircc~ãogcral- VI RCI,artiçáo
l!v.IED.ALEtA

HELAÇÀO

l!v.I:IL:ITAR

• T.o lili4

M<'<lulhn (](' ('obre

Regimento de cavallaria n.v ó
Cabo n." :2:! da ü.:l companhia, Manuel Antonio
go - eomportnmcnto
exemplar.

Galle-

Batalhão de oaçadores n. o 3

Cubo graclulHlo u." K~ (la 8.a companhia,
co Balthll7.arcomportumcnto exemplar.

José Francis-

Batalhão do caçadores n.v 4:
Caho g'l'a(lnaelo n." 7;) (la I." cornpuuhia, JOHé JOtlOCOlllportamento
exemplar.
Batalhão do oaçadores n." 10
\Hi (la f). a companhia, Agostinho
compo1'lallll:uto «xciuplnr.
FUI'I'il'l

li.o

Pereira

-

Batalhão de caçadoroa n.« 11
gl':ull1:lelo 11." 'iO (la ;).n crllllpallhia,
.Iosé Bott'llt()~
comportamento
cxemplm-.
(;:1),0

Regimento de infanteria n.v
Cabo 11." 11;) ela :l.a compuuhia, :-lPI'afim

portumcnto

Õ

Pereira

<'OUl-

exemplar.
Regimento do infanteria n." 12

('nho gra(ln«elo u. H da ti. i\ corn panhin, Afl'OIlHO el{' AIbuqucrquc - comporüuncnto cxcmplur.

j

Regimento de infanteria n.v 18
1<"~l'l'i('1 u. o (i!l da :l.a compnnhia,
~1:llIll('1 Pinto C:U'<loHo
ollhnho - comportam 'nt) (' '('111)11111'.
1," Cpmp nhin da. dministr

(':lbo 11.u
to ' ('1Il plm'.

~~, ...

lallll"I.Jncinto

çao militfl.r

(lo Amaml

('Olllpõdllllll'll-

·10
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2." Companhia da administração militar

Cabo n.? 148, José FCl'l'<tz-COmportlUllCllto
HELAÇÃO

exemplar,

N." GG5

Batalhão da enganharia

Cabo graduado H.O 138 <la 2." companhia,
Conto
comportamento e" 'em plar.

João <laCosta

Regimento de artilheria n.s 3
11.(1 2 (la 1.illmtoria,
Antonio (lu l\kllo
.J uuior ; cabo conductor gt':Hlu:tllo 11.° 1 (l:t :1. a, .J OilO Fal'i111m; c soldnrlo conduetor u. o üO (la!l. a, A ntonio (1argallo-

SoglllHlo f';tl'gl'llto

comportamento

exemplar.
Brigada de artilheria de montanha

Hegnn<1o Kal'gento n. o 2 da 2. a bateria, João Augusto Leitão -

comportamento

exemplar.

Regimento de cavallaría n,v 3
l>Hrg'pnto1l.0 1 (la ~." compnuhin, Vietoriuo

Au.
<la Silva Ha!Pllut; l' ;;('gH1Hlo HHl'gclltO n. o ;) da .1. a,
Miguel Falcão da ama Pombeiro -eompol't:\1lH'nto
vxcmplar.
Primeiro

gUHto

a

Batalhão de caçadores

n." 7

S('~.;-tlll(l()H Harg('lltoH, n, o 1·1 (ln 2.11 conrpuuliin, .lo,,{, Paulo
Gomes, e H.O (j <la B. a, .JOHÔBento Val!i l\Iol,('iI'H - cOIIII'0rtamento

exemplar.
Batalhão

UO caçadores n."

I)

Soldado :ti'1)1ir:tntl' n offi('ial 11.° 41 da 2.11 companhia,
Adriano Ahitio de Sá - comportamento exemplar.

Guarda munícípal do Lisboa

Sold:Hlo

n." 4D (la :t.t compnnhin

(jp

cuvallarin,

Fnrtu-

nato Pinto

comportamento
l', 'em plnr.
(inho II." fi:1 da r)," ('OIlIl"lllhin, .Iu tiniuuo Va ('O; 01d:u[os, li," l:Hi da I,", .Antonio (hliall,
u." !J\J da :!.', Vi

tal

.JOtil,) ('

(la I.",

li."

iii,

.José

Cahl:~tl,

li."

7fi,

~l:IITOg
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Murtins, e n.? 150, Thcodoro de Andrade,
teria - comportamento
exemplar.

a

11
todos de iuíun-

Guarda municipal do Porto
Cabo n.? I!) <h :3,<1corupanhia, João Exposto;
c soldados, n.? 4: da H,", Manuel .Iosé, c n." 130 da 4:\ Francisco José, todos de infuutcria-e- comportamento
exemplar.

5, o - Secretaria d'estado dos negocios da guerra- Direc~ão geral- t. a Reparti~ão
J )et"lara-Hc que o primeiro sargento, Antonio Vieira (la
Kilva Pereira,
agraciado com a medalha (1<: pratn, (la l'la:-;·,
RI' (le comportamento
cxompliu-, pelu ordem (lo PXCITito
11," ~ (lo corrente
uuno, pertence nctualmcutc ao uatalhi'lo
de caçadores n. o 7,
G, 0_ Secreuria d'etado do negocio' da guerra - Direcção geral- L a Rrparti~jio
Declara-ao
que o alferes
altunuo do l'llgi11lcnto de adilheriu 11," 1, promovido
a eguudo tenente para a nrmu de
nrtilhcriu pela ordem do exercito 11," 1 do eOn'('IÜ(' anuo,
eluuuu-sc J osé Rodrigues Lop 's de Mendonça e Mattos.

II'c~talloIlosnrgocios da gumil-DirPr~ão

7,"-Smclaria

grral- 2,:1 nrparti~;lo

, Hlla 1Iagl st:l!lc
1'~I-Hl'j nuuidn doclnrnr :t~pil'alltu a ollicial, pOl' tH' achar cOlllJH'eltendido nus di po i~(i(IIi d:ul curtus
de lei de 17 (l(! novembro de 18·11 I: f) do ubril de 1~ Ir,
l

o H~I<1:ulo n." ,71H de ,lIlat~'i~ula e ,DI (la :3,1' compunhiu II/'
regimento
ele lllf:mtcnn n,) 2, Gutlhel'mc
11(, UalllpoK (l011zaga.

K,()- I h'dam-, l':
I,o Que o fClI('lüe (luartl'l me trc <lo hatalhuo
dll (':H,;tIlol'ps n," ,', .Tol"léAntonio
(lo outo, Iksif\tiu (!:t lie"I1<;<I
1'I'gi fa(la que lhe havia
ido cOllce(lida pela o!'(lelll do ('XPl'('ito li," ,I~) (1, ;31 ,le (lczcl11hl'o ultimo.
i,l) Que o a!ftll'('S alulIlllo, Haulillo <1(\ Kowm Calmtl, a
1[111'111 p(')a Ol'llt'lll
do I' ·('I'cito !l,O ~ ,1'e..t(> anilo fOl'alll :lI'hill'tuJo lIo\'('nla dia Ih\ li(,(,11 'a pl'l:I junta militar (1(' 81111ti , P 'I'(I'IIC() no 1'( gilll 11tO (J .ll,tilhcl'ill 11,° 1 l' IUlO {l ('0111p:mllia 11,0 :! <11' :tl'tillll I'ill tle '1l11I'llj(,; o,
:}, o Ou'
I) ai pr'
(lo l'c"imeTl!o (1\, inliultcl'in li," I fI,
I'
,
I">
'l'l\lll'l,I'O
(Ioll~l\h
I'. V Ihi11IIO, '(' llpl'\' l'nt(lll l'l\1'll
o 8\'1'I
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viço no <lia 11 <lo presente mez, (l\'fli~ltill(lo <lo resto du liecnça registada <lHe lhe havia sido eoncedidr, pela ordem
elo exercito n." :2 <1' osto nl1110,

0.° - Licenças eencedidas )101' motivo ,1(' molestia
CIIIIH'('!Jlldo aliai (I menelenados :
Em sessão ele 1\)

janeiro

(lI'

Regimento

Capitão,
tratar.

(1rl'gorjo

aos onil'ial's

ultimo:

do íníantcría n.v 11
.Iurdim, trinta dias

(1OJ'J'l'j:t

Em sC'ssiLo(!P H do

1Il'('H('IÜe

Regimento

mcz :
Antonio

de caVallal'llt

Pinheiro,

11,"

do oaçndorcs

Capita~o, Diogo IJpllJ'i(!lH H
dias para se trata!',

cliaK pam

<'III IU'('H

Em H!'HHãod(' 11 elo

Bncellnr,

se 's<'llta

do infanteriA. n.s 10

Estn.do maíon do on unharia
coronel, 'l'hOlIl:\8 dI'
'1ui11o (1<0
HI' 11'1\L:\I'

!julIl'l'lIta

n.s 1

Alferes, Unilhcl'Illc .An1!,'llHlo Pin'" Videira,
cinco (lias pam R(' trntnr.

1'CIl("ÜI'

,

da Hoeha Portugal,

I

Regimento

quarenta

4

Alfcrca gr:Hlnado, .J()~1lAllgllHtq Om:jnn Halllo
di:1K para HI' trntnr.
Alferes g'l':u[nn<1o, Antonio L(·it(· ([(' Barhosa
trintn (lias pam se trata!'.
Batalhão

para se

do arttlheria n,v 1

I4cgun<1o tenente, Joaquim
dia8 pato:. se tratar.
Regimonto

flnldo

IIll'KIIIO

KOll,

QU:\I'l'lltl\

a,

(I

111('11:

de ínfuntertn n, o O
!<:(IIl,lI'do ..'al't'i, 0, S('S, ontu dia!> pam

t'

1'11la

,

Regimento

'}'('II1'11(O,
:t trat:II" l',

"

coutituuu-
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Em sessâo de 1() elo mesmo ruez :
Direcção da administração mflítar
Primeiro officinl com graduaçào
de major,
José do Amaral, sessenta dias para. se tratar.

'I'heotonio

Licenças reuistndas ('oJl('l'didns aos offidaes ;.!labo mm-

10.6' -

!'iouallos:
Regimento de oavnllarta n.v 6
AlfcI"CH, .1m".'~Mathcllfl Lapa Valente, prorogaç':lo

por

dias.

H('RSI'lIta

Regimento de
Tenente ajlHlante, Filippe
ga~ào por sessenta dias,

J

vallaria n.v 8
Iuluquias ele Lemos,

pl'oro~

Batalhão do cuçadcrcs n. u 7

Capitao, Luiz Augusto de Ocrqueiru,
trinta

prorognçuo por

dias,

Batalhão de caçador-es n." 8
Tenente,
José 'I'homás Pires Correia <lo Azevc<lo,
rogal)ào por noventa dias.
Regimento
Alferes,

.To,;(', Antonio
Regimento

('apl'lI:\O, .J o {.• J oaquiui

pro~

de infanteria n.v 5
Dominguc», trillta dins,
de infanteria n." 11S
,Il' Sou a .J unioi-, noventa

(lia::;.

11,"- Foram rnnfirmadas as lirenras rl'uisl:ulas qUI' os l'omm:lIltlall'
lt's da 1.:" 2. a C P dh isul's militares rnnreücram aos ufliriaes

aliai o menriunades :
Regimento do cavallaria n," 2, Ianooíros da Rainha
AI!',I' 'S gm(lll:ulo, Joaquim Augll~to Fcrrcirn Diu», trintIl dius,
Regimonto do cavallnria n.v 4
Altvl'c.' gl':lIlllarlo, Roz '11(10 (k ,ALI"u Barbosa Hacellur,
Ilo\'('nta

(lia •

Alfl'I'l",

Regimento do ollvallario. n,· IS
Lop'
,II' ~l l1l1u)I(;a, oito dias.

.JOólo E(luar(lo

B talhuo de c 9 dores n."
'j\'1I1'lIh'

I·

( la •

, ('lllHlidll

1'n n.

clp

a

(Hivl'Í!';t

V:dl'llt:a,

.1<')1;
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Regimento do ínfuntería n. 12
fi

Alferes, Albano Mendes da Fonseca, trinta dias.
Regimento de infantaria n.v 14
Alferes graduado, Adclino Augusto de ]\{agalh:tes, trinta
dias.
Alferes graduado, Ro(lrigo Teixeira Alves Martins, trinta
dias,

Está conforme,
Mello.

=()

director geral, D. Antonio José de

EDIÇÃO DO JORNAL-O

EXERCITO

PORTUGUEZ

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
14 DE ~lAR('O DE 1882

ORDE}l DO EXEROITO
Publica-se

ao exercito

o :scJuintc:

] ,"_ üerretus
Secretaria d'estad« Jo~ Degllcio8 da guerra - Dilcc~ão 91'ral- 1.a Repartição
I lei por bem nomear facultativo vctcrinnrio do exercito,
de ;L:l ela: ~(', Jlara ])I'!'('nehimcnto
de vncatura e-xistente no
respectivo quadro, o vcterinurio I('gahm nte huhilitndo c-om
o curso para vcterillario do instituto geral (le agricultura,
Artlmr Frederico Silveira, (LU' satisfez ás provas cxigidus
pal'a ndmissào no quadro da referida classe pelas .lisposi)1)1''; rcgulmncntan-«
publicndns na. ordem do exercito n, o 1
(lo:! lle juneiro llv l._li;~,
() l'r,,;;jdt'IlÍl' do cou clho II.> mini ln):', ministro
c secrvt;.l1'jo d't'>lt:lllo
dos Il"1:\"o('io, (la t:IZl'lllb, ('lH':\I'I'('g';\llo interiuamuntc
(los dn glH'l'l'a, ussirn o tl'l1ll:L enn-n.lido (' I':\(':t
executar.
Pn)o, !'1Il 1 (ll' rnnrco ti!' 1 ',';!,
HEI.
Allf~uio Jlru'i(( d~ Fonie« /'I'/'('i/'iI de J1!d/u,

Secretaria d'estade do, n aocio, da guma - Uil'('('~.ío ~eral- i," IIrpal'li~áo
l Iei ]lo), 1>('111 nomear pluu-muceut ico de :!." eh 'elo
'('l't"ito, para PJ'('ollchillll'llto (h, vacnturu (_ i tl'nt" llO I'('Sl) ,ti\'o 'lltatll'o, o pltarlll:l 'l'lltico l'i\'il 1!'j:~aln10ntl' Itullilita'!o lwb (' cola !lI' Li -110'1, Fl':111l'i CD (ft Cal'\ alho, ('lll l'OIlI

IOl'llli(l:ttlt, t'Olll as di po i<;o - (la cal'Ía (II' I 'i!l(' J(j de abril
dl' 1.''-l! I,
() 1l1'(,i(lellÍlI (lo ('O[l l'lho (II' mini tro mini tl'O (' ,'1'1'('tnl'Ío d'" tado (lo lH'go 'io ti: faz('udu. "'ll':II"·"I.{'lflo ili!! ri
l1:uu"nt' ,I
da gu 'ri', li im o t nha ('ntl'ndilh (' f, (;:L
(' .(' 'utar. 1'[1 'O, êlll 1 d" marl'O dI' 1 .)
HJt.L
Antu1Iio
Mqrill dI' FOlIl
jI r i"fI ti '.1f111u,

4!;

OHDE;U DO E. 'ERCJTO
--==-----'--

=~

N." 1

========

S('clctaria d'estadu dos nog"cios d.: gllrrra-Dilw~áo

geral-1.3

nrpal'li~ão

A ttcudcudo ao que me rcprcsentnnun,
o cnpcllão de :3.a
classe ao regimento de iufautoriu n.? 4, Jouquim Antonio
de Sant'Anna,
c o cnpcllào naval proYisorio, Abílio AulflH~tO Iiochn, os (PUWH pretendem
permutar as respectivas
capollanias : hei por bem conceder as tnuisfercncins
requerida!', devendo cada um dos mencionndos cnpcllãcs SO' C011siderado o mais moderno no quadro para o qual por este
decreto ó transferido.
() prceidcnte do conselho ele ministros, ministro e secrctario d'cstarlo elos negocies (la fnzcndn, oncarrcgndo
interinnmcntc dos ela gUl'rra, e
ministro c sccrctnrio d'cstado <los ncgocios (la marinha e ultramar, uasim o tenham entendido e fa)am executar. Pa<;o, em 2 (le março do 1))82.
UE 1. - Antonio !J[w'i,t de Fontes Pereira de Mello = JOl>é

°

ele 11{ello (Iouueia,
Secretaria d'cstade dos negorios da

a IIe1'1' a - Dil'rr~ão gcral- 3.a Rellarli~ão

Tendo yagaclo um dos Iogares de ]ente de 2. a classe,
para a La, 2.n, 3.a,1.a e 5.(1 cadeiras (la escolu do (','('1'cito; c hnvondo o conselho <lI' iuetrucçào tta me. ma (' colu,
vm pn',",clH;a do COIlCUl'SOa qU(~ ~;C' ])I'oC(,(IClI, proposto para
() pn~enl'hjlllCllto proviscu-io tio rdc,'j(lo log':!]', o tenente do
('st:ulo maior de ellg' 'nheria,
Ii'rallcisco F ·li.'berto J);as
Um,ta: hei ]>01' bem no !leal' J(Outc provisol'io (1(· 2.a ela~Rc,
pnra a L", 2.a, H.a, 4." e [).:\ cadeiralO da (' cola (lo t',"<;;1'cito, o teuente do e~taa() maio!' Ü(' ('llgL'llh 'ria, Fralll·j"t'O
ti'(oli~l)(,!'t() Dius C()~b.
() }ll'l'Kj(kntc (lo l'()ll~l'Jho (le ministros, llIinistJ·o tJ c '1'0Ül'io d'L'~t:l(lo <los lll'gocios (h f: ,;(.'1\(11, ('I1l"ll'l't'g, (lo ialeriJlflJ1ll'nü' (lo/:! (ln g'11(·1'I·:t, ns~'il I o ; ('1I1n ellkl\lliclo (' f,ll'.• (' '('cuta!'. Pn)o, ('111 :? tk lll:1J'(:O dn 18ti:J.
H 1(:1. .1l1túllio

=

MW'ia ele PVlltes PI ,.( il'a cfl' J1[ello.

~.

t) _

POI'

dl't'I'l'to: 11(',I do corrCIt!t' m"l:

Bntalhüo de cnçn.dol'es n.· 1
!1l('n', o ('il'llr'~'i:'t() :1jllllalllt' (lo hOi'lpit:d (lI' il1Y:llidos militarc:; ('m Rlll\:t, Appa 'icio Allwl,to Jt'cm:llHll'S ('ia_
(iirul'g'Í<o

Iht'irmi,
Regimonto do infanteria. n.· 6
A lfl'!'cs, () s:\rg't'llto ajwlallt<o <10 l'l'g'illlento
1. t)

U, Antonio lIomem dt' l<'ign ,jl'l'I!o.

dl' illfuutL'l'i.

17
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Tenente,

Reg~I>1Clltode Infanterra n.v 14
alferes, Antonio do Amaral L,,;CtO.

(J

COlllmissões
O tenente <10 batalhão de caçadores 11.° .J, Josó Ignucio
do Mcllo Pereira c Vnsconcello», cm conformidade com n~
(li;;p,)si<;õe:; do decreto ele ~;-; llc junho de lt370, pal'.t ir eles-

empenhar
obras

commissão

\lJlIU,

(l('p ndcnto

do iniuisu-rio

(bK

puhliens,

commcrcio (J industria.
() ciru ·gi.IO múr (lo 1, gim('nto <1\.! cavnllarit li.o 1, laneciros de Victor Hu 111,,1, Emílio Antonio Iiodrigucs, a ji1ll
Ih' ir servir no. I-Çn:tl'll:tmunicipnl (lo Porto, em (,OllfOl'Tllid:\(le tom a dispo iç;';o (lo ~ unico do urtigo ~.o üa cartu
de lei de 1-1 ele maio de lJ7~.
O alfen:

Hotlriguas

Inacti vidade temporarta
l' 'gililcnt
de c:\vallnri:t 11.°:3, .10:1O
Chaves, sem vencimento, p .lo haver r(·fJll('l'i(lo.

gl':l,lu \ 10 do

Por derretes M 2 dn

111< S!.lI)

mez :

B[1.to.rilâode oaçadorcs n.v 3
Cnv,.1leil'o da ordem militnr de S. Bcnto de .h iz, o cupitno, \ alcrio Nun '8 'I'orr ...
Bo.to.lhõ.ode caçadores n.O 10

l'. \ .lh·il'os
cnpiti"l'fI,

.

1'lU

U:l 01'11

tIl

militar

(113 ...

(11 cgorio .To é Pel" ira ela :-iiln\

~..
lt\ ler

lknto (te A \"Í~, os
II Franci. ('o Ma-

'

l'('lr~.

Regimento

do infanterill.

n.O

a

Cavnlleiro da onlcm miiitul' (le ,'. Bento tI, A \'iz, () capit.tO, JO";l: )Ial'in Tl'i .. Lim dpllues.
l)or (lf'rrt'los dI' S (lo m smo
Capitan
'01111 II i

no

1ll('Z:

B talhü.o de caçado es n.· 3
companhia, o c:lpiho <h, in ,mI ria

,1

;,.11

guul'(ln IIllmicil'nl (III Port(l, ..lignel
Pinto Pintl'llt '1, lH lo !ta 'er pc,lido.
nlL

ao

() 'api o
hat.llt
.J llllior, a fi, \ ti· ii'

CHI

LnLr.

Commissões

o (1 caçador(' 11.° :1, .10 " Hilwil'()
ir !l1l gn:mLt IIlUlli('i lal do 1'11)to.

'1'\

permanento

do Porto

tl\l)( I 'ida

p I•., Hill
" 1 I; I,

')1

II

d
l'

OI{D1m DO EXERCITO N.o ·1

·J8

===--- ---

mos do artigo] ;1.o da cartn do lei <ln 2;) do aln-il <1(' 1R7ti,
o pharmacoutico
de l .'' classe coiu gl'a(lu:tçi"to (1<- cnpitào,
Munu«l Nq)OlllnCCIIO,
]>01' ter
completado
Ü('L. nunos (k
serviço cffcctivo na rcferi(1a classe.

Por d(lcl'rtos de

!)

do m(lSIIIO mez :

Armo. do info.ntorio.
COl'ond, o tenente coronel do hatalhi\o (Ie l'a<;a<lOl'l"
11.° 7, .Ioaquim l\Ial'ia Pedreira.
Tenente 1.'01'01101, o mnjor do regimento
(lo iufanteriu
n. o 1
'I'homá« Antonio (la Guurrl« Cabreira.

n,

Capití'\o
caçadores

(ln,

n, °

Batalhão de caçadores n. o 3
I. a companhia,
o tenente do batnlliào
-l, .J OHÓ .J oaquini de HouRa Mi JIlO~;O.

Regimento de ínfantería

<h:

n ." 10

Alferes, o alferes gr:t<lnado do regimento
11.° 13, Joaquim Teixciru Moutiílho.

de infautcrin

Regimento de infanteria n.s 12
o alfc.'reR, Francisco .Iouquim dI' ('I'J'Cplcil'a

Tenente,
.Iunior.

Regimento do inf::l.ntoria n.v 13
l\lnjor, o cnpittio <lo batnlh:to de caçadores u." .1, Alhillo
Candido do AIIll<'i(la.

8cmlal'ia

d'cslado dos nrrrocios da

ITllrtTil- I1eJlal'li~ão

do g;lhiul'le

Rita i\lag(\st:ull' l,~l-n('i, nttoudcudo ao que 1Ill' 1'!\}ll'\'~C'I1tou o ('apit-to <lo )'(,O'illl<'lltO (1<> e:wnll:\l'ia 1\.0:!, laucoirns
<la Rnillha, Aug\1;;to g\lg'enio Alv('K, manda, JH'1a !Sc(,l'elaria (l'('shdo dOR )H'go('ioR (la gtH'J'ra, c, '01\('1':\1' o n·t~·l'i(l()
('apitito
(le ltH'lllhro (la ('omllli"r;ao ('l'e,t<l:t jlor port:\I'ia Il<~
7 (II' jlllho dt' IH~ I, p.\l':t fOJ'lIl1lh)' I1Ill l't'gnlallJ<'llto d~,tadil'a pam a anila (i<' c:lvallal'ia,
l'a<;o,
('1l1 1 (}(' mar('o
(1(' 1 H2. 1171(ol/io ,1111I'il' de FUIIt('[I
11'1/ de Jl!(1Io.
J>()'(

~ccrt'lariil d'~~lildb dos 1l'!Judlls ,la gnmil-

.i\lagcf'tade

~\1a
8('
pal'a

f!I'Ol.'l"ll-1t
(I

FI Hei,

pnm ()

l'_'l'l'l'il'io

1')'(

('III

Dircc~iío gcral- 3. a Rrl,arlitão

jll'('S('l1<;a

('II('llilJll'llto

dr' Ill'tilltcl'ia]

(lo

l'OlJeUI':.;o

11 CJtll'

(lo )og'lIl' do iII tmdoJ'
l','pnda, :\(llllilJi (1':\1': (l

I
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contibilirlud« correspondente
na, escola <lo exercito: lia por
bem, pela, secretaria d'cstado (los negocies (!tt gU0rra, nomear para o dito lognr, o capitão do regimento de artilheria n. o 2, Franciseo de Paula Gomes da Costa.
Paço, cm 2 ele março de 1882. .Antimio :Maria de Pon-

tes Pereira de Mello.
4. o -

Por determlnaçãe

de Sua \Iagt'slade EI-Hei :

Estado maior de artilheria
Primeiro tenente, o primeiro tenente da companhia 11. o 1
de artilheriu
de gUHruiçn.o, Canrli(lo Augusto Gutticrrcs
j)ia~.
Regimento de cavallaria n.v 1, lanoeiros de Viotor Manuel
Cirurgião mór, o cil'Urgião mór elo regimento de infanteria n. o 4, Ezequi( 1 Antonio Iiibas.
Arma do infantaria
Tenente coronel,
tenente coronel <lo rcgiment« (te infautcriu n, o ~, Diocleciano Victor de Arnujo do Almcidu, Ho-

°

<lado.
Tenente,

Batalhão de caçadores n .• 1
o tenente do batalhão de caçadores n. o li,

qnim Gualdino

J OlL-

Gomes.

Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha
Alferel'l gr:ulnaclo, o alferes gradn;ulo (lo batalhho
c;:\!lorel'l 11.0 1, .J ouo Vieira 'I'avm-cs.
Bato.lhão de oaçadcrcs n.v 3
(1<'infautcria

. Alf0res, o nlfer 'S <lo regimento
ymo ~aturio Pir .s.

11. o

de cn-

f 0, Tra-

Batalhão de caçadores n.» 4
Teu
mte,
o
teu
•
r.
C., .ntc do batalhão do e;t{':t<lol'l's H.O S 1IcnrHlue ~ avier avuco.
Batalhão do caçadoras n.s 7
o tCllPllte coronel <lI) I'('''illll'nto
:1, Gaspar Pt'feira Dias.
b

Ten('lÜl' ('orollel,

l;tJlü'ria

ll.o

Regimento de infanteria n. o 4
('il'IU'giào !lU'H', o cinll'giao
1ll(',1' <lo hatalhao
)'('t; n. () 1, Jo l' A nach to 0011 ·aIVl':.
Regimento de info.ntoriu. n.O G
01'()1l<,1,o cOI'ond ,lo I'prrinH'nto d int:1l1kri.1

(1

(alti 1.IU • 'ayil!'

d(, \

IIII1P'H

I ('

AIlllI'irla.

(Ie

til-

(le t'a<;:l,lo

II. I

K, Ei'l-
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Rcgimcilto de infantaria n.s 6
o alferes do r0gilllento do infantcria

Alferes,

11.° D, Eu-

gonio Candido Xa -icr.
Rcg-imoilta de infantario.

Coronel,

o coronel

(lu infuntoria,

dreirn,
Tenente coronel, o tenente
Iguacio do Carvalho.
Regimento

n.s 8

Joaquim

Maria Po-

coronel <10 infantcria,

de infanterio.

11.° 9

Alferes,

o a1f{·}·(·:-;do regimento
ele iufantcriu
Gaspar de Azevedo Araujo naJll:t Juuior,
Reg'~mellto do íníuntcría 11.° 10
Tenente, () tcn ente (lo l'nginH'llto (lo infanterin
Luiz .i\Jm·ia (los HeiH.
Regimento

Regimento

o alferes

(\U1ha.

n, o 14,

do ínfanterfa

rlc infantcrin,

n,v

n. o G, An-

14

Antonio

.J osó (!:t Costa

Regimento do ínfauteríu n.· 18
o alti.'J'( S do rrgillJC'lIto (lo illfillltoria

Alferes,

n." l S,

do ínfanterta n.· 12

Alferes, o alferes (lo r0gillll'!lto de infantcria
tonio Homem elo Figueiredo.
Alferus,

Simão

Antonio Angll ·to (ln Oliveira G uimarã« ..
Guarda municipal

n." 10,

do Lisboo.

njnduntc, o cirurgião ajudante (la gU:lJ'(la ma
nicipnl (lo POI'Lo, José Autouio Anciãc» Procll<;a.
CiJ'IlI'g'i:lo

r>. o -

Secretaria d'csllllo Ilo~ DC!lorios lia guerra- Directão gcral- f .:l Rrparlitão
:r.v.J:EDA

L I-3: A.

:r.v.J:ILI

T.A. R

TU<;LAÇAO N,· (iü7
'l\l:t'clnll a d(~ ('ohr('

Regimento

de artilhcriu. n.· 1

F,m'H 11." 27 d.1 ~.;lL:t!l'l'ia, .JOl;l·.10, qllim !'\·ilJ-('lllJlpOI·t:nllcnto

l'X

·1l1pl.ll·.
Bu.t lhão do ct\Qn.dores n. o 1

~('glltl,l() argrnto 11.0 ;>:] lla :).a l:lIlllpalllli'l, .Mallllel I:)
.HIo P(·n'.; ('; I,,) "1,:tllll rio 11,° :-)!) (ln ;~,a, lI"llsto do

UIWEjJ

Hpi;;

c ~ul,L,lo
comportamento

DU 1::.'ERCITU

!\," .}

n.? G0 ela l.~,.To:,'" (10,](;,11\'(,: (':tl'.'IDo.·dcxcmpl-u.

Batall ão n. o :3 de caçadores da Rc.inb.!l.
fi:ll'gt'llto 11.0 11 da 7. a companhia, JlJol: Maria
de :i.\loma e Brito - comp u-t nncnto oxemplnr.
Sl'glllHlO

Regimento de ínfuntcríu n. o 5
~ol,lac1o n. o J <la V' conrpanliin,
JO:l(J11im Pinheirocomportamento
exemplar.
~ .• Companhia da. administração

80Lhlo n." J!)l!, Antonio
plnr,

n.

0_

militur

I'a s - comportamcuto exem-

Srrrdariôl ,1'.'51,1110 dos negocio, d,l guma - Di(cc~fio rrrral- 2," 1tI'I,;)rliçi1o

TC'I do chegado
no conhecimento
de ~ll:l i\fagc tudc ElHei o i nportunto serviço prestado pelos oílieiacs (' pra(:as
.lo l"l'giull'nto 111' iufanteriu !l." '17, ubaix» Iksigll::t1US, pcrt inccntes ao de tacnmcnto cstacioun lo em POI·t. Icgre, por
ol'c:tKi:w (lo inccndio occorrid» na murlrngudn do dia :!H (lo
janeiro pro.~illlo pa~, ado, n'uquolla cidade, na cusn da resiI! meia de ({regori» :\Iartill13 • Ialnto : o mesmo angusto Ht'lJ!lOr manda louvar os meuciou.ulos ofíicinc s c pr:l~:u; pelo
imjlt,rtantc s('n'il,'o 1[111' prnti\'ar,lll1.
U lpitiio, For,tanJo
Augusto (b •'ih':t (' Alll1<'ida, como
(,olllmuudautp militar, J r' idill:to
tr, h:,lhos.
'l'Clll'ntc, .To to do LCl \0 Affol1'o t'OlUO COllllllaJH1aIlÍl'

,la

f()l'l,'a, (listl'ilmin
os servi,'Os, vigi::'J,lo-o .
~l'gllll,10 ;11'[; 'llto 11." lii Ib n.a {_'oml'auhia, .10, l: lll'nl'i(!lH';>
1'a\'ar 's; C.IUO n.o 17 da '.a, ...Imm 1 1"'IH1Cio B"lIo
II'i:dho; c:lbo,' gnlllual10 , li," 21 ,ln. '.lI, .Altrl'11n (]e ~Iol'.ll':>, e 11.o ~):!lla '.'\ • IllHll'1 ClInde'ia ; ol(la(lo8, 11.o ~4
lla 1.', :\hnu ,1 Duarte, II." 4fi J:~ 1.n, Antonio Gah'ào
1I.
4-/ ("I
1,
l'.,. \ 11to ln. I (' ,le,t,,UlO, 11," .)- \ (aI 1.,'n J o • J0:\-'
(l'lilll, n. o :t? (h 1. " FrHIll'i 'eo ColI:l~'(), 11.0 :!(i (1a 1.-1, 1\1alUI ,1 ('olle'
111 Pi '(la<le, 11.° ·10 da :!.l\, Jo ó Hodl'igllcs,
ll.o):! .la ~,:I, I> mingo (ln. 'ih'a, 11.° ~)O(h :!." ,J:tl'into
.Jo ,', ('ollc;akl'" 11,° ~ dn :L3, .Alltollio Pin':, H.O :!!) ,b :3,:1,
Antonio
~l 1\t , 11." G7 Iln. :.i. , Jo ú AlIgl1:;to ~la1'<IIICI3,
11.° r,!) ,h 4.',
\ntonio :\1(' tr', ll.o .I (la :).', ,III ·tillo .\ugn to (~UilltillU, H.H 41i d, ;-).:1, l'l'Illl ,i ('O J. lItouio Mt'lldt'S,
11.° ~)7 ela ; ,a, .10. qnilll d' Oli"1 il'l\ Leilo
H.o 1 I l]a (j:',
J"."t" :-;akudol', 11.° 42 da ), , l rallei 'o .JOlO, 11.° r}:~d:t O.R,
l"rall 'i ('o T l"tiu li.o 11 h 7. , J O é }.clici <1(' '\rvuIl

I'

ao

•
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.J osô Diogo, n. o I ~ da 7. a, .J osé da
~7 (la 7.\ JOl';6 Humo!:!, n." 4.7 <la i», .To~(' Antonio, n. o H1 da 7. a, J onquim Antonio, 11. 8ü da R.:l, Francisco <la CruJI, n." Li da H/l, Mnuuel do Carmo, lI.O H> da 8.a,
Manuel elos Reis, n." :36 da 8.il, Abilio Augusto de Goes
Mendcnha Raposo, c 11.° 10 da 8.\ Fernando Frigachciro .
lho,

n, o

Hilva,

1·1 <la 7.\

H.O

f)

.

7. -Declam-;;t' :
1.o Que no <li[1.2:) de fevereiro ultimo I:iC uprcseutou
para o serviço o alferes grudundo <lo regimento ele infanteria 11.° 17, .Jo~6 Maria Gnnço <h, Almoida Juuior, desistindo do rosto <la liceJH;a registada que lhe havia ~i(10 0011ccrlidu pda ordem do exercito II. o ~ do corrente nnuo.
2.° Q,lll' o alferes do regimpato de infuutcriu n." f), José
Antonio Domingues, Hl' uprcsentou para o serviço no <lia 1
do corrente Jll('JI, dcsistiudo do rosto <1:t liccuça l'l'gist:ula
que lho havia sido conccdidu pela ordem do exercito 11.° :3
do corrente HnIlO.
0

8. o--li('cnra
Alferes,

l'coislada ('on('('(lida ao onidal ahaho mencionado:

Regimento de infanteria. n.s 13
I!'iliJll'c .Iucome <l(~ SouHa Di:lH, SP:S:,;Pllb dias.

Foram ronürmadas as lil'curas rcoistadas que os cnmmnndan('S da Ln e J." divisíles militares cOllCCllcram aos ollidacs altai-

!l. o -

\0 IIH'Ut'i on:ulos

Regimento

:

do oava.llaria n." 2, lanceiro8 da. Rainha.

Alfel'cH gl':t(ln:ulo,

Et'tani!:!lan All'ohia

l'

Hil\'a,

Hl'SSenta

(lia:-;.
Regimento de ca.vallaria n." 4
ta

l\Jf\'rcs g'1':l<lnatlo, BraJl l\Ionr;inllO <le J\luu(luel'({lw, trin<lia:>.
Regimento
AIl'l'I'('i'1

do infantoria. n." 115

gr:t<lllado, ,José Hor;nlillo Alve!) I'l'l'l'ira (1:1 Hil\'a,

\'illtl- dia~.

l~~Hj{tcOldorllw.=()

Me/Iv.

tlil'l'dor

g'pr:d, Jl. llll/ol/io

JO"G ti'

EDIÇÃO DO JORNAL-O

EXERCITO

PORTUGUEZ

N.O 5
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
23 DE MARÇO DE 1882

ORDE~l DO EXEROITO
Publica-

e no exercito

o seguinte:

1.o-Decretos
Secretaria d'estade dos nrgocios da guerra - Direrção gcral- [. a Repartição
Hei por bem exonerar

do cormunudo

int rino da 4. a di-

vlsão militar, o g neral rle hriga(la, Roque Frnncisco Furtado ele 1\10110, a Iim do .er convcni ntcmento (OJllpreg;ulo.
O presidente do cou elho de iuinistros, ministro c secretario d'cstado dos negocio' da fnzcndu, -ncarrcgudo intcri
llamentc dos
guerm, assim o tcuha cuteudido e faça exe-

ua

cutar. Paço, em 15 de março de 1882.= REI.
Maria de pontes Pereira de Mdlo.
Scmlaria d'e,tado dos nl'9'0rio~ da gl1erra-Dir, rçiill gmlo

=Al1tOlliu

ta Repartição

Ih,j. por beni nomear vogal (lo tribunal superior d o gucrra
muriuhu, o gt'lH'ral de IJI'igada, H()(!lW Francisco Furtado
de Mcllo.
O presid ente do conselho de ministros
mini rtro p 8((')'('t~l'io d'estado dos negocies da fl~z~'ll(!a,'('Jlc:ll'I,pgado interinamentc dos da. guerra, c o numstro c' l' .rctario d\,:;tudo dos uegocios da mariuhu c ultramar, aasim o 1<'1111:1111
entendido e fa~ltlll executar, Puço, ein Ui (lo 11I:l1'\,0 d('
1 82.-REI. =Antonio Maria d Fouto« 1 '(1'( lra deNI110
J u:;é cl' Jlfello 00111'1 ia,
o

2. o -})or dcrrNos «Ie 9 do ('orrl'lIte 1Ilf'/:
Regimento de artilheri
11.· 1
'a 'ali ,iro da Ol'(lc'lll llIilitar (I" S. Bl'llto <10 A \ iz, o
}Jitlto, ~urlo, El'lll' to <lI Arlm '. .1ol'l·im .Julliol'.
Batalhão do caçador

:\Valh iro (1[\

OS D,O

8

lllilttur (I, .'. H IIto dt' J\
l'lu'gi: () Illl~)r,Augu to F:u'in Yil im dI! )lt'IIP:!.t' •
m!PIU

('U

+1.,

lJ

C!
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Regimento de infanteria n," 4
Cavalleiro da ordem militar de S, Bento de Aviz, o capitão, José Maria da Silva.
Por decretos de

ia do mesmo
4,'

mez :

Divisâo militar

o general de divisão,

Commandaute,

José Maria de Mo-

raes Rego,
Praça de Elvas
Governador, o general de hrigada, Henrique José Alves,
Exonerado do cargo de ajudante de campo elo govcl'Ilador, o alferes de iuíunteriu, Antonio Casimiro Judico Samora,
Regimento de artilheria n," 2
Ajudante, o primeiro tenente, Augusto Cosar Pereira da
Mota.
Regimento de cavallaria n.s 3
Tenente, o tenente ele cavallaria em commissão na arma
de artilheria, J oão Antonio de Sousa, por ter P xlido a exoncrnçüo

ela referida

connnissão.

Arma de infanteria
Tenente, o tenente de infantcria em commissão na arma
de artilheriu, Antonio José dn Silvn, por ter pedido a exoucração

<la referida

Tenente,

Batalhão de caçadores n. o {)
Manuel Alves da Silveil':!,

o alferes,

Batalhão do oaçadores n. o 8
g'l':\du:ulo <lo blltalhí'lo de caçador
4, Luiz Augusto Victor Xavier da Silva.

Alferes,
11. n

commissào,

o nlfercs

H

Regimento de infanteria n.s 2
'I'encnte, o alferes, Fred 'rieo Gnlrão.
Rcgimonto de infanteria n.s 4
Alf\·I'l'~, o surgento ajlltl:t1lt(\ do l'C'gillll!utode infauteria
n.? 17, Antonio Joaquim Triudude.
Regimento do ínfantertn n.» 15
Para

gOHaI'

1Lf! y,U1tagt'IlH

estabelecidas

pelo

l:i unico do

artigo l." ela carta ele lei dI' 18 <1(, maio clt' I ~(jf), nos Ít'I'mo;; do llJ'tig'l I :l.() !la ('al'la d(' )Pi <{(' 2;) (1<0 ahril di' 1 7U,
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o cirurgião mór, João Annstncio <1 Requeira, por ter complctado dez anuos de scn'i~o effectivo no referido cxcrcicio.
Regimento de infanteria n,> 8
Para gosnr as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.o tl~~
carta de lei de 1 de maio de 1865, nos terlUOS do § 2.0 do artigo 13.0 d:1. curta de lei de 13 ele abril
de 1875, o capitão, José Joaquim Xavier de :-lousa Guimarãos, por ter completado (tez anHOS ele serviço effoctivo
no referido posto.
Regimento de infanteria n." I)
Para go>\al' ati vantagens estabelecidas
pelo § unico do
artigo 1.0 ela carta de lei ele 18 de maio do 186f>, nos tertuus elo adigo l:L o tia 'arta (lp lei de:!;) de abril ele 187(;,
o cinll'giao mór, Luiz .Jolié lb Cunha, por ter complctndo
clrz unnos ele servir» dl'edivo no referido c '1'I'cicio .

•

Regimento de infanteria n," 11
(!apino quartel mestre, o tenente quartel mestre, Carlhs Dias da Costa, por 11H' se r :tl'l'li 'avd a (lisposi<;llo (lo
urtigo n.o elo decreto com força de Iri de 2\) de ago:;to elo

1 ':) L.
Regimento de infanteria n.· 15
. ('apitao (ln. 7. a t'olllpanhia,
O tenente
do regimento ele
infantcriu 11.0 17, Hill1<LO .JOd! de Brito.
I:ara. gosar a v.mt.urou
( I.nlw!c'eiclll pelo § unico elo
nrturo 1.U cl.t curta d lei de I de maio de 18li:), nos termo (lo
2.° (lo :u,tign I'LO (la «artn tlC\ ]Pi (II'
de abril
de lH7:), o capit;w, .10 ,é .To:trptim F 'rI' ,ira pOl' ter completado dc~ I\UllOS de ~cr\'iç() 'tl'ectivo uo 'l'l'feri(lo posto,

*

la

Regimento de infanteria n," 16

('apcllílo <1(' 1.:1 ela, "c, o t:·IPL'll.lO (le :!.u classe, .Antonio
La(litllan Coclho.
Roal collegio militar
(':IJ)(>llao cll' 2.:1 cla. ,'(', o cIlJwllao de :j.n cIa,;se, :\hlllld
.lo é Pereira Louro.
Quadro dos a.lmox:.rifos do artilharia
('apitao nlnlO.'·\1·itl" o tPllmh' alJl1oX:lrifi.', .:\Iauncl .\1\'1'';
de ('ul'\'alho .
• '1'c'II('lIt ' ai mo." lI'il\ o : !ti'l'(' almo 'arift,) .Joaquim .:\Ltl'la ( lIl'ado.

~\Ir,'r(" allllo" ri!'(' o
n, o 3, .\ lfl ' ti )

. l'tilhcl'i.

do )' Witlll'lltu

(1(,
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Disponibilida.de
O coronel de infanteria em inactividade temporária, Antonio Fnllé da Silveira Barreto, por ter sido julgado prompto para todo o serviço pela junta militar de saude.
Inaotividade temporaria.
O capcllão de 1.:\ classe do batalhão de caçadores n." !),
Manuel Justino de Carvalho Valle e Vasconcollos, por ter
sido julgado incapaz do serviço, temporariamente,
pela
junta militar de sande.

I'or decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade <la lei, o capitão almoxarife
de artilheria, José Maria de Barros, pelo haver requerido
c ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
militar de sande.

3. o -11ortaria
Secretaria d'estado dos oegocios da guerra - Direcçio geral-

t. a Rcparliçio

Manda Sua Mngestade El-Rei, pela secretaria d'estado
dos negocios da guerra, em conformidade
eom o disposto
no artigo 0.° do regulamento
dos capellães militares de 22
de outubro de lHlm, nomear cnpollãcs militareH para preenchimento de vacaturas existentes no r('spectivo quadro,
e para servirem dois aunos nos corpos que lhes forem designados, os prcsbytcros Autouio José Morão c Antonio Augusto Teixcirn, que satisfizeram
ás provas documcntaea
exigidas no artigo 11.°, e foram npprovndos 110 exame publico (\ oral pratico, de quc trata o artigo 12.0 do referido
regulamento,
ficando fi propriedade das ulludidas cnpellanins dcpendcutcs de definitivu nomeação, findo o pras o de
serviço <111e lhes fica determinado.
Paço, cm 17 de março ele 188~.==Antonio Maria de Fon-

tes Pereira de lIfello.

4. o -)'or

determinação de Sua Magestade EI-Rei:
Regimento de artilharia. n. o 2

Capellão provisório,
Antonio

Augusto

o cnpcllão

provisório

do exercito,

Tci. eira.

Oompanhía n.· 3 de artiTh.eria.de guarniQio
KCI,"Ululotenente, o segundo tenente do regimento
urtilhcrin n, o 1, João Alvl'ti Camficho.

d
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Regimento de oavallaria n.· 2, lanoeiros da Rainha
Alferes graduado,
o alferes graduado
do regimento de
cavallaria n. o 5, Antonio da Luz Silva Monteiro.
Regimento do oavallaria n.· 5
Alferes, o alferes do regimento de cavallaria n,o 8, Alfredo Brandão Cró de Castro Ferreri,
Vcterinario do 3.n classe, o veteriuario do 3.3 classe do
exercito, Arthur Frederico Silveira.
Regimento de oavallaria n.s 8
Alferes, o alferes do regimento de cavallaria n.? 5, João
Eduardo Lopes de :Mendonça.
Capellão provi orio, o capellão provisorio do exercito,
Antonio José Morão.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha
Tenente coronel, o tenente coronel do batalhão
çadores n. o G, Francisco Corroia Lcotc.
Alferes gra!lun.<lo, o alferes gr:vluado do batalhão
çndorcs n. o 1, Manuel Augusto T sixcira J unior,

de cado cu-

Batalhão de caçadorea n.· 3
Cllpiho da La companhia, o capitão do batalhão de cu<;adorcs 11.° 8, Joaquim Eduardo Pereira d'Eça de Chaby.
Bnto.lhiio do oaçadcres n.· 4
. Cal~itào da _'6." companhia, o capitão do regimento
íunterin n.? 1:), Jo, " Joaquim Ferr iirn.
Batalhão do caçadores n.· 5
Alferes, o alferes do batalhüo de caçurlorus
inundo :\laria Correia _j[ ndes Junior.

n. o

de in-

n,

Ray-

Batalhão do caçador es n.· 6
Tenente coronel, o tom nte coronel <lo regimento
fantcrin n. o 18, Miguel )lalh iro Correia Brandão.

ele m-

Batalhão do oaçadores n.· 8
o capitão elo batalhão
JOtl'· Joaquim de •'ou 'a Mimoso.

de cn-

Capitao da 7. a companhia,
çadorca

11.11 :~,

B talhão de caçadores n.· 9
Alfl'l'(' , o altl'r(' elo hatalhão de (', \,!ldore

l)('l'to lIypolito

Godinho Ui

(1'1

P r ·ira.

n."

1

AI·
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Capellão de 3.a classe, o capellão de 3.a classe do regimento de nrtilhoria n.? 2, Arthur Eduardo de Almeida
Brandão.
Regimento de infanteria n.s 2

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 9, Antonio Bernardo Pereira Cabral.
Regimento de infanteria n.· 4

Capollão provisorio, o capellão provisorio do exercito,
Abilio Augusto Rocha,
Regimento de infa.nteria n.·

ti

Coronel, o coronel do batalhão u. o 2 de csçadorce da
Raiuha, José Ignacio de Oliveira.
Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
infauteria 11.° 14, João do l\{enezü~ Sousn e Albuquerque.
Regimento de infanteria n,> 9

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 4, José
Joaquim Augusto de Sant'Anna.
Regimento de infa.nteria. n.· 11

Alferes gradua<lo, o alferes gradundo do hatalhão n." 2
de eaçadores da Ruinha, Antonio da Assumpção Pereira e
Silva.
Regimento do infanteria

n, o 18

Tenente coronel, () tenente coronel de infnnterin,
/
IIU Li';

[).°-

Antonio

'l'ho-

d:t Guarda, Cabrciru.

Secrelaria d'eNLtdo dos negocios da guerra - Direcção gml- t.a npparlição
lY.[EDALHA

lY.[ILITAR

HELAÇÃO N.· 66H

Guarda muníoípal de Lisboa
Cabo gl'a,!nlulo n.? 1Ot! da [).a compnnhin, Franciseo d(~
Melln; (' sohlados, n.? 14G (la 4.:1, 'I'imotheo ela Crux,
n." fI:) (h [l.a, .Jose Gouveia,
(\ 11.° 111 da. fl.'\ Mnnuel
Barbara, tonos <1(' infanteria - comportamento
emplar.
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Guarda muníoípal do Porto
Soldados, n.? Ui da V' companhia, José Pedro, o n.? 31
da 3. n, Alexandre
do Sou a, ambos de infanteria - comportamento exemplar.

G. o - Lícenças concedidas por motivo de mclestia aos officiacs abaixo
mencionados:
Em sessão de 8 de fevereiro

ultimo:

Regimento de oavallaria n,s 6
Alferes graduado, Delphim Ernesto ele Magnlhãc»,
senta dias para se tratar cm ares patrios.

ses-

Em sessão de 1ü do me 'mo mcz :

'I'eneute,
tratar.

Batalhão de caçadorea n.O 1
José Maria de Oliveira, sessenta

Batalhão de caçador-ca n.· 9
Alferes, Raymundo Maria Correia Mendos
senta dias para se tratar.

dias para

Juuior,

SI'

ses-

Regimento de infanteria. n.O 7
Major, Silverio José Henriques Gamboa, . essonta dias
para se tratar.
Em sessão do 17 do mesmo mcz :
Regimento de a.rtilheria. n. o 3
tcuent
ajudauu-, Jo {, Antonio de Homm Menezes, ses enta dias para se tratar cm ares patrios.
Primeiro

Em s

SRltO

de 1 do m
Batalhão

SUJo IllCZ:

de caçador ea n." 8

Capitão, .10:10 Antonio 'ial'llo. o,
ira tal' em ar s patrios.

80 'Hcnta

dias para

se

Commissões

JOt· Fcrr -iru

Alferes do iufanu-rin,
trinta

Em fil'ssão ele 27 <lo

Se

da • 'ilva Junior,

dias para. se tratar.

CII}litao,
tratar.

III

snio mez :

Rogimento de infantaria. n.· 9
(", enlu dia:; para

J o: o Autun .' Leite J unior,
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7. 0_ Licenras registadas roncedidas aos offiriaes abaixo meneienados:
Batalhão de caçadores n.s 6

Alferes, Manuel José da Cunha Brandão, sessenta dias.
Regimento de infanteria n.· 15

Alferes graduado, Eduardo Augusto de Almeida, trinta
dias.
Regimento de infanteria n,s 12
prorogação

Alferes, Albano Mendes da Fonseca,
quinze dias.

por

Regimento de infanteria n.· 115

Alferes graduado, J osé Rosalino Alves Pereira da. Silva,
prorogação por noventa dias.
8.

Foram confirmadas as licenças rt'gistdas que os cOIDmaudan·
tes da 1. a, 3.:J. e ,I." divisões militares ceneederam aos officiaes
abaixo mencionados:

o-

Regimento de cavallaría n.s 1, lanoeiros de Viotor Manuel
Tenente, Luiz da Cunha Viegas, quatro dias.
Batalhão de oaçadores n.s 9

Alferes graduado, Julio Maria de Quadros Côrte Real,
trinta dias.
Regimento de infanteria n.O1

Capitão, Jacinto Augusto Xavier de Magalhãc«, trinta
dias.
Regimento de infanteria n.O8

Alferes, Augusto Cosar de Magalhães Sant'Annn, trinta
dias.

Antonio Maria de Pontes Pereira de Mcllo.
Está conforme. =0

:Mello.

director g ral, D. Alltonio José de
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SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUEI\RA
26 DE ABRIIJ DE 1882
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Publica-se

no exercito

o seguinte:

1. o - Decretos
Secretaria d'estad« dos negocios lia 9u~rrrt - Dmr~áo grral-

a.a Rerarli~ã(l

Compraz ndo-me usar <ln. minh« real clemencia, ]lor oceasião da presente scmunn santa, para co 11 aquclk-s 1'1\\lR,
que por circurn stnncins }J0l1I1(,l'OSaR,se mostram dignos de
,
.
1
. 1
.
\!ommis('raç:lo,
c mrus que tur o ('111 mciuoria (UI:! sacratissillJas paixão n mort~ d~ .l_:rOSg~ Senhor JC~l:S Uhri.sto, !-lo:
lemnisada:; pela IgrC'Jt1 n este dia de sexta feira maior: hei
por bem depois de ter ouvido o conselho d' estado, exerCCr o )J~dcr moderador, segulIllo () artigo 74. o § 7.0 (la
carta couatitucional
da. mouarchiu,
para com os réus
oomprchcndidoa
na J'(·lação junta, (IUe' faz parto integra»tI' d'cste decreto, (' hai. fl n i rnarla pelo presidente <lo cons~~lho de ministros, mini tro I' • ecrctnrio <l'pst:ulo rlo,; lH'gOCIOS <la fuzClUln/
:nc:u'I't'gado inft:l"inn,JJl('nk rio.' tia g'1I('1'I':t.
O mesmo ministro I' secretario II estar to ati, im o tenha
entendido e faça xccutar. Paço) cm 7 de abril (te 11-(.'2.
HEl.=Antonio
Maria de Punir « /)/rl'l'l'!I ri,· MI tlo.
Relação a que so refere o decreto d'csta u:::.t.
Henriqu
Iitchell de Paiva Couceiro, alf,lJ'(" allllllllo do
1'I'gimento ele artilhcl'ia n. o 1, cOllrll'lIllHl.do lia lH'na de !lois
annos tlc prisão militar, pelo crim' Ile rel'inwntos voluuta-

rioij - conuuutarla a pena lla cl lllni' ei. lllCZCS(h Illl'f\llI:t
)lrisao, alem tia qUl' já tem ~offriclo.
Manuel Frall 'i~'o Pil'l'.'i, c1arill1 H.O 44 Iln. 8." lHt!llfi:l
<lo rcgilll 'nto d artilhel'ia n. o:}, eOIl lCll111ado n:t }ll'na di'
t~(·s ullno 11 prisao militar, li 10 C1·iJlJI· (1· ·tl'H viu de' ar
hgo lllilit:Il'('
COlllmutll(b
a p n. na d' 1lI.titi i 1I1'Z
lnl' ma )lJ'i
ali m tln qllt' já t 111 fll 'J'i 1".

ua

no,
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soldado H.O ;;1 da G.a companhia <lo rcgide cuvallaria H.O t, lancoiros ele Victor l\Iamu' I,
eondcmnado na pella do quatro aU1lOS de deportução militar, pelo crime de dcserçào o extravio de urtigas - commutuda a pena na (1(, Hill anno de prisfio militar.
Antonio de Pina, furriel 11.0 ~ da La companhia do reJoão Borrego,

mente

gimento de cavnlluria n. o ~, lanceiros (ln, Huinha, condemnado JU\ pcna de cinco anHOS de deportação militar, pelos
crimes de offcnsa corporal e offensu por meio de palavras
a um superior, c que lhe fora commutnrlu na de cinco annOI:> de priJ:ül.omilitar
couunnt.ulu novamente na dp tl'l'.
aunos ela mesma prieão, contando-se a <Iue .i:t tem snílrido.
Albnno Pel'pira da Fonsccn,
cl.u-im n." ~:I da li. l companhia <lo regimento de cnvnllnrin n." ~, 1:\11c('ir08 (la Hainha, condcmundo na pena <1<, quatro :\l1110S <10 prisào militar, pelo crime <1<, • llutral'~;lO iruudulcntn - ('( unuut.ula a
p0.11a na de mais IUIl nnuo da mcsuin }Jl'i,,:to, nlom dn «lIO
j~í tem soílrido.

ao

Dimas da Silva, soldado n." () da 1.a compnnhiu
b:\talhão de caçadores n. o r), condemnado lia pena de tres nnnos de deportação militar, pelo eril ic de ([cKcr<;ao - com
mutadu a 1)('lUL na (lo mais i'wis lIH'lWS (la IlICA11l:l(l"I)()rtae?to, alem da que jl\' t('m sofl't'ido.
• Ikl'1l:lnlo .J()~ú· Mal"Itle:-l, ~lOltI:l(l() 11.0 li d.L U.:l companhia ,lo batalhão (lo ca<;ntlOl'l'K lI. o [l, eom1elllllauo na 1)('IIn.
de tres anllOs ele ueportaçno militar, pelo crime d(' (Ict>l'l'ç<io (' ('xtravio do artigos milita1'('R - (·,·piada a cnl]> .
José HOi';('n<lo, Roltla(lo ll.o (m (la :3 ..' l'ompanllia (lo batalhão de eaç'adorcs n. o H, COIHlPIllll:ulo na P('1I:t (lo tre.
allllOS d(' ([q)Ol'ÜtÇ;lO militar,
1)('10 CI'illH' (!c (Il'Rl'I'<;~tO - (','piad:A. n. culpa.

Malluel da Cr\1z 0\1 Jerollymo (1('.1\lol'al'14,Hol(I;Hlo 11.
<la H.a cOIllpanhia (lo hatnlhno (1{' ea<;:u[OI'l'R 11.° !l, tOlH["Hll1;ulo na [ll'I1:t (!to !rOH :IIUlOS (' trillta dia!i de d'·poI·tat;:lO
militar, p010 l'l'illl(' de ,ki4(,l'<;:to c ('_-h'avio (h, artigos
d('
uuifÍll'OW
!'ollllllutada
a 1)('1I:L !la (h, mais mn anno d:L
1l1l"1I1:t
(1t']>orta<;'IO, aklll (Ia qlll' f(,lll som'ido.
MUlI\11'1 \Ibillo, sol(lado 11.° \) (lIt 7.n (,olllpanhia (10 J't'gillH'nto
de inf:llltel'ia n.O ~, COlHknll\:Ido 1I:t pt'lIa ti t 'PII :lnnOR dI' (l('IH)I't:I<;;w militar, ]lclo ITilll!' (11' dl' ('1'<; lO - {'())lI
Illlltnda a 1)('lI:t na (1(' lllais Hei.. 1l1l'Jl:I'::; da lllNHlI:\ d, porfaçao, alell1 da <t lll' .iii t<'lll I'\ofl'l'i(!o .
•Joaq ui 1lI dn. >' i ka (' HOllt'a, 8oldatlo n. n IOda G. ('ontpnnhia (lo !'('giIlH'llfo elP illf;uü('ria 11.0 [l, ('onc!C'Il111adolia J)('l1l\
<.1(' tn::; <111110' (I .. (l!'pOl'tn '.10 lIlilit:ll', Iwln ('1'inll' <II dr tI'
0

;\:)
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ção - connnutuda a pena ua de mais seis mezcs da mesma
deportação,
alem da qne j:'L tem soffrido.
Antonio Ferreira de Abreu, furriel n." Uf) ela 1.a companhia do rC'gimellto (1(' infantoria n. o 14-, condcmnado na
pena de tres annos de deportação militar, pelo crime do
insubordinação
por offensas corporaes a um superiorcommutadn a pena na de um auno de priHão militar.

José Maria Mendes, cabo graduado

11.° [) ela 2.<1 compa-

nhia do regimento
<lo infanterin n. o 1 (i, condcmuado na
pena de trcs c meio nnnos de <1('porta<;1\o militar pelo crilI1e de deserção - e, . pílula a culpa.
Antonio Mathcue Neto, .oklado n. o 713 da 2. a companhia
(la admiuistrnção
militar, condounuulo na pena de trcs e
meio uunos de deportação militar, 1'('108 crimes ele deserção
P extravio de artigos -l'ollllllnfa(la
'1 pena na de scia meZI'8 de prisão
militar,
Pedro Hodrigues rle Carvalho, soldado n.? 71 <ln l ." companhia da :ullllinistl'll<;ão militar, conrlenmndo
na Jlt'na de
trl'. H1IIJOS de deportnçào milit.u-, pelos crimes <1(~ r!I'KCI'\'i'íO
I! oxtruvio
ele artigos - connnunula
a }lI'IUL 11:.1. de muis

~ris JUCZCSda, mesma deportação, alem da quc jâ, tem soffritlo.
1>:(1:0, em 7 (1(' abril ele 1 8~. Antonio Jllm'ia de Pontes Pcreim de 1If1,lIo.
Secretaria d'estado rlns upgorios da guerra - Direcção geral- t. a J!c,nJ li~ão
Atteudcndo

:t.o

()lH'

111(' l"l'llI'P

entou () cupitão

<1<> eugc-

nhal'l:t l'm 8l'rvl~'o no uI t l'aUlal', .10;10 ~\llt()Jli() Fll1Tt'im
Maia; 'ollsitlermH1o quc <,:t(· oflicial (·hC'gou :í :dtnra ('ompeh'lltl' na J'(' J>l'l,tiva e cala d' al'CP ',0 para ohlel' o adual
posto )lO qun(lro da ~na arma; e fIlieI' 'Ildo lt ,:tI' lIa f:t('ul<lade cOllccllitla ao IllI'Il tio\" 'mo )ll'lo artigo :L o do dPl'l'<"tO
Com fOI')a ele lei de 10 cIl' ~;ct lllbro (1· 1~4(j: hl'i por 1)('1II
lJrolIlovl'l-o /lO posto d ' lllajol', fil'a1Hlo pCI'tPlIl'emlo ao <" "('1'~ito (1(' Portugal Rem 1)I·pjllizo <lo;; ofliei,H's Illlli,.. antigos da
~Ua ela. ,'1' l' n.l'lIJa. (lutl'ositll
ou, (I'vi<lo ()rllplUU' <(lH' ('::;tn
Inillha 'o1>"1'a1111r'. oJ1tçao fiq11 lIuIla t' <1(, lll'nhUlIl ('fi( ilo f:!('
uW';tl'iarlo, por «ualq\H'r lIloti\'l),
(lei. :11' d(' '('lovil'!lO uItralHaI' o 1011lP')lllllrl'udo IH1. I i.
~) pr ,iI lente rio ('Otl dilo rio lIliui tro , Illini tro e l:!!'l'l' _
tarlo d\' tado do lH'goeio
II. f 7.1'1111:1,(H ':tI'I'f'gndo illt('l'inarncnt' do:; ti 'l'U 1'1' ,fi il11() t Ilh. ('nt lJ(lido (' fll('.l t' I'
cutnr. PI o
1 I:! ri
nJIl·il J I 2.-HEI.
AII(UIII'O
Mm'ia dr? Fonf
7) "rira ti 111 !lo.
!)

ORDEM DO EXEIWl'l'U N."
Secretaria d'eslade dos

IICgOfÍ08

(j

da guerra - Dircc~ão gcral- 1. a Rcpartitão

Tendo por decreto de 18 de janeiro ultimo, expedido
pelo ministerio dos negocies da marinha e ultramar, sido
nomeado governador do districto de Cabo Delgado, da
provincia de Moçambique, o major de cavallaria, José Raymundo da Palma Vclho : hei por bem promovei-o ao posto
de tenente coronel, ficando pertencendo ao exercito de Portugal sem prejuízo dos officiaes mais antigos da sua elasse e arma, nos termos do decreto com força de lei de 10
de setembro do 184ü. Outrosim sou servido ordenar qlH\
cata minha soberana resolução fique nulla \ de nenhum
effeito se o agraciado, por qualquer motivo, deixar d seguir viagem para o seu destino ou de servir no ultramar
o tempo marcado na lei.
O 1)1'ssidente do conselho de ministros, ministro c secrctario d'cstado dos ncgocios ela fazenda, encarregado
iuterinnmente dos da guerra, assim o tenha ntcndido o f:tça
executar. Paço, em 19 de ahril de 1882.
HEI.·
Anfonio Maria de Pontes Pereira de ][1'710.
Secretaria d'estado dos Deg'lcios da guerra -Direcção gcralTendo O cnpcllão (lo batalhão de caçadores

t. a nrparti~lio

o 7, Ianuc I
Vieira da Cunha, completado os dois aUHOS de serviço
pelos quacs foi provisoriamente nomeado pela portaria (11'
16 de janeiro
1880; o havendo durante aquclle período
desempenhado as funcçõo« do seu ministcrio por modo (IU('
II! lUL merecido boas informnçõcs : lu-i por b m, na conformidadc com o disposto 110S nrtigos ln.1! (' 22.0 <lo l'l'glllaincuto de 22 de outubro (1(, 18(j;~, detonniunr (PIO ao 1IH'1Imo eapt'llao ;;(ja conaiderada COIllO(l<,llniti\,1ln sua nomcn<;í\o de capellão militar, ficando pert<'1H'(\llllono respectivo
quadro, com as honraa e vantag'('IHi (lo posto de alferes,
noi'! t(~rIllOSda h·i.
O pl'l·silknk elo enll'JI'lho (!c- lllinistt·os, lllilli~h'o (' ('('rl'tario t!'('sl.u(lo dOH IH'gocioH da l'a íW 11 fIa, P!wnrl'l'g:ulo inh'
rillíullPnh' elos (la gl1l'l'\';\,
a, f'\i1l1 o t !'nha (lIh'n(liclo I' 1:1<;1\
l'.'I,clltar. Paço, PIll 1!1 dI' ahril ele 18~2.
rn:!. Anfouio .Marir( de Ji'()lIf('.~ ['I }'cil'(I di MIRo.
11.

a

2. o -

Por dpt'ulo de 22 de marro ultimo:
Regimento de infantaria

'!'Cllt'lltC qU:tl'tcllllCl:ltl't',
tl'P, Joao HilH'il'o.

II

n." 17

alfcl'cl:l graduado, quartel mcS

ORDEM DO EXERU1'l'O N.· li

Por derreto da mesma data:
Reformado,
na conformidade
da lei, o capitão quartel
m 'str do regimento de infnutcria u.? 13, Epiphnnio José
de Sousa Morato, pelo haver requerido c ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela junta militar de sande.

Por decretos de 2:l do mesmo mez :
Batalhão de oaçadorcs n. o 1
Cavallciro da ordem militar de S. Bento do Aviz, o capitão, Jo:\o de Jesus F ijão.
Regimento de infanteria n.s 17
'javalleiro da ordem militar de ,'. Bento de Aviz, o capitão, J 086 Marin da Silva.

Por decretos de 29 «lomesmo mez :
4.' Divisão milítnr
Exonerados do lo ercicio de njudautcs de (':lmpo (lo cominandnutc o capitão de nrtilhcria, Antonio Joaquim Vieira
}limentcl,' , o t ncnte d cavallaria, Luiz Pereira <10 Vasccncollos Mou iinho ele Albuquerque.
Ajudante» de campo do commandnntc,
o tenente do rcginu.nto (Ie infanterin 11.° f), Luiz Antonio AI\' s Leitão, c
() alf<·I'C. <lo regimento
<II' infanterin TI.o ,.An<lrô Joaquim
de Bastos.
Praça de Elvas
Ajudante d eampo do governado!', o alfpl'l's (lo 11atalhflO
de caçadores n." 8, Rodolpho Augu fI) de Pa~:m; (' Sonsa.

Por dcrrt'los de 12 do rorrt'ntc mez:
Batalhão do caçadores n.· 1
Tenente '1\1:\1't ,I 1I1(1;tn', () nlferc graduado,
tru, Luiz Vai 'rio da 'am:\l·:t Lomvlino.
Batalhão de caçadores n.O 7
Alfl'l'{', () ,argcnto ajudunt (lo hatalhã«
11." :1, Cl'I(, tillo .Jaeinto d
1:«1I1I'('il':I Dl·ça.

quartel

(le

IIlC.~-

t·:t<;tl«lol'C'1'

Batalhão de caçado1'os n.O 11

('il'llrgiao mt'lI', o ('il'lIl'gi. o .011dallt 110 I't'gillH'llto rll' l':t
\'allal'i. n.o :1, l'r.m·i co \\1'11 t <1,\ I:mya '01'1" 'ia FiliO.

Regimento de infanteria n. o 3

Alti.'l'ÜH, o alferes gnulna(lo (10 Lat:tlhfw de caçadores
D.O 5, João Antonio
da, Costa, Leal.
Rogimento de infanteria n." 13

Tenente quartel mestre, o alferes gra(lnado, quartel mostre do regimento de infanteria H.O ~, Augusto Alexandre
Lobo Pimeutel.
Regimento de ínrantcríe,

Ajudante,
o ulti'l'oS elo l'l'gilllt'nto
Antonio Joaquim 'I'rindndc.

n.s 17

(Ic infnuterin

Commissôos

11. o

'1,

ao

Alfere~ de iufantorin, () nlíercs g'l'l1.(luado
batalhão
n.? 2 de caçadores <la Hniuhn, Eduurdo Casa:-;,:\ Alvares
Pereira,
lU serviço no minixtcrio
.las ohrus publica', commercio e industria.
Disponibilidudc

O c01'o1101 de infanteria cm inactiv idudc tem porariu,
Francisco Pereira da Luz Côrte Renl, por ter sido julgado prompto pura todo o serviço pela junta
militar de
sande.
() picador (h, l.n CI:UHW um iuactividndc temporurin, sem
vencimento,
D. Antonio (!P Portugul, pelo haver l'('(PIC-

rido.
Inactívídado temporario.

O cirul'giúo mór do hatalhao ele cuçndorcs II.o 1 I, Carlos Augusto Schiap]>:t Pi itra, por ter sido julg.ulo illl'apaz
do serviço, ícruporarinmento,
Iw!a juutu militar do sande.
Por decretos d:l mesma .Ia(a :
cOllf(ll'lIlill:t<le da }l'i, 08 ('apit: ('s !]U r,lo u:t1alhao tI(, ea<;:\(lorc:i n.1I I, JUSl' Pinto
C:ll'llo,o, e do uatalhao
dc ('al':t<lol'L'í! 11.° 5, .Julio ('l ;U'
Augtl,;!!) (b C\llllta, )leio ha\'(,l'l'1I1 l'l'qlll'ri,lo ( t 1'111\ illo
jnlg':lllos ilH'npnZl'H do Rl')'vi~o adi\'o pela juuta lIIilit, l' tle
HefOl'lUaclo,;, lia

tcil:! mcstres,

satllk.
fluI' derrctos
Seorotaria

Para

dt' i!1 du IIlllsmO 111('2:
<l'ost.ado dos nogooios du guorl'u.-DircOQão g

go -at· IIH 'll11tagl'll

rtigo 1." I: ('arta <1(. Il'i

<Il'

aI

PHtaJJl'I('('idns )lt'lo ~ lI11il'D do
1, II maio ti I ();I no t r
1

nu

OlWE~1

I:. 'EIWl'I'()

N,"

C1i

(j

mos do :Ll'tig'o l;i. U da carta de lei de :!~)de abril de 1.'7G,
o eirurtriã» Illôr, sub-chefe da (La I'cpal'ti",no, Gnilhermc

.J 0,,(:

1~1l1H''',

ctivo

110

por ter completado
referido exercicio.

Regimento de cavallarta

<1(';1,

anilo. li, serviço cíle-

n.s 1, Ianccíros do Victor Manuel

('apiho

da :3,a compnnhin , () capino lII' cavnllariu em
disponibilid.ulo
Frederico
Eduardo <!t: Avellnr Pinto Tavares,
Regimento do cavalluría n.s 3
() cupilào do ],l'giltll'nto
<1(' cnvallnrin

• fajol',

11.° 1, ba-

"ao <le Albufeiru,
Oommíasõea

() alll'l'l'K do l'l'gilllt'llto
de ínfanteri»
H.O 1;~, .10"<'- (10.
AIllH'hh, a liin <lo ir ti -rvir na ~'lt rdu muuieipul (lo Porto.
:\,11

l'er dclt'I'lIIinarflO de :ua

au(·taM

Regimento de artilhcrin.

11I·H li :
n,> 1

Primeiro teueutc, o }lrillH'iro t( 11('1111' do regimento
:(I,tilllt'ria 11,1)~, Eme to \ugn to Pereira (h Silva.
Prillll'il'o
urtilhcrin
Rogimento

cHIll it 'lO

cavnllarin

Regimento de tu'tilhel'ia. n." 2
nte, o primeiro
tcncntt
(10 l'p"'illH'llfo
1, Antonio Cnrlo (1. ('0 ta.

tt'TlI

11.°
do

' vn.lln.ria

n.v 1, 1 nociros ele

!.
a ,I, {'OIllP'UI Iria, o e Ipit, o tio
11." :1, .10, é l\1a,'jll da
ta h. mo
I

I

ao

ele

dI')

iotor III nuol
I'I'gilll<\llto

.1(\

Regtmento do oav 11u1'1n 11,° 3

('npitilo da (i. .ompanhin,
I'avallal'ia 11,° 1, !alie iro <1
J < I'OIl~ 1Il0 d.· F:ll'ia,

f)

(',

pit

lO

(I" "(,.. illH ti I dp
.JoH([llilll
'

\ i ,tOl' 1\1.IIIU·'

I ogimento do oav

(',lpitilO d. :!,a (' 1Illpanhia, o ('JIl'it L tio l'I "ii H llfo d!'
:w.dlnl'ia 11,° I, !tuJ(' il'o, d Yil't I' :\[. UI! l, Fl,,'d( "jl't)
J\ug'U to li ' J IIUPidll }Ijllh 'ir
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Alferes
infantoria
Estrelln.

graduado,
o alferes graduado do regimento de
n. ° 4, Honorato Alfredo de Pina Sá Mendonça

Batalhão de caçadores n.s 7
'I'encntc quartel mestre, o tenente quartel mestre do regimento ele infantcria 11.° 1, Pedro Lino de Goes.
Batalhão de oaçadores n.s 9
graduado, o alferes graduado do batalhão de caçadorcs n. o 5, Domingos Antonio dos Santos e Freitas.
Alferes

Regimento de infanteria n.s 1
Tenente quartel mestre, o tenente quartel mestre do batalhão de caçadores n. o 7, l\Iathias Joaquim Fernandes.
Regimento de infanteria n,s 4
'I'cnente, () tenente do regimento de iufantcria n," 11,
J OHé de Figueiredo.
Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n.? 7, José
Cesar Ferreira
Gil.
Regimento do infanteria n.s 15
Tenente quartel mestre, o tenente quartel mestre do regimento de infanteriu 1\." 17, .J oão Caetano da Palma.
Alferes graduudo,
o alferes graduado do regimento
de
infautcria u. o 8, Maximiano Xavier Osório.
Regimento de infanteria n.v 6
Capitão da 5. ti companhia, o capitão elo r gimento de iufanteria n. o 18, Antonio Bernardo Lopes.
Regimento de ínfanteríu n,s 11
Major, o major do regimento elo iufantoria n." I:?, José
Maria de Castcllo Branco.
Regimento de infante ria n. o 12
de infnnteria n." 1 t, Lean-

1\1:\;01', o major do regimento
dro Maria Tcvar de A udr.ulc.

Regimento de ínfantoría n." 15
Alferes, o nlforcs do regimento do infunteria
frcdo A ugusto Fernandes.

Alferes,
ZIO

Augusto

n.v 17, AI

Regimento de ínfuntcría n.· 17
o nlfcrcs do regimento -tIL- inf:tlltel'il' 11.o 1 fI, Alllí-

l\Ial'qul'l'! Caldeira.
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Regimento de infanteria n.s 18

Capitão da 4. a companhia, o capitão do regimento de
infauteria n.? 6, José Joaquim Pereira.
4.. o-Secretaria d'estade dos ncgociosda guerra-Direcção geral- P Repartição
~ED.A.L:S:.A.

~:rL:rT.A.R

RELAÇÃO N.o 669
Medalha de pra-ta
Regimento de infante ria n.> 16

Primeiro sargento n.? 25 da 5.a companhia, José dos
Santos Vidal-comportamento
exemplar; cm substituiçâo
da medalha de cobre da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 37 de 1872.
Medalha de cobre
Regimento de oavallaria n.s 8

Furriel n." 3 da 2.3 companhia, Antonio de Brito Coelho de Faria- comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.· 3

Musico de La classe n.? 9 da La companhia) Manuel
Antonio- comportamento exemplar.
Batalhão de oaçadores n.· O
Soldado n. o 40 da 5. a companhia, J oaquím José portamento exemplar.

coru

Batalhão da caçadores n.· 10

Soldado n. ° 7 da 4. II companhia, José de Sousa Coelhocomportamento exemplar.
Regimento de infantaria n.· O

Furriel n.? 42 da 5.a companhia, Aniceto Neves c Cunha- comportamento exemplar.
Regimento da infantaria n.· 10
Spgunüo Hargento n. o fiG da G.II companhia,
Augul:Ito Ramos - comportam 'lÜO exemplar.
Soldado

Casimiro

Regimento de infanteria n.v 16
n." 18 rln '." companhia, Joaquim l lorta

portamento o.'

'1111'11\1'.

com-
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Paizano

Ex-anspeçada de intauteria n." 1, Ignaeio Maria da Silva
Lavarcda - comportamento exemplar.
RELAÇÃO N.· G70
Medalha

(h~ prata

Regimento de infanteria n.· 3

Alferes, José Manuel da Bilva-comportamonto
exernplar ; cm substituição da medalha <lo cobre (la mesma lasse
que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 16 (lo
1872.
J).lednll.lade ('obr(~
Regimento de artilhoria n.· 3
Segundo sargento n. o 5 da iL:\ bateria, Bernardo
Silva Prnacrcs-c--comportmucuto
exemplar.
Batalhão n.v 2 do caçadores da Rainha
Soldado u.? 85 da 2.A companhia, José Nuncs-

(11\

compol"

tamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.· '7
l 'abo gl'a<luado n. o 42 da ti." companhia, .J OHé Antonio com portamcnto exemplar,
Batalhão de caçadores n. o 8
Soldado n. o 24 da ~. a companhia, Domingos
comportamcn to exemplar.

Horodio-

Regimento do ínfuntería n.v 2
Caho graduado n.? 72 (ln, :?a companhia, JOl;6 Antonio
comportamento e: remplur.

Soldado

Regimento de infanteria n.· {5
1. a companhia, Andró Maria - com-

n, o 14 da

portamento exemplar.
Regimento de infanteria n." 9
tlcgundos sargentos, n.? as da .J.a companhia, João p{~rcira Vaz, o n. o 12 dn 7.'\ Antonio Joaquim ela ,'ilv:\ Hamos -comportamento
exemplar.
Regimento do infanteria n." 10
Franci co de Aguiar
Villela - comportamento exemplar.

Soldado n. o 22 <la 7, a. companhia,

ORDEM DO EXERCITO N." 6
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Me-dalha de cobre
Batalhão de caçadores D.O 6
Cabo u. () 10.,1 da 5. a companhia, José da Silva Carvalho; cabo graduado n.? ~7 <la f).'\ José Joaquim;
e soldado n.? 11:3 da 2.3, José Figueiredo - comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.v 5
Seguudo sargento 11.0 77 da 8. a companhia, João Pedro
Alberto de Moura-comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.> 18
Segundo sargeuto n.? 78 da 2.a companhia, Alvaro Cuucella de Almeida-c-couiportamento
exemplar.
RELAÇ10

G7~

~T.O

.:\:l('dal1.lu de

pra tu.

Guarda municipal de Lisboa
de infanteria,
cisco dos Santos - comportamento
exemplar.

Soldado

G6 da 1. a companhia

11.0

Fran-

Medalha. de oo bre
Guarda municipal de Lisboa
Cabo graduado n." 18 da 1.a companhia de cavallaria,
João José - comportamento
ex .mplur,
Soldados, n.? 1:);3 dn, La companhia,
João Pedro, e
u." 116 da 2.a, l\lanucl <la Silva, n.? 18 da .,1.a, Manuel
Antonio, 11.°
dn :).:l, Jo 'Ú .:\lal'ia, e n." 79 da G.a, Manuel
Ignacio, todos de infantoria - comportamento
exemplar,
I

Guarda munioipal do Porto
Soldados, n." 27 dlt La companhia, João Rodrigues, o
n. o li da 3.:l, J011.0 Lu as, amuo de iufant 'ria - comportmnento exemplar.
HELAC;.\.O • ',. 673
~;'[('dnlhu de oiro

Estado maior goneral
Gcueral de Lrigada, Jo é 'I' ixeira {{pudIo - comportatn('nto ex >mpllu' j cm ub tituiç o da medalha do prata da
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mesma classe, que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 31 de 1864.
5.

°-

Secretaria d'estade dos negocios da guerra- Direcção geral- 2. a Reparlição

Declara-se que por decreto de 29 de março ultimo foi
agraciado com a medalha de prata para distincção e premio concedido ao mérito, philantropia e generosidade, o
cabo n. ° 17 da 8. a companhia e 894 de matricula do regimento de infantcria n. o 17, Manuel Ignacio Bello Fialho,
em attenção aos importantes serviços que prestou no incendio occorrido na madrugada do dia 28 de janeiro do
corrente anno, cm Portalegre, na casa de residencia de
Gregorío Martins Malato.
6. O-Direcção da adminislração militar- 2. a Repartição
Para execução da disposição 3. a da ordem do exercito
n. ° 18 de 2G de abril de 1871, declara-se que o preço por
que saiu cada raçiio de forragem fornecida pela padaria
militar de Lisboa, no trimestre findo em 31 de março ultimo, foi de 1303,059 róis, sendo o grão a H)3,877 róis e
a palha a 109,182 réis.
7.0-Declara-se
que o tenente do regimento de cavallaria n. ° 1, Ianceiros de Victor Manuel, Luiz da Cunha Vie-

gas, desistiu da licença registada, que lhe havia sido con
cedida pela ordem do exercito n. ° 5 do corrente anuo.

8. °
J.i<'cnças eencedldas 1101' Itlotivo de molestia aos offidacs e
cmprcgado abaixo mencienadns :
Em sessão de :3 d f verciro ultimo:
Batalhão de caçadores n." 10

Capitão, Elias José Ribeiro Júnior, sessenta dins para
se tratar.
Em sessão do 1ü elo mesmo mez :
Batalhão n. o 2 de eaçudores da Rainha.

Tenente, -losé Elias da Conceição e 140mm, quarenta dia
para se tratar cm ar '8 do campo.

ORDEM DO EXERCITO N.· G
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Comissões

Tenente de cavallaria, João Antonio de Sousa, sessenta
dias para se tratar.
Em sessão de 28 do mesmo mez :
Regimento de artilheria n.s 2

Primeiro tenente, Antonio Carlos da Costa, noventa dias
para se tratar cm ares do campo.
Em sessão de 2 de março ultimo:
4.' Divisão militar

Tenente de cuvalluria, ajudante de eampo do comman
dante, Luiz Pereira de Vnsconcellos Mousinho de Albuquerque, se senta dias para se tratar convenientemente.
Regimento de artilheria n.s 3

Capitão, Jhristovão Botelho Nobre de Barbosa e Veiga,
quarenta e cinco dias para se tratar cm arca putrios.
Regimento de cavallaria n.· 3

Alferes, Diocleciano Maria da • ilva Varella,

sessenta

dias para se tratar convenientemente em mudança de ares.
Regimonto de oavallaria n.· 4

Tenente, Cypriallo Forja», quarenta dias para se tratar
em ares patrios.
Batalhão de caçadores n.s 8

Alferes graduado, Antonio Verissimo de Sousa, sessenta
<lias para 1\ tratar convenicntement
'.
Regimento de infanteria n." 1

Tenente, José LOpl'H d.. Albuquerque,
para se tratar.

quarenta

(lias

!!('SH(!uta

dias

Regimento de infanteria n.· 11

Capitão, Jo. é Zeferino Sergio de Sousa,
para se tratar.

Regimento de infanteria n.· 13

Alfcl'e , Manuel Alves Antuu
vnle cer cm are patrios.

!-i,

se.. mta dia. para con-

Regimento de infantaria n.s 16

Altere graduado, Manuel Valentininuo
orreiu JI~Silva, e enta dia }.1m' continuar o tratamcuto.

Regimento de infa.nteria n.· 17
Alferes graduado, José M~Il·in.Gan o de Almeida .J unior,
, cssenta (lias para se tratar convenientetnente.
Em

SCHtÜ10

de li <lo mesmo mez :

Batalhão de caçadores n.· 10
Coronel, Frau ,i co Ántonio de fleqncil'a,
para se tratar.

Em ('....ao de

do corrente

se lílonta dia

mez :

Ln Divisão militar
Cirul'gião de divisüo, .Ioaquim Saturniuo de 01 ivvira Sonres da Hocha, '(OS cntu (lias para u () (1:1:-; agua lIIinCJ'lH,O
(las caldns ele Monchique c mais trat.unonto.

Regimento de cavalfarín n.v 6
Tenente coronel, José Y crgolino, scssentn
continuar a tratar «m ares pntrios.

dias pan

Regímento de cavallarin. n," 8
Alfer« , Fernnudo .Iosé Tuix .iru c 1"1\1'0, quurenta
para, o trntar 'lll nrvs putrios.

'l'en
tratar.

~(O

°IÜ

Regimento de infantería n.« 1
HOI'OllICllho,
quarenta

0, Luiz .l\laria

!'P

dia:

(lias para.

(

Regimento do infa.nteria. n.> 4
Capitão, hicloro Augusto de Almeidu, scsscuu, (lia, para
tratar ('11\ ares patriot-'.

Regimento do ínfanteríu n.· fi
Tenente quartel mestre
Fmnciaco ['('(11'0
va, qunrcntu (lias para (0 tratar.

f4oIl1'('S

da HiI

Regimonto de inf nterfa n.s 13
'l'CJW1Ül'

BP,'

.oronel,

entn (lias parn

AID'rp,

MaJl1wl Bott>1I1O Pi meut I Surtllcnto,
(' tratar.

Companhia do oorrooQüo no forte da Graça.
.Jo~{' 'i!\,prio (le Sou a, (I t'llta di:l pnrn

('

tratur.
Tcnonto
!lI' trutar.

Commissões
ele illfunt 'ria, Luiz ( 11011(0 ,(!'lIlrpnt

dia

p:1l'a

75
Direcção da administração militar
Prim .iro otlicinl com gr:Hllluçao <1(, major,
nio ()onll', , E' '8 cnta dias p: ra se tratar.

.Io é Anto-

Ell1 se :11:0 (lo l:~ elo mesmo mez :
Regimento de infanteria. n,v 11
Major, Lcnurlro Maria Te 'lU' de Andrade, :eJ; cnta dias
para 5(' tratar ('UI Vizcu.

U.

I) --

l.irenças rroislada~

tOllcrllida

ans offidal'. abaho meneie-

nados:
Regimento do artilheria

Primeiro tenente.
noventu dia ..

n," 2

Franci co (II' Cnrvnlho

Brito OOJ:jão,

Regimento do oavallarfn n.s 2, lo.ncciros da Rainha
Alferes gl'i\lln:ulo, .10 l' Leonardo (lu Gouvciu, sessenta

dia .
Batalhão do caçadores n,s li
Antonio (lu Snnto

1\1[('1'e8 gr:1I1ml.(lo, ))omingo
tas, sessenta dias.

e lt'n'i·

Bat lhão do caçadores n.s 7
CaJlit~ 0, Luiz Augu to -lc Cerqiu ira, }ll'o1'ogaçào pOl'
riutn dia
B talhão de cnçadores n. o 9
.\11'(1'1" erudua 0, .l ulio Aueu to Il~ Ca tro Feijó, 1'1'0ro",l~: o 1'01' seis nH'Z '''.
Roghnenf..o do infanteri

'. piho,

n.a 3

o, II z dia.

Luiz Antonio .' lnzar Ma
Regimento de infantorl
I )omiuO'uc ,

Alfl'l'C' , .lo {, Antonio

n.·
(!Io:1.

Ô

(lia

egímento do lnf nteri n.O 13
('irlll'gil n ln '1', \ntonio.To ' d (:u nlho I ort 'lIll, 'lua
}'('nfa dia 1"\1'1 gl) 1lJ' 110 I', ti..lI(t'~iro.
Rcgim nto d infuntcn

I ('I'

S

gmdlltl!l(), A!l lino Au'u

n.· 14

to cIe lngullu '1:1,

l:W -

IIta dia.

R glmento de info.ntcria. n.O 17
(>

I~ fI'. gmdu do, .10
('nt dia.

{o

1 ri ('uo

c1

1m ida. Juniur,
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Commissões

Alferes de infanteria,
trinta dias.

José Ferreira

ela Silva Junior,

10.0-l'oram confirmadas as licenças registadas que os cnmmandantes da I.", 2.a e 3.a divisões militares concederam aos offiriaes
abaixo mencionados:
Regimento de cavallaria n.s 4

Alferes graduado, Timotheo ela. Silva Novos de Sousa
Alvim, quinze dias.
Regimento de cavallaria n.s 8

Alferes, Francisco Alberto da. Silva Peleijao, noventa
dias.
Alferes graduado, João da Costa Trcnes, sessenta <lias.
Batalhão de caçadoras n," 1

Alferes, Jaymc Ernesto Cronor, dez dias.
Batalhão de caçadores n." 9

Alferes, Abel Augusto Nogueira Soares, quinzo (lias.
Regimento de infanteria n.s 12

Capitão, Viriato Lusitano Cabral, quatro dias,
Regimento de infanteria n.s 14

Alferes graduado, Gil Alcoforado da Costa, quinze dias.
Alferes graduado, Adelino Augusto ele Magalhac::;, pl'Orogação por trinta dias.
Regimento da infantaria n.v 18

Alferes graduado, David Ferreira da Rocha, trinta <lias.
Antonio Maria de Fontes
Está cOllforllle.=()

u-u«

PUPÍI'a

director geral, J}.

de Jli'l1o.

AI/fOI/i!)

Jo.6 d

EDIÇÃO DO JORNAL- O EXERCITO PORTUGUEZ

SE(mETARlA D'ESTADO DOS NEGOmOS DA fWERRA
ie DE MA TO DE 1882

ORDEl\1 DO EXEROITO
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

Secrelaria d'esla~o dos negocio! da guerra - Direeção geral-

t.a Repartição

l lei por bem determinar cl'lP o cupitão de infunteria sem
prejuizo üe antiguidade, em commissào nu provincia de
:-l. Thomé e Príncipe, Augusto Rogerio Goncalvcs dos Santos, seja transferido
ela eonuni 'são (lue exerce para o regimcnto de infantcria do ultramar,
onde ficará servindo,
nos termos dos artigos :).0 c 7.0 da carta de lei de 3 de
fevereiro de H:)7n. '
() presidente do conselho do ministro', ministro e secretario d'cstado dos negocios ela fazcuda, encarregado
interiumnentc elos ela guerra, c o ministro e secretario d'cstado dos negocio
<ln murinhn o ultramar, nssiiu o tcnluuu
vntcndklo e façam lVl'CUÜU'. Paço, ('111;3de maio de 1 82. lU-,!.
Antf}nio Mm'ia elo Fontes Pereira de suu«. José

di: ..slello Gouveia.
melaria d'e lado do. negocios da gucrra-Dircc~ão geral-i.'

Reparliçi.

Attendendo no (l'lC me representou o alferes grnuuado
llo l'l'gi monto (!P cnvnllariu n. o :!, lnnceiros !la Rainhu, .J ouquim Fruncisco
• [obre Sohrinho:
hei por bem conceder
III(' trnn 101'('11 .in para a :\I'Ut:\ cl ' infimtcrin, ficando o mais
moderno (1ft J'l' ]ledi\':t ela P,!lO
t 'nnns <lo <Icer to d ' ~H
dl' Ile>':<.'1111>1'0 II!' t ;11.
O pl'c:;illlnte cIo t'()Il~l'lho III' llIillUI'O , mini tro () secre·
tario <1'e.1:ulo do llt'CTocio da l:lzl'IHla, l'!H'l\I'l'l'gado illtcri·

U:tlucutc do (b guCl'l'l1, a im o h'nh

t)llt

'lHli(lo u fuça u. e-
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cutar, Paço, em 3 de maio de 1882.=HEl.=Anfonio
Maria de Fontes Pereira de Mello.

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção geral-

{.li

Repartição

Attendendo

ao que me representou
o alferes de cavalno ultramar,
Carlos Alberto Feio Folquei considerando
que este official chegou ti, altura, competente na respectiva escala de aceesso para obter o actual
posto no quadro da sua arma ; c querendo usar da faculdade concedida ao meu govel'llo pelo artigo 3.0 do decreto
com força de lei de 10 de setembro de 18-Hi: hei por bem
promovel-o ao posto de tenente, ficando pertencendo ao
exercito de Portugal sem projuizo dos oílicincs mais antigos
da sua classe e arma, Outrosim sou servido ordenar que
esta minha soberana resolução tique nulla
de nenhum
effeito se o agraciado, pOl' qualquer motivo, deixar de servir no ultramar o tempo marcado na lei.
O presidente elo conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocies da faz(Oncla, cncurregudo interinamente dos ela guerra, assim o tenha entendido c fit~°lt
executar. Paço, cm 10 de maio ele 18H:?- REI.
Antonio Maria ele Fontes Pereira de JJldlo.

laria em serviço

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção geral- La Reparti~áo
Tendo sido r quisitndos, pam irem desempenhar counuissões de serviço no ultramar, os primeiros :'iHrgmtcs, do regimento d artilhcria n. o :3, José .J oaquim Alves da Motn,
e Abel Faria de Azevedo, c <lo rl'gillH'nto de infuuteriu
n.? 5, EvltriHto Simplieiano de Almeida: hei por bem promovcl-os ao posto de alfcr s' ficando P .rtcncendo ao e: .crcito de ,Portugal sem projuizo das ]>l'llças mais antiga ° das
respectivas
classes c urmas, IlOI'l Ü"1'1ll0H do decreto com
força de lei de 10 de setembro dI' 184(i (0 circular dl' :?l
de maio de 1862. Outrosim HOU servido ordenar ([ue l'st:l
minha soberana rcsolucão fique 1l11I1:t 1° t1l' nenhum I'fr<'ito
se 08 ngraciados, pOl' qualquer motivo, deixarem de l:ll'gnir
viagem para os seus destiuos ou eho servir 110 ultrrunur o
tempo marcado na Lei.
O presidente (lo cOllfielho dl' miuiiltt'oH, ll1ini ..t]'o c li(III'Ctario d'est:t<lo dos negocios (la f'azPllcla, l'llcal'l'(og:ulo interinmnente dos da glH'l'I'a, !\Hsilll o tl'llha l'ntpl1clido (0 fa~i\
executar. Pa<;o, l'1I1 1() de maio (II' 1HH~. HJi~1.
A Jlfollio

Maria de Fontes Pereira di' ,/.lldlo.
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2. o -}Ior decretos de 20 de ahril ultimo:
Corpo de estado maior
Cavallciro da ordem militar de S. Dento de Aviz, o capitão servindo de major (ln 2. a brigada <1(' infantcria ele in:>trncção e manobra, J osé • Innuel de Elvas Cardcira.
Guarda municipal do Porto
Cavalloiro (la. ordem militar ele ;4. Bento
pitão, José Ribeiro Júnior.

Por dl'I'I'clos 11('27 (lo mesmo

de Aviz, () ca-

111('1.:

Regimento de cavallaria n." 1, lanceiros de Viotor Manuel
('avalll'iro <la ordem militar de S. Bento de A
o cujJitao, Muuucl Augusto de .o 'H('S :-;rqlleim.

,i""

Regimento de infanteria n," 6
(~:t\'alkiro (h ordem militar de :-I. Bento de Aviz,
l'itau, .10 Í! ele ('a iro !{<.'lJOc!to.

oca

Commissões
Cavalleiro (h ordem militar de S. Bento de Aviz, o cupitào de urtilheriu em conuuissão no mini ..tcrio elas obras
publicas, connuercio c indu trin, l lcnrique Carlos Freire

de Andrade.
))01' derretes de :~,lu ('ornlllt'

111('1.:

Batalhão de ouçadoroa n.v 3
C:ljlitao (Ia L a companhia, li tt-ncnto elo lntt,tlhao de ea<;:\(101'('. n.? 7, Julio .Allh'1tltl
(lo 'a cimento \' Hilvlt.
Alf('l't',', o ulfero g-radu (ln do but tlh:\o lI.O ~ Ü(, cnçn<lore8 da Rainhn, .J (lHO \ ugu to E'e reio.
Regímõnto d ínfantcrta n. 5
a \'Hl1tagl n 'tala-II l'i(las I' ,lo ~ unieo elo
:u·tig-o 1.0 da parta <1(' lpi (10 I - d(' mnio ,II' 181i\ 110>; h'\'1110" (lo
~.o elo Il'fj~o
1::'0 ,!.t 'ai'! d-Iei ,I, 1:1 d(' abril
lle 1~7:), o l'nl'il: 0, Antonio,,'" adl'l' (Il' Abl'('tI ~'ttl1(. , POI'
ter' ('olll}Jlda,lo
(ler. atlllO d ,'l'\'i('() I ffcNivo 110 l'I'I('riclo
posto.
Regimento de infn.ntori n." 10
'l\'ncllÍl',
o aliei'
.Joaquim Guilh I'IllO (:01110 dos :-;anto .
AI~ 1'(' , o alft l'L ( m PI' juizo d ,I Iti("lIi,lad,', .lo {. AuU

Para

gO:;aJ'

*

I

gusto :-;'l'pa.

,

80
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Regimento de infanteria n.v 11

Tenente, o alferes do regimento (lo infuntcrin
Antonio Alves da Silva.
Regimento de infanteria

11."

n, () 1:!,

12

Capitão da 7. a compnnhia, O tenente do rcgillH'nto (IP
infantoria n. o 2, Joaquim J osó Pires Villur,
Alferes, o alferes graduado do regimento de iuíunterin
n.? 14, João Victorino de Abranchcs Lemos de Menezes.
Regimento de infanteria

11.°

18

Capitão quartel mestre, o tenente quartel mestre, }\liguel Augusto de Sousa Pinto, nu conformidade do disposto no artigo 3.0 do decreto com fOl'~a <1(' lei <1(' 2D d('
agosto ele 1851.
Commissões

O capitão elo batalhão de caçadores 11.° 8, CCSat' Augusto Barradas Guerreiro, cm conformidade com as dit;
posições do decreto ele 28 de junho de 1870, pam ir
desempenhar uma commissão dcpeudeute (lo ministcrio dus
obras publicas, commercio c industria.
Disponibilidade

O capitão de artilheria cm inactividade tcmpol'uria,
vencimento, Joaquim Garcia, pelo haver requerido.

80111

Por decrete da mesma tia la :
Reformado, na
lhão de caçadores
haver requerido
activo pela junta

conformidade da lei, o capitao do batan. o 11, Diocleciano Ji:l'llcsto Moniz, lJl'lo
e ter sido julgado iucapaz do serviço
militar de snude,

l)or ãeeretes de 'J O do mesmo ines:
Regimento de infanteria n,v 1
Alfcres, () alferes de infantcria cm eommissão na p;nll)'(b
municipal do Lisboa, Francisco Antonio .l\lal'tintl 11(' Bar1'08, por ter pedido a exoneração tln. referida couuniasào.

Por tleCl'clo da mesma data :
Reformado, na conformidade <la lei, () major dI' cng'l"
nheria om inactividudo tempornrin, FmneiHt·() Antonio da
Silva M011rão, por ter sido julgado incupaz do ('l'\'i'()
activo pela junta militar de saudc,
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Secretaria d'estad» dos negocios da guerra - Repartição do gabinete
Tendo apresentado o resultado elos seus trabalhos a commissão nomeada por portaria de 26 ele agosto ele 1880, para
fazer o estudo dos melhoramentos
que convirá introduzir
nos estabelecimentos
fabris da direcção geral da artilheria,
sob o ponto de vista techuieo e administrativo:
manda Sua
:\[agestadc EI-Rei, pela secretaria d'ostado dos negocias da
guerra, dissolver a referida, connuissão, e louvar todos os
sons membros pelo zêlo c intclligcncia
com que se houveram no desempenho do encargo que lhos foi comÍnettido.
Paço, cm 2 de abril de 1882. =Antonio Maria de Fon»
ics Pel'eira dl~ suu«

,1. o - Por tlrll'l'JIlinarão de Sua Ma!Jeslade EI·Rei:
Regimento de eavallaria n.> 1, laneeiros de Victor Manuel
Alferes, o alferes elo regimento de cavallaria n.? 5, Alfredo Brandão Cró de Castro Fcrreri.
Regimcnto de cavallaria. n.s 3
graduado,
() nlfer s graduado do regimento de
H.O 1, lnncciros de Victor Manuel, D. José Jor-

Alferes
envallaria
ge de Mello,

('iapitàn
cavallaria

pOl'

motivo disciplinar.

Regimento de oavallaría n.s 4
() capitão elo regimento
u.? f>, Francisco Gome' Cullado.

(la :!.:\ companhia,

do

Regimento de cavallaría n.v IS
da 2.:\ compunhiu, o capitão (lo regimento de
vavnihu-in n.? 4) Fn'u('l'i('() Augusto (h~Almeida Pinheiro.
(Inpit:lo

Regimcnto do cnvallarta n.s 7
1'1'1l01lt " () tl'llelltt'

(lo

I'CgillH'lItO

de cavallaria

11.° "

AI-

lll'l'(o Mimo. () dn (\dn. llhnrco,
Rogimento de cavallnrta n. o 8
'I'enonto, o Ít'11!'nÍl' do 1'l'ginwnto de cnvallaria
.JOllo (II' AllIH'jUn. da Cunhu.

11.°

7,

AJt;'l'{' , nlfero (lo rogimontn <1,·cavnllariu 11.° 1, Ian('( iro d< Vict I' Manu I, Burtholvmeu Gon~alvcs Coelho.
(l
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Arma de infanteria
Alferes, os alferes, do regimento de infanteria n. o 1, Thiago Victorino Pinto Lobo, e (lo regimento
de infantcria
n,o 1 'Manuel Alves Antunes.

a,

Batalhão de caçadores n.v 3
Alferes, o alferos do regimento de infanterir,
nuel José Esteves) por JI1otiYO disciplinar.

n." 1, Ma-

Batalhão de caçadorea n.s 4
Capitão da G. a companhia, o capitão elo batalhão
çadores n.? 12, José Luiz G01l1es.

de ca-

Bato.lhão de caçadores n.v 8

da G.a companhia, o cn pitão do regimento
n. o 8, Manuel (la, {"iosta C'nscacs,

Capitão

fanteria

Batalhão de caçadcrcs n.v 10
'I'onontc, o tenente do "oginwllto (10 infnutcriu
Cazimiro Lopes Moreira Freixo.

de in-

10,

H.O

Batalhão de caçadores n.· 11
da 6. (\ companhia, o capitão do regimento
fanteria n, o 6, Luiz de Sousa Gomes e Silva.

de in-

Batalhão de oaçadores n,> 12
Capitão da Ln. companhia, o capitão do regimento
fanteria n." G, José Ignacio 'I'ci '1 ira BeIJo.

do in-

Capitão

Regimento do infanteria n. n 1

Alferc«, OH :tIfel'( R, do hatnlhno
1111' Emosto
Cronor, r (lo hatalh,lo
Augusto Victor.'
avier (la ~ika.

(11'('H,;n(lol'I'K 11." I, Jav(IP (':\I;a(lon ~ 11." ~, LlI'iz

Regimento de infantaria n." 3
Tcncnt« coronel, o tenente COl'O\11'l (to l'<'gillll'llto de
fanterin 11." Ir), Mnnuol .1OS!" da Fon r-cn.
Tenente,

quim

Regimento do infanteria n, o 5
o tenente do regimento (ln int:lJIh'I'ÍI\

oronha da ,'ilva

(iôl'k

1Il.

n." I, .10H

!t<'al.

Rogimento de infantaria

n."

a

Capitao ela 7.a compnnhin, o eapit:io (lo hatalhao
ça,lorcR n," II,
T,m'iso Ilpl1l'i'lllPi-! J\('l!IIlHIl1.

111'cu-

1

Regimento do infantol'ilL n," 7

AIfl')'('R gl',ulllado, () nll'l'I'( gmdnndo!ll'
(I'lilll
Frallci co ~TOIH•I, ,·ohl'illhu.

illl:llltl'l'ia,

.1011-

R3
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Regimento de infanteria n,? 8
da 7.3. companhia, o capitão do regimento ele infanteria n.? 12, Antonio :J\-laria, de Almada.
Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n, o 7, José
Oazimiro Xavier Verissimo de Moraes.
Capitão

Regimento de infanteria n.· 9

3.a companhia, o capitão do regimento
fanteria n.? 18, Joaquim Pinto de Sou 'a.
Capitão

da

Regimento de infanteria n.· 12
Alferes, o alferes do regimento de infanteria u.?
gusto Annibal de Freitas, por motivo disciplinar.
Alferes graduado, o alferes graduado do batalhão
çadores n. o 5, Antonio Alfredo Alves.

de in-

1, Aude ca-

Regimento de infanteria n.· 10
Tenente coronel, o t mente coronel de infanteria, Joaquim Nicolau Agua,;.
Alferes graduado, o nl fere graduado do r 'gimento de infanteria n. °
Albano de Magalhãc
Barbosa Pinho.

u,

Regimento de infanteria n.· 18
apitão da 2.a companhia, o capitão do r gimcnto ele infantcria n.? ~, Benjamin Jo: é Lucas (lo Sobral,
Capitão da La companhia, o capitão da 2.a, Eugenio Au-

gusto

oar s Luna.

Hospital de invalidos militares em Runo.
Cirurgião ajucl:\1lh', II cirurgi. o nj1Hlalltc do batulhâo
cnçarlor S n." (i, Arnnldn ~IontiJlho.

n.

0_

Stmlaria

de

d'estado du IIt~otio da guerra - Dirrctão gml- LA Rr,arti~ão

::to.a:E
DA. LH
HELA('

A.
()

::to.a:ILI T AR

x.• !ii!

Regimento de infanteria n.· 9
\lItonio \lv
comportamento

A lIi,!'(~, ::\Ianucl
piar; cm 1111 titulo

que lhe foi cone di

(I

( xem(I:L III '<lulha do cohr« (I me ma c1l\1'1s0
l' ln ord 111 do ,. r iito n. o G d 1 71.

84

ORDEM

DO EXERCI'l'O

M('clnlhn

N.o

j

ele' (-obrc'

Batalhão de engenharia
Segundo sargento n. o 1\)0 (la r). a companhia,
Antonio
Francisco Martins V alente; e cabo n. o 1;)4 da, ~. a, Antonio
Paulo - comportamento
exemplar.
Regimento de artilheria n ," 2
Segundo sargento n.? 40 ela Ll ." companhia,
tado - comportamento
exemplar.
Batalhão de caçadores n.s 12
Segundo sargento n." 2 da 3.:' companhia,
Pereira do Paço - comportamento exemplar.

JOSl' Fur-

João

:Jlal'ia

Regimento do infanteria n.« 2
Segundo sargento n.? ·1 ela n.a companhia, Antonio
Pinto - comportamento
exemplar.

LUC(hi

Soldado

11.°

Regimento de infanteria n," 10
2:3 ela 8." companhiu, Antonio Viccnt«

neiro - coruportamouto

oxcm

Cal'

plur.

Regimento do infanteria n." 15
Cabo graduado n. o 47 da 1. a coi li1)au h ia, Halvu(lol' Antonio - comportamento
exemplar.
Companhia de correcção no forte da Graça

Soldados, n." H, Manuel Francisco,
res -

comportamento

c

11. o

34, Manuel Pi-

exemplar.
HELA(.'À()

N.· li7fl

Batalhão do caçadores n." a
Sêtl'gonto ajudante, h:idoJ'o Ji'(,),)'('im d!' ~OltHa Alvim
comportamento
cxemplnr ; ('II) KllhHtiflli<::to da ll)('dlllha ele
cobra da mesma clussc qll<' III(' loi couccdida pda (11'<1('111
(10 exercito n. o ali de 1tl7:J..

Coronel,

exemplar.

Regimúnto do inf:mtcl'iH n.v :3
.Iosó .1ustino de Pina Vi(lnlcomportnnu

nto

,

o
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Regimento de cavallaría n.· 8
,'<'g-unclo sargento 11.° H (la 1. companhia, Vicente Forreira Barnta ; e cubo H.O ;)~ dn 5.:1, .Iosé Diogo da Cunha
Correia l\1oJl~ào-colllportamcnto
exemplar.
Batalhão de caçadores

~ol(la<lo
rio -

n.? HU du 4:' companhia,

comportamento

n,« 1

Ianuel Pinto Hila-

P..cmplnr.

Batalhão de caçadores n.v 4
;;arg'cnto 11.° 11 ela 8.1\ companhia,
Elias
']HlVCS de AIll1ci<l:1- comportumonto
exemplar.

Au-

•'('gul1rIo
eusto

Batalhão do caçadoros n.· õ
FItITi('1 n." ;j (la L~ eompanhia, .JoAé Cypriano
gào Lrunim - comportnmcnto
exemplar.

de Ara-

Regimento de infantcria n,s 8
Duarte
:-'Pl.{IIlHlo l':Jl'g uf o 11.° li (la 7.a companhia,
reira (la ~ih'a Arviu ' - comportnmonto
exemplar.

Fcr-

Regimento de infanteria n.v 13

Furriel n.? 10 !laG.a companhia,
comportamento
exemplar.
;\ftt"ieo de
l'·'('I11I)I:l1'.

Luiz Paulo de Aguiar-

Regimento de ínfantcrín n.s 16
ela P, ,'PWJ'O du ,'i1va-eompol'tamcnto

~.a

UELA\'AO
lc'<lalhn

• '.0 h71;
elc' ))1'''. n

Hospital do ínvnlídoa militnros cm Runa
Maria [{OIII'Í"ll n -l'ompol'ta-

III

(~il'nl'gi~lfl 1Il1'1I',A ntonio
mto excmplnr .

.

(Pll'

,Jllnio!'

"clulhu

11.°
OIlIP01·l.ul1!.'utn
(J

(·Ohl·.'

Regim nto do artilhcrin n ," 3
gl'nto 11.° 7() (1: 1;.1 h. teria, .JO:llI'(illl .JMÓ;
~ d, 1.:\ l:i(':tl'(lo, '01· no Lima d(' lbuqu 'I'compor! III uto
('IUl'lul·.

u.v lar! n. 2, 1 nooiros <l R inha
Gil ela 1. (' mp'mhi , .JO,I<Itlilll lIa ~iha-

~ gimcnto <10

•'!lIda

.h·

1111'1-11'.
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Batalhão de caçadores n.» 4

Primeiro sargento n. o 12 da 7. a companhia, .Tosé Gonçalvos Cabrita; e segundo sargento n. o 11 ela 6. a, Antonio
Martins - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n. o 3

Segundo sargento n.? 14 da 3.a companhia, Thomás
Pérre-comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.s 5

Soldado n,° 6 da 7. a companhia, Manuel da Costacomportamento exemplar.
Regimento de infanteria n. o 17

Soldado 11.° 124 da 3." companhia, Feliciano :Marquescomportamento exemplar.
Companhia de correcção no forte da Graça

Soldado
plar.

11.° 41, Manuel Antonio-comportamento
RELAÇÃO
Medalha

.0

exem-

677

d('l prn"tn

Direcção geral da artilheria

Primeiro sargento guarda portas, Joaquim José - comportamento exemplar; cm substitnição da medalha de cobre da mesma classe que lho foi concedida pela ordem do
exercito n. n :34 de 1F3ü7.
Regimento de ínmnteríu n. o 3

Alferes, .)0,1,0 Chrysostomo Pinto comportnmontn (','OIUplar ; ln substituição <ln medalha <lI' cobre da llH'K1Ha elal:\RO
que lhe foi concedida peln ordem <lo exercito n." 42 de
lH70.

Batalhão de cuçadorcs n." 8

HCg'llndoHarg'ento n, ° ~n ({a 'l," companhin, Adelino Aug'IlKto(1(' ~olH~n Ripndo ; c musico de ~. a ('laSRC 11.o ;~3 da
1.a. companhia, Joaquim Cyprinuo ela Asccnsl o - comportamento exemplar.
Rcgimonto (lo ínrantorín n." 9

Mn ico de :3.:\ clusse H.O 4~ <la ~.a compnnlii»,
Monteiro - comportamento exemplar.

Mauuel

H7

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

=
Regimento de infanteria n.s 12

Primeiro sargento 11.0 5:3 da n.a companhia, Francisco
Antonio de Araujo ,_ comportamento c. cmplnr.
Regimento de infanteria n, o 16

Soldado n." ~5 da 3.:\ companhia,
comportamento exemplar.

Manuel Tavares-

Regimento da infantaria n. o 17

Segundo sargento n. o 15 da 7. a companhia, Antonio
Joaquim Reis Oliveira - comportamento exemplar.
Companhia da correcção no forte da Graça

Soldado n." 2t, JORéJoão -

comportamento

exemplar.

Paizano

,J osó Rodrigues, soldado qu
caçador

8

ela Bainha -

foi do batalhão n. o 2 ele
comportamento exemplar.

RELAÇÃO N.· 67
Medalha

de prata

Batalhão da engenharia

:-;argcnto n. o 103 dilo ü. n companhia, Angusto
do Carmo :'krpa - comportamento exomplur ; em snbstitlli!.';tO (la mcdnlhu ele cobre da me. ma. classe C[lU' lhe foi
('oll('l'cli<la pela ordem <lo exercito 1\.0 :~!l<1l' I. 71.
• pg'IllHln

Regimento de cavallaria n.v 5

'l'f'lll'ntr',
111CIllo

.r ouquim

Huml o )[

'IHll"

Gl'ajl'ra - comporta-

mplar
Batalhão de caçadores n,· 3

ln ico cll' La ela C 11,° IIi du 1.1\ companhia, ';\[anu('l
:'I1:\J'ia lartinó - c01l1portnllH'llto (','C mplur j ('111 suh titui", o da mednlhu c1~ cobre du lJ1~.1I1a da . I' qllC' Ih( foi concpdi(la p('la ordem do (' 'preito tI.O :}Ii e1(\ 1, 7·l.
Batalhâo do caçadoras n.· 4

Iusioo d ~,a cln

c 11.0 1;\ cla 1. companhin,
'il\'(,l'io
,JO:lO-l'01I\POJ'fHIIl
nto L ('11111 1" 1'1lI uh titui 'ao ela me,lalha J. ('ohr (la IIIl m 'In (' CI'I III foi ('011' ,lida pt,l
ol'd m elo P' l' 'it n, o 1 d 1 7".
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Batalhão de caçadores n.s 6
Alferes, Manuel José (h Cunha Brall(lão· - comportamento exemplar;
cm substituição ela medalha ele cobro ela
mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 22 de 187:2.
Batalhão de caçadores n.v 7
Tenente,
Manuel Joaquim
(ln, Rilva - comportamento
exemplar;
em substituição da medalha de cobre da mesma
classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n. o i3H
ele 1867.

Batalhão de caçadores n. o 5
Primeiro sargento granuado nspirantr, a official 11, n ~2
da H.a companliiu, Augusto Joviano Candido da Picandecomportamento
exemplar.
Regimento de ínfantoría n.s 12
Contramestre
ele musica
Guilherme
Augusto
do - comportamento
exemplar.

Soldado
plar,

Macha-

2," Companhia da admíníatração militar
n. ° 1 ()f), .TOR{~ M arqncs-··· comportamento

Antonio Ferreira,

Paizano
cabo que foi do hatalhão

0.-0111-

de caçadores

n.? 5 -v-coruportamcnto exemplar.
H.o-Secrelaria

d'estade dos IIcgocios da gllcrra-Direc~1io geral-1.a

nCl'arli~ão

1'<'11(10 o nlferc» g'l'lulllado
(lo l'('g'inl('nfo
de ('IL\"HlInl'Í:t
n." H, Balthazltr de l\f('lJ(lOlH'it MOl'('ir:L (1l' Hrito, provado
judiciuhucnte
que o seu verdadeiro n01l1(' {, Baltllllzal' d(
Rival' Moreira (lo Brito: detcrmiun :-lna Mag'('sia\lc EI-Hpi
que' lia matricula do rpf('I'ido ollicial H(' l'a(:lull OK :n ('1'11:1montes ucccssm-ios para fiem' 1'('giRüHlo com o svu \ crrludoiro nome,
7,

o-

Secretaria d'eslado Ilos nrgo('ios da guma - Dircr~ão gr!', I-I ,a Rr(larti~áo

D"cl:Jm-s(' (lHe () verdadeiro nome (lo capitâo
do (':1\ :tllaria, !l"l' ))(']n (lI d 'III do U '1'1'('ito n," li d'e tI' all110 foi (",IIO('iUlo no l'f';.,-illH'ldo de' ('av:t1I:u ia li," 1, lallCI'Í!'o
(1(' Vi('fOl'

{alllloI, ú FI't'clel'ico AIl"'n

'(0

eh' .IA \ p!lar l'inlo 'J.'H\

HI'l' •
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l-l."

Secretaria d'cstadn dos ncgocios da guma - Dil'ccr,flo geral- L a IIcparti~ão

Declara-se que no dia ~H t1t> abril lindo se apresentou
n'esta secretaria
tl'PSÜ1.UO () 1Il:~01' sem prejuízo
de uutigui(ladp, Fr.mciseo Antonio Pinheiro Bayao, por ter 1'0gl'es::!mlo do ultramar, 011<1(' H/lO concluiu a comurissão para
qtW hnviu si.lo nomeado
]lO]' decreto
de ~·1 de dezembro
de 187\1, O qual, na conformidade (la, ultima parte do referido decreto, fica na arma a que pertence com o posto de

cupitào.
!).o _ Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direcção geral-

3. a Repartição

:-;ua ~[agci;t:t(h- EI-Uei determina que emquanto não houver }1l':t(:as habilitudaa com o CUl':;O de cabos em numero
suflicicute para prccnchimeuto
de todas as vacaturas occorrentes na mesmn clussc, ·ejam:1.~referidas vacaturas preen('hidaH por pr!\.)a~ com nquellu habilitação
ou sem ella,
uma vez gne i:i:disfa)alll ao ('. 'ame especial exigido pelo
r('gul:ulll'llto g('ral JH\I·:t o serviço tlo~ eorpoH do exercito,
f;c1Hlo motivo de profercnciu lt luibilitaçâo
estabelecida pelo
]'cgnlnnH'nto para as escolas regimontaes
approvado
por
decr .to de :?:? de dezembro de 1879.
10. o- Direc~ão da administração militar - 2.& Reparti~ão
l'~1ll ndditnmento

:'t (li..P"

da ordem do »ccrcito
(ltH' O preço por que
p:Hlnl'ia militar (le
Jll:lr~()
pro. imo plt8-

i~:lO (Ln

o () d(' 2(; ,1(, ;thril ultimo, se dcclnra
saíu (':Hla rn<;:1O di' pão iilrllC'cida peIa
Li81)():l, llO Í!'illIC. tr!' lindo em ;H ([ >
~mcl(), ti) i (le 1:!, 17 J' ',i .
II.

11. ,,_ D('C!ar:t-I<I: <tll<' o :tlfcre::; (lo ],l'gimcllto
(lc eavaiIarin. H.O ~, Vranci~eo Alberto (ln. :-4il\':l Pclciji\o, dCHi8tiu
(la licl'Jlça l'I'gi ..tatla que lh 'hn,via
ido concedida pela 01'(IClll

!lo (' 'crcito

11.°

(j

(lo corrcnt·

I~.O -J.j!'l'uras ('outeditlas por molho
(·IU).r(·!la(losaliai \0 JUcll('ioJUulos :
Em

UlUlO.

dr

1II0)('sti<t

aos olli!'ial's e

e ~"o (h· Ili dI' !lIar 'o ultilllo:
5 .• Divis~o milito.r

Al'chivi ..ta ('(l11l h'l':uln:H':lo ([(' alti·J'··, J·'r:mei ·co de .MatO!; :-4opiro d A ellar , . Jgado, tl'intn
([ias }J.I!'a ao h'utal',
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Companhia n.v 1 de artilheria de guarnição

KG

Capitão, José Eduardo Leitão Jnuior, sessenta dias l'um
tratar.
Em seseão de 13 <lo abril ultimo:

Direcção da administração militar
com graduação do alferes, JOao Augusto
"uno, sessenta dias para se tratar.
Aspirante

Sil-

Em sessão de 2U do mesmo mez :
Regimento de artilheriu n.v 1
Alfe!'es UIUlllIlO, Jo;io 'I'heophilo (la Costa Goes, viute
dias para se trutnr.
Regimento de cava.llarta n.v 2, Ianeeíros da Raínha

Alferes grndnado, .Iosé I~ugcnio c1a Hilvn, HVHSC11b dias
p:mt HO tratar e convalescer cm ares do campo.
Batalhão n.v 2 de caçadores do. Rainha
graduado, .Ieronymo Camciolo Correia, qnurenta dias para ,H' tratar convenientemente,

Alfer

'H

Regimento de infanteria n.s 3
Uapitão, Luiz Antonio <lo l'lalazHl' Moscoso,
aias pum se tratar.

ciucocntu

Regdmento de infante ria n.v 7
AlfcrcH graduado, U odofredo (10 Cru-mo dus • '1\\'1';-; Bar-

reira, trinta dias pum

KG

tratar.

Regimonto de infante rio. n.v 10
Bl'HIIl'O, triuta dias JlH1'H

Alferes, Luiz Jo ,é

Regimento de infantaria

J'

trutnr.

n." 8

Major, Candido I 'ygillo de 1\1(,1':1(" i4It1'llH'nto,
(\111:1
(lias para continunr a trntnr- 'e (' COIl\':tIl' CPI'.
Capitao, Joaquim Albano Gustavo Corrcin dI' Araujo,
noventa (lias para continuar a tratar- c PIIl :11'(', do emupoAlferes, Fruncisco Pedro de Allllcí(!a, tI(" pula dia pal'a
continuar a trntur-so e convalescer.
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Em sessuo de 22

no

mesmo mez :

Batalhão de caçadores n. o 4
Tenente ajudante, João Gunlberto da Fonseca
sessenta dias para ~(' tratar cm ares <10 campo.
Em sessão de

~j

c Silva,

do mesmo mcz :

Regimento de infanteria n," 15
Tenente coronel, Mnuuel ,r osé da Fonseca, ses enta dias
para se tratar convenientemente
'JlI mndançn
de ares.
Major, Luiz .l\Inrin. Pir
<la G uma, quarenta dias para
faz r U80 interno ' .xtcrno das agnae' thermncs de Monchique, começando no 1." <1(. julho proximo futuro.
Capitão, Mariano Antonio de Azevedo,
quarenta. dias
para fazer uso (la - agua: thermacs
de Monchique na sua
origem, iuterna c' cxternumcnte,
a. COJll 'ç:u' 110 1.° de

ngo8to.
Em

8('S!;1l0

(Il' 1 (lo corrent.:

mez :

Regimento de ínfantcrta n ." 16
Brito, ses .enta tlim! para.

\ pita o, •'imao Jo sé
tar eonv snieut nnentc.

ue

li'

tra-

Em scssao de 4 do mesmo mez:
Regimento de infanteria n.s 10
Pimenta <lo UuslIlitO Calheiros, ses81'1ltU. dias para continunr
a tratar- s c couval CCI' em ares
putrios.
Regimento de infantcria n.> 18
Alícre
gl'adnado, Arthnr
\I'lll nio Pinto da
lru», essenta dia pam -ontiuu: r a tratur- l~ t' convule cer em nr 'S
do campo.

\tpitito,

Joaquim

1 a. o-I,j('('llras re!Jislalhls runredidas aos ollkial's abai o Uln ioIHldos:
Regimento de onvallarin n," 2, lanoeiros da Rninha
'S '~r:lll\lado, E tani 'I:tn Aleohia
. ,'ilva, pl'orogan!a dia .

Alter
'ao por

B talhã.o de o ç doros

UII)litao,
trinta

ltias.

n.· 7

Llliz Augu to UI' (\ rI u 'il'a, prorllgn 'ao por
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Batalhão de caçadores n.v {)

Alferes, Abel AUg'u8toNogueira Soares, prorognçuo
trinta dias.

}lOI'

Regimento de infanteria n.v 4

Tenente, .J osé de Figueiredo, trcs mezes.
Regimento de infanteria n.v 15
Capellão, José Joaquim de Sousa .hmiol', pl'Ol'og,l~ào
por noventa dias.
Commissões

Alferes de infantcria, José Ferreira
prorogação por trinta dias.

da Silva .Iunior,

o

14. o-Foram eonânnadas as licenças ),I'!lislatlas

11111' o dil'edol' !l1'I'ul
da artilheria e os emmnandantes da La, 2 ,a, :l.a ef." divisões
militares concederam aos eílleíaes ahaixo meneicnades:

Regimento de artilheria n.v 3

Primeira tenente,
sessenta dias.

Carlos Augusto

.J uzart«

Caldeira,

Regimento de oavallaria n.v 1, lanoeiros de Viotor Manuel
Alferes graduado, João Manuel da Fonseca, oito dia!'.
Regimento de cavallaria n," 2, Ianceíros da Rainha.

Alferes graduado, Antonio da Luz Silva Monteiro, quinzo dias,
Batalhão do caçadores

n.v t3

Alferes graduado, .Jo::;6 Diogo L0l'CH da CO~tt1 rrhl·riUg'll,
quinze dias.
Batalhão de caçadores n." "/

Alferes, Antonio Joaquim Alves ele Oliveira, vinte dias.
Regimento de infantaria n.v 14

Alferes graduado,
trinta dias.

Francisco

Antonio Curdoao

Antonio M(II'ia. de Eouiee Pereira
Está. confol'lUe.=O
Mello.

,II'

Borges,
11[1'110.

director geral, D. Antollio Jos6 ele

EDIÇÃO DO JORNAL-

O EXERCITO

PORTUGUEZ

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
30 DE :MATO DE 1882

ORDE}! DO EXERCITO
Publica-i o ao exercito

o seguinte:

1. o -Pnr dl'l'ulos de 17 (lo rorrente

III(~Z:

Regimento de cavallartn n.· S
,la (Jl'(1(,1lI militar 11(~ ,'. lk-nto (1(' A viz, o
pitão, .Joao Mari.! P('r ira.

Cnvallciro

(':1-

Batalhão do caçadores n.· 3

lb ordem militar de S, Bento (lo Aviz, o
mór, Antonio Augusto (lo Oliveira Dias.

nvallciro

t'lIl'giao

('1-

Regimento de infanteria n. o 6

Cavnllciro

<la ordem militar <ll' ~. Bento de Aviz, () vn-

piti\o, Frnucisco

Antonio

Ferreiru.

Guarda muníoípal de Lisboa.

Cnvnllciro
rurgiüo

1111'11',

da orde-m militar de S. llento c1~ Aviz, o
FI,!'(1 ri 'o ~\ngn to L'orrvin Leal.

('J-

Commissôes

O nlfl'rL'.. d, inf tia, Ant nio (1azilllirf) Judic« ,':\11101':1,
a fim (l( ir : ('1'\;1' lia g'1l:1nl:.t. 1II1111il'ipal (1.. Lisboa .

.... o

-llorlilri:\

Secretaria d'e.lado do ntgocio da gll rra-Rfparli
COllstando na
quo nlgumas pru

Jo do Võlhinrlc

'I
(lo ex rcit«, ti tudnntes dI' vurí: nscolas, tomnrnm parte u'uma r uuià public«, <lU t v' lo-

ORDEM DO EXERCITO N.o
gar no domingo 28 do corrente, para representar
contra
a auctoridnde administrativa
superior elo districto ele Lisboa: ordena Sua Magcstadc EI-Hei, pela mesma secretaria
d'estado,
que o general commandante
da 1." divisão militar trate, pelos meios ao seu alcance, de averiguar
quaes
foram as referidas praf,'us, e chamando-as depois A sua presença lhes mande ler a 4. a das disposições insertas na ordem do exercito n.? 55 de 20 de outubro de 1870, e os
n. os 5. o e 18. o do artigo LOdo regulamento disciplinar do
exercito de 15 de dezembro do 1875, rcprehendendo-as
cm seguida pela falta que commetternm
em dcsobcdiencin
áquellas disposições.
Determina outrosim o mesmo augusto senhor, qne o referido general mande intimar às praças do exercito, que
se averiguar
terem commcttido a dita infracçã» de disciplina, e que estiverem debaixo das suas 01'<1C1\S, que devem
apresentar-se
n'aqucllc
quartel general, logo que tenham
feito os seus exames ou perdido o respectivo anno, a fim
de terem o destino que superiormente
for ordenado; dando
parte pela mcnciouadn secretaria d'cstndo dos nomes e })OStos do quaesquer outras praças que não estiverem immcdintamentc sujeitas ti, Rua jurisdicção,
e tiverem incorrido na
mosmn falta, parn" a respeito d'cllns, serem tomadas ns
medidas convenientes.
Paço, cm 20 de maio de 1882.= Antonio Maria de Fon-

tes Pereira de Mello,

3. o - Por determinação de Sua Jlagestade EI-Rei:
Batalhão de caçadores n." 1
Alferes, o alferes do batalhão d caçadores
Augusto Escoreio,

n.? :1, Joao

Regimento do infantorin n. o 6
Capitão da, 4.:\ companhia, o capitão da 2.a, José Marí»
Teixeira Mendes.
Regimento de ínfantcrtu n." 13

Alferes, O alforea (lo hafalh:to
nucl .J osé Esteves.

(lo cuçudores

n. ti :3, .MIl

Regimonto do infanteria n." 14

Alferes gnuluudo, o alferes graduado do rccimento do
infantoria n. o D, JOHÍI Victorino de Souaa AIJmq~H'l'quc.

DRDEM DO EXERCITO N.· 8
Regimento de infanteria n.s 17
Tenente, o tenente do regimento de infantcria
:Maria de Almeida,

n. o

G, José

Batalhão de caçadores n.· 4
Alferes graduado, o alferes graduado do regimento
infautcria n. o ü, Alfredo Augusto Ferreira.

4,

0_

de

Secretaria d'est.ldo dos oeyocios da guerra - Djrec~ão gcral- f •a Reparli~ãe
:tl.d:ED.A.LH.A.

:tl.d:ILI T.A. R

RELAÇÃO N.· 679
J\.I:edalbn de l>ru"tn.

.Ml~Ol',

monto

Estado maior do engenheria
Carlos Augu ·to Mornos de Alllleiu:t-

comporta-

cxeuiplar.
RELAÇAo

, .• liSO

l\J:c<lalha. d~

}l

-u.t.a,

Guarda municipal de Lisboa
Soldado n.? 4. da ::l.a companhia de infanteria, 'I'heotonio
Forreirn-c-comportnm
mto oxemplar ; cm suLstitui~ao da.
medulhu de cobr lIa mesma .lassc <{n' lhe fui concedida
l)t'b ordem do exercito 11.° ;;\) ae 1877 .
...lednlha

<1<'

'01)),'(>

Guarda muníoípal do Lisboa.
('ahos, n.? 17 eh La compnnhin, .Iosé Joaquim do Olieir», c 11." :H da ·La, FI'. ncis 'o Osm-io 11' Andrndc ; {':Lho!; gr.uluadc«, n." H7 da 1.a, Jo ..{' Vil ira, n.? ~)7 <I,l ~.a,
Manuel Agua,
11.0
~ (1: ;).",
..Yntoui« ..Iarqucs (ln 'oncci~'ao; e sold.ulo , n. o Ii:l eh :L a, :\fannd FI'< nci co, n, o 7H
<la :3.a, .Io l: do :-:>Oll.:l 'l'ci:l'il'. Coelho, 11.0 t;l~) ela, 1.;\ MallU\'! .JolH[llim, c 11.° 14.1 da 1. , Joaquim }\,t'l't'ira <le lIa-

tu R, todol:i de ínfillltcria-comportl11l1

Guarda municipal do Porto
n.11 rI (ln :!. a l'oJllp:lIIhia,
.J OU(l'li III Hihl'iro,
4~ d(~ G. FrI\ 11l'i cO Jo.é da ..lota, u. o li:! da 5, a, J(laoldados,

•o

'nto 'l::clllplnr.

a,
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quim Manuel dos Passos, e n. ° 110 da 4. a, Romão Exposto, todos de infanterin-c-comportamento exemplar.
RELAÇÃO N." 681
Medalha de prata
Regimento de infanteria n.s 6

Mestre do musica, Domingos Antonio Caldeira portamento exemplar.

eOID-

Mcdallut do cobro
Companhia

n,>

4 de artilheria

de guarnição

Segundo sargento n." 5, Julio Nunes-comportamento
exemplar.
Batalhão de caçadores n.s 5

Soldado n. o 17 da 7. a companhia,
Silva- comportamento exemplar.

José .Maria Mendes

Batalhão de oaçadores n.s 12

Furriel n." 5 da 1.a companhia, Sovcriuno Alvosportamcnto exemplar.

com-

Regimento de infanteria n.s 5

Segundo sargento n. o 4:3 da 1. a companhia, José Maria
Borges de Lima - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n," 8

Soldado n." 16 ela :3. II companhia, .J oaquim
comportamento exemplar.

Pereira-

Regimento de infanteria n.· 10

Segundo sargento n.? Gü da G.a companhia, Cm"illliro
Augm;to Ramos ; c soldndo u. o 4 da (l.(I, l\1anuol- comportamonto exemplar.
Regimento de infanteria n.s 13
Furriel 1I.0 ~H <la 5." compnnhiu, Manuel de Aguiar Hallto - comportamouto exemplar.
Regimento de infanteria. n.· 14

Segllndo sargento 11.° :14 <ln 1.:\ companhia, JO'é Mar<J nos de Almeida - comporuunen to exemplar.
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RELAÇÃO N.· 682
Medalha de prata
Batalhão de engenheria.

Cabo n.? 38 da 4.a companhia, José Justino dos Rei::!comportamento exemplar; em substituição da. medalha de
cobre da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem
do exercito n.? 19 de 1872.
2.· Companhia da administração militar

Sargento ajudante, João Ribeiro do Carmo - comportamonto exemplar ; cm substituição da medalha de cobre da
mesma classe que lhe foi concedida por portaria de 20 de
fevereiro de 1 '77.
Mcdalha do cobre
Regimento de oa.vallaria n.· 15

Primeiro sarg nto n. o 1 da 3. a companhia, Izidoro 00mcs - comportamento exemplar.
Batalhão n.> 2 de caçadores da Rainha

Cabo n. ° :3 da B. a companhia, Manuel da 'ilva - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.> 5

Segundos sargentos, 11.° :3:3da 4.a companhia, Lcovegildo Ladislau Mnscarcnhas Inglca,
11.° 1:39 da 7.:1., Pedro José Riunir 'i\ - comportauicuto C'_' rnplur.
Regimento de infanteria n.· 4

~egun<lo sargento n, ° a da 7. a companhia, r Iiguel Augu to Pc'ça::!- comportamento c.'( mplar.
Regimento de infanteria n.s ti

Cabo n. o 1 da. 8. a companhia, José dos Suatos Morcira - comportam mto .xemplar.
Regimento de infantaria n.· 9

Segundo Rargcnto n.? 55 da 2.a companhia, Arthur
poieão de :Miranda Pinto - comportamento e emplar.

a-
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Regimento de infanteria n. o 17
Soldado n. o 147 da 8. a companhia (actuulmcnte
na reserva), Manuel do Nascimento
Fialho - comportamento
exemplar.

5. O-Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- f.3 Repartição
Determina

Sua

Magestade
El-Rci que se transcreva
do n. o 4 da ordem do exercito
n.? 55 de 20 de outubro de 1870:
«Secretaria d'cstado dos negocios da guerra-Repartição
do gabinete. -l~stando
expressamente
prohibidas no exercito as manifestações colloctivas, seja qual for a intenção
com quo sejam feitas: manda Sua Magestadc BJ-Rei recomm ndar a strictr; obsorvauciu do disposto no artigo 51.0
do regulamento
disciplinar ele 30 elo setembro do lSõü, e
declarar, quo da mesma maneira é defczo, como subvcrsivo à disciplina militar, todo o signal de approvação ou censura sobre objectos de serviço por parte dos inferiores para
com os superiores,
por serem assumptos da competcucia
do governo ou das auctoridadcs incumbidas do commando
e disciplina das tropas.
<eJguahnente ordena () mesmo augusto senhor que os genomes comrnnndantcs das divisões militares, directores das
armas de cngenhcria
e nrtilheria o os chefes dos corpos
recommendcm
aos seus subordinados, quo se nbstonluun do
comparoccr cm reuniões publicas ou part icular s de caracter politico.
«Outrosim manda Sua Mag·cstn<le dcclnrnr qu se lH'OCl'dcrá com todo o rigor (l:u; leis contra OHcmprogados subordinados no ministorio <la gnerrn. e contra os officincs o
mais }_)raçm; q110, eatnndo servinrlo no mesmo minist rio
cm rcpartiçõc» d' cllo depond mtos, nOH quarteia g 'H racs c
secretarias
dos corpos, dclntaroui os negocios qu' correrem pelus l'stnçõci:l cm que servir m, . forn c 'rem a estruuhos informações sobro ussumptos
ainda. nflO publicados
ofllciahncnt ,»

n' esta ordem a disposição

G. o -Secretaria

d'cslado dos nrgocios da guerra - Directão gera 1- V nrparlitiO

Deolara-so que no dia 1 ü do corrento mcz tie apresentou
esta secretaria
d' Ci:!l ado o llH\ior <1einf:uü('ria SOIll projuizo do :mtigui(hle,
1 Lcnrif]llo Augusto Dias <le :\n alho,
por tor rgr asado do ultrmllaJ', onde concluiu !t Stu~ com]l'
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missão, pelo que fica na arma, a que pertence com o post
que tem.
7. ° -Secretaria

d'e tado dos negociosda guerra-Direcção geral-5. a Reparlitão

Manda Sua Mag stade EI-Rei admittir no hospital ele
invalides militares de Runa o cabo da 7. a companhia de reformados, João Baptista, por lhe aproveitarem as disposições do decreto de 29 de dezembro de 1849.

clara-se que o alferes graduado do batalhão de
8.o-D
caçadores n. ° 9, Domingos Antonio do Snntos (' Freitas, se
apresentou para o serviço no dia 23 do corrente mez, desistindo do resto da licença r gistada que lho havia sido
cone dida pela ordem elo exercito 110° G cl'catc anno, pertencendo ao n. ° 5 ela mesma arma.

9. o -Licenças rrgisladas

('ollc('didas aos oOiciaes abaito mencio-

nados:
Regimento de cavallaría n.s 2, lanceiros da Rainha

Alferes graduado,
dias.

JOSl' L onardo

Gouveia,

sessenta

Batalhão de caçadores no· 9

Alfl'l"e's, Abel Augusto ...Toguei!'n,
quatro lll('zeo .

prorogaçlLo POI'

,'O:ll'C'S,

Regimento de infanteria noo 1

Alferes, Luiz
diali.

Augusto Victor o/avier

ela, Silva, trinta

10.0 - Feram eenflrmadas as Iireuras rt'gisladas 11111' o director
geral da artilheria e os fommallllalltt's lia V" 2. a e P ,Iivisõ('.
militares I'ollrf'deram aos oOll'iaes ahahu 1IIl'lIl'iollados:
Regimento de artilheria

n.· 2

Major, Mnnuel Maria Barbosn Pita, quatro dia!'.
Regimento de cavallaria

no· 4

Alfores b'Tllduado Rozcndo do Abreu de' Barbo a Ba
cellur, vinte dia.
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Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes graduado, Feliciano de Abreu Macedo Ortigão,
vinte e cinco dias.
Regimento de infanteria n.s 9

Tenente, Luiz Maria Teixeira, quinze dias,
Antonio

Ma1"Ía

de Fontes Pereira de Mel/o.

Está conforme.ee O director gcral, D. Antonio Jo.çé dr.
MelZo.

EDIÇÃO DO JORNAL-

O EXERCITO PORTUGUEZ

N.O 9
SE~RETARIA D'ESTADO DOS NEGO~IOS DA GUERRA
10 DE JULHO DE 1882

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se no exercito o seguínto:
1.°-Cartas

de lei

Miuisterio dos nego cios da (mnda - Gabinete do ministro
DO1\{LUIZ, por grn~n ele Deus, Rei de Portugal e elos
Algarvcs, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos,
quc us côrtes geraos decretaram c nós queremos a lei 8Cguinte:
.
Artigo 1.0 E o governo auctorisado a. crear até réis
2.000:0006000 de moeda de bronze para substituir as moedas de cobre c bronze, quc actualmente estão em circula~ão no continente c districto elo Funchal.
Art. 2.° As novas moedas de bronze serao dos seguintes padrões:
Moedas de 20 róis com o diametro de 30 millimetros c
com o peso de 12 grammas ;
Moedas de 10 réis com o díamctro de 25 millimctros e
COm o peso do G grnmmas ;
Moedas de 5 réís com O diumotro de 20 millimotros e
Com o peso de 3 grammas.
Estas moedas ter. o de um lado a effigie do Hei e na orla
a iuseripção «D. Luiz I, Hei de Portugal»; no rev 1'80dois
l'alllontreln~ados
do carvalho c oliveira, parnllelos á orla,
e 110 meio d'ollcs o seu valor em róis, representado por 0.1.
gariHlI10sromanos, e por baixo d' este valor a data cm que
foram cnnhndns.
§ unico, l~ admittida uns nova mo das de bronze fi. tolerll.ncia de a por o nto cm pc. o.
Art. a.o A lig:t das nova mo das de bronz ser{ comPosta de na eentesimns parte em pe o de cobre, duas de
e tanho e dua dI' zinco.
Al't. 4.0 A uctuaP'ij 1lI0I.da de cobre c bronze ú 1'1'0POrçilo que forem r .cr.bidll.8 II repartiçõe ao estado, serão
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remettidas pttrtt :.t casa da moeda de Lisboa, o ahi trocadas
pelas moedas dOI:! novos padrõo ..
§ unico. O governo regulará a troca da. mo odu antiga
pela moeda nova, por modo que ella e faça cm cau ar
pcrturbução
nas transacções eommorcines, nem nas da vida
commum, fixando os prnsos doutro <los quaes deverá verificar-se a mesma troca.
Art. 5.0 O fabrico da nova moeda será feito lia casa da
moeda. de Lisboa, }lor ndministraçào
o conta do estado, e
para esse fabrico Hertl. aproveitado
o metal das actuacs
moedas de cobre e bronze, ficando o governo auctorisado
a vender em concurso publico ns que remanescer 'm, depois de inutjlisadns.
Art. 0.0 E o govcruo auctorisudo a adquirir para a casa
da moeda as mnchiuus o utensi lios nccosaarioa para li. execução da presente loi.
Art. 7.0 Os cunhes para c:;La amo 'dação serão pago ao
primeiro gravador da casa da moeda pelo pre<;o cstabclecido no n.? 11.0 do capitulo ;~~.o do alvará do ~n de ti 'ZPIIlbro de 185:3, nu intclligencia
de qm' cudu cunho deverá
cunhar, termo m dio, J ;):000 pc':a: do moeda.
Art. H.O Elllitti(b n. nova mocdu, c trocada lwln antiga,
cOl:!sarít a emissão do notas (lo cobre do banco de Portugal.
§ unieo. O govorno ti. ará () pmso, no qual <lcvcr{~ cessar a circulacão da~ reíeridas notas.
Art. D.O E'm qualquer pagalUPltto os pal'ticlllnrc:, nHO
ião obrigados n. receber lIloc(la d' hrollz> l'lIl <tuml i suJ)erior a 500 rt·is; o estado é Obl·ig~l.flo a receLer n' s a inot'·
da até ~ 500 réis.
Al't. 10.° I·'ica revog'llla :t legisl, \::!o cm eOIl rario.
Man(lruno;i portanto a toclal5,
:tn ·tol'idach! , :t qu m ,\
conhecimento
c l'~l'cn\:rio tia l'cf'e.'I'j,ln )('j pertellcel', C]W' tt
cumpralll c guar,l '111 (' l:l<' !li l'lllllpl'ir t, gltardar tao intdrmncnte COIIHJ n'clla.
eontt'JII.

O pr

itlont

tIo eOIl lho (

llIillislro.,

mini ho c s •

eretario d'c bulo (los ll('go ios (ln. fIlZ('Il(h,
f:t\::L imprimir, ]>uhlic I' l' C01'l' '1'. )):ula 110 jI:lC;o, no 111 (lo maio
1H 2.= gr.rHEI, com l'uurica c gnal'da. = Antonio Mar;{(
de Pontcs Pereil·(t e18 },{ellv. - (Logal' do s~llo grand . da
armas 1'P:les.)

a

Serrel.ria d'eslado clOI nenociosda guma-lIcl'arlitáo

ceulral- 2,1' Set~30

Dml LUlX, 1'01' O'ra í\ de J)('us, rei de Portugnl c ao
Algarvo , etc. Fm~clUo~ 1mb l' li. todo os 110, sos ubditos,
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(lue as eôrtcs g nucs decrctartun
e lÚS 1]IH'remOS a lei seguinte:
.
Artigo 1.0 E o governo anctori: [1.110 :t contribuir com o
bronze 11CCCIi, ario pam n «stntuu que se proj 'cta. levantar
11(\ eidude de Aveiro,
cm memoria de José Estevão Coelho
de .. Ingalltac '.
Art. 2.0 Fi 'n. revogada toda a l<'gilil: ':io cm contrario.
Mundâmos portanto :t to(la as anctoridndcs,
a quem o
conhecimento c a oxecuçao (ln. I' .fel'i<ln.lei pertencer, que
a cumpralll e gu, rdem o façnni cumprir • guardar tão inteir uucntc COlHO n'ella 50 contem.
O pre idcnío elo <.'011 dito do ministros, ministro e secretario d'cstado interino (lo nego iio: tia. guerra, a faça imprimir, publicar
correr. Dada no pa<>o da. Ajuda, aos il
(k junho de ltiti2.
J<:L-l'Bl, com rubrica e gnarua.
An-

tonio Maria di) Fouic« Pereira de .1I llo.-(Logul'
grande da armas roa' .)
Scmtaria d'e lado do n

no io na gu

rr -R paltição (nlral-2.'

UO sêllo
tCçio
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Tabella a que se rofero o artigo 1.. d'esta lei

Dlltrlotol

admlnhtratlyoI

Angra ..............................
Aveiro •...........••.•...•..........
Beja .•••........•.•...•.•••.........
Braga ..•.•••........•..••..........
Bragança ....•....•....•............
Oastello Branco ............•...•.•...
Coimbra ...........••..••..•......
·.
Evora ..............................
Faro ..................••........•...
Funchal ........
· ....................
Guarda ...........•.....••
·•······• .
Horta
Leiria .........••......•......•.....
Lisboa ...............•.•..•.....•...
Ponta Delgada .......................
Portalegre .....•....••....•••.•.••••
Porto ...............................
Santarém .......•....•...••...•...•.
Vianna do Castello .•........•...•••..
Villa Real ...........................
Vizeu •.••••..................•..•.•.

..............................

Pop\\la~lo leial
segundo o eonso
de 1 d.Janelro
de 1878

71:978
270:352
149:405
329:113
171:802
177:440
305:965
112:743
203:959
132:015
234:740
63:516
19f1:067
517:068
127:811
105:267
467:034
226:753
211:5Hl
232:362
389:075
4.698:984

QUOla

dOI
contlngentaa

194
725
~02
883
462
477
822
302
547
354
631
170
535
1:387
34.4
282
1:254
608
1í67
623
1:044
12:613

Paço, em 15 de junho de 1882.=Antonio
Maria de
Fonte, Pereira de Mello = Antonio de Serpa Pimentel
José de Mello Gouveia.

=

Secretaria d'estado dos negoeios da guerra-Repartição

eentral- 2.' 8e~io

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e
dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as côrtes gemes decretaram c nós queremos a lei
seguinte:
Artigo 1.0 A força do exercito é fixada no corrente
anno cm :10:000 praças de pret de todas as armas.
Art. 2.0 Será liconceadn toda a. força quo podér ser
dispensada sem projuizo do serviço.
Art. 3.0 Fica revogada n. legislação em contrario.
Mandumos portanto a todas us nuctoridades, 1\ quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que. a
cumpram c guardem c façam cumprir c guardar tão ln'
teiramente como n'ella se contém.
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o presidente do conselho de ministros, ministro c secretario d'cstado interino dos negocies da guerra, a faça imprimir, publicar e correr. Dada. uo paço (b Ajuda, aos
15 de junho de 1882. =EL-REI, com rubrica c guarda.= Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.- (Logar
do sêllo grande das armas rcaes.)
SecretariA d'estado

dQS

negocios da gllerra-lIepartição

tentral- P Sccçio

Don Lurz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos,
que as côrtes gemes decretaram e nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1. o O~ recrutas que os districtos administrativos
do continente do reino e ilhas adjacentes devem para o
preenchimento dos contingentes para. o exercito e para a
armada, decretados de 1 G7 até 1 80, podem remir-se da
obriga<;âo do serviço militar mediante o pagamento de róis
5O~OOO.
§ 1.. Os mancebos que, pertencendo a algum dos mostno~contingentes, tenham sido considerados rcfractarios, podem remir-se mediante o pagamento de 80bOOO róis.
§ 2.° Os mancebos que deixaram de ser incluídos no respectivo recenseamento, no referido período de 1867 até
18 0, podem igualmente remir-se mediante o pagamento

de 80bOOO réis,
§ 3.· Estes pagamentos podem ser feitos por uma vez
Ou em duas prestações aemestraes, á vontade dos interessados.
Art. 2.° É fixado em um anno, a. contar da data da publicação d'esta lei, o pra 'o em que a' disposições do artigo
Il.ntee dent podem ter applicaçl o.
§ único. Findo este prn80, os mancebos de quc trata o
artigo 1.0 e s us §§ 1.0 2.°,
quo não se aproveitarem
d? beneficio ahi concedido, ficam sujeitos IÍ legislação cm
VIgor na data d'c. ta h-i.
Al't. :J.O Dos fundo proveniente, da _ ecução d'csta lei,
!lerão postos li disposição do ministerio du guerra róis
150:00015000 para fortificnçõe ele Li boa c seu porto, e
50:000,5000 réis IlItra obras d qunrtci e edificios militares.
~ .1.0 As sommas pro oni mtes da rcmissl o dos mancebos
:ellh~It006 ,ao serviço da . rmada, . -ruo postas lÍ dispoaiçâo
o mJnlstcno da marinha, para orem applicada ás de pezas
e~traordiQ8rias d'aquelle ministério, auctorisadaa por lei.
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§ 2,° O remauesccntc fal':í, receita publica,
Art, 4,° Fica revogada a legisla<;tio em contrario,
Mandâmos portanto a todas as anctoridadcs, a quem o
conhecimento e execução (la referidn lei pertencer, quc 1t
eumpram e guardem e fi1~nmcumprir e guardar trio inteiramente como n'ella se contém,
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'cstado dos negocios da faz0ncla, encarregado interinamente dos da gtlPrl'H, o ministro c secretario d'cstado interino dos negocios do reino, c o ministro c secretario d'cstado dos negocies ela marinha q ultramar, a façam imprimir,
publicar e C01'1'C1', Dada 110 paço (la A.imla, aOH15 ele junho de 188~.
EL-HEl, com rubrica o guarda, -=J1nfonio Moria de Fontes Pereir« di' JIleUo -= Antonio ele SI'l'})(L
PimellfeZ==--"Jo&é de Mello Gultpeia, - (Lugar do 1'0110 grande das armas rcacs.)
Secretaria d'estado dos nrffocios da guma - Rrparli~ão cClIlra!- 2,a Srrção
DOM LU1Z, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos
Algarves, etc. Fazemos saber a tortos os nOKSOS sulxlitos,
que as côrtcs g'craí'S rlem'elnmm e nós queremos a lei seguinte:

Artigo 1.0 Srto tornadns ('. tensivas ao capitão r formado,
Rodrigo Mendes Norton, as (lisposiçõps elo decreto do ;~o
de outubro de 18G8, como SI) houvesse pertencido :10 (Jun·
dro do ellg'onhC'l'iltcivil, crendo pelo decreto C!C> a do outubro de 18li4-, devendo n'oste <1n:1(1I'oi'(I]'-111c pontada par~t
todos os 'ffpitos a sua gl'aüua\.':io honorifica do cupitão cl:L
data CUI que obteve, por ~H:('(>HHO, <lslp posto no seryi)(_)
activo do cng'llllhcl'Ía milita!',
Al't. 2,' b'ic:t revogada tO(la a logiHIa)ao cin contrnrin.
Mandâmos portanto fi todas n~ ancioridad FI, a 1]1l( 111
O conheciuH'uto
o c. eell~:\o (h I'e{cri{la !(,j pe!'tencel') !J1IO
it cumpram
e gu:wcll'll1 o f:l\.':tlll ClllllJ>l'il'
gwmllll' tuO
inteirnlllC'llte
COlHO n'clla se' ('ontôm,
O ]lI'('~ill(,lliüdo con l'lho 11<, Illilli ll'o:J,mini h'o I' , CI"I'"
tario tl'estlt(lo interino 110H 1H'g'ociosda g'ILOl'm, o o miui
tro () s('('l'cta!'io
(1'(" i:ulo clOFl Ilr'gocios 11: S ohl'a pllltlicl\S,
cOlnmcrdo o illllllstl'ia, tt i'aC:l\ln illljll'illlÍl', pnhli<':l1' o ('Or
ror. Dada]lo paço (ln A,itulu, :tOK 1~) (le jllnho <lo 1 :!,
}1~L-IU~I, com 1'11 hl'it'lt (' g'll/\l'(la.
A II (IJiI io Jlral'ÍtI d ,,'ontel' P, /'('im til' Jlhllu.
1<))'/11:1,;(0 l/orJulJ)/1O J 1;1/(;:1' Ui!J i,'Q,
e Logar do I!êllo grande dai! nrlll:lS l'uacl:I,)
(l
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)Iioisterio dus negoeios da marinha e ultramar - Direcção geral da marinha
p nrpal'li~ão

DO1\[ Lurz, 1>orgraça ele Deus, Rei de Portugal e dos
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos,
que as côrtes gernas decretaram e nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1.0 Ao primeiro tenente da armada, Hermenegildo Carlos de Brito Capollo, ao capitão de caçadores, Alexandre Alberto da Rocha Serpa Pinto, o ao segundo tenente ela armnda, Roberto Ivcns, sãor cspectivamcnte confirmados OH postos que receberam pelo decreto do 11 de
maio de 187 T, segundo as clausulas do mesmo decreto,
sendo-lhes unicamente relevado o tempo de serviço no ultramar, a que acriaru obrigados, no ter\11OS do decreto de
10 ele setembro de lS4G,
Art. 2, o l~garantiela a. cadu um elos referidos officiaos
a pensão annunl de (iOObOOOróis, independentemente
dos
re pectivos .01<108, como romuucrnção elos relevantes serviços prestados :i sciencia e ao pais.
Art,
Fie;l r 'voga(!a a legislaflO em contrario.
Mandâmos portanto a. todas as auctoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
eumpram e guardem e façam cumprir c guardar tão inteiramente como 11'e11ase contém.
O presidente do conselho tlp ministros, ministro c secretario d'estndo dos llPg()cio~ dn guerra e dos da fazenda,
c o ministro o . ccrctario d'cstado <lo~ 1)( gO('ios ~a marinha
e ultramar, :t façnm imprimir, publicar e {"OI're1',Dnda no
paço ela .1\\11:1, aos :!3 do junho de 1 ~2,=EL-HEI, com
rubrica c gU:ll'lla.
Antonio 'Alm';(( (!t Fontes Pereira de
}.fello=.J().~é di' .Md/o GOl/1' ia, - (Logar do sêllo grande
das armas real' .)

a,o

Pre idrDcia do cnn rlbo d~ milli tres
DOM Lmz, por {,'l'Ut;1.l. (lo D U , Rei ele Portugal c dOI
Algarv s, etc, Fuzemoa saber a todos o nos os súbditos,
qU? as côrte g rlll'!! dcerctaralll (' Illí queremos a lei seguJ.nte:
Artigo 1. o I~ relevada fi r pon abilidado om que inCOfr~u o go\'( rno pdas m lidll.s de natur za lcgi lati a que
promulgou tI de o lU 'z tI jUlIho o.t" 31 d dezembro do

alU;l.o pl·0 huo jiudo,
to 2.0'

•

coDfirmadaa as .referidas providencias que
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se acham em vigor omquanto não forem alteradas ou rcvogadas por lei.
Art. H.o Fica revogada toda a legislação em contrario.
Mandâmos portanto a todas as auctorídades, a quem o
conhecimento o execução da referida lei pertencer, que a
cumpram o guardem e façam cumprir o guardar tf\o intciramcnto como n'ella se contém.
O presidente do conselho ele ministros, e os ministros e
secretários d'estado das diversas repartições,
a façam imprimir, publicar o correr, Dada no paço, em 27 do junho
de 1882.==~,EL-REI, com rubrica e guarda.~,,~.A.llfonio Ma-

ria de Pontes Pereira de Mello= Thomás Antoniu Ribeiro
Ferreira »: Julio ~Marq_ltesde Vilhelut = José de .l.lIt>lloGouceia = Antonio de Serpa Pimeniel =- Ernesto Rodolpho
Ilinue Ribeiro. - (Logar elo sêllo grande das armas roaes.)

Secrelaria d'cslado dos negocios da gucrra-Dirccção

gcral-

t.a 8eparli~Jo

Tendo sido condcmnado
na pena de demissão simples,
por sentença do primeiro conselho de guerra pormanent

da 1. divisão militar, de 28 de abril proximo passado, o
alferes uluumo da companhia u. ,1 ele artilheria ele guarnição, visconde de ViJIa Vcrde : hei por bom dcrnittil-n do
referido posto, na conformidade ela lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secrcturio d'cstâdo dOI> nogocios da fazenda, encarregado interinamcutc <l01) da guerra, assim o tenha. entendido e f:IÇt\
executar. Paço, cm 24 de maio elo 18 2. = REI.
Antonio Maria de POlltes Pereira de :ftfello.
1L

U

Secretaria d'Clilado do. ncgocios da guerra - Dircctâo geral-1.11

Reparliçá.

'I'cndo o capellão do regiml'nto d infanteria n.? 1, Francisco Baptista Leitãu, completado os dois IlnnOtl do serviço
pelOR (lIuw~ ioi »roviHorianwnte nOllle:ulo pel:L portal'ia de
lf) <le janeiro (le 1t;HO, l' h:wc'IHlo dUJ'ante :t({lwlh· periodo
desom}lenhaclo a~ flllll'ÇUl'S elo seu millistcrio por modo que
lho ha. merecido boas informações: hei por belll, na conformidade com o dispOHtO nos artigos 1:3.0 c 22.0 elo regulamento do ~j do outubro elo 1SIm, determinar que ao me •
mo eapellão c;ja ('ollsideracla como d fillitiva a sua nomeação de capellao militar, ficando pertcnccndo ao respectivo
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quadro com as honras e vantagem; do posto de alferes, nos
termos da lei.
O presidente elo conselho ele ministros, miuistro e secretario .I'estado dos negocioi:i ela fazenda, ncarrcgado interinamente dos da gu rra, assim o tenha
ntendido e faça
executar. Paço, em 31 ele maio de 1 2.=REI.=Antonio
JI(t?'ÍíL de Fontes Pereira de J.1Iello.
llmi'lrrio dos Ilrgocio~ do reino-Direcção geral de adminislração politica e ciril
3.a Repartição
Tendo o gov rnador civil do dietricto do Porto representado, que por circumstnncia imprevistas, pl'OV nientes
<la irr0gulari(htdes qu occorrcram na organisa<;;lQ elo reeensenmcnto militar elo concelho de Par eles no anno ele
1 '80, :;0 acha ainda por approval' o III smo 1'0 .enscnmento,
não obstant as prorogações de prasoH qU0 pnra esse fim
foram ('Kbtb('lccitlas por d cr stos de )3 e 2í d julho d'aqu 11l' uuno : hei por bem uuctorisur o gov0rnadol' civil do
districto (lo Porto a fixnr um praKO, rasoav«l e breve, para
de novo er pre 'ente ;1. l'esp 'C ti vn cmmuissào districtal o
a1hi.<1idol'{'CPIl onmcnto militar elo cone lho ele Pared s,
par» os cff itoa prcscripto no artigo í.O do d croto r gulamentar (1 :? de janeiro de 1, í~l,devendo guardar-se
110~ actos subs quentes pra ·os analogcs
aos que se acham
conKignado.' nos ulterior ~ artigos do m neiunado doer to
reg ulmucu tal',
O pl'C i(h'nt do conK lho de mini 'tl'o:, miniHü'o flocrotario c1'e~t:\tlo ao~ ncgoeio~ (la, ;';-11 rra, c o,' ministros e secretario d' tado dos n go io' do r ino e dOH da marinha c ultramar, a :;im o t Ilham ellt 'ndic1o
façam 0,'Ceutal'. P;H:n, ('1ll:11 d maio (1<> le' 2.
]n~I. ,li/fonia
lIJ(LI'in ii, FOl/tl'8 pU'('.irn dI' Jlt'llo
Thomâ' ~ll1toilio Ribeiro Pen'eil'(L
.fo ,6 de Jllello GU!I/'(;iIL.
erre~lria d' ,lado dos nejocio da guerra - Direcç[o gcral- P nrpilrli~áu
.\ttP}H1C'1Hlo ao qn0
I'cpr('~ nton o alf('l'c' gl';t(luaelo
<lo I'Il;.!;iltH'lIto<1(. (·(\\':\lI:\l'i[\ n." 1, lancpiro' d· Vict l' :\Iannel, I felll'i!JU0 Hibcir
d Al11H'ilb: 11 i por lH'!ll conce<1c1'.-lll
' trall~ti'rcnci:l para :t a1'11Iade inf:\Ilt 'ria, f;('ando o
11\: IS IlIIH1f'\'llo (la l'('K!,l'l'Ii"a ('l:1.~';(', nos terlllO, do (l('Cl'do
(lc :2!l (1(' (tez mln'u d<' 1, ';q..
O pr' i(1'lItc do C01l ·lho (1 lllinitro.,
lIIini tl'O sccrc~
III('
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tario d'cstado dos negocios da faz nda, encarregado interinamente dos negocies da guerra, assim o tenha ntendi lo e
faça executar. Paço, em 14 de junho de 1882. = HEI. =
Antonio .Mai'ia de Fontes PC1'eú a M lIfcllo.
Secretaria d'estade dos Ilegoó\ls da rrllwa-Repartição

de contilbiiidade

Sendo neocssario alterar a distribuição de alguns elos
serviços commcttidos pela actual legislação ;Í, rop.u-tiçêo de
contabilidade do ministcrio da guerra e ás rcpur+içõcs ela
direcção da administração militar, a fim de f;t<:ilitar a e_'cCU<::LO do r gnlnm snto gernl da contabilidad
pllbljt'u" n.pprovado por decreto de 31 ele ago to de 18HJ ;
O snndo da auctorisação
concedida ao meu governo no
artigo 58.0 da carta de lei de :J5 de junho elomesmo anuo;
Hei vor bem d .cretar o seguinte:
1.0 O serviço de registo de toda a despesa liquidada qu
se acha a cargo da 2."- repartição da dilCção da adrniuistração militar é tmnsferido pura a rcp, rtiçüo de contabilidado do minist rio da guerra, onde ficarú ccntralisado
desde que começar a vigorar o regulamento ger:.l da coutabilidndc publica.
2." () averbnmento e verificnçi o de dt'sp\'zn pro ce sa.d.a
c pagoa pai:!Ral'Ú a etU'go da 2.;1 repartição da direcção d;.\
admini::;traçí'io militar.
3.0 O serviço ele p1'occ so da desp za do obras d que
respeita a transportes, actualmente a 'nrgo da 1. r partição da direcção d.. administraçào militar 6 trausferirlo, a
contar d(' 1 (1 julho próximo, pttrlt u 2,11 r partiçao da
mesma direcçào,
4. o As attribui,DC qu <lcri nrem da xc UÇIlO dQ novo
regubmento
geml <1n, eontabili(lad
pnblieu, a reseem a
cau;), U1llf\, das mencionada::; replll'tic;õ :5 na pnl't' qu lh s
com [lctir.
() prcHid('ute do conRelho ele ministros, minil-iü'Oc secretario tl'('stac1o do::; negocios <la :fhzcnüa, llt'Hl'l'C'p;ac1o interilla Ilont elos (la gm'l'l'n, :tsl'im o tl'nha elltl'!Hli(lo
f:I)1\
C.'ccutar. Paço, cm li"> c!(' jnnho <1(' 18H2.
HEI. = .Antunio MW'ia de Putdes l)('i"cira de J.lúdlo.
Secretaria t1'ct:ulo do nerrocios da gllerra- Rcparli~do de contabnitlaJr
Sendo 11 'cessario alt('rnr algumlls (la I> Ili~posi<:() s elo re'
gulamento para o ~'l'vi\'o da pndaria milit: r ti' Li~Lo:t,
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approvado

por

decreto

de 1 de julho

de 1870, a fim de
do mesmo stabelccimento com o rceulam nto geral da contabilidade publica
de 31 de ago to ultimo; usando da faculdade concedida
ao meu goycrno no artigo f)~.O da.earta de lei de 26 de
junho de 18tH: hei 1)01' bem determinar que ele 1 de julho proximo futuro
m diante fiquem vigorando <1;\ alteraçõ
ao mencionado
regulamento
da padaria militar que
baixam ussirrnudas pelo lH' sid nto <lo conselho de ministro , ministro e secretario d'e .tado interino dos negocies da

hanuonisar a. gel'encia e contabilidade

guerra.
mesmo presidcnt
do cous .Iho d ministros, ministro
s erctario d'cstado dos negocio' <ln. faz uda e encarregado
interinamente
do, <ln. gu na, assim o tenha entendido e
faça e.' cutnr. Paço, cm 22 de junho Ü' lH82.=REL =
Antonil) Blaria de Fonies P reira de .I.1lello.
Altera.ções provisorias ao regulamento para o serviço da
padaria militar de Lisboa, de 1 de julho de 1870, ás quaes
se refore o decreto d'esta data.
Arti eo 1.0 O oni ilho gel' nte da I adaria militar de Lisboa prc~tad. {t r .pnrtiçào de .contabilídadc
(10 ministcrio
da gu rra conta mcnsacs e docum ntadas ele todas as despezas ffcctuadas, e O' seus membro'
. rtL
olídariamcntc
re ponsaY ,j. por qualqu 'r infracção d 1 i que commcttam
(artigo 201.° do regulamcnto
g 1'a1 ela contabilidade pn11ica <1 :n de nsrosto de 1~ '1).
~ unico .• \ presta "LO de coo ns ru '11 aes uà prejndicarú
ti. eali a 'ao on1inal'i:
c.tabell'CÍ(b
V ,lo' l'egul:nucutos e
instl'llcç( 'dn. <li1' <'<ln (ln. aumilli;;ü'ação militar .
•\rt. ~.o ('t\w;tiüu'1l1 c_'clutii\"mncntl' fundos <1:L .'I'I0l'a~. o ela .lx1I1arilL llilitnr a" importallcias (1<- to (lo,.; 0;1 fornecil1leuto~, :; 'm ('. 'cC'}) a a.l~ullla, dr ,etu:ulOK p 'Ia referida
l'nd. ri:, : fim d bC P rfmwr a totali(la<l' j;'t (l<'spe!l(lida
.na <lita "pI 1':1 1\0, por III io (le (1l1antins transfi'l'idas (la
pag-allori geral do mini tcrio da "'\H'lT<l, por antccipação,
<LHe tlP.\,('r{l l'CY 'rt r .. llH'SllHt paga!lm·ia.
~ '-lIlie • (),
l'l!n<lill1cnt ~ (1 pro<ludof\ ('('01101l1ie08
da
p~d: ria milit l' e fluI :; 11<'1' outrn: l' l' 'iias CV<'lltnaCH COI1btu lU rl'e< ita c1 I'. t: tIo
'limo tal <l v S 'I' (',Cl"ptul"aua J1:t 'ont~ l'lllid (1· <lll (lU!' <.li 'po ' I) regulam 'nto geral

<la ('ontahilill:!ll,
dOll <la
l'n~I;(''.

a

l'ulJlica

Iliw

'ip :m d.~ ',' loraç;o

(k\,(,I1<10 portanto
l:

m

St'1'

<1c(ln"i-

l'alculo do pre~o du>;

112

ORDEM DO EXERCITO N.'

f)

Art. 3.° Os fundos untecipados
do qne trata o artigo
antecedente
serão recebidos pela pagadoria geral do ministerio da guerra e ali se conservarão
ú ordem do eonselho
gerente da padaria militaa-, pitra Cl~O cofre transitarão por

transferencia.
Art. 4.° Os titulos qne o conselho gerente emittír, a favor de credores por fornecimentos
feitos ú padaria, serão
satisfeitos pela pagadoria
geral do ministcrio da guerra,
por conta dos fundos a transferir para o cofre da padaria.
Art. f). ° Na trausf rcncin de fundos, por antecipação,
para o cofre eh padaria militar, o conselho gerent
r ecebcrá por encontro, c C01110dinheiro, os titules que do sua
conta tiverem sido pngos nos Iorn ce Iores, e cm numerario a quantia a maior q11efor precisa para as dcspczrus da
exploração ; ,precedendo scmprc, como CHU ('111 pratica, 1"quisição da direcção ela administração
militar e ordem da
repartição de contabilidade
par,t o devido pagamento.
Art. 6.° Os conselhos ndministrntivos
dos c rpo:> do
exercito emittirâo a favor elo cons lho g'l'ronte da padaria.
militar, immcdiatamento
á publicação em ordem do exercito, elo preço por que saíram 110 trimestre findo as rações
de pão e de forragens, títulos de cr dito (modelo A) liquidados pela importancia
equivalente aos fornecimentos que
110 referido
trimestre tiverem recebido.
Art. 7.° Os titulos ele que trata o artigo antecedente
serão processados, sem demora, pelo fiscal da administração militar encarregado
do corpo a que o titnlo se referir,
e pelo mesmo fiscal rcmcttidos,
em acto succer sivo, tI, 1'0partição ao contabilidade
do minist rio da gn rra.
§ LODos títulos omittidos pelos conselhos admini trativos se passamo sempre duplicados
(com a devida dcsignaçrw).
Os rlnplicudos,
conferidos
pelo fiscal, deverão
acompanhar os titulos originaes proe sl:iatloH,quando for )11
remettidos á repartiç:LO do coutnuilitbtle.
§ ~.a Depois de verii; 'ados o :lançados na l'cpartiçao (le
contabilidade,
os titulos origini\.oH Hel'ào por esta xp (litlo~
ao conselho gerent
da padaria militar, qne e d hitarú d:t
sua impOl'talleia no livro caixa (modelo BI, COlllO dinh ,irO
recebido da pagadoria, creditall(lo-s
silllnltan am nt por
transforeucia
de flln(lol:! pam n rlita pngatlol'ia d ig'unl i1npOl'tancin. repl' S ntadn. no~ l' feridos titulos, qno Herão entregues ao pagador em troca tlç recibo )lu 'ado ao c nselho gerente.
Art. 8.0 O consrlho gerento <la J>:ulal'in. militar, logo (1~poil:! de pnblicndo o preço lllerlio das l':t<;Õl'H 'lll c:ula trl-
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mestre, enviará aos fiscaes da administração militar uma
nota dos fornecimentos feitos no trimestre findo aos respectivos corpos, designando a sua importancia para justificar o abono a que tiver direito, a qual servirá de conferencia aos titulos cmittidos a seu favor.
§ unico. O processo d' estes titulos abonará tão sómente
o direito do conselho gerente da padaria a haver a importancia dos fornecimentos que tiver effcctuado, sem prejuizo da posterior fiscalisação nas contas dos corpos.
Art. 9. o Os fundos recebido por antecipação na padaria militar para d spezas de exploração serão escripturadas no livro caixa sob a epigraphe : «Transferencia de fundos - conta de supprimento »; e as importancias recebida em pagamento ele fornecimentos feitos, qu r em numcrario, quer representadas nos titulos de que trata o artigo
G.·, I:;er:tocscripturadas no mesmo livro sob a cpigraphe :
II: R versão de fundos».
Art. 10.0 Os titulos emittidos pelos conselhos administrativos dos corpos constituem despesa do ministcrio da
guerra e devem ser transferidos como dinheiro para a pagadoria 0'0ra1, lançando-se a sua importancia na despesa
do livro caixa da padaria, sob a epigraphe : «Transferencia d fundos - conta ele snpprimentos»,
e a importancia
do' fornecimentos pagos a dinheiro iaualmente será transferida p<ra a pagadoria e o cripturada no referido livro
sob a me rua epigraphc.
Art. 11.0 J: a
cripturaçào
do conselho gcr nto da pa<laria militar s do feitas modificaçõ
precisas para a xecuç:w das pr s 11tC' alteru)'o . e elo r guIam nto g oral da
Coutabilidade publica.
Paço, m 2:J elo junho d 1 2.=AlItonio Mar!« de Ponte. Perc ira de Mello.
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Modelo A
CONSELHO AJ)lIINISTRATIYO DO

O conselho gerente da padaria
credor da. quantia de ...

militar dc Lisboa é
Réis

_

~
_..;..._

ímportancia das rações que forneceu a este conselho nos
meses dc ... de '" a ... de 18 ... COlüO consta das
respectivas Iivranças em poder do r .ferido cons lho
gerente; fi saber :
• •• raçêcs de pão a. •.• réis .•........
j,
• .• rações de pão a '" réis .•........
,ji
· •. rações de grão a .. , l'('iR .. . . . . . . .
I>
rações de palha a .,. róis .••.•.•..
Somma réia.. . • • •

---li

Quartcl em ••• de •.. de 18 '"

o cons lho

administrativo •.•

1 8.•. -1
Artigo ••• Secção •..
Processado na quantia de ••.
Em ... de ... de 188...

o fiscal

...

Lançado na repartição dc contabilidade do ministerio da gu rrs.
Recebeu-se da pagadoria geral do ministério d guerra
tancia d'este titulo.
Padaria militar de Lisboa, '" de ..• de 1 8 .•.

fi

O conselho gerente •.•

impor-
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(a) (b) Os documentos das despesas de custeamento
o de expediente serão colleccionados
em resumos por datas de pagamentos,
e as sommas das verbas despendidas
escripturar-se-hão
110 credito
da caixa no fim elo mez, ou em outro qualquer dia se for necessarlo
encerrar-se a conta para balanço extraordinarío.
Todos os outros documentos ele dcspeza serão cscripturados separadamente, sob a cpigraphe que lhes competir, 110meS1110dia cm que
forem pagos.
Quanto ao debito da cnixa proccdcr-se-ha analognmente,

Secretaria d'estade dos negocios da gucm-Direrção

gel'al-

ta R~llallição

Hei por bem promover ao posto dr capitão para o regimento de infantcria elo ultramar, o tenente do batalhão de
caçadores n. o \1, Alfredo Augusto de Barros, nos termos
dos artigos ;). o e 7. o da carta. de lei de i3 de fevereiro de

187G.
O presidente
do conselho de ministros, ministro e secretario d'cstado elos ncgocios da fazenda, encarregado
interinamente dos da guerra, e o ministro e secretario d' stado dos negócios da marinha e ultramar,
assim o tenham
entendido e façam executar.
Paço, em 27 de junho de

1882. -REI.=Anfonio
J.lfal'i(G de
lo=José de JIIl'llo G07GveilG.

POllt(S

Pereira de Jlel-

Secretaria d'estadc dos ncgocios da gncl'J'iI- Dircc~ão gCl'al- I.a lIepilrliçãe
Tendo sido requisitados para ir m desempenhar commissões de serviço na provincia do Moçambique,
08 primeiros
sargentos, do I' gimento de cavallaria n.? 4, Guilh 'l'me Augusto de Oliveira, (lo batalhão
de caçador S n.? 1, Julio
Gonçalves, do hatalhf~o 11.0 2 do caçador s da Rainha, Autonio Maria, elo batalhão ele caçador 8 n. o (i, Antonio ds
Silva, do rt'gimento de j nfan teria. n. o 1, Annihal Severo de
Carvalho e Sousa, o Gualdino Martins Madcirn, (10 r gimonto de íufantcrin n.? B, Alfr('(lo Julio ele Alpoim Leite
Peixoto, e elo regimento rle infuntcrin n.? ;), José Joaquim
Freire' Corrciu: hei por bem promovel-os ao posto (1 alfcres, ficando prrt 11ccl1(10ao oXl!l'eito de Portugal, BCm prejuizo das pm<;as mais antigas da sua classe
arma, nOS
termos do cl Cl' ·to com fOl')a de 1 i de' 10 de set muro de
184ü e circular de 21 elo maio de 1 G2. Outro sim J:jotl
servido ordenar que ei:!tn, minha sou ·mm. re801u).1l flqne
nulh e el· llenhum dl',ito s os agl'l1ciaelos, por qnalqncr
motivo, deixarem de seguir vüvr m para os seu der;tinoS,
ou de i>crvir no ultmmal' o t mpo mareado mt lei.
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presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'cstado dos negocios da fazenda, encarregado
interinamente dos da guerra,
a sim o t nha entendido
faça
executar. Paço, em 2í d junho de 1 )82. = RI!.!. =An-

tonio Mm'ia de Fontes Pereira de 11fello.
Serrrlaria d'estade do' ncgocios da guerra-

Repalli~ão de conlabilidade

Nos termos dos artigos 56. e 57.0 do regulamento geral da contabilidade publica de 4 de janeiro de 1 íO, c na
conformidade da carta Ie lei da r ceita e' desp 7.a do stado de 2í do corr nte mcz : hei por bem determinar. que a
distribuição da dcspeza.do minietcrio dos negocies da guerra,
para o .xcrcicio de' 18 :?-l '83, se regule pela tabella junta,
que faz parte do presente doer to, e baixa as ignada pelo
presidente d conselho de ministros, ministro e secretario
d'cstado dos negoeios ela fazenda, encarreeado
int rinarnente dos da guerra.
O mesmo presidente do cons lho de ministros, ministro
secretario rl'cstado a. sim o tcuha cnteudido e fa(;a cxecutar. P<l~O, aos 2
de junho de 1 8~.
REl.=
AJllo0

nio Mari« de Fontes Pereira dI'

;l[(

110.

!lesumo da tabella da distribuição da despeza do ministerio dos negocios da guerra para o exercicio de 18821883, na conformidade da lei de 27 de junho de 1882, a
que se refere o decreto da data de hoje

~t)mmnl4
ftu(·tori,i'\11:\li

1.. ~ctr~tl\ri!L d'estndo
2.·
3."
4."
f\."
1)..

7."

R"
!l."
110'.
1."

'" .........•
" .
Estado maior do exercito r commundos miIitares
.
'orpo dus .livcrsa: armas
.
Pra\a8 dr g'ucrm e ponto" fortificados
.
Di"I'r os estnbelecimentos
r .in~tilia militar
Offieial' CI11 diversns r-ommisxões .. ,
.
Otliein
III disponihilidudc
C innctiv idade
trmporaria
.
Otliciars sern ncc :0, reform: tlo~, nposrlltadOR e jlllJil:\(!o~
"
.
'ompanhillR d l' formadOR c inynlidos '" .
Di ver"lI. dr p~zn.~
.
])cl!l'rzll~ de 1'. rl'cicio" fludo
.

313:301 uni)
, 7; !12:LSHiO
3.00:UI!l7 ,)(j:l~
~W:77!M·117
4-11 :O(j:l 57fi;)
31:!í.J.1 ~!)7!')

11: I:!J· 000
(j3~::í 11~O l:l
lf;:Glifl
fin;-)
2:l!I:!l02~100
:!: 700 SOOO
((I) l..5:l:!:H!í )~O~
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(a) Alem d'esta somma está auctorisada
mais para ser applicada
a reparações em quarteia, nas fortificuçãea militares c a qUlll's9cuer
outras despesas de material de guerra, na conformidade do ~ 6."
do artigo 5.° da lei de 27 de junho de 1882, a importaneia do produeto da venda de propriedades
de que esteja de posse o ministerio
da guerra e de q uaesquer artigos inúteis de material de guerra e do
arsenal do exercito.

Paço, cm 28 de junho de 1882.=Antollio
tes Pereira de Mello,

Maria de Fon-

Secretaria d'eslado dos uegocios da guerra - Direcção geral- i.a neparti~ão

Attend ndo ao qur me 1'ep1'es ntou o t ncnte do r gimonto de infantcria do ultrnmur, Joaquim 'dos R is: hei
bem declarar nulla o de nenhum effeito a parte do dccreto de 20 de agoHto de 187D, que o promoyeu ao r ferido
posto, a fim de voltar á situação de alferes de infanteria do exercito.
O presidente (10 conselho de ministros, ministro c secretaria d'estado dos negocies da fazenda, encarregado intorinamente dos da guerra, c o ministro c secretario d'cstado dos negocies da marinha c ultramar, assim o tenham
entendido o façam executar. Paço, cm 5 <1<, julho de
1882. = REI.
Antonio Muri« de Pontes Pereira de
illello = José. de Ml'llo Üouxci«.

3.0_

Por decreto de 2;. de maio ultimo:
Reformados

Cavallciro <ln 01'<1 m militar d
major, Luiz JOB6 Massano.

•'. Bento <lê Aviz, o

Por decretes de :1I (lo mesmo mcz:
Batalhão

de caçadores

n.· 3

Alferes, O alferes gradundo do batnlhão
n.? 12, .Iulio C' ar d Freitas.

c1

caçador a

>

Regimento de infanteria

n.s 1

Tenent , o alferes, José Pinto d A""uiur Saldanha.
Regimento de infanteria. n.O 17

Alfer s, O nIfeI' !'I grnduado elo l' gimento
n, o 5, Auau ,to Carlos '01'1' ia Mcnd s.

de infanteria
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Inactividade temporaria
do batalhão de caçadores n. Q 0, Antonio Luiz
Teixeira Machado, por ter sido julgado incapaz do serviço,
temporariament , pela junta. militar de sande.

O tenente

l>or decreto

(\c 7 (\c j unho

li!limo:

Regimento de cavallaria n.·
Cavalleiro da ordem militar de . Bento ele Aviz,
pitão, Antonio Manuel Mnrtins da Rocha.

o ca-

Guarda municipal de Lisboa
Cavallciro ela ord lU militar d •'. n nto de Aviz,
pitão ele cavallariu, Eduardo de a ·t1lho.

o ca-

õ

Por decreto de

-J

1 tIo mesmo

JII('Z:

Batalhão de caçadores n.> 4
Para eosar as vantagcn
cstnbelccirlae P .lo artigo :3.0 da
carta de lei d lG de abril dl' lH;>D, nos termos do § ~.o
do artigo 13.0 da carta d(: lei de 1;) (h· abril de 1875, o
cirurgião ajudante, Autouio Manuel Trigo, por ter completado seis annos de erviço effcctivo no referido
xcrcicio,

Por deeretns de 2J tio mesmo

mCl:

Estado maior general
Gen ral ele brigada, o ('01'011 1 de infantcria
do forte da Grnea, .Joaeplilll .Jo:-;{'de Almeida.

governador

Batalhão de caçadores n. o 8
apitão ela ü. a companhiu, O tenente (la companhin do
sorrccção <lo fort da Ura(':! Eugcniu
nrlos Vaz ~oal'cl).
Regimento do infanteria n.s 10
AI~'r ,0 ali' rcs sem pnjuizo de nntisruidad
Pereira de B rros.

, Antonio

Regimento de infanteria. n." 11

T mente, o alf('n'~ (lo l'('giUH'llto de iufantcriu
Manuel P .reira (la ~ilv;t.

11.o :2, .J OaO

Companhia. de correcção do forte da Graça
(1, infant 'ria em connnissão na g"llal'(l:l
Allllihal \u;.;n to da HOt'ha Dallla .

'I' fi ntc, O teuent
lUtUlicipal d Li b
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Commissões
O alferes do batalhão de caçadores n.? 5, José de Araujo
Cerveira e Serra, a fim de ir servir na guarda municipal
'de Lisboa.

Por decretos da mesma data:
Reformados, na conformidade da lei, o general de brigada,
Luiz Rufino Chaves, e o capitão do regimento de infanteria n. ° 13, Julio Ccsar de l\Iello, pelo haverem requerido
e terem sido julgados incapazes do serviço activo pela
junta militar de saude.

Por decreín de 27 (lo mesmo mez :
Commissões
Para gosar as vantagens
estabelecidas pelo § uuico do
artigo 1.0 da carta do lei de 18 ele maio do 18Gf), nos termos do § 2.° do artigo 13.° ela carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão de infantcria, Jayme Frederico Cordeiro,
por ter completado dez annos do serviço effectivo no referido posto.
])01'

decretos (le ;; do corrente mez:

Sub-divísão militar da Horta
Cormuandnntc, O coronel do regimento d infanteria
J oaquim Thomas Bramão.
.
Forte da Graça
Governador,
o coronel do regimento
João J osé ele Alm ida.

n,° 4,

ele infanteria

n. 018,

Regimento de infanteria n.s 4
Coronel, o coronel de infantcria em disponibilidade,
cisco Pereira da Luz
ôrto Real.

Fran-

Regimento de infanteria n.v 18
Coronel, O coronel de iufantcria,
commnnrlnnte
<livisflo militar da Ilorta, José Maria Lngc.

da sub-

}lo,' decretns (te 6 mesmo mez :
Arma de artilheria

Alfer' s alUI1l110, () soldado do lJlÜlllhàn de caçadores u." Ó,
Francisco Augm;to :\fHl'ii1 Ribeiro, }lor lhe ser applicav I ()

OlWE:'.l DO EXERCITO

disposto

no urtigo -1;3,° elo decreto
de dezembro de 1 Ü;).

X: 9
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com Torça de lei de 24

Arma de cavallaria
o alferes de cavallaria em commissào na armá
ele artilheria, Francisco ~ unes ele erra e Moura.
Alferes,

Alferes,

Regimento de infanteria n. o 4
o alferes de infanteria, Joaquim elos Reis.

Commissões
Os tenentes, do r 'ó'ÍllIento de infantcria 11.° 10, Augusto
Eduardo Fr ire de Andrade, parn, ser empregado em uma
cornmissào ov ntual ele serviço; (' c10 r gimento de infanteria n.? 1 , Ayres Augusto Per ira, ia, a fim ele ir servir na guanla municipal do Porto.

4, 0_ Portarias
Secretaria d'e lado dos negocios da gurrra-Reparli~ão

de coutabilidade

Sua :Magestade El-Rei manda, pela secretaria d'cstado
dos negoeios da gu na, approvar, para terem inteiro cumprimento,
as instrucçõ s provisorias que baixam assignaelas pelo eh fe ela rcpartiçào
de contabilidade
da mesma
secretaria
d'cstndo, para a execução do regulamento da
contabilidade
publica de
ele agosto ultimo.
Paço, em 1f) de junho ele IS, 2.=Antonio Maria elePon-

:n

tes Pc/'eim

<7nJrdlo,

Instrucções provísortas para a execução do regulamento
da contabilidade publica, às quaes se refere fi, portaria
d'e ta dntr.
1." Em l' ,.1!"ll'lIli( ;ld(, cutu () rlisposto no regulamento
da l'ollt:ll.ili(L<k pul,)il':\, :ll'}lJ'(J\'aüo por doer ,to de
;) 1 de ago"to de I '1, todos os vencimentos (lo P ssoal do
ministcrio (b "'ut'i'n\, II scriptos em recibos individuacs,
pro' 'S:-l,UlOK por uni Kyst mu nnifol'lll
, d "cm HC'l' indicados em folhas 11l nsaes, «u' serào orsranisadn , S guudo os
modelos 11.°' 1
~,!las divi 'oqs militares, r partições, cortIOS do
xereito
cstnli Iccimcnto: ;t qu pcrtencer J1l os
mdividuOK, (llW t~ 'lU dir 'ito a abonos pcht direcção da ad-

g'('l'al
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ministração
militar, ú qual ai; referidas folhas, acompanhadas dos recibos para processar,
devem ser remettidas a.
tempo de darem ali entrada no dia ll:l de cada iuez.
os recibos individuacs
não
2.0 A folha que acompanha
eleve ser preenchida com quantia alguma, competindo
te
serviço ú direcção da administração militar no acto de processar os recibos.
3.° A direcção ela administração militar euvinrá li. repartição ele coutabilidade
do ministorio (la glwrr[t os r cibos
depois ele processados,
acompanhados
da folha re&-pectiva,
a fim ele serem averbados e sollados os recibos e rcgi,;tada
a liquidação de despcza, que ali será v rificada. Esta folha ficará archivndn na dita repartição
c os l' cibos ii ruo
devolvidos ~í, direcção da administraçi o militar par:. a d vida expedição.
4.0 Não deverão cm ca so algum as folhas, 'consrqucntemente os recibos, incluir despesa relativa a mais cl um
artigo da lei do orçamento.
r).o As folhas rCi;1>ctivas it officiacs reformados dev m
conter 0:-; nomes agrupados por classes, dispostos cm cada
classe por ordem alphabetica,
e ser impressas s mpr quc
for reconhecida
esta neccssidado.
G.Q Nos quarteie gcner:H's elas divisões militares scrno
formuladas as folhas mcusacs do pessoal dos li .mos quarteis gonamos, dos officiaes reformados (com exclusão dos
gcnen\C.·) c dos officiaes quo estiverem sob as immediatas
ordens dos counnandantes
das divisões militares.
7. o 'rodos os documentos de dcsp za verifi ·:tela para pagamento pelos fiseacH ela ac1ministraçrtO militar H 1';\0 feitos
cm triplica!lo, ficanclo cllcH com um no l'e~jl ctivo lll'chivo
e ellvialH10 doil:) ~í l'('partit,'fio d' contabilidadc
elo lllillil'it rio (la, gucrra eom a prrciHa antec('dcllcia,
a fim
::;Cl'('1Il
OHdocumentos originar':; expedidoH
111 (lcvi(lo t IllpO
ao:
COIU; lhos admlni,;trntivos
d('poil:! de aV{'l'hadml (' ~ llados
na III HlI1arrpnrtit;ào, ont1e l:'craO ar ·hivHdo~ os clupli 'adol:!
pum OHctreitoli n cessarios.
8. o Todos Ol:!documcntoH de clCR!){'Z:lK prOC('f; allos p la
direcç'ilo da a<lmiuistraçao militar dC\'l'lll ~ r f'itoi:! I'm duplicado, 'scrào apl'cscnt;ulos :i rl'l)tuti\,;(o II, contabilidade para :;('1' o original n,y 'J'lm(lo (' ll:ulo, S 'lll o <ln nilO
]>O<lPrtL I:) 'r e. 11 <lido, 'o dnplicu(lo Jicar{L lH\ rof ~rida rcpartição.
H.o 01'1 cl('bitol'! do!! officilW:'! (I ClIlpl'cg:ulol'i lllilitnrcs,
para se dfectuan'lll
(kScontoli vara png'aJl\r.nto cl' . t-llo ti
emolumcntos
de patcnt '., .' 'riio fcito no:; ..cus :\l'i. nta-

a
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m ntos, logo que a. promoçào

for publicada

em ordem

elo

exercito.
10,0 ... a, occasiào

cui que forem lançados os respectivos
ou qna sqner outros, serão passados c emittidos
o' correspond .ntes titulo para, er cobrada, a sua importancia P la fazenda nacional, depois ele averbados c i4clla.elos na, repartição de contabilidade
os recibos originacs, na
qual ficarão 08 duplicado '
11.0 08 titulo,
tl,
mittir pela importancin dos doseoutos renlisados até á actualitladc,
scrào processudcs m rclaço 1'1 nominaos, i4cp:u'adamentc por di tincção de annos
economicos,
c por cada artigo ela 1 i do orçam nto a que
r speitar a despczn, cxtrahindo- (' rluplicadoa, como e estab Ieee para todo" 08 do um utos de de p z:t liquidada,
e similhnutcui mte se proccd 1'1í. a re peito dos títulos que
forem emittido ... por ffeito de futuros descontos.
12, o Os recibos da p nsão ou subsidie mensal de
réis abonados ~í viuva
filhos de officia ti do c. reilto
fallccidos,
eoutinumn
a : r pr cessados nos impressos
debites,

n.)ooo

act 1 lm nte em USO, "
militar xtractndos em
do for nn aprcsentatlo'
a. l'bamcnto o êllo,

ndo ua direcção da. ôl,dminit;traylio
folhn . <{ue 08 companhm';IO, quanna r pal'tiçflO d c utnbilidadc para
n foUta~ para. recrito da dl'Kpeza

liquid ün.
1;). o A cli~po"i~â aut \c('(l ute é ~l.l)plielwcl a todos os recibos de vcncimentoR, que tenham ue
'llvincloR
para.
prOCeKi:!OiKOLIlalllente, e Ü epu\e"qu '}' outros docunwntoi:l,
i> mpl"
qu' for p ~"ivcl, 'cr () ol'gani~:ulaii l'cla~oe' para
suhRtituir OR dlljllieado'
:-;ingll]ar 1',
1-1,0 Todos
Os illlpl'e,;:-;oK para (loeumcntos dr (l('RjwztL
tI 'v m i:I('l' uni f'0l'llw:-; , tanto no t'ontinente
como naK ilhal'
adjacente: .
15.0 O 1i\'1'0 ;ti.'a m todo::; o· t'l'talJ('] cimelltOH tlt'pcndelltel' elo llIinisÍl'rio d:i ~ll '1'1':t ti 'r:~ ('I'l'l'iptlll':ulo por um

111('thollo unitill'lne

{' Heguido

forem ('f;tauckcidas

pl'la

l'

o modelo

e inHtl'ltC\,ÕI'S qn'

'p.lrtis;ao (le contauiliclallc

d'(','tc

llIinii4h'l'io,
1(;," .' as l'('tiul bli4 etc YCJlCilll('lltOi4
(los corpoK <lo exercito, (pt:melo a <Jllalq1H'r (1'el1('1'l'~tiY('l'{'m :ultlitlas praçaR
dl~ 01ttl'OH corpoti, ,','lIl1cntl· ~{,I'ào 1'1'ocl'tislHlos 1'('p:tl':l(I:ull 'utc
Os Yl'IIt'illlpnto.· (1\'8ta,;, 1:1(' p 'rtCI1t'I'!'C'11Ia difr('n'ntc~ :ll'lllHt',
8('11110 :tppli{,:l\'("

('"ta J'l'~)';t

:t

ol1trol' (l'ta{'~q1tct' tloeltJlwrl-

de' <1('s1'('/.:1,
17. o () paga,lol' ~ 1': 1 elo ll1inist 'rio (llt ~1H'lTa (' os t}l!''OlU' 'iro::; l'agatlol'l',' tlo~ (li:-.tl'idos elo contilH'nt(' ll:lO s:\ti~-

tOR
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farão documentos proceseados de despesa elo mesmo ministerio, que não estejam eellados e averbados na repartição
de contabilidade
d'este ministerio.
18.0 Os estabelecimentos
onde sr liquida dcspeza para
ser paga por dotação do ministerio da g-llPrra, remetterão
no primeiro dia util de cada moz á r('p<lrti~':Lo ll(' contuhilidado duplicados, ou extractos uuthcnticn-los. (10::; docum '11tos que os conselhos administrativos
tiverem liquidado no
mez antecedente,
quer p:tra immcdiato, <Pll'l' para posterior pagamento,
a fim de que possa ter o.·(cuçao o dii:lposto no artigo DJ. o do regulamento
geral da eoutabilidadc publica, coru binado eom o artigo 97. o ao m SlUO regulamento.
18.0 Os rof ridos estab 1 cimentos enviamo ~írcpartiçâo
de contabilidade
até ao dia ló ele cada m z as contas ll1 nsacs ele que trata o artigo 201.0 do regulamento,
a fim de
poder 1;01' cumprido o disposto n artigo 202.°
20.0 Ai:l delegações da ndministração
militar nas ilhas
adjacentes
enviamo á r partiçâo de contabilidade do ministcrio da guerra todo o expediente ele despesa liquidada
o procrs ada que até agora remettiam {t dir 'cçao da administrarão militar.
21.° As disposições cstabelccidna
rolntivamcntc
a folhas de vencimento devem s r obscrvadns J)('1111; rcf ridas
delogaçõcs, adaptando-as
convenientemente
ao erviço de
que estao incumbidas.
Secretaria
<1' atado (1m, nego .io» da g'IIPlTH, cm Ir> de
junho d 1 2. - O chcf <la r partiçao, J/lIllllel Joaquio»

Gomes de Mendonc«,
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Secretaria «'c'latlo dos ncgocios da gucrra - Rcparli~ão de cnntahilidade

Mumb Sua 1\1ag' stade EI-Rei, p la secr taria d'estado
do' n goeio da guerra, rocormu ndar aos ecn rues, director
da admiui traçãn militar o dir ctores gome:> da engenheria o da artilheria, a rigorosa obscrvancia,
por Ri pelos
seus ti I gados, das disposiçõ ' dos artigos ôD.o, 06,°, 70.°
c 73,° n. 7H.O do regulamento geral da contnbilidade publica do :31 de acosto de 18,.1, a fim de que todo' 08 contratos, qu r ele fornecimentos d materiaos ou generos,
quer de c mpras e vendas, c lebrndos nos stabel imento depend utcs d'c t mini 't rio, satisfaçam no 'r quisitos
pr coituado
no referido regulamento, tI Y01ll1o os indi .ados
contratos, iunuediutamcnto
Ú • un o 1 bração,
ser enviados
à reparti ào de ontabilidadc do m smo minist rio para os
effeitos designado: no artigo G7.0 ao regulam nt . Outrosim d t r111in3. o III esmo allgu to :5 nhor que, ('111subo titui~ão dos contrato
originaes,
(1 vem ficar n08 nrchivos dos
nllndidos .stabel icim ntos copia nuth nticns dos 1110'1110S
contratos,
lavradas
cm livros cspcciacs
por ordem do
datas.
Paço, cm:?:? ele' junho d
10 ';!. = Antonio J[al'iu de

Fonie« Pereira de Xlello.
Secretaria d'cst.ulo do, ntgoclO. lia guerra - Rcpilrti~ão de contahilid.\de
~{anlb ,'U[I, :Jlagtc
le El-R i, pe1n.e rotaria d'estado
do n gocios <1: ~UClTa (lne tolln" :l. importllllcia8 provenientes da v nela ele in trulll nto' b llico,' ou ti qn squer
outrui:l artigos de mah'rial (lo gn 1'rn, dcvi(lallll'lltc julgado:;
illnt i:;, ~cjam cm acto ,ll c ~ jyO à I\lT cada~'ao, rem ,ttida8 ao t'on, lho flrlmini tl'ativo dn, dirC'ce'ao geral da artilheria. para
r ali,;ar n. ~lla illc)u~~ o nas tau lias m n. a s
}>ura o minio'te'rio (1:1. fahl'IHla, como dispõ' () r('~nlalllC'nto
g 'ral ela eontahilidatlc pnbli ':t
:,1
agosto (le l, H1 (}
o da adlllini 'tm '.10 da faz IHla ])ll1>li ;t d' 4 (1\, janeiro dI:
1 70, a fim d' pOlh'r 111:- r r 'qlli~itnda: no dito mini. trio
para terem a appljeaC':to esp 'ial :mdorisa(l:\ lU\ ki (la d 8P ·zn. D t rmin: outro~im () m 'HllIO • ngllsto cnllOl' <ln!' para
('!feito di' (\. r 11\ rl'!!\\lant ( ÍI' l'ntnlll. 1, conh' do milli:stcl'io
d:\ 1:1z lHla, (~tI)\I) (lctl'MlIill:\
~itrulo r 'gulam 'nto
(l:.~cOllt:thilida(k pulJlieH, a' quantias proYl'lli(·Jtks Ü l'ecelta avnlsa., ('V( lItnll. . ou (la y~,\ • Ii nrti~os inutiliHu(lo.', qn nno ,'('.in n <1<' mil! 1": I (1, ~, rra, (1 Yl'llI (I, ce))\sdlto' admini.tl'llti,·o
di\'·~Õt\· mili OU" , !las I r<u;U'i de,

a

ae
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guerra, dos corpos do exercito c os eazernciros, rcqui itar
directamente
da repartição de contabilidade
d' este ministerio guias para serem entregues no cofre da receita eventual do districto de Lisboa as alludidns importancias,
c1evendo, quanto ás estações de f<Ím da capital, ti r cffectuadas
as entregas por iutermedio da agcncia militar cm Lisboa, e
quanto aos cazernoiros subsidinriamcntc
pelos conselhos administrativos dos corpos mais proximos das localidades onde
estiverem estabelecidas
as respectivas
cazernns, os quacs
as enviarão á referida agencia. Pelo que rospeita aos estabelecimcntos dependentes
d' este rniuist rio que arr cadam
rendimentos
computados no orçamento, como silo: a direcçí'tü geral da artilheria, escola do exercito, collcgio milita]',
hospital de invalidou militares c padaria militar ele Lisboa,
deverão as receitas de que se trata ser mencionadas cm iscripturação separada e incluídas nas tabollns m nsaes para
o ministerio da fazenda que estão indicadas no j/í, citado
regulamento
ela administração
da fal:cllIla pulilicn.
Paço, em 1 ele julho de 1 82. = Antonio ~l1w'ia de Pon-

tes Pereira de Mello,

5. o -

Por detcrminação de Sua Uagcst:Hlc EI-Hci :

Regimento de artilheria n.O 1
Segundos tenentes, os segundos tenentes, da brignda de
artilheria
ele montanha,
José Gonçalves GnimarttCs 'erodio; elo regimento
de nrtilheria n. o 2, Joaquim Antonio
:Martins da Silva;
do regimento do urtilhcria n, o ;1, J o é
Rodrigues Lopes de J\Ielldonç'a e Matos,
Regimento de artilheria n.« 2
gundo t 11 nt , o segundo t mente do rcgim mto d
tilhcria n. o :3, II nuellcgil<lo J oflé GomeI; ,J unio!'.

:\1'-

Arma de cu.vallal'ia
Ali< r s, o alferes do regimento
d' c:lvnllal'ia n.o 1, 1anceiros de Victor 1\fanu I, Alfl' <10 Bran<lào 'l'lí dc 'a,'tl'O
Fel'rcri.
Bata.lhão n.O 2 do oaçadores da Rainha
Alfcres graduado, o alfercfI graduado <lo uaLaJltao de açadorefl n.O 3, Alfr do Acllillo I-3nldl1uha.
Batalhão do oaçadores n." 3
Capitao da 4-.:1 companhia, o capitão do batalhilo
çadores n. o 7, Luiz AUO'llstO d' Cerqueira.

de ca-
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Batalhão de oaçadores n.> 4
Tenente, o tenente do batalhão de caçadores
legario Borges de Medeiros.
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5, 01-

n.?

Batalhão de caçadores n,v 7
Capitão da 2.a companhia, o capitão do batalhão de caçadores n.? 3, Julio Augusto do Nascimcntc e Silva.
Regimento de infanteria n. o 1
Alferes, o alferes do regimento de infantcria
quim Julio Borges.

,
D.O

6, Joa-

Regimento de infanteria n. o 2
Alferes, o al fere do r 'gimcnto de infant 'ria n. o 17, Antonio Francisco
'cb s Pedro rlc ~<Í. e Mello.
Regimento do infanteria n ." 3
Alferes, o alfer 8 <lo r gimento de iufanteria n.? 0, Gaspar de Azevedo Araujo
ama Júnior.
Regimento de infantoria n. o 4
AlE<res, O alf res da companhia. de correcção do forte
da Graça, José 'ilverio d
'ou a.
Regimento de infanteria n. o 9
Alferes, o alferes do r gimcnto de infautcria
tonio Augusto P drcira d • ia to'.

n, o

3, An-

Regimento de infantaria n.s 13
(Iapitito <1n. 4.a companhia,
o cupitào da
,a, Emilio
Henrique Xavi '1' .. ToglI ira.
('apitito tl:t 7.:\ companhia, o 'apiti'to elo hntalhào de caçadOl'CH 11.0 :-I, Manuel da
osta
'a8ca 8.
(Iapitito da S," companhia, o capitão (b ·La, .Iosé Maria
de •'ou. a Dias.
Alf ')'('8, o alfer li (10 batalhão de cacudores n. n 7, Colesti1110 Jacinto de Iadur ira nt'8~a.
•
Regimento de info.ntcl'ia n ,v 1(3
. Alfer . gradlUl<lo, o alft'n',; gr;H1uac1o (h· inf;lI1t('ria, J[ n1'1c1uc Hib iro <l Allll('illa.
Guarda municipal dc Lisboa,
. (':~pitao, O 'apitao d:t gnanl:
lHllllil·il'< I (10 Porto,
Ribeiro JUDior.

J08é
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N.o 9

Guarda municipal do Porto

Capitão, o capitão da guarda municipal de Lisboa,
turio Augusto Pires.

a-

Companhia de correcção do forte da Graça

Alferes, o alferes do regimento de infantoría u." 4, Joaquim dos Reis.
G. o -

SecrelHia d'tslado dus negorios da guerra -Directão geral-1.
:rv.rEDA.

L:a: A.

:rv.rILIT.A.

RELA(_!.\O
Jll:<,(lnIltn

l

a IIc,arlitã()

R

.°683

(\(" }>raTa

Regimento de cavallaria n.s 8

Capitão, João Maria Pcrciru-c--comportamento exemplar.
RELA<,'..t\.O

I.o

6tH

Mc<lal1l.a <le prata

Secretaria

d'estado dos nego cios da guerra.

Direcção geral

Tenente adjunto, João Augusto de Faria Illanc - comportamento exemplur ; III suhetituição da medalha de cobre na mesma classe que lhe foi concc lida p la ordem do
exercito n.? 4:) de 187~.
Batalhão de caçadores n,> 3

Primeiro sarg nto n. o :) da r). a companliia, Antonio andido Verguciro - comportam nto oxemplar ; m r ubstituiçao (la medalha do cobro <la mesma classe que lho foi cone <lida pela ordem <lo exercito n. o 2:3 do 1870.

Regimento de artilherio. n,? 3

Sogundo sargento n." ;)1 da 5.1\ bateria,
dos Calção - comportamento x mplar.
Batalhão do eaçadorea

JOitO

Ilcrm r-

n.· 4

Seg'uIHlo Karg\'IÜo )).0 1 (h 7.:J. companhia,
JOSl' Lngô;t:;- comportunu-nto
x mplur.

Ilaymundo

Batalhão de caçadores n.s {)

Soldado n. ° ~;-) <ln ~.:t ompanhia,
comportamento e:.cmplar.

Antonio

d

.1 us -
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Regimento de infanteria n. ° 5
,'ohla.c1o n. o 42 da. 2. a campanhia,
J O '6 de Abrencomportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n. ° 9
'olc1ado n. o 2 da 7. a companhia,
José Correia
do - comportamento
exemplar.

Queri-

Regimento de infanteria n.' 10
;' egundo sargento n. o 2 <ln. 7. a C mpanhia, Antonio
quim Gu des de Mello -- comportamento
exemplar,
Regimento de infanteria n.O 14
Segundo sargento n. o 3~ da 7. a. companhia,
drigues Paes - comportamento
exemplar.

Cabo
Zeferino

J oa-

Antonio Ho-

Regimento de infanteria. n," 16
graduado
n.? 22 (la. ü. a. companhia,
Bernardo
de Miranda, - c mp rtrun euto E'X mplur,

xr

<lnlha <l

prata.

Regimento de cavaüaría n.s 8
Tenente ajudante,
Filippe Mnlaquías de LC'llLOS
portam nto x mplar.

-

com-

Regimento de info.nteria n.O 17
Cabo n." G da 6. a. companhia,
Adclino Bapti~ttt - comportamento ex mplar ; nu substituição
da 1ll dnlha de cobre <la me ma las 'o que lhe' foi .onc '(lida pela ordem do
excrc.:ito n." :2 d 1 7:3.
Companhia. de correcção do forte da Graça
Furri ·1 n.· U, Vic nte Francis
Coutinho - comporta11l0nt c cemplar ; nn ml» tituicào (ln. medulh« (Il' 'olH da
tl~ "ma elnss
qu lh foi con . 'Ilida lI·ln unI III do cxer(!Ito n. o 47 d 1~7;i.

Companhia n.' 3 de artílherrn e guarnição
'omportallH'nto
ex .mplnr.

Fnrri 1 !l•• ;~H, Joao-

•
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Reg'ímerrto de cavallaria n.s 4

Soldado n. o 114 da 4. a companhia, Antonio Lourenço comportamento exemplar.
Batalhão n.v 2 do caçadores da Rainha

Soldado n.? 105 da 8.a companhia,
Cunha - comportamento exemplar.

José Pereira

da

Batalhão de oaçadores n.s 6

Segundo sargento n.? 3G da 2.a companhia, Joaquim
Ferreira - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n,v 12

Segundo sargento n.? 12 da G.a companhia, Joaquim
José de Oliveira Ayres - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n. ° 5
Segundo sargento n.? 40 ela 5.:1 companhia, Joaquim
Guilherme Galhardo - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 16

Furriel n.? 41 ela 5.a companhia, Victoriano José da 'ilva Bastos - comportamento exemplar.
RI~LAÇÃO

N.· G8G

Medalha de prata
Guarda munioípal

de Lisboa

Soldado n. o 133 da G. a companhia ele infaníeria, com a.
consideração d musico d ;3.:\ class , Mnnuol :Marqu da
Costa Júnior - comportam nto oxomplnr ; m substituição
da medalha de cobre da mesma class que lhe foi concedida pela ordem do exercito n." 25 d 1872.

Guarda muníoípal de Lisboa

Cabo 11.° 14D ela 4.:\ .ompanhia, JOltO de l\{ doiro Baptista;
soldados, n.? 13;; ela l .", Filippc 'I'orquato, n.? 70
da La, Manu 1 Firmo L 'al, n." 2H da :).n, Aurrusto Leandro, n.? 33 da 5.:\, Antonio B nto <lo .J sus,
n." 157 ela
5.n, Joaquim ..\ntoni , todos d \ infltllt ria - comportam uto exemplar,
Guarda muníoípal do Porto

Cabo n.? 03 da :3.a iompanhia, Sebastião Antonio; c
aoldados, n.? 1JU (ln 2.:\, Antonio Joaquim de BatTOI:l,c
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n.? 127 da 3.a, João Moutinho i todos de infanteria-e-cornportamento exemplar.
RELAÇÃO X· 6 7
Me<lalha de prn ta
Guarda municipal de Lisboa
Primeiro sargento n.? 1 da 3.a companhia,
Jeronymo
José Pereira i e soldado 11.° 7 ela La, João Bento, ambos
de ca.vallariacomportamento
exemplar.
'oldado n.? 4 da -!.a companhia de infanteria, João Francisco - comportamento
exemplar.
l\'J:edalhn <lecobre
Regimento de artilheria n. o 1
sargentos, n.? 401 da La bateria, José Gomes
J.: ortadas,
n.? 540 da 10.a, Francisco Gomes de Almeida - comportam Dto exemplar.

Segundo

Regimento de cavallaria n ," 6
Primeiro sarg nto n.? 32 da G.a companhia, Antonio José
Pereira do Lago - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n. o 6
.'cgundo sa gento n.? 40 da 6.a companhia,
tin do Lino-comportam
nto xomplar.

Antonio Mar-

Regimento de infanteria n.· 16
Cabo n.? 71 da G.a .ompuuhiu, José Joaquim
comportamento
x mplar .

Alv :;--

. Guarda municipal de Lisboa
,'olc1íulo n.? ~2 cb 2.:1 companhia de cavallaria,
Antonio - comportam nto xcmplar.

Joaquim

Companhia de correcção no forte da Graça
,'oldado n. o ;Hi, J oào J 086 \waco - comportamento
exemplar.

7.

I) _

ecretaria d'estade !ln uegodo' da guma - Uircc~áogeral-ta
'11<:0,\1,11.\ UE

Jouquim :\[:11'(['1<'.
1.1) batulhào nacional

n.

furriel,

l'ElllW

ficparlição

E J). 1lAlUA

quc foi, da :3.:1.companhia
lixo de Li .boa -algarii;1ll0 11.° 2.

do
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Socrolaria d'elitado dos ncgodos dn guerra - Direc~ão ger~l- ~. a lkp~rlição

Declara-se
que, por decreto de 1 de junho ultimo, fei
conferida a mercê do titulo do eonselho de 'ua Muge tade
ao cirurgião em chefe do c_ crcito, chefe da ü. a repartição
da direcção geral d'csta secretaria d'cstado, João Henrique
Morley, em testemunho de consid ração pelos serviços prestados no oxcrcicio do seu cargo.

9.0_

Secretaria d'cstadu dos llegocios da gucm. - Dircc~ão geral- ta Jlepartitã.

Declara-se que, por decreto de 15 ele junho ultimo, foi
agraciado com fi medalha de prata, para distincção e premio concedido ao mérito, philanthropia
c generosidade,
o
alferes ajudante
de praça do 2.a classe, connuandanto
da
praça de Monsào, Antonio Alves, em attcução aos importantes serviços (LUC prcstára,
com risco d sua vida, por
occasião de um inoendio occorrido na villa de Barcellos.

10. O-Secretaria

d'cstado ôos negocios da guerra - Dil'ec~ãogeral- La Rrparti~ão

Dcclara-so quo no dia 12 ele junho ultimo, se apresentou rr'csta I:IOC1'ota1'iad'estada o major do cavnllaria,
III
prejuizo do antiguidade,
Antonio Eugenio de 1\1 ndonçn,
por ter regressado
do ultramar,
onde não concluiu ti, commissão para que havia sido nomeado por decreto de 28 de
dezembro ele 1 ~O, o qual na conformidade <1n. ultima parte
(1:> r ferido decreto, fica na arma a q ue pertence com o
posto de capitão.
11.

0_

Secrelaria d'estade do' negocios da guerra - Direc~ão grral- ta Repartição

Sua }\{agclilta(lc EI-Hei mnuda declarar a pirnntc a official, ]l01' se achar C(}]ll}lr ']1 ndido nas disposiçocl:l rlns cartas
de 1 i elc 17 de novembro de 1 '·11 [) d aln-il de 1 4\
o soldado n.? :30 da ~.a companhia I' 1 :!)!)!) <1e matrjcllh~
do rcgimento de infautel'ia H.O D, Aal'ilO Fl'rl'eira dc Ln.corda.

1~. o -Sccretaria

!I'estado dos ucgtlcios da guerra - Direc~ãourral- 2.:1Repartiç.áO

'l'enc1o-se sn,;eit:Hlo (hlViuas sobr a ypdm :t eSCl'eycl'
matricula
das pl':l<;a~ de prl't dos dit!' 'rcntes corpOs
e l' 'ito, COIlllll'('lwntlidaH
nas di"poHi~oes ü.a <ln. ()rdl'!";
exercito 11.0 ~) de :W de d 'zcJl\ln'o d' 1 7~ e ~ de 21
r

na

do
do
do
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janeiro de 1 81, declara-se par. os devido!' effeitos, que
na casa «notas biographica » das ref ridas praças. c deve
escrever a v rba
gl1int:« Continua no SC1Ti<;0
effectivo
de de. .. lle... de...
cm que devia ser licenceado pam
a reserva, ou ter baixa do serviço, por estar cumprindo
a p na de ... ; por estar pre o no pre i Iio de. .. para ser
julgado pelo crime de ... ; por e..tar cm tratamento no hospital de ... ; por estar no goso de. .. dias de licença da
junta militar de saude ; por e itar no goso de ... dias de
convalescença. »
13.

o_

Direcção da aduini tra~ão mililar- cc~ão do ga~illctc

onvindo Ili\ra maior clareza 'simplicidade da escri ptude que trata o regulamento approvado por portaria
de \) de maio de 1 70, publi ado na 01"(1 III do exercito
n. o 10 de 12 de maio do mcs mo auno, nlt rar os mod los
n. os 1 ::>: dct rmina-sc qu os meucionndos modelos sejam substituídos pelos seguintes .

ração

•
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(~lo(lclon. o 1)
188 ...
Capitulo

..•

a 188

Artigo

.
Secção ...

(a)

(b) ...
••••

a

quimzena de . .. de 188 ...

O conselho administrativo

do sobredito ...
recebeu. da (c) •••
a q_uantict de .. .
pa1'a satisjazer as seguintes despeeas ; a sabe?':

Pret e fardamento .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maioria de rc-] ofliciaes inferiores .. . . . . . . . . . . . . . . . .
admissão a .. Ioutras pr!lÇNlts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de gnarl1lçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de marcha . . . . . . . . . . . . . ..
para trata mente de gndo. . . . . . . . . . . .
G ra tificacõ
I caçces..
a eoronheiros, espingardeiros
e recrutas em instrucção. . . . . . . . . . . . . . . .
pela direcção da escola regimental.
..
IIos pi tal .... , p!'et..............................
equivalente de pão. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rações de. . .. Pf ão
orJ'agcns
Luzes no quartel do C01'pO . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rancho (subvenção e lenha)
,...
entl'('tcnimento de armamento, etc. . . .
Massas para .. ferragem e curativo dc eavallos, etc. .
) pequenas reparações de quarteie, etc..

Sommn - Réis . . . . . . .

Qua1'tel, em ...

de ...

de /88 ...

Proceesado na quantia de ..•
. " d« direcção da administraçõa

l>
/J
I>
/J
~
;5

l>
/J

I>

I>

~
'"

/I
/J
l1J

-----

l>
I>
I>

-----

militar) cm ... de ...

de 188...
(d)
Pago cm 18... 8
Lançado na repartição de contabilidade do rninisterio da glll'rm.

(c)
a) t;t-lJo do corpo ou do estabelecimento':

b) Designação

do corpo ou cstubelceim

mto.

I;) Estaçâo por onde recebe,
d) Rubrica do oOkial que processou.
e) SOlo da rrpal·ti\·ão onde HC f('z o proecsao.
U) Data do pagamento e rnhrien do pagado!'.

(.f)

OHDEM DO EXERCITO N.o 9

14.0

-

139

Direcçãoda administração
militar - ta Repartição

Postos e renrimcutns com que ficaram os officiacs abaixo mencionados, li quem ultimamente se qualíflcaram as reformas que lhes haliam sido fO)I('('llidas
Major com o soldo de 456000 ré is mensaes, o capitão
de infanteria, Joaquim José da 'ilva Lopes, reformado
pela ordem do exercito n.? ;? de 11 de fevereiro ultimo.
Majo» com o soldo de 45 '000 réis mensaes, o capitão
almoxurifc de artilheria, Fernando Engoitado, reformado
pela mesma ord nu.
Cirurgiao de brigada com o soldo de 456000 róis meusaes, o cirurgião mór do regimento de cavallaria n.? 8, AIbano J osé de A brunhosa,
reformado pela mesma ordem.
Primeiro oflicial com graduação
de coron I e soldo de
51-)000 róis mcneacs, o primeiro official com graduação
de t nentc C01'on 1, da direcção da admiuistração militar,
Carlos Antonio Mascarenhas da Costa, reformado pela mesma ordem.
General de divisão com o soldo de 1601000
réis meusao , o general de brigada, Joaquim Maria da, Rosa c 'ousa, reformado pela ordem do xcrcito n.? B de 2 de fevereiro ultimo.
Major cOJU o soldo de 45,)000 r ',is men ncs, o capitão
ahuoxnrifc d artilh ria, JOl;0 Maria de Barros, reformado
1~e1H.ordem elo exercito n. o ;) ele 23 <lo Jllarço ultimo.
M:\lor com o soldo de 45·)000 réis mcnsaes,
o capit<to
quartel me tre do regimC'nto de infnnt ria n, o 1 :3, Epiphanio .1086 de 'ousn. Morato, r formado pela ordem do exercito n.? 6 de ~ti ele abril ultimo.
M:~lor com o soldo de .J.;).) 00 rói. nu nsacs, o capitão
qual'tel mcstr do batalhào de caçador . H.O ú, Juliu Ce·ar AUO'll to da
unha, r formado pela me 'lIH\ ora m.
Maj 01' com o soldo de .J.i'>,\()OOr ',i.' mcn a K, o apitão
({llHrt"1 lU ~tt' d b<ltl\ll1'\o de caç:\<lores n.O 1, .José J:linto
Ual'(loso, l'dOl'm:tdo p la 1)1 ma o!'tlclll.
M:~jor com () RoIdo (le .J.~):000 l' ',is 1ll0nHaC>i, o capitão
do uatulhao
eaç:ulol'l'.' 11.0 11, Diocl 'ciano Ernesto 1'0!li;.:, l'cf'o!'mado lwb ordem (lo 'xercito H.o 7 do lli tIl' maio

ue

ultimo.
!i").O-Dirtc~ãu

11,\

allmioi,tratáo lIlilitar- 2. a Rrrarti~:io

1'crmil1nn<lo no (lia :\() cll H 'telllhro pro. -imo fntul'O os
nctll:tl'
'01\Írato. <.1<" ar ·,'lll·tÜ\(,i'iOdo f01'lll'cilllento (le m-
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çõcs de piio para o exercito, o cumprindo provideuciar
desde já Acerca dos da futura opocha, qne lia do decorrer
desde 1 do ntubro do corr nte nnno até 30 de setembro
de 18 3: det rmina-se que tlIS < Iludidas .rromatações sejam feitas pela fórma abaixo indicada, para as forças que
não são fornecidas pela padaria militar ele Lisboa, suas
SUCCUl'KaeS,e pela da Gunrdn ; r,egl1imlo-fle em tudo o mais
as disposições do l'egulamento da fazeuda militar d 16 de
setembro de 18G4, do regulamento geral (ln, contabilidade
publica de SI de agosto ele 18 l , e todas as mais ordens
em vigor.
As arrcmntações
ser/Lo f itas cm R parado para cada
corpo C para a tropa ostncionada, ou que transitar pela
povoação onde o corpo cstív r nquartelado
na cpocha da
arrematação, (' para as forças que d'cUe d atacarem até á
distancia de
ki10111('tl·OS.
Nas localidades onde houver mais de um corpo, e quando, porventura,
Kejam acccit K differentcs
preço,
serti
preferida a arrematação
mais barata para todos, bem como
}lal'a o fornccim nto da tropa que de futuro for
tacionar
n'essas localidades, para a que por ali traru itnr, bem como
pa.ra o dos destacamentos,
como acima se indica.
Os contrato i; dcix.u-ão de ter cífeito quando convier ao
governo mandar fazer o fornecimento
por administração,
sem que os arrcmntantes tenham direito aindemni açao.
Perante os conselhos administrativos
das praça de Almeida e Peniche terão logar as ar!' mntaçõ s para o foruccimcnto
das forças ali estacionadas,
qn n' llns for III
estacionar, ou por cllas trausitar lll; assistiudo :ís nrr mataçõcs, com voto dclib rativo, os conunandant
s do' de tacamcntos nas ditas pJ'a(,'ns.
AI:! tU'l'l'lIlHta(;õe:; pHI':l os destacamentos (,ll1 Aveiro,
ovilhrt e Villa n 'ai, s 'l'ào feiÜtK p rant· o:; r Kp 'ctivos cou~
selhos ev ntua ~.
Para os mais <l tacltmcntos, diligencia,;
('i:lcoltn . provi~
<1 nciado os con8 ,lhos atlminiKtl'ativos (los ('urros n que
('~ 'as fon;:m; l)Cl't(,IlC('I'Clllna confol'mi(lad(' <los :1l'ti". 17 .. 0
:11K:3." do citado l'('guhllneuto dn aclminiHtra(,'ao
faz 11~
da militar de lU (lo K ·t('lllhro c1' lBü4, quando o fOr1lcci~
monto não poMr 1'('1' incluido nal:i nl'l'('Jl1nÜl'Õ H dos III 'lllOS
COl'pOH, jieando <101'(')1(l<'nti:\ (la Kua appl'oYa ao os ajn t s
feitoH ]l('}OH e()ll~dhOl:i '.ntn:H·S
dos d<·KÜtcamontos.
OH clcp0>litm; <{lH' OK liei tant 8, 1I:t cOllfo\'1ll id:Hh do :U'ti~
"'0 li~:~.o(lojA r ·f(·I'i<ln l'('g'lllamcnto, sao ohri ado' lO :\)1l'Csentar para ~el' 'lU :t<lJllitti<lo~ Ú licit:u;l\o, Ut'Wlll ii l' fcitoS

no

da,
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em dinheiro 00 titulas da divida publica fundada, pelo seu.
valor no mercado i o igllalmonto os d'aqu llos a quem for
adjudicado o fornecimento
devem
er feitos, os primeiros
nos cofres dos conselhos administrativos, perante os quaes
tiverem logar as licitações;
c os segundos na caixa geral
de deposites, ti
::.:a á junta elo credito publico, ou suas
del gaçõ s, á disposição do miuisterio da guerm; devendo
os 1'0 pectivos titulas SOl' enviados á direcção da administração militar o a sua importancia designada pelos cousolhos administrativos
nos annuncios, conforme dispõe o dito
artig .
Alem das
mdiçõcs
qui' indicadas fi .arn os C011S lhos
adruinistrntivos
uuctorisudo
:t acrescentar
as (11lC julgarem CCJllUUC U S a sss glU'ar o bom fom 'cimento
as vaut<l{.\' u tla fazendLa"
0" conselhos eucarrcgadõs
das arrcmataçõo»
cuvinrão,
logo depois d' Uns,
dir .tam cnt á direc ·r o dn administra' o mili 1',
termos r 'sp .ctivos, ncompanhados de tosupraci(h." as iafori '{ l'l e~igid:ts 1'(']0 nrti ..·,) W8.0
tado l' gulamonto da adtuiuistraçào
da faz »idu militar, declarando,
. j 0" r -m mais convcni .nt c .conourico , cm
vi ·ta dos pr 9
obtidos na licitr ço " o fornecimento por
ajutc com pau '1'0:;- brieul' o pr o por conta elos con clhos-ou
contr tal' n. ..na. manipule ção na falta ele fornos,
ofti('ina ou pSQàl habilitaJo de que ()i:! lU timo' conselhos
po::;m di::, r.
UI) con. 'lhoi; numiui ·trativOtl <1iJio'nciarílo, qUSlnto ]>ossjvel, que na' u)' 'Il~ t 'oc' sqja incJuiclo o fOl'JlOClmont.o
cl tOU:-i, 011 el parto do:; d ~tacal)l 11tOI>qn
s rCtlpcti\'0:-; corpos dCl'elll.
Log'O qu \ II 111'1illHhl C U 'olho:; t.cnham
onll cimento
U' e. ta ~lc el"ll .n '10, fnrào • nnullciar a n.lH'l'tul'" das praÇJl:,
'onfêH'm'
tatu
o arti·,.o 130.0 (lo jí~ cit:ulo rcgull1llleuto.

ao

1 G. o -

Dir ão da administração milil.1r- 2. a RI'parli~áo
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de forragens
de Lisboa ; seguindo-se em tudo o mais as
disposições do regulamento
da administração
ela fazenda
militar de lG ele setembro de 18G4, do regulamento
goral
da contabilidade
publica de 31 ele agosto ele lHK1 c mais
ordens em vigor.
Perante o conselho administrativo
da brigada de artilheria de montanha,
terá logar a arrematação
para UK forças
estacionadas,
que forem estacionar,
ou transitarem
pela
praça de Abrantes.
Perante o conselho administrativo
do rcgimento de artilheria n. o 3, se fícctuarü a arrematação
para as for 'as
estacionadas,
que for m stncionar ou transitarem
pela t:idado de Santarem,
pelas villas de Torres Novas e oruche, e campo de manobras em Tancos;
pod ndo a ar!' matação ser feita cm globo ou em separado para cada uma
das localidades.
•
Perante o conselho ndministrativo
do regim iuto
cuvallaria 11. o 1, será fei ta a arrematação
para ae força,' estacionadas,
quc forem estacionar ou transitarem P ilas praças de Elvas
Campo Maior.
Para o rogim nto d cnvallaria n. o 3, cffectuar-s -ha a
arreruntaçào,
perante o re rpcctivo conselho admiui trativo,
para ns forças stacionadas, que forem stucionnr ou transitarem pela praça de Estremoz e por Villa Viçosa .
Para os regimcntos de cavallaria n. os 5, G, 7
t l';lO
logur as nrrcmntaçõca perante os rcsp ctivos conselhos administrativos,
para as forças e tacionndas ou (lll' forem
estacionar
na localidade 011<1, e tiver aquartelado
o corpo
na cpocha da arrematação,
b nn como para os <pie pOI' ali
transitarem.
Para o desta .amento de cavallm-in nu .idndc do Porto
e mais forças qHe estncionur m, for '111estacionar, Oll trausitar m P 'ht dita cidade, Hcri feita a al'J't'lllatuC' i) ]ll'rantc
o COD lho nt1minii::!trativo <la ;LIl diviHi'w lllilitar.
Para o tlestacam nto !le efwallal'it.
lU Bnlg'
(' ti))'(:as
estacionadas,
qu forem eHtacional' n'aqllcll;t ci(hll', ou por
eBa transitarem,
fitr'i'lP-bu a Hl'n'IlJ;t(.a\,110 pCl':\lIt(· o t:OllH ,lho administrativo
(lo l'('gi1l1rnlo de illi:'l11t 'rüt 11.
Para o d 'Htacam uto d(' cavallal'ia ('llt \'iz<'u. \ for\'t\s
estacionadas,
ou <lu fort'm cHtaciollltl· na rd' 'ri(Ía 'i<lade,
c ÚS que por ali traIlHital'('lll, ~el'á f,jt;. a Ltrrcmata(;ao perantc o couHclho admilliHtl'aliYo elo regi III '1ÜO <l ' infiu'ttcrÍt\

a

D.o

14.

Para o dCi::!t:lt:atUcnto (1 'uvallal'ia em 'oimbl'a,
forças estacionadas 11,\ tlitn. ('illad " para as que f()l'

p, 1':1
'til

:I~

n'cll;1
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estacionar, ou por ali transitarem, a arrematação será feita
perante o conselho eventual do destacamento
de infanteria
existente na mesma cidade.
Perante o conselho administrativo
do batalhão de caçadores n. o 4 terá logar a arrematação para o fornecimento
das forças estacionadas,
quc forem estacionar, ou transitarem pela cidade de Tavira e Faro.
Em todas as arrematações
de forragens para destacamentos que não forem feitas perante os respectivos conselhos eventua '8, os officiues commandantas d' esses destacam ntos a' istirão, com voto deliberativo,
ás sessões dos
Conselhos, p rant
os quaes se 'fl'ectuarem as licitações,
exceptuando
OH
que não estiverem em localidades
onde
ella tiverem logar.
Para os mais destacamentos, diligencias e escoltas proviclcuciarilo os l'esp ctivos conselho
administrativos,
na
Conformidade dos artigo' 17 .0 a 1 3.0 do citado regulatncnto da admilli:-tra)i\o da fazenda militar de 16 de setembro ele 1 6.J., ficando dependentes da sua approvaçao
Os ajustes feitos pelos com clhos cventuacs.
Os con elhos udministrativos (10' corpo::! que não forem
incluidos na arrematnções aqui mencionadas,
e quc não
são fornecidos por adurinistrução,
procederão á arremata~ào do fornecimento pam os cav: Ilos praças dos officiaes
1l1ont:u10s do. mesmos corpos, 'para qun.c8CJuer forças que
forplU estacionar on trausiturcm pelas respectivas localida-

de .

Em toda: as :Irl'Clllatuçõ'
'1': o incluída ~ as forragens
que tiverem direito o g meraes, os ofâcia s não arregiIncllta<los - os empregados
civia do exercito.
Os deposito. qm·, 113. conformidade do artigo 133.0 do sulll'acitado regulam mto, o licitantes sao obrigados a apre<'!ltar III, par
r -111 admittidos ÚH li('itaçõ '13, devem C1'
C'ltO em dinheiro ou III titulo da divida publica funda(la, p -lo valor do mcrcado ; c igualmente o' d'aquelle a
quelll, forem atljudi('ados. o fornecim mtos : ()~ 'prim. iros
!IOt!'!'ao , 'r feito: 110 ('oh'(' (lo cons 'lho admini trahvos,
)ICl'llllt' o.' <jlHH' tivcr '1Il 10"HI' as lit'ita '00 ; c os segundo ~la I'llÍ.·1I • 'mi (lo (1 }lO iros ~J111 :a li jllnt~ ~o c~cdito
pUblICO, ou UII (1 lc.r,)o' , "L (11 po 1 'ao (lo llllwsterlO da
"Ilel'l'a, (1< \"l1l(10 o 1" pe ·tivo. titulo. cr enviados .t dil'ec):to da Il(llllilli tm', o militar, . II sua imp0l'tancia
será.
(l~ i "Iwla Jl'lo ('011 dhos no nnlluncios, conforme detor1111nno m' IJlO • rtigo.
Alem das condiçõ 8 já iudie das, ficam 08 CODJelhos
1\
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administrativos auctorisados ao mais que julgarem conducente a assegurar o bom fornecimento e vantag ns da fazenda.
Os conselhos encarregados das arrematações enviarão
sem demora, em seguida a ellas, e directamente á. direcção da administração militar, os termos respectivos, acompanhados de todas as informações exigidas pelo artigo 138.°
do já citado regulamento.
Os mesmos conselhos logo que tenham conhecimento
d' esta determinação farílo annunciar a abertura das praças,
segundo estatue o artigo 130. o do referido regulamento.

17.o - Declara-se:
1.0 Que o primeiro tenente do regimento de nrtilheria
n." 3, Carlos Augusto .J\lZHrto Caldeira, se')gOBoUquarenta
e séis dias da licença rpgistnda que lho havia sido conccdida pela ordem elo exercito 11.° 7 d'estc armo,
2.° Que no dia 1 de junho ultimo se apresentou para o
serviço, 9 aspirante d:~ direcção da administração
militar
com graduação de alferes, João Augusto
ilvano, desistindo do resto da licença que lhe havia sido arbitrada pc ln,
junta militar do saudo em sessão de 1:3 de abril ultimo, c
publicada na mesma ordem.
3.° Que o alferes do regimento de infanteria n." 1, Luiz
Augusto Victor Xavier da Silva, se apresentou para o serviço 110 dia 12 de junho ultimo, desistindo do resto da licença regista(h que lhe havia sido concedida p la ordem
do exercito n.? 8 d'csto armo.
4. o Que a Iicençn concedida p<'1njnntn militar do sande,
em Rossão de 22 de abril ultimo, no tenente ajw1antl' do
bat~lhã() de caçadores H.O 4, João (Iuulbcrto da Fonseca c
Silva, foi de s~t ,nta dias. _
18. o - Licenças cOIwcditlas }Ior molho
o emprrnados all:\ixo meurinnadas :
Em sessão

ue'

Bn.talhão

do oaçadoroa

]i;lins José' Ribeiro Junior,
continuar a trntar-sc.
(10

moll'stia aos oRiciae

8 de abril ultimo:

Cnpitllo,

l~m se são

110

22

<10

rucsmo

n.v 10

sesscntu <lia p,r/l

1110Z :

Divisão rrrilítar
Capitão, chofe do estado maior, JOS(' Antonio
G,"

Houri-
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gucs Guimarães, sessenta dias parlt se tratar convenientemente em ares do campo.
Em sessão de 4 de maio ultimo:
L" Divisão militar
Aspirante
com ~rnduação
de alferes, João Baptista
Rocha Grillo, sessenta dias para fie tratar em ares

da
do

campo.
Regimento de oavallarta n.· 2, Ianoeíros da Rainha
Alferes, João Rodrigues Ramr ela Curto, cincoenta dias
para se tratar.
Alferes graduado, Joaquim Francisco Nobre Sobrinho,
quarenta <lias })ara. HC tratar em ~res patrios.
Batalhão de oaçadoroa n.s 7
Tenente quart 1 mestre, Pedro Lino de Goes,
dias para. fie tratar,
Em sessão de

f)

quarenta

elo mesmo moz :

Batalhão de caçadores n,s 12
Alferes graclu:l(lo, Antonio T ixoira de Aguiar,
ta c cinco dias par~t'se tratar.

quaren-

Em sessao de fi do mesmo mez :
Regimento do cavallo.ria n.· ''/
coronel, Antonio Correia,
csscntn <lias para faZt'l' u o de banho"
daH Ualda
(I Vizclln Iljt sua origem,
e mais tratamento.

'I'cncntr

Em se são de 11 do me mo mez :
Regimento de infanteria n.> 13
. Alfel'l' , MaIlIH'1 AI\'Ps AllhlllP , S' . cnta dias paríl eonhUllal' lL tratar-

J.;m

fi

P.

'ilo de 1fi do

III

mo

1l11'Z:

Regimento dc nrtíthorta

n.· 2

<.Jinu'J.,';i\o :ljudl\lIt(, .10 ú Barbo a L,: 0, quarenta
para li tratar com'! nicntom ut .

dias

ROgimento de cav 11o.r10.
n.· 1, lanooíros do Victor :Manuel
, AIti·!· ~, -lon uim Au U. to Hipado, quarenta (lia pnra
faz r 11 () <lo banho
d
« Ida da liainhu na uu origem,
a começar fi. ~o <lo junho ultimo.
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Alferes, José Augusto
se tratar convenientemente

.---~

Avollar Xavier, trinta
cm ares do campo.

Batalhão de caçadores n.s 8
Capitão, JoftO Antonio Cardoso, sessenta
tratar convenientemente.

aias para

dias para se

Regimonto de infanter!o. n.s 4
Alferes, Antonio Joaquim Santa Clara, trinta dias para.
se tratar convenientemente
em ares do campo.
Capollão, Abílio Augusto Rocha, sessenta dias para se
tratar convenientemente ('TIl ares patrios.
Oommissões
Tenente de infantoria,
José Candido de Scua, noventa
dias para fazer uso dos banhos das Caldas da Rainha na
sua origem, a começar cm 5 do junho ultimo.
Em eessão de 17 do mesmo mcz :
Regimento de infantaria n.s 6
Alferes, Julio Cosar Pimentel Perdigão,
sessenta dias
para fazer uso nas aguas elas Caldai'! de Vizclla na . ua origcm o mais tratamento, a começar no dia, t do junho ultimo.
Em scssào de 10 do mesmo mcz:
Regimento de cavallarin. n.' 2, Ianoeíroa da Ra.jnha
Major, Antonio Abranchce
de Qu iroz, sessenta dias
para se tratar.

Tenente,
tratar.

Regimento de artilhoria n.s 3
João Antonio de SOlU:iH, cincocnta

(lias para se

Bata.lhüo do caçadores n.s C\
Alferes,
J osé <lu Arnujo Cerveira c ~cl'l'a,
dias pam ao tratar CHI Iln'K do (,11111po.

CJUlll'

uts

Regímonto do infmltol'i(1. n," 7

Alferes graduado,

Belchior J osó Machado,

quarenta

dias para se tratar.
Ucghnonto de inf,

MAjor, Albino
i:lC

tratar.

.11tOl'Ü\

'anrlido ele Almeida,

11.·

13

l.

cnta dia P ra
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Direcção da administração militar

Aspirante COIU gradua<;ão de alferes, Thomás Eugenio
de Almeida Cayolla, cincoenta dias para se tratar em ares
pátrios.

Em sessão de 1 de junho ultimo:
Estado maior de engenheria

Tenente coronel, Thomás de Aquino de Sousa, sessenta
dias para se tratar em are' patrios.
Major, JOKé Bandeira Coelho de Mello, sessenta dias
para se tratar.
Corpo de estado maior

Coronel, José Maria de Serpa Pinto, sessenta dias para
se tratar convenientemente em ares pátrios.
Regimento de oavallaria n.· 2, lanoeiros da Rainha

Tenente,

D.

T

uno Maria de Figueiredo Cabral da Ca-

marn, qual' ntu dias para se tratar,
Alferes, Alfredo Augusto Quintella
dias para se tratar cm ares patrio«.

de Assis, eincoenta

Regimento de oan.llaria. n.· 3

Tenente, Antonio José de Sousa Durão, trinta dias para
fazer uso dos banhos t11 rmaes no estabelecimento a
S. Paulo, a começar em 1G de junho ultimo.
Regimento de cavallaria n.·

4

Major, Manuel Atl"ltsto Miranda, quarenta dias para se
tratar.
Regimento de oavallaria n.O 6

Alfcrt> gradundo, José Levy <ln,Silva latumino, quarenta dias para fazer uso dos banho das Caldas da Rainha na SUIl origem.
Regimento do cavallaria n,O 6

Tenente coronel, Jo é Vcrgolino, quarenta dias pa.ra fazeI' Uso do Lanhos no estab lecimento thermnl a S. Paulo,
a cOlllc~ar nn 7 de junho ultimo.
Regimento do oavallo.ria n.· 7

Ilpitão, .loaquim (Ia Uos ta Ramo , scssentn. dias para
Continuar.
tratnr- e . convnle (" r cm ar s patríos.
Batalhão n.s 2 do caçadoras da Rainha

d' Alferes graduado, Jeronymo
las para li tratar.

raciolo Correia, quarenta
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Batalhão de caçadores n,O 15

Tenente, l\Ianuel Alves da Silveira, quarenta. dias pura
se tratar,
Batalhão de caçadores n,· 9

Coronel, J osé Cyrillo Machado, trinta dias pum fazer
uso de banhos thermaes de Vizclla na sua. origem, u. come~ar em 7 de junho ultimo.
Alferes, Ayrcs Osorio do Aragão, sessenta dias para se
tratar convenientemente em ares patrios.
Alferes graduad.o, Antonio 'I'iburcio Pinto Caruciro de
Vnsconcellos, sessenta dias para se tratar convenientemente
cm ares patrios.
Regimento de infanteria

n,o 7

Alf ros graduado, Godofredo do Carmo das
reira, trinta (liaB para se tratar,

oves Bar-

Régimento de infanteria n.v 10
Tenente, Augusto Duarte Leão, sessenta (lias para continuar a tratar-li e e convnlesecr cm aros patrios.
Regimento de infanteria n.v 13
Tenente coronel, Manuel Botelho Pimontel Sarmento,
quarento. dias para uso de banhos do mar, It cOllwçar cm
7 de junho ultimo.
Regimento de infanteria. n.' 14

Alferes, Fruncisco Gomes ]1 aro, trinta. dias para uso de
banho:'! sulphurol:lol:!uu H. Pedro do ~'uI.
Regimento do ínfuntertu n. lU
U

Alfon~fI graduado, .J onquim Francisco de Azevedo .M ulurei I':

'havc,

trinta dius para ~e tratar.

2," Companhia da admíníatrução

.r

Alferes,
osé de Abreu Mncedo
p r.~ e tratnr em urcs patl'io .

militar

()1'1 igao,

noveulu dias

Dírecção do. !l<lministro.ção militar

Aspirante ('0111 gl':ulu:t)<lo (l(' :dt'I'I'PH, AIl((J11jo Lopes Muudes, ses. puta dia para c trutar CIII ares pntrio ..
Em se.. ' o de 1:) (lo

lIICSll10 111ez:

2." Companhia. du admíntetrução

milit r

'I'oneute, .1oaqllilll Carneiro AIl':t!,'o\'a d(·. 'ou n. ('hich(lI"J'o,
cincol'l\t. dia para \1'0 d' ballho.
nlplllll'o o (' nwi tl'Utamento.
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HJ.O-Liccllças registadas concedidas aos oruciacs abahe mencio-

nados:
Regimento de artilheria n.s 2
Primeiro tenente, Francisco de Carvalho Brito Gorjão,
prorogn.ção do cem dias.
Alferes alumno, Antonio Gonçalves da Silva e Cunha,
,ei:i~cllt1. dias, com principio cm 1 de agosto proximo futuro,
Regimento de cuvallaría n.· 4
Alferes graduudo, Rozcndo (1'0 Abreu Barbosa BuccIlllr,
lJroroga~ào por quarenta dia .
Regimento de cavnlla.ria n.s 8
Alferes graduado,
Francisco Gouçalve
Hebord~o, noventa dias.
Batalhão do caçadores n." 9
Alferes graduado, Joao Correia dos autos, prorogaçüo
de se" euta dia .
Regimento de infanteria n,v 15
graduudo, Jo: é nu alino AI., Pereira
Proroga~ao por vinte dias.
Alfere

da Si!

Ta,

Oommiasôcs
'l'encnte

de iufauí

ria, Luiz G uedes, quinze dias.

Furam rnnlirmndas a,' Iit'rll~a. rt'uislatlas (1111\o t!irN'for
Ut'rilllla artllheria 1\ tiS rununaudantes da 1.:1, 2.&, :l.~c P dhi'O('ii militares rnucederam ao: nüleiaes uhahu lIIC'ut'iouados:

~o,o _

Regimonto de oavallaria. n," iS
'l\'lH:nk,

Luiz Rodrieue

Carreiro, dezunove (lias.

Regimonto de cavllllaria. 'no o 8
Jo é (1 Tavnres Momo , quinze dias.

Alfcr(" gratlllatl0,

Bntalhão

de c çadorca n.· 9

gl'.HIllU(lo, Eduardo Aueu to
qU.nl·~llta dia.
Allcl'(,

1':10

de

Regimento do infantoria. n.s 2
[ria F 'rrdl'a,

Al~'r .• rradu do, .J o. quilll

.1'

1 gimento do infnnt ri n. 9
Tellcutl', Luiz ...!uria 'l\·i.·cira, proroóuçu

\l.1~

Villas Bons,
trinta dia.

por quarenta
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Regimento de infanteria n.s 10

Capitãc, Joaquim Pimenta
senta dias.

de Gusmão Calheiros, ses-

Regimento de infanteria n.· 12

Alferes graduado, Luciano Augusto da Costa, cinco dias.
Regimento de infanteria n.· 14

Alferes, Antonio de Leito, quinze dias.
Alferes graduado, Francisco Antonio Cardoso Borges,
prorogação por trinta dilui.
Regimento de infanteria n.s 15

Alferes graduado, Joaquim Candido Correia, quinze dias.
Cirurgião ajudante, Marcelino Hermenegildo Egypto Peres, vinte dias.
Regimento de infanteria n.s 17

Alferes graduado, Arménio Ramalho da Costa, sessenta
dias.
Commissões

Tenente de cavallaria, Alfredo Valentim Rodrigues, dez
dias.

Antonio Mm'ia de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.ee Ojdirector

Mello.

geral, D. Antonio José de

EDIÇÃO DO JORNAL- O EXERCITO PORTUGUEZ

N.O ,10
SEfmE1'ARlA IrESTADO DOS NEGOCIOS nA flUERRA
20 DE JULHO DE 1882

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se

no exercito o seguinte:

S~trel3rja d't~lild~ dog orrrorios da ~uma - Djrer~~ogeral- :1,a Rpparli~áe

Portaria

v~m cumprimento do artigo i>, o do regulamento provisoí'io dos c rume especiaos de habilitaçilo
pnru as diffcrentpll carreiras
<lo serviço militar e da (·ng(·nheria civil, d(·vromdo em 17 de junho do 1 ()7: manrlu Sua l\lagestnde
gl-Rei, pela sccrctarin
rl'cstado dos l1egoI.'Í08 da gnerrn,
)l\lblicar os prograllllll:ts quo fazem parte d 'esta portaria,
(I que baixam
ussignarlos pelo general de divisão D. Antonio Jos{' de )f('llo, director gf.'l':t1 (la mesma secretaria
(l'est:'I.{10; uiaudando,
outrosim, cm harmonia com o mml'ado no artigo !1. o do decreto com força de lei de ~4 de
Iipz(lllll.n'o de 1 '();i, qll> os indivíduos coustuntes (la relu('ao junta, igunlm mte a. signudu pelo referido gcm'J'l\I,
('011 titumn
o.' diversos jury
par:~ o:" t -xaIlW., devendo
1'('lInir-l:>C

no (li:t 27 do proxiiuo

la ,l(~e .ercito,

IllCZ

<l outubro,

1I:L OHC()-

do que di 'poo o artigo 4,"

cm conformidade

do citado regulamento.
1

Paço,

hUI/tu

em 1!} de julho
de ;II

u.:

Patim

do

I

:!.

f uionio .Ma,./" d«

l?rOSTammas dos exames espocíacs de habilitação
para MI
<1itrerentes oarreiro.s do serviço militar e da. engenheria
Oivil, em conformidade oom o artigo 15,· do deoreto do 11
de junho do lS87 o [lOS qunos 80 rofore
portaria d'estlt

uat

CURSO DE ESTADO MAIOR

th
1-

Arlllam

nio

,

1 AI'II1 t li
i' ·ti ': o ;

oriclI

t

lcticJI :
de I'e·
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,) ~cl'vi~o (te HPgllntllça c ({(' explornção nas marcItas;
COlubina.çHO das diversas armns pura o coiubate.

i,

ll- ERtmtegia :
1 Plano de campanha;

~ Bascl'! (' linhas de opm·açõ('i'l.
I IJ -

( 'astl'H1llet:t<'1\.o:
I Bivaque«

~ ~ervi\o
1V -

V-

e acantonamentos;

ele Heg-umnçn <11tHtropa.

Fortificnçi o pa t;;\~cint:
1 Linhas com intervnllos.
tacadas;
2 Fortificação improvisada.
Legislação sobre recompensai'!
1 PClJ8ÕOS;

Linhas

em repollHo.
de obras

e justiça

des-

militar:

:! Reformas;
;~ Descrções ;

4- Couaelhos de gnCl'l'a.
VI-

'l'ol'ographia,;
1 Levnuuuncntos
2 Lev untumentos
Geodcsiu :

regulares;
expeditos.

1 Medição de angulos ;
2 1\{eai~ao de arcos terrestres,
VIl-

Photographi»:
I Pl'Ol'eSI::IOSphotogruphico
;
2 Applil'açol" da photographia no u os da guerra.

VIlI-l~sl'l'ipturtl

'ao l' contubilidnde r
1 l'~scllla:'! e 1l0111Cnçao de erviço
2 Caderno d(~ altcraçõc8 j
:: ('011 lho ndmini tnuivo

l'

Pro, n prnt i('a

IV -

VJ I -

"'()rtjli('a~Ho paH8ag'llij'a:
Traç.ulu e p ·l'lilalllt'utu.
Photographia
t Prova

:

P itiva

a po itivas
;; Provas lH'gutiva
.) Pl'O

~ 8 d
prata;
ae de f rro :

CURSO

1

OE ENGENHARIA

MILITAR

Geodcsia :
t 'l'riallgnla"ao

l' • igll:WS

gendesil'o

~ Medi 'ão de bases e corree
:; lustrnmuu tos repetidores
..J. Instrumentoreitcradore

:l

Corrccçõ«

~'H':- i

n U:iO;
I' li

O;

,lo, nngulos azinmthnos i

li

Iethodo dr- L w'ndl'c
triangulo: i
'j .lctho<lll de Delnmlrre

j1:ll'.l

resolução

!1

(101"

a n: olllção do>!

pam

10
II
12

13
11

F()),titic':l)ao pC 1'1 11: nente :
, (h'", ni uç. o tio "f']HIl'Oo Di po,
qu ' unento ;
;.! (lll1'.l
nuxilinre.
xterioreu ;
;; Ohru :111. iliar 'S int -riore

1<'1

u p:ll'a o Hau-

Traçad« uhaluurtado ;
'ado 1'01 0"011:11 i
('IlIUpO,
entrin 'lll'i1'lldo ;

01 ""'H

li

i 1'0 i\:oo da. urtilh ria
da }1IW'I\'" I' ortificn
11I

Arnuuncnt«

I'

p,ll':dlplll

';tl)

110

tsque

uhtC'J'J':1I1I':I,

ria

I

i
"
"

,I

,'i

I,

ti

t IH'I'

h'i z

;
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1M

4 Ponetraeào
i) Penetração
G Penetração
V-Materiaes

nas mnssns cobridor»

uns alv °llul'ins ;
n!lf'l

couraças.

ele construcção

:

1 Pedras naturnes e :tl'fiHciaeE;
2 Aviamentos':

3
4
;)
6
VJ -

Estuques ; ,
Asphalto ;
Mndcirus;
Tint:t~,

Mcchunica appIica<1:1:
I 'I'hcorema dos trcs momentos;
2 Solidos encastrados pelas I'. .tromidnde
regados ao meio por um pe~H);
n Solidos de igual rcsistencin ;

<'

(01\1'·

4 Solides carregados ele topo;
5 V rificação dn. estabilidade das :Lbobau I ;
li Movimento uniforme <la agua no. tubos \ nu
ductores;
7 '1'ub03 complexos;
8 Movimento permanente IIIL agua no:
9 .l<~quação gorai das rodas hydrnulica
10 Turbina de Fourneyron i
11 Equação geral das machinus:

(',lIlRI

t 2 Thcoria do volante:
13 Pendulo conico;
14 Locomotivas de viajante"
VIl-

Escripturação

c contnbilidndn:

1 Diario de uma companhia (' C11 11 o ;
2 Entrega de nquartclumcutos
;
:3 V oncimentos das »I':\ça de prvt do hatnlhl o
de engenheria ;
4 Arehivo <10 mnu compnnhia ;
:) lonecrtoa (' l't'pl\1'II<'( cs dI qnadl'i
fi 1 claçõc de vencimento ;
7 Conselhos ovcntunos ;
~ Al'rf'llu\taçiks
1'1'0

}Iam fomecim
Il"

nto ,

1H'IIt i('1I

I - Geodesia pratica:
t [edição dos nngulo
111 ira ordem;

nn trinngllln

no de pri

URDEM DU EXERCITU N." 10
~ Determinar

H p0i"içao de

um

quarto

ponto,

existindo tres jit conhecidos na carta.
11- Forrilil'a~ao jlCl')llHlu,mte:
1'1':\<:11(108 de elementos dai; obras.
Ill-.:\lcchauica
:lI/plicada:
~ \ pplicac;ao de U1U tios iuethodos ;
7 Dotcrmiuução dOI:!diametros de uma tubagem;
!) Traçado
graphico de uma roda hydraulica.
CURSO

OE ARTILHERIA

Pl"O\"U

theoriea

1- Mutcriul de urtilheriu ;
Krupp c material fraucez i
1'0;';'0 (' uns resi tencius ;
:, Heparos (\ suas percu sõe:;
i 11reio de reparos de ('osta i
~) Projecteis (' f1 polota s :
ti E.'trias I' travum -nto ;
7 •'y:-;tclIl:lS de obturacào 1l01i diversos mcchanismo: ele culatra, da: moderna bôca de fogo;
.l.\ ppar~lho. (11\ pontaria e suas condições de
scr\'l~O ;
~) \1<-:1' c tvlemetros ;
10 '1'rclIl cle nrtilheria.
Material

:! Bôcas <lt'

III

106

TV

Pyrotechnicu

:

1 Polvorns ;

:! HnhHtaneia!l explosivus ;
(' enrtuchos pam aH bôca de fogo;
4. EKcorvas e ospolctus ;
:) Artificiou de guerra i
f) Metae« em pregados
no fabrico das bôcas de
togo;
7 Fundiçõ s;
l'3 r Ioldações ;
:: Projecteis

n Fabrico de projecteis j
10 Verificações das bôcas de fogo.
V

Escripturação
(' contabilidade:
1 Deveres gC'!'aC'H do conunanrluuto
( subalterno
de uma lmi win ;
~ nivis;'o dOH KI'I' 'il,'os re;.çilJ\l'l1taer;, nOllH'!\S-ItO o

escalas;
;.) ~cJ'viço gemi l\ diário de um corpo, deveres
nas pra 'as pnm ollc nomcudns ;
4 :-4C'rvi~'o privai \'0 (le uma bateria, deveres das
praça pnnt l,lI.- norncndn ;
.) Entl'l.'ga (' pOl~"C do commando de uma bateria;
fi Arehivo <lo 1l1.1:t hatt'l'ia j
7 J >ial'io de 1111\:\ bateria;
~ Caderno nnnuul de ali('l':I!>,O('K I' (' irado (h pagamcnto j
!I Mappn da forl';) de 1lI1111buteriu ;
10 Registo do pt' soal n bm;ti:d d( uma but ri ;
II Rp<]ui,;iç;w (\ , iatrlbuição fll: pl'd j
1~ H .. I:u;llo (1(\ VI ncimeuto
(1:1 pr:ll,':I' (\111 diver
R:l1:!sihla~ol'
;
l;~ V cncillH ntos (ta' pl';l('a 1'111 <li\'('r 'H sitlll\ '1'ic

(' . 1 onos (1,' mn~ as;
l·i AbonoR 'ahnft'
feit.os ;'IR pl':\!>:I, l'IU ('ol1diçoe
eS}l('('i aos;
15 A(llllini jl'H~a() 1\0 I' 11('110, pc soul, r('(' it .or·
,lillllria

(I

1l.'tmol'llill:tI'i'L

;

Iii J )eVI'I'(
gl r:tI'
<lo ('01111ulIHlant· cl.. de t1\
camcnto , (,Olllpl j plIt'ia di t'iplinar;
17 ('jOIllJ>O 'iç1in <los con I Ihn,: ,ulmiui f l'ativo 6
cVl'nttml ;
1B Proccs o d l' 'D!ontn. parI • dilllf'ri ;
lU Com}> tt'ucia di 'iplinu,1' do offieia
d uJJlA
baiOtia. ou cOlUpilJlWII.;

~o Peru

.l'
'1· mures qVf' po d't'lIl ser IInp()~ t as
nlSClp
aos subalternos, c por quem determinadas,

-

Pro Til praticas

I -l\Iaterial
do artilhcria:
'I'abellas de construcção e traçado.
II -

Appliceções bnli tioas :
1 Resolução de um problema
2 Pratica com um apparelho
CURSO

DE CAVALLARIA

do balística ;
clectro-balistico.

E INFANTERIA

Provas theorica,

1-

Annameuto e táctica elcmentar :
1 Propriedades tacticas <la diversa anuas ; couraça: j arma Dreyae ;
~ Serviços e pecines de cada lima (11lS arma, bem
como do corpo dt' e tudo muior ; ('ap:l('l'tcH;
arma Poabody ;
:3 Orgunisução tucticu de cada. arma (' combinaçae da diversa arma;
e ipadas ; arma

"'pencer;
Principies gcme de organi açao táctica
arma Olia ipot ;
f)

'crviço" annexoi

no grande

j

lançai>;

cotnmandos ; con-

diçõe gora '8 l (lU ([ vem ati f Z;CI' a arma d fogo portatei ; arma \VI' t111y Hichard ;
6 Quulidnd
r 'querida no iustructoro
do tllctica ; cano da arma' porta tei s ; arma A 1hini j
7 Srt 1lI1l d mini trt r
ta ; fi eharia tia anua
W 'rnlll;
ln truc 'aO individur I; eeharia da armas do
P srcu iio com charniné ; arma Snidor ;
:1 I': 'ola de old d I d nm (lo (iucluiD(lo n (1I's('ri}J 'U do 10 troU0ll10 d
t t7. I); ('ol'oulta ;

I r ini·ll Dr •
do oldndo I'DI,
101\ d :fi (r(l portat i
n h'ucçl o ylUDI ti ; , libr
IlrDl

10 C
11

l'Olt~

m Ilt·

J.. Lscol&

d

tiro; ela dicaç

d

de
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carregamento
pela culatra das armas portateis ; arma Oomblain ;
ln Escola de equitação;
rcwolvers ; arma Wct-

fedi;
1-:1Escola. de tracção ; armas

de repctiçào;

arma

1\f auser ;
15 Formaturas ; idca succinta de reparos,
cteis (' bôcas de fogo; arma Ul'HS;

proje-

l!i Manobras

; mctrnlhadoras

11- Fortificação pnssagcirn :
1 Linhas em l' dentes

; arma'

\Yinchc&ter.

HUCCPKHivo::>;

~ Lin hns em dentes de serra;
i{ Linhas ahalnal'tadat> ;
·t Linhas COIII intcrvullos i

rl

Linhas ae olrms destacadas i

li Berluctos ;

'i Fortim; e fortes ;
H Bloekuus ;
!)

Construcção

das obras';

10 1)cf'em;:lH neeC'Hsol'iaH i
11 HcV<',:;tillll'ntos;
I ~ ()I'gani :I(;ao (lpl'enKiva das
!lo, (pleS

1;; (h'()':lniHaç:to defensiva
l4 Ataque

a~ill)U1;';iI,',

1'i1'1)(",

(' IllU!'OS;

e defensn da

<loK

Jogare'

i

hnbiturlo

obras ;

tr) FOI,titieaçao improvi: ada;
11i Tl'stn.

11) -

(lO ponte.

'l'oplJgl':l)lhin :

1 l<:Hl'ala ;
:! gsqllddos;
:: 1\1t·t1iC;'1O 11" distuncias ;
(lonimnctros

rI

;

iogl':l plt os i
li 1'1:111iIJH!trÍ:t de lLlII
7 E('lilll!'tl'O, ;
0011

iwi

!l
10

II'vant,lnH'l1to

l'(,~ltlal';

t' mir.u ;

thodos de nivelmuento ;
]{PIH'I' entucào
do relevo de terruno ;
~II

II Leitura (IP curta i
!:.? Prol'cH o (1 m-ieutu

1::

':lO:

LI0\'1111!nlO('111oH (o.·}H'ditoll com iII tnuuunto
11 Levantum mto: 10, p O(litol! em il1 tI'um nto

1 fI

)[PlIIo!'in

lO

l'l'll\t()I'~O

;
j

(los)'( COl1hcl'imlllto .
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IV - Escripturação

c contabilidade.
Pua

1
2
H
.:1

ce.vaUaria

Diário do mez e papeis que d'elle se extrahem;
Mappa da força;
Caderno annual de alterações;
'crvil;o privativo de uma companhia;

;) Archivo

de uma companhia;

6 Processo para a venda do cavallos inutilisudos :
7 Preces Ó para
concerto de arreios;
X B~pel'ie: (te t'i!'rviço~ e nomeações para elles ;
!l E~cripturaçao da, praça nos differentes hospita '.';
IO ~~ntJ'ega (lo connnandn ele num companhia;
11 Vencimentos da pnu;a de pret cm tempo de
I)

pa:4j

l~ "('r\'i~o

do rnueho,
Para inf8n~eria

Eutr 'ga do commando de uma, companhia;
2 Archivo da secretaria regimentsl ;
n Papeis que I'C podem extrahir do diario de
tuna companhia ;

,I Rancho do.' oldados ;
!) Rcqui i«;:to c di. tribuici o ele vencimentos;
li •'eryi('() nos de. ta 'mo nto ;

7
,
9
10

Escripturaçâo :t -anro do ajudant -;
Luz s no nquurt elam nto. ;
Livrete ela' praças;
D stalho do .rviço ;
J 1
une iIIIento
das III'a('as dt' pt'Pt de infaatona;
12 Ajn stnun nto (1 «ont
ii ))I'II<;a8 i
13 D tino do, • l'tigOt. d (', polio deixados pela'
l'r:t<..~ dt, prct do uma
I~)

,

I'

J0
17
I

1~J
no • quart Iam nt" .
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Q

Provas pratioas

II-

Fortificação passageira:
Traçado e porfilamento.

III - Topographia :
1 Levantamento do uma planta;

2 Nivelamento.
Exerololo. d. taotioa para os dift'erentea our.o.

1- Especiaes de engenheria:
Escola de equitação;
Jogo de sabre.
II - Especiaes do artilheria:
Exercícios de bôcas de fogo;
Manobras de bateria.

III-

Especiaesdo estado maior:
Escola de equitação;
Jogo de espada.

IV

v-

- Espociaes de cnvullaria :
gvolução do esquadrão;
tJ ogo de espada a cavallo ;
.Jogo do lança a cavnllo.
Especiaos do infanteria:
Escola de companhia;

Jogo de sabre.
CURSO

DE ENGENHERIA

CIVIL

Provas tbeoriens
I ~ Gcodesia n topographla :
1 Mt'diçao ele bases e correcçõo ; ( lenu ntos grA-

phicos para a configurnç. o 110 terr no;
~ Instrumentos repetidores (' 11:;0. [ivelnmen!"
topographico

;

:) Instrumentos reitcrndores

tevantam

'II

e

to topogruphico

t Correcção

elos angulo:

d

11S0;

h ',Sy ('

f) Metlwdol) para

II

o. Mcthodo
;

; zilllut}l(lI'.

III'

11i imetrO

I~ l'esl)lu~~aodo triangulo
g o
desicos ; correcções do nivelamento topogra.·
phíeo;

URDE~1 DU l<;XERUlTO N," 10
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G Compensação da rede geodesica; nivel do
Egault, methodo de observação e theoria,
II-Viação
1
2
3
4.

publieu :
Declividades das estradas ordinárias ;
Inclinação dos taludes j
Elementos ela vias ferrea ordinarias ;
Locomotivas de viajantes.

lll-Mechanica
applicada ;
1 Solidos de igual resistencia ;
2 Movimento da agua nos tubos conductores ;
3 Theorema dos tres momentos;
4, Theoria do pendulo cónico.
V--- Direito admini trativo applicado ás obras publicas:
1 Domínio publico j expropria 'ões; planta cadastrai j
2 Construcção n exploração de linhas fcrreas
pelo c t do ou por companhias, bases dos
diversos contratos de arrendamento j
;3 Determinação dn utilidade de um caminho
para o transporte ele uma mercadoria; prineipae especies de tarifa , bases de tarificac;ao e unificação de tarifas;
-4 Op rações financ ir. ; empr stimo por obrigaçõe..
Prova

II

pratica

Viayao publica:
Proj cto de uma e -tr, da ou do um caminho de
forro.

111_

f chanica applicnd :
V rifi~\Sl o da e tabilidade d uma ubobada ;
Dot rmin j;:to do diam tro de um ystcma de
tubo complo f) ;
Traoado gl'nphico d lima "0(1 t hydraulica,

. 'eCr taria ri' tado do IHgo 'io dn glU'rrn, cm 1!) do
J~lho de 1 i. O director g ral, D. Antonio Jo,é de Mel~ general de divi ao.
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Rolação dos 'diversos jurys para os exames espcciacs
de habilitação a que se retere ::lo portm-ía d'osta dntro
CURSO

DE ESTADO

MAIOR

I'residente

Candido Xavi ')' de Abreu Vinllmt, coronel do corjlo
estado maior,
rogue'

de

Antonio da ROi:ia Ua1Jl,t Lobo, corouel dto artilheria, 1<-1It('
La cadeira da cscolu do e 'preito,
Manuel Ferreira da Cunha Pereira, majot- do t'orpl) 1\1estado maior.
Antonio Vicente .Fcrrpim de Moutulx ao, (·apitao (1(, ur
tilhcrin, lente de 2,:1 classe da, «scoln, do c ccrcito.
.10l:l6 Gregório de' Figueiredo Mascarenhus,
l'npiL o (lo
rogiuicnto de artilhcrin n. U 1,
da

José Emilio de Snnt'Anu.t
tão do engeuhcria, lente de

da Cunhn UUi:'\tcl-Bl'anco, «apiclasso üa .scolu, do C~ -reito.
José Alvo« Pimenta de Avcllur Maehado, capitão (to cslado maior ele l'lIg'cnheria,
CURSO

~,a

DE ENGENHERIA

MILITAR

Presidente

Antonio

de Azevedo

e Cunha,

g moral de hl'i~:\flll,

rii)'"

dor geral da cngenhcrin,
Vogam;

Domingos Pinheiro Bol'g't'::;, tenente coronel do I' t:l(l!,
maior ele png'('nlwl'ia,
.Iosé Elia:; Oal'ei'l, major do t'ng-t'nlwria, lente ela ti ,o! 1'3,tl('im da ('!leoln do c ercito.
FI';)IlCÍsco

Antonio

Ah

:t1'C:;

Poreira,

major

IiI'

'llg

nhc

ria, lente (la ~J,1l cadcir» lla (' ('ola (ln I 't'l'pito,
1\11)('1'1:0It\'l'I'cim dn ~il\'a ()li '('irn, (';\pitao do pnl'po de
t'

tado llIuio!',

'1'IHllllás I·'roel 'ril'o Pt'1'cil" Ha to • (,~lJlir lO
I~,)lt, da ;3," ('uIIl'ira da l' t ola do '.'l'J'cito .
.Al1tOllio .Jonquilll Vieira l'illll'lItf'l, eUl'itllo
CURSO

.10:10

.I

lanllel

l)Ol'll,'il'O,

lU·tjlh, n

(tI

Ilrtilhel'I,l.

DE ARTlLHERIÁ

1','"
ral da artilhcrin.

1.

idl'lItl

<r(,ll

'1,[\1

dI' 1m rada,

IiI' 'eto}' H
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.Ioao )I:t)'ia ItoQI11'tI', tenente coronel do (' tado maior de
. rtilherin.
.
Augusto J<'rcIlerico Pinto l1(' R LI'1Io Pedro: a, major do
:\I'tilhcria, lente 11:\ :"a r~ltl. ira da escoln do exercito.
Firmino .10'(' Ih Co-ta, ml~jol' <1.) e bulo maior ele enge·

nherin,
Antonio Eugenio Rihciro de Almeida, capitão do artilhe.
ria, lente da 4, a cadeira da e .cola do ',' rcito .
•Iayme de Cn iro Lobinho Zuzarte, cnpitão do ('orpo a •
lado maior.
.
, Luiz Felieiuuo Marr seus Ferreira,
capitão
)'1'\, I .nte (1<' :!.n clnsso dn c c ln elo exercito.
CURSO

DE CAVAlLARIA

de engenhe-

E INFANTIRIA

Pro idt'lIte
Leandro

.JOIO

Valladus,

general

de brizadu.

\"0 ae
Franci: co de Azevedo

gilnento

outinho,

tenente

coronel do re-

de infanteria n.? 2.

Francisco

<ln cavnllnrin

Jcronymo

• 'Olll'(,

Lunn, capitâo

4,
, Antonio Yic ntc Ferr ira de

elo regimento

11,°

Iontalvão, capitão de ar-

hlh ria, lente do 2.:\ elas e da escoln do exercito.
Alfredo Pereira Ta\ eira ele. Iagalh e , capitão <lo ('OI'PO
d e t do maior,
Antonio ~1l1'los Coelho ti Va ('Oicello Porto, h'llclIte dl'
pu. '1111 ri, , I ntc d :?a das
da~. colll do e ·cr('ito.
I FrH!wi l'O J;\·)i h rto Din Co ta, t l1ent!' de engenheria,
ntf' 111' ~.a l'l
(' eln (' cnla <lo 1',' )"eito.
CURSO

DE ENOENHERIA

CIVIL

Pr' irlcntl'

tono Albl'l'to .Inin, gen !'aI (1' brigaria, I'IIl ..,en'iço
tto rnini t 'rio tI ohl'n publica, comll1cr io c indu trin.
(1

Vo

II

')~cinto IIcli <101'0 d Veig,
~rvi o no mini trio dn obra
(l 'lstria.

:'0

'};,lin

dto,!, cl

areia

01 do

IInjor <l

• I'('it .

major

publica,

de cng nhcrin, ~IU
commerl'io e m-

riu, ) ntc' da 6.' ('a-
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Francisco Antonio Alvares Pereira, major de engenheria, lente da 9.0. cadeira da escola do exercito.
Jacinto .Iosé Maria do Couto, major de engcnheriu, lent
da 8,a cudeirn da escola do exercito.
Antonio José d'Aviln, capitão do corpo de estado maior,
em serviço no ministerio das obras publicas, commercio e
industria.
Antonio Xavier do Almeida Pinheiro, engenheiro civil,
cm serviço no miuisterio <las obras publicas, eommercio '
industria,
Hecl'(.taria d' estado dos negocio~ da guerra,
m 19 de
julho de 1882.
O director g<,ral, D, Antonio JOR; ,t,.
Mel/o, g(lllcral elo c1ivis:io,
Antonio Mm'ta.

d« j,ll/de.O{

PI'I'I,ira

di' Mello,

Está conforme.=() directo!' geral, D, A,ttol/io Jo. é dI'
MellQ.
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EDIÇÃO DO JORNAL-O

EXERCiTO PORTUGUEZ

SECRETARIA D'ESTADO DOS I\EGOCIOS DA GUERRA
1 DB AGOS'['O D.l!: 1~82

ORDE~l DO EXEROITO
Publica-se ao e: crcito o seguinte:
1.°_

arta de lei

lIini ltlio uu~ IIt~UUO~dil U1ariuba e ullraUlar-lJlrt(~~U gml du ultrawar
.ta )h'parli~ão

DOM L 1%, por graça de Deu', Rei de Portugal e dos
Algarves, etc. li azcmos .ab r a, todos os nossos súbditos,
que a 'ôl'te8 gcraes d cr taram e nós quer mos a lei MPgllintc:

Artigo 1." O:; officincs intcriorer

('urop us e indigeuus
e do regimento
de infnnt 'ria. do ultramar
ll1 activo s .rviço, poderão ser
readmittidoi:! pOl' períodos • lH.:C('sivo: d tres annos, u contar do termo do .crvico a qne cada UIIl c. tiv r obrigado
))e1a natureza do eu alisuuuento.
, ~ 1.° E. ta r .ndmi .. 0('
fi 'rllO concedidas quando os
lI!divicluo' <lue U 1'1'(1111rcrcm r mnnm à robust 'Z uecessuria, informaçào (1 bom comportamento civil e militar,
§ 1?," 1 oderão tno reudmi ocs 1'1' concedidas por menor prt 'O, 'lu. ndo o oflic i:tt, inferior ti estiver III :I. completar o limite <lu. idade fixudu no nrtieo eguinte.
Art. 1?," U officino inferiores n: o poderão continuar 110
. 'l'viço cffl: tivo U l provincia
ultrumnrinas,
depois de tel'Cln (,'omplt'tauo qu:u'pnta li l'iu('() anno, ,
Art. !l.0 Ao oll'icia inf'l'iol"
I' a lmittiuo.',
'm coufo)'·
a gl'atific3.~õcs coo·
luidud' do • rligo t.o li 'I' 10 abonada
~~lltl'
tab lia j u'nta, lic llldo a illl dilllinaull
ali gratlficaçõl'
<lI l'I'a mi l (I ql1~ p'r ('bi: III ('III ('(lnforlllidade
da I 'isla :10 :tl11<'riol',
da

gtulnJi)õl's

ou

das proviucius

nltnunurinas

166
§ 1.0 Tor:LO direito ao abono o rccehinu-uto dns gJ'alifi(~aç:õC's,<lo que tmta este artigo, os Uffilinos inferiorc «m
cfi','otivo serviço, convaler cente-, do -nt . 1101:1 110 pitaes, ou
com Iiccnça das junta do sande.
§ 2.0 O official inferior rendmitti lo d i ".tl':1. de 11 rl' h r
:lo gratificcção

corr: spomlcnte,

quando e iver detido

110

(luar-

tel, preso corrcccionalm ntc, })1' so I' r ('01 -lho de gUlIl'a
on cumprindo sentcnçu.
AI·t. 4.0 A pl':t("l gl': u: d'1 qtlP fOI' pr movida ao }lo to
iunnediuto,

pnssnrá

,~\

ncor r bl',lt'licaç'

COI' 'C'

.pond nto

ao novo posto, I:!cr~\IUa(l
p' iod de oadmi 8~lC)('III <1m
estiver.
Art, f). o O ofllcin] inferior flu', p 1 inspecç o <la 1'C.pp"
etiva junta de sande, for julgado incapaz lh' contiuunr no
serviço activo, quando se P"O\ c «11 a ine pucidndr foi
adquirida. uo serviço
por eflcito do me ll1 , t r:'L dir ito a
ser reformado no posto flue ti U' • I'o'n o 1)1' t da dr(· .tividadc.
§ unico. Alem (t'l' t\' \ < lll'iTll 11to j.1ft dil'lito li !'l'/ltifieaç:io de readmiss:w que po!'(' bin. na fti ctidJ, ti , qu n<lo
se provo qu a inCaplll'i<1ac1e Jll'O' in d' f('riIJl(,llto Oll d('S3.lOtro g'I';'W(' oCl'ol'J'ido ( c IIn!.mt " na 1 I ut n o d ordem publil'n. 011 110 d c lp nlo d ou I' (
J' S milito 1'0. "
Al't. 1).0 Os oflieiaoH jllfl'rior
qHe t ham qu. " nta c
cinco aUllos do idade c vint (' qunt o, ou mais, d bom
cffectivo serviço, i;l' Hlo p lo mOIlOs intl' ua' til il'll ,t '()
direito {lS seguintes reforllla':
1.° O::; saro' ntos ajH(lmlÍt,
~l'
e os l"'imcil'os sargento
(IUO 1 lho
s rviço l1'c::ste 10 to, no <1(' ali'
(lo 15,5000 r{,i~ 1Ill'1! :U'S;
2.0 O::; f>cn"llndos llI'g(nto,
n' t
l'O1l1 ()'~
'Imonto cliario
llnico do :350 l' ~i ;
:3. o Os furrieis, n'(· !lO P !-1to, lOI11 \I \ ('u('i1l1 'llt I (liari
lIniro de ;!i>Q 1'('i·.
§ 1.° Os sarge1l(os .~jllaf\n , lIA' llf
Ü'OS c l'1'inll'iro& 'tl'''<'II(OS
que l'
li 'I'vi '0 n'
fp po :,
<.'1'. ()
fi 'I' II (
o vpncimcnto dial'io c 11lico <l 3:.>0
~ 2." Para o ,m,jto <1 t 'fo
IIUS lih·il·<! o pro ,t dn ] I cO'
(I

(O

ue
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Art. 7.0 Para o eífcito das reformas de que tratam OS
urtigos 5." c (LO l:),í sprú contado pelo dobro o tempo de
. el'vi~o pussado cm cnm pnuha, (' excluído qualquer outro
n que tenham direito un couformidade da lcgi~laçâo anterior.
Art. . . o • cnlunn l"Ul'g -nto ajud.mt , sargento
quartel
1l1C::;tn' ou primeiro ~aJ'gcnto po(1('r:\ ser promovido :tO posto
dp nlferes, tendo maio <1(' trinta (' cinco aunos d idade.
Art. n," Os ofllciae inferiores que, estando nas fileiras,
Contarem 110YC ou mui unnos de serviço cffectivo, dos
quncs, 1)('10 111 1I0S, (lu:lÍro n' ta ela '.'e, e uno excederem
:~,idade de trinta c cinco annos, t 1'aO direito de prefercnela no pro -imcuto de ('mjlrcgo públicos qu forem dcsí"uado como proprio
<1.1 na: ptidãu.
. 1.° Os offieiues iufcriorc
que for m providos cm alIPl~lll ClIIJI1'(lf"O
publico, por efi't ito da: <lispo:ições d'esta
1'1, <'rão nbutido ao oflcetivo dos corpos a que pert neetem, qu: lqucr qu!' {'.ia o hmpo que lhe falte pam terlllinar('1ll o p"l'io(lo por qlll ultimameutc houver 111 sido
T

(>

dmitti(los.
08

mini tro c s icre-
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tario d'estado interino dos negocios da guerra, e o ministro e secretario d'estado dos negócios da marinhe c ultramar, a façam imprimir, publicar e correr. Dada no paço
da Ajuda, aos 27 de julho ele 1882.--- EL-HEI, com rubrica e guarda. = Antonio lI-Ia7'ia de Pontes Pereira de .J11'1·
lo = José de Mello Gouveia. - (Legar do sêllo grandç lb,
armas reaes.)
Tabella das gratdâoações diarias a que se refere
o artigo 3. o da presente lei
Príruuíro
período
do
troa nnuos

Postos

--Furriel ...................
Segundo sargento .........
Primeiro sargento ........
Sargento ajudante ........
Sargento quartel mestre ..
Paço,

cm

Pontes Pereira

'l.\'J"(·cil'O
perlodo

S<',b'1l1lllo

período

--

fi)030

pOGO

l~O

QIl:ll'to
o ~I'g\tintl'

.

I~

040
~O~O

~();)O

3100

yO(.ill
~1~1I

.-)l(iO

~200

~III

27 ele julho

de 1882. = Antonio Maria
de 1Jfello =- José d« !JflRo Gouveia.

2. o

de

Decretos

Secreluia d'eslado dos negocios da !Jucrra- Direcção !lcrul- L" JtI'I,arlirá~
Tendo sido requisitado para. ir exercer () lognr de cltdl
da repartição

militar

do govorno geral

da provincía

de J\111

çambiquo, o capitão do bntalhão de caçndores 11." !l, C:\1'1t1'
Maria dos Snntos : hei por bom promovel-o ao posto dp ]JI!I
.101', ficando pertencendo ao e. ercito de Portuznl sem pl'v'
juizo dos officiacs mais antigos <la HlU\, classe e urma, nO
termos do decreto com força ele lei de 10 <1(1 setembro 111'
1840, c ficando obrigado a dnr {'1\I devido tempo as 1'1'0,.1
de capacidade
que forem I'xigil1a:-; para () posto de llIajor.
Outrosim sou servido ordenar q1lt' esta minha soberana J'l'.
ilolução fique nulla e de nenhum eíleito se () agral'i:ttlo,
pul
qualquer motivo, deixar do seguir viagclIl para II . vII deS'
tino ou de servir no nltrUlIIHl' o telllJlo 11l:1L'C:l(!ona IIi.
O presidente do cOlll:!clho <l' lIIiuiHtroH, millistJ,o '~cCI'~"
tario d'estado dos negocios da f:t",euda, elw:U'!'l.lgado iIlterl
namcute
dOli da guerra,
a.ssilll () t('llha ('utclltlic1n I' fllÇ·1

ORDEM DO EXERCITO N.o 11
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Hl de julho ele 1882. = REI. = Anto-

nio lHa/'ia de Fontes Pereira de Mello.
Secretaria d'estade

"O~negocies da rruerra -Direcção

geral-

ta Repartição

Attcndcndo
ao que me representou
o alferes graduado
d.o regimento de ca zallaria n.? 2, lanceiros da Rainha, FranCIRCO ..Xavier Libano dos Santos Pereira:
hei por bem conceder-lhe transfcrcncia para a arma de infantcria, ficando
o mais moderno ela respectiva classe, nos termos do deCreto de 2!l ele dezembro de 1 34.
O presidente do cons lho ele ministros, ministro e socre~rio d'cstado dos negoeios (la. fazenda, encarregado
interInamente elos ela guerra, assim o tenha entendido e faça
eXecutar. Pa 'o, cm 20 de julho de 1882. cc=cc REI.=Antonio
Jf'll'i(t de Fontes P('1'Ci1Yl ele Ncllo.

Seeretaria li'rslado dos nrgorios da guerra - Dimção geral- La Reparliçãe
Attenclendo
ao que me representou
o tenente do regilllento de infnntcria do ultramar,
Antonio Pinto Ferreira:
hei por bem declarar nulla e de nenhum effeito a parte do
decl'('to ele 1 de junho do anuo próximo passado, que
prollloYCu ao referido posto, n fim <lo voltar {t situação de
nlfcl'l'. de infantaria do ('.'C1' ito.
O pre .idcntc do conselho de ministros, ministro e sccretario (1'{'sÜH10 dos lH'gocios eh fazenda, encarregado
interilla!ll('lltc do Ilegocios da g\lrl'ra, c o ministro
secretario
d'catn(lo dos uceocios dn marinha o ultramar, nssim o tenham entendido c fa mil e..cecutnr. Paço,
m 2\) de julho
de 1 8~. = J{J~1. .A,donio ~1Jl/ria de J?()lIf(·.~ Pel'fir(( de

°

MclllJ

.To.·é,rir Md!o (low·ei".

3." -1>(11' Mm'lo ,I" 4. ,I" julho ultimo:
Regimento do infantoria n.·

Ô

da ordem militar el(' :-;. B( 1110 ek Ayiz,
PIt o, l,ui7. (', n,licln 1111 • ih-;~ Pafa('l!o.
• ('1n,Yalll'jl'O

Por d..rrtfos (I~ 12 tio

lllf'SIlIO

o cu-

011'7,:

Arro do artilharia
Alfcl'(', alUIl1110, I oldnd
,lo rcginwnto 11(' infa.nteria.
n,O 14, II nriqll
do ~ou 1\ .Ionteiro,
por lho ser applica-
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vel O disposto no artigo 43.° elo decreto com força de lei
de 24 de dezembro de 18G:~.
Arma de infanteria

Tenente, o tenente de infauteria em commissào na arma
de artilheria, Luiz Guedes, por ter pedido a exoneração
da. referida commissão.
Regimento de infanteria

n.» 6

Capitão da 2.a companhia, o tenente de infantcria,
bastião da Gama Villa Lobos Pinto.

Se-

Por deerete dR.mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o capitão <10 regimento
de infanteria n.? 17, José R:)(h-igues Alcobin, pelo haver
requerido e ter sido julgado 'ncnpaz do serviço activo pela
junta militar de saude.

Por decretos de 19 do mesmo mez :
Corpo de ontado maior

Capitão, o tenente do batn lhão de caçadores n. o ti,
Iherme Charters Henriques de Azevedo.

a ui,

Arma de artilharia

Alferes alumno, o soldado do bntalhão n." :2 (l( l':t!jaclo
res da Rainha, Pedro Antoni.: (los Santos, por lhe ::;01' , p
plicavcl o disposto no artigo 1:3.° do ~Cl'e1o com forçu de
lei
24 do dezembro <ln 1fl(i;l.

a

no

n.v 8
() alt\'l'l's njuduntc, (' 'riaco .Iosé

Batalhão do oaçadorea

Tencnt ujudanto,
Cunha.
'I'oncnto, o alf(n'~
Vieira ela HilvH.
Alfi'l'es, o al('(,l'es
n," r), .João Baptista

cio 1'<'g"iIllPlllo dp inf:tlltl riu
gl':ldttado (lo batalh. o de
Pcroira I (Pito!"<1(1 .l\In(·cdll,

Batalhão

('ti

,j, • r~é

',l(lor(1~

do cnçadorcs n." O
o tl'llPlltp,
.Io <': .. ·il'olall lh\-

apilao da H,a compunhin,
poso Botl'lho.
Tenente,

11.0

dll

Butulhão do caçadores u.s 11
o nlferc , H01l1iio Hoz 'IH1o Hodrigu
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Regimento de infanteria n. o 4
T nonte, o alferes, Jo'\O Augu 'to ..._ogueira do Bá.
Alfpl'e" os alferes graduados,
do regimento de infanteria n. o 5, Vasco Paulo Guedes de Meneze " e do l' gimento
de infantcria n." 14, Fr ncisco Antonio Cardoso Borges.
Regimento de infanteria n.s 8

'I'cncnt , o nlfercs, .Iosé 'I'oixcira Pinto.
Alferes, () alferes graduado
W, Joao Francisco Xavier

1l.0

do regimento
Franco.

de infanteria

Regimento de infanteria n.' 9
da fi,;l companhia,
o tenente do regimento
infunteria n." lG, l Ianuel JC Inria Brito Fernandes.
Capitão

Regimento de infanteria n.s 10
Alfer« ,o
. rg(lllto l~jndante do r 'gimento
II.u 1, Joaquim
.10 da ( o ta B mto,

de

ele infanteria

ó

R gimento de infanteria n.· 11

Tenente, () alferes, Gemrdo Ferreira ...Icnino,
lfcres, o ' l'~('nto ajudante

<lo regimento

do infanteria

n.v 8, Antonio '1'1'1. "ira Mome .
Regimento de infanteria n.> 12
Capit,1O (ln •. :1 l mrpanhin, o tenente ajudante do regimonto de infant ria n.? 14, Jo o J. ntonio da, Crus,

'I'oncnt

, o :

ezímcnto de inf nteria n.v 13
de Sou a

lfcr , .J oaquím Carvalhal

'1'eIl08.

gímento do infanteri n.' 115
c m anl i ,
n -nt , Jo (_,Vi itoriuo de

ORDEM DO EXERCITO N.· 11
Guilherme Gomes dos Santos,
municipal do Porto.

a fim (lo ir servir na guarda

Por decretos da mesma data :
Reformados, na conformidade da lei, os cnpitães, de infanteria, Carlos Augusto Coutiuho, do batalhão de caçadores n.? 8, João Antonio Cardoso, c do regimento de infanteria n.? 12, João 'I'homás da. Rocha, pelo haverem requerido e terem
junta militar

sido julgados
de sande.

Por decrete dr 20 do mesmo

incapazes

do serviço activo pela

IlH'Z :

Commissões
Cavalleiro da ordem militar de ~. Bento de Aviz, o cnpitão de infanteria, .J afio V clloso de Azevrrto Contin 110.

Por decretos de 2fi (to mesmo

IlH'Z:

Arma de artilharia
Alferes aluirmos, os soldados aspirantes a offieiaes, do
batalhão de caçadores n.? G, Francisco Miranda da Costa
Lobo, e do batalhão de caçadores 11.° 9, Adriano Abilio de
Sá; e o primeiro sargento graduado aspirante a offlcial elo
regimento
de infantcria
n. ° ~, Antonio Caetano Poreirs
Junior ; por lhes ser applicavcl o disposto no artigo 4:3.0
do decreto com força de lei (h· ~·t ele dezembro de 1R(j;J.
Rogimonto do infanteria 11." 10
Para gosar as vantagens
estabolccidns
pelo
unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 ele maio do 18()f), nos te~mos do § ~.o do artigo 1;}.o da carta do lei de l:~ ele abrIl
de 1875, o capitão, Francisco
<1(' Mello Haracho, por ter
completado
dez rumos de serviço offcctivo no rrferido
posto.

*

Por d(lt'I·(·tos de 2!1 do

mllSIllO

mez:

flnb-divifli\o mtlit r da Horta
Commsndante,
() coronel do regimento
infanteria
José Jgnacio de 01ivC'Ím.

no

..\lfcrt'K a hunn

II, ,

Arma de artilharin.
os primeiros sargento.

gmduadol:l

n. c) 5,

nspl
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rautes a officiaes, (10 regimento de cavallaria n. o 2, lanceirOEIda Rainha, Eduardo Augusto Ferreira da Costa, e do
batalhão de caçadores n. o 5, José Rafael da Cunha; o furriel aspirante a oflicial do regimento de infanteria n. o 16,
Antonio Maria de Matos Cordeiro;
o soldado aspirante a
offieial do regimento de artilheria n.? 1, João Augusto Veig.t da Cunha; os soldados, do mesmo regimento, Leopoldo
Candido Rodrigues, do batalhão n. o 2 de caçadores da Rainha, J oào Perestrello
(10 Amaral de Vasconcellos
e Sousa.
c elo batalhão de caçadores n." S, Jacinto Fialho de Oliveira; por lhes ser applicavel o disposto no artigo 43.0 do decreto com força de lei (II' 2·1 de dezembro ele 1 63.
Batalhão n." 2 de oaçadores da Rainha
ornnel, o tenente coronel, Francisco Correia Leotc.
Batalhão de caçadores n.> 4
Capitão (lu i'>.'\ companhia, o tenente de infantaria,
lhorme A1\gusto Victorio de Freitas.

Gui-

Batalhão de caçadores n. o 9
Tenente ajudant , o alfere«
Taveirn ele .Maga.lhâc:.

ajudante,

ngusto Pereira

Regimento de infanteria n ," 6
coronel, () major elo l'C'gimento ele infanteria
11,° I(), Cnetnno .JncC{IlC'. Dupont,
Tenente

Regimento do infanteria n," 13
Tem nic, o ale 1'(, , Filippe .Iacome €lI' ~ou a Dias,
Regíment do inf ntorta n,' 17
lajor, o cnpitão elo hatulhi o rlo caçadores
Jonqnim Ferr ira.

Ilur «1!'!'rI'lu cl.

1111'"1:1

1 formados,

IIU

n.? 4, José

data:

'ollfu'JI1idud'

(l' lei, o coronel de intimo

h'ria c immnndnnte da ub-rlivi 10 militar (la Horta, .loaquim Thom:ís l lrnmão : o (I eirunri III tn,ir cm inactividade
t Il'lpor:u'i. , • famll'l P< l'<'irn ,lo ~{ira }"I'am'o; o primeiro
pelo hl\wr r 'querido l' amho por t I' 1lI i<lo julgados in'apazc !lo lTi '0 activo p ln. juntn. militar do saude.
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4. o -

Portarias

Secretaria d'estado dos negocios da gucrl'a-Repal'ti~áo de contabilidade
Manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'cstado
dos negocias da guerra, declarar, em referencia ás instruoções provisorias incertas na ordem do exercito n.? 9 do corrente anuo, e approvadas por portaria de 15 de junho ultimo, que continua em vigor a disposição do artigo 7.0 do
regulamento de 9 do maio de 11:170, publicado na ordem
do exercito 11.° 19 do dito anno, nos casos provistos no
referido artigo.
Paço, em 18 do julho de 1882. = Antonio Maria de
Pontes Pereira de Mello.
Secretaria d'eslado dos negocios da guerra-Direcção

gcral- t,a neparli~ão

Manda Sua Magestade EI-Roi, pela secretaria d'cstado
dos negocias da guerra, que o general do divisão comnuuidnnte da 4.a divieão militar, José Maria de 1\lo1'11,c8Hego,
exerça temporariamente o commnndo interino da 3. a divisão militar, omquanto o gcneral de divisão, conde do Torres Novas, couunandante dn referida a.a divisão militar,
não podér, pelo I:lOU estado de sande, exercer o mesmo CODlmando.
Paço, em 29 do julho de 1882. ~ Antonio Jraria de Pontes Pereira de },'ülfo.
Secretaria d'rstallo dos negorios lia guerra - DifC(~ão geral-

í ,

a Reval'li~ã,l

Mandu Ru:1. Mngestudc m-Hci, pela secrctnria d'cstado
<los negocies (h guerra, quo o gcncml de hrigndn, José de
Cholmichi, }lassc a e rerccr tempornriamcuto
n connnundo
interino dn. 4.:1 divisão militar, durante a nuscncin do o' •
neral de divisão, .Iosó Maria de i\[or:ws ncgo, el1l':lrl'f'ga{lo,
por llOrtal'ia d'cstu data, <lo exercer tcmpornrimnento
o
commando

Paço,
fel; Pereira

da H.a divisão militar.
2U de julho do 18ti2.
de 1111110.

CHI.

,/.1nfonifl MIl/'i"

3." Díviaâo militar
gxollcn'n(lo elo cnrgo (k inspoctor (ln I'ng(>n)l<'rill,
j01'

de ongonhc"ial .J()s{~B:m<leira Coelho ele 1\11'110.

rll'

o

/'11/1

JJlIl'
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Inspector de engenhería, o tenente coronel de engenhoria inspector na f).a divisão militar, Domingos Alberto da
Cunha.
Regimento de artilheria n.v 2

Alferes alumno, o alferes alumno de artilheria, Francisco Augusto Moreira Ribeiro.
Regimento de oavallaria n.· õ

Alferes, o alferes do regimento
Christovão Ayres.

de cavallaria

n.? 6,

Regimento de oavallaria n.s 6

Alferes, o alferes do regimento de cavallaria n.? 5, Manuel Pires de Oliveira.
Arma de infanteria

Tenente coronel, o ten nte coronel do regimento infanteria n.? (), Antonio Josó A ntun es.
'I'en mto quartel mestre, o tenente quartel mestre do
batalhão ele caçadores n.? 10, Diogo J 086 Bento.
Batalhão de caçadores

n,> 1

Tenente, o t nente do bntalhão n. o 2 de caçadores da
Rainha, Jo '6 Elia da Conceição e Sousa.
Batalhão n.· 2 do oaçadores da Rainha

Tenente, o t 11 mto do regimento
José Pinto ele Aguiar Saldnnhn,

de infunteria n. o 1,

Batalhão de caçadores n.· 6

A!fel'o', o alfer
elo rc ...imcnto (1<,infantcria
Albano :'\[on(I('8 da FOII. ccn.

n." 1~,

Batalhão do o ç dores 11." 6
t neutc do r eim: nto do infuntoriu n."
-Io (. rlo Fi CtllC'ir\'do .
'1'\\I1('nl('

,

.AI fel'\' graflll:H!C),o nlfer
l'I\('ldol'l'

'1,

grafia: do (lo halalltao do
1'0 M.u·tins r1,OI'l'(·••

11." [l, 1< rcdcrico Ludg

Batalhão de oaçadores n.v 7
tcn -nto (10 l' \g-ÍIIl( nto rle infantcria
Antonio Augu to <1(' ,'OH u 13 . a.
'l'CU('IlÜ',

(I

j

n." H,

B talhüo do c ça.doros n.· 8
coronel o h 110nt coronel do I' gimento dc infanteria n. 7, B \I'~lal'do
l(! tino rl (o t. PimentcI.
'1\'11 nt

Q
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Alferes gradu[tdo, o alferes gradlla(lo do batalhão de caçadores n.? 5, Manuel Caldeira da Gama Lobo Cayola.
Batalhão de caçadores n.> I)

Tenente, o tenente do regimento de infantcria n."
fredo João Francisco da Fonseca.

ln,

AI-

Batalhão de caçadores n." 10

Tenente quartel mestre, o tenente quartel mestre do batalhão de caçadores n.? 7, Pedro Lino do Gocs.
Regimento de infanteria n." 2

Tenente, () tenente do regimento de infantcria
João Manuel Pereira ela Silva.

11."

11,

Regimento de infanteria n.> 5

Tenente coronel, o tenente coronel do hatalhi'io dI' Cl1<;:t
dores n.? 8, Joaquim da Cunha Pinto.
Alferes graduado, o alferes graduado de infantcria, Fran
cisco Xavier Líbano dOR Santos Pereira.
Regimento de infanteria n.v 6

Alferes, o alferes elo regimento de iufantcria
tonio Teixeira elo Mornos.

n." 11, J\ n-

Regimento do ínfantería n.v 'I
'I'encntc coronel, o tenente coronel do regimen lo de in
fanteria 11.° r'> , .Toão Carloi4 1'"1'1188C' Gomes.
Regimento de infnnteria n." 11

Alfcr !:!, O alferes (lo rcgillH'llto .lo infantcriu
genio Candido ..'avier.

11."

(;,

EII-

Regimento de infanterin. n." 12

Alferes,

() alferes elo infantcria, Antonio I'into

Ferreira.

Regimento de ínfantcría n." 13

Alferes, o nlforcs do regim nto de infnntcria
tonio Pereira de Bnrroa,

11:

11

l O, An-

Rogímento (lo inín.ntor-ia n," 1fi

'I'onento, o tenente de inlautcria,

Antonio .Tosr ria 'lh'u.

Regirnonto de infantoria n.» 10

)h~jor, () majtlt· ,lo r gilllfD
nio Carlos í:lardinha.

tI)

de illf'allf ria n. o 17, ..\ lto-
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Regimento de infanteria n.s 17
Capiti'io da 3.:1 companhia, o capitão do regimento
fanteria n." 15, Simâo José de Brito.

(i.O_

Secretaria d'esíade dos negocios tia guerra - Di('ecç~o geral-L

li

de in-

lIeparliçáo

Declara-se que o verdadeiro nome do alferes alumno de
nrtilheria, promovido tt este posto pela ordem do exercito
11.o 9 do corrente
anno, ~ Francisco Augusto Moreira Ribeiro,
7."-

ecretaria d'estade dos negorios da guma - Djrcc~ão gt'ral- ta Ileparliçáo

Declara-se que uo dia 20 de julho ultimo se apresentou
secretaria d' estado o alfere, de infanteria, Eduardo
BaudeiJ'a de Lima, por ter regressado do ultramar,
onde
concluiu a sun coiumissào, c lurver-Ihe pertencido o posto
que t '111 110 exercito de Portugal.
11' esta

x.

0_

Secrelaria d'estado dos negocios tia guerra - DiJ'ec~áo geral- 3, a Ileparlição

Sua. l\Iagestacle EI-Rei manda declarar aspirantes a offíciaes com a. grnduaçào de primeiros
argentos e o venciiuento de :WO rl'·is di: rios, cm conformidade com O disposto 110 urtigo :)7." do decreto du 11 de dezembro de 1851,
os soldados dos corpos abaixo mcncionndos, por haverem
\'Oll('lllidn () curso do real l'oll~io milit.n'.

.JoitO Baptista
Antouio

Batalhão de caçadores n. o 9
Ferreira.

Batalhão do caçadores
da Sil\':t ..'ogucim.

11.·

10

Regimento do ínf ntoría n," 8

.J o ~ f:l u 11. I' de Cu tro Silvu Sotto Maio]'.

!l,O

Sccrcl.lriJd'l lallo 110 U('9 riu da gu rra-~irfl'~ão

!Iml-ã.a

Ileparliçío

~Iandu :-lua Ma'" . tauu ]·.l-H(·j lldluittil' 110 hospital de inIllilita,'c
I UlI'l o l'ubo \le talllbores
11,0 392 da
6,~ C()IUpflllhia de l' fOI'Ill~illl , Jouy'uilll d:
ove, por lhe
valido.

d
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aproveitarem
de 184H.

as disposições

do decreto

10. 0_ Secretaria tI'cstado dos ncrrocios da
Sua Magestade

gUl'rra-

BI-Rei determina

de 2~) de dezembro

Rfllartição de contabilidade

que nos titules,

modelo

n, o 6, emittidos pelos fiscaes da administração militar, a
favor dos conselhos ndministrativos dos corpos do ex rcito,
cm resultado
do balanço mensal das coutas de vencimentos, seja sempre indicada a classe ou classes dos mesmos
vencimentos
e as quantias que lhes correspondem e cuja
somma deve perfazer a iruportanciu em que cada titulo for
processado, pum que pos~a ser devidamente cscripturadu
por qualidades de dospczn nas contas de dcspezu liquidada
d'esto ministério.

11. o-Dir

c~ão da admiDi~lra~áo mililar- 2.3 Rcpalli~ão

Para execução
ela disposição H.a da ordem do exercito
n.? 18 de 2G de abril de 1871, declara-se que o preço
por que saíu cada ração de forragem foruccida pela padaria militar de Lisboa, no trimestre findo em :30 de junho do
corrente anno, foi do :J 17 ,0:3:37r6is, sendo o grito a 20U,(W8H
róis e :1 palha n. 107,:3H48 réis,

Igualmente se declara que o preço por (PW saiu cada rnção de pão no mencionado trimestre foi de 4:>,1\) róis.

12.0

_

Urcuças rc!)istadas j'ollt:(',lillus aos olliciurs alla'\o

111('11·

eionadns :
Estado maior de engenherta
T ncnto coronel, 'I'lioiuús do Aquino de Sonsa, s
dias.
'I'enente, Leonardo de Castro Freire, vinte aia!:!.
Estado maior do artilharia
Joaquim Carlos Paiva de Andrndn,
por seis mczcs.

Capitão,

Alferos
Regimento

Regimento do artilh riu n ," 2
alumno, .T0:10 Pedro Peixoto, . cssentu
de oav llarín, n." 1, Ianceíros

Alferes grauuarlo/ Luiz Augusto IA'i!
a começar em 2 (lo corrente ruez.

d
0,

l!1'(ll'O

senta

fU.f';IO

dias.

Viotor)Io.

uol

'e sentr <lia 1

17G
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Regimento de cavallarta n.v !2, 1 nceiros da Rainha
'I'enente, D. Nuno ..Inri de Firru ircdo Cabral da Cn1I1a1':\, noventa dias.
Alferos gruduado, .Io o Carlos Rodrigues dos Heis, ses-

senta dias.
Batalhão ue caçadores n.s 5
A1f('1'

graduado,

.Iosé A tonio

(10

Castro, se senta <lias,

B ta hao de caçadores n ." 12
Alíor« gl'l dundo, Jor r' Alexundro du 'unha
se enta dia , a começar C1I1, 2 do corrente IIH'Z,

OlWil'OZ,

Regimento do infanteriu n.s 14
'I'en« rt , .1oaquim I't oa, doi llWZC,.
Regimonto de ínfanterlu n.' 15
AIf(_'l't'·, Franci co (' oncal '0::> Velhi ih», se .entu dias.

1:~.()
'01':'111 IJ flrmadas as licenra
I' !li latias 1111" os COIIIUIllIIdantes lia 'I.n, 2.n, :1.11 c P divi fies militares I'ollwll rum aos
offiriae' abaixo menri nado :

"cterinario
oito dias.

Regimento do CEI. n.lln.rin.n.s Ú
d v.n cl e,
rthur ['1 derico

•'ilveil'a,

Regimento do co.vallo.ria n.· 8
A1t",,, g'l'atlnado,.To ~ 'I'av: I'
do Mornos, proroguçao
!J01' trinta dia.
Batnlhão de cnçadores n.· 3
'I'en '!lt , Augu to d
rziln da F 11 'e:1, c, cutu (lias.
B tn.lhu.o de caçadores

Alf".'{l

Ayr

11.·

9

) orio (}(' Ar.' .LO, tl'illt.t

tlillS, •• contar

d(, 01 d julho ultilllo.

Alll'l'

Regim nto de inflUlt 1'1ó. n.· 3
,.lo 10 II!',) () tomo 'int, qlliuzc (lias.
fi ntcri

'1'

dia.

n

llt(' ,

n.O

o

Ir Nga ',10 por trinta
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Regimento de infanteria n ," 11

Capitão, José Zeferino Sergio de Sousa, quinze dias.
Regimento de infanteria n ,s 14

Alferes, Antonio de Leão, prorogação pOJ'dez <lias.
Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
Está conforlUe.=O
Mello.

director geral, D. Antonio José de

___

EDIÇÃO DO JORNAL-

O EXERCITO PORTUGUEZ

N.O ~2
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
22 DE AGOSTO DE 1882

ORDE!l DO EXEROITO
Publica-se ao c.cercito o seguinte:
'1.0_ Cm'(as de lei
Secretaria d'estado do' IIcgocios da gucrra- Repartição ccntrill- P Secção
DO~l LUlZ, 1)01' graça de Deus, RC'i do Portugal (' dos
Algarves, 'te. Faz unos saber a todos os nossos subditos,
que as côrtcs gentes decretaram e nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1.0 O legar de director do deposito de roupas o
objectos de cirurgia do exercito serú desempenhado por
Um cirurgião mór, pertencente ao quadro activo da respectiva. classe.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrario.
Mandâmos portanto a todas as uuctoridadcs, u. quem
o conhecimento c execução da referida 1'j pertencer, quc
Il. cumpram
c façam cumprir
guardar tão inteirauicnte como n'clla se contém,
O presidente do conselho <1(' mini íros, ministro e s cretario d'estado dos negocies da fazenda, encarregado intOl'inallH'lItc dos da g"llerr:t, n. fa 'a imprimir, publicar c
COrrer. Dada no paço dn Ajuda, CIll :W de julho d 1HH2.=
:I<:L-HEf, com rubrica e guarda.
Antonio .Mal'in de Pontes Pereira de Mello, - (Legar do 1)":110 granue das armas
1'(':\c::;. )

Swrlaria

d'e.l.lllo

no. 1 LUIZ
Algarves,

de Deus, H 'i de Portugal c dos
saber a todos os nossos sulxlitos,
dccrotnr.un
. nós querelllos
a lei se-

PO)' "1': ~n.

·td, j(:\z 'mos

a <.'Ôl'tP!i g
gUIllte:
qll~'

(los n"9ocio~ tI,( gurrra - Rrl'arli~ão rrnlrill- 2.a ,re~.io

'l'Ll.CS

Artigo 1.0 l~ o gov ruo auctori ado a contribuir com o
lu'ouzu neec ario ptu'lL a tatua que projecta k"nntar, na
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cidade do Porto, a sociedade de instrucção, por 8nust'J'ip~a()
publica, :t mcmorin do infante D. 1Icnrique.
Art. 2.0 Fica revogada toda a legislação em contrnrio.
Mnndâmos portanto n toda as uuctoridades, n qllem o
conhecim nto e c. ecuçao da referida I,i pertencer, quc a
cumpram e gn:mlem e façam cumprir e guardar tflO inteiramente como n'clln se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro u 'CI'I'tario (restado interino dos negociou da gucrra, a faça imprimir, publicar c correr, Dada no paço da .Ajuda, aos ::W
de julho de 18 '2.
EL-REI, com rubrica o guarda.
Antonio JJ.Ial'Ía de Fontes Pereira da 1JIt:llo. - (Logar do sêllo
grande das armas rcacs.)

Secretaria d'estade dos lIegociosda guerra-Repartição

ceu(ral- 2.& rcçãe

DOM Lmz,
por graça do Deus, Hei dó POd.ugal c dos
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos ubditos,
que as côrtcs geraes decretaram
o nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1.0 ão, para todos os eff -itos, tornada
rtem ivas ao e r-sargento, Antonio Frnnciaco da Ponte, a, di 1'0sições da cnrtu de lei ele no 110 janeiro do lH(H.
Art. 2.° Piea revogada toda a h'gi,dn<;; o cm contrario.
Mandâmos portanto fi todus as uuctoridades,
a quem o
conhecimento
c cxecuçao da referida lei pertencer,
qu' a
cumpram e guardem o façam cumprir e guardar ti inteiramente como n'ella se contém.
() P" ' idcnte do conselho 11('mini t1'08, ministro e ocretario d' CHiado 110s JH'g'ocius da fazenda, C1H'nrn'g:ulo int rinumcntc dos da g'lu'l'I'a, :t !:\c,:ailll())'illlir, publicar ( COI'l'I'I'.
Dada no }la ~o da Ajltda, aos ~:W ti j nlho elo 1 L
E Lj{l~l, com l'ulJl'ie:t (j guarda.
.t1l1fooio l/m'i(( fi Fonil
/'1

°

1'tÍl'lt

de Ndlo.

2.0-l'or

(Logm' <10 s~·llogrande da

r .l

.)

decreto de 2i de julho ultimo:
Batalhão

do o!l.Qndol'os

.11 ••

6

Cu.vall iro da ordelll llIilitlU' de ::;, 13 'lIio tI
pitão, Fram·j co Correia.

Por decl'clo de 9 do I'orrcnt

JJl 'l :

DisponibilidndO

O il'urgi 10.ducllllltO III ill. I'ti,'j lali : t mpór lri
CilUouto, Lui~ Autouio Ribeiro Dia,s, .p lo h cl' ,'

DI
qUOM

u-

'dO.
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l)or decretes de tO do mesmo mez ;
3." Divisão militar

E. ron rado ao e ercicio ao chefe do stndo maior, o coI'Oncl do corpo de
to, pelo pedir.

itado maior, Jo é Maria de Serpa. PinArma de artilhe ria

. Alfl.ll'uSalumnos, os soldndos, do r gimento de artilherIa II. o 1, .Antonio Augu to Alves Martins Marinho da
Cru?, u do batalhão n. o ~ de caçadores da Rainha, Augu to de Paivi Gonznle Bobela; o soldado aspirante a.
tfiicinl do L: talhuo de caçadores n.? ü, Joaquim Augusto
op <la 00 ta '111·riaga i e o . Lo gra<luado a pirante a
dfIi.cinl do batalhão lo caçador s n. o 7, Arnaldo Augusto
e ~ou a Queiroz; por lhe ~ r applicavel o Ui posto no
'0 40.0 do decreto
com força de lei do ~4 de dezemto do 1~ü:3.
Re monto de c va.lla.ria. n.s 3
~irurgi,lo njud. utc, o cirurgi o ajud nte m disponibilide, Luiz Antonio UiLeiro Dias.

fh

Regimento de oavallaria n.· 4
Ten -nte, o tenente do 'avallaria servindo em commiso lU\ arma <10 artilherin, Jcsuino 01' ·gorio Pessoa de
J\tnOl'illl, por ter })('lido aoc.toneraçao da referida commissão.
}Ior ,l,'rrclo II,

lU',

ma ,lat: :

, R formndo, na c~)tlfoJ'll1iald d lei, o cirurgiao mór m
~a 'ti. idad tPIIlPO'\ ria, Ale 'nll~lr'(lemes de .Oarva!ho
Ctt :lI'a, por t r ido j1l1gctdO lUC<tpaZ do serVIço actIvo
~ela.Junta milihr do ande.
}Iur

de rt'W (16 12 tio me DlO mel:

Por decrtlo d 17 o m
t -ia.

n.o 8) Ja.~
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Batalhão de caçadores n.·

Ajudante,

Õ

o alferes, João Dias da Silva.
Batalhão de caçadores n." 8

Alferes, o alferes ajudante do batalhão
n.? 5, Manuel Joaquim de Lima Monteiro.

de caçador

Regdmonto de ínfanter ía n.s 3

o tcneuto, Antonio :Mnrinh

Capitão eh 7.:1 companhia,
de Sousa e Barros.

Regimento de infanteria n.v 4

Coronel, o tenente coronel do regimento de infan ter'
n.? 10, José Manual Pinto.
Regimento de infanteria

n. o 8

Tenente coronel, O major de infantaria cm
Vicente Maria Pires ela Gama.
Regimento de infanteria n.· 16

Tenente, o alferes do regimento' de iufanteria
Julio Luíz Felncr.

n, o

Regimento de infanteria n. o 17

Alferes, o alferes graduado, Pedro Joaquim Marques.
Commissões

Capitão de infantcria,
nisterio

das obras

o tenente

publicns,

cm eommissão

conuncrcio

lIO

c iudusü-in,

C!I

tano Augusto Pereira Sanches do Custro, continuando
mesma commissão.

3. 0_

POI'

determinação de

~1U1

II

llayestadc J:I.Hci :

3.· Divisão militnr

Chefe do estado maior, o COrOI1(I' do corpo <k c tfd
maior, chefe (lo estado maior da 4.a divisào militar, (J~
elido Xavier de Abreu Viannn.
Regimento de nrtilherill. n.· 1

Alferes nhnnnos, 01:1 nlfcres ulumuos de m-tilhcrin, .To
Augusto VciglL da Cunha, Leopoldo Cundido l{,mlriguC I
J oâo Pcrestrello do Amaral de V:\I>COllCC1l0S c ~ousa.
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Regimento de artdlhezía n.O 2
. Attt'rcs alumnos, os ulfercs nlumnos de m-tilhoria, Hcn~quc de Hou:,m Monteiro, Pedro Antonio dos Santos, FranCISCO Miranda
da Co::;b Lobo, Adriano Abílio de Sá, Anlonio Caetano Pereira Júnior, Eduardo Augusto Ferreira
a Costa, José Raphacl da Cunha, Antonio Maria de Matos Cordeiro, c Jacinto Fialho de Oliveira.
Regime""? de oavallaria n.s 2, lanoeiros da Rainha
Alferes graduado,
o alferes graduado do regimento
ca"allaria n. 5, J OSlO Levy da Silva Saturnino.

de

Regimento de oavallaria n.· 3
Tencnt
coronel, o tenente coron I do regimento de ca)alIaria n, o 8, Alexandre Munuel da V t.:iga.
Capitão da 2. a companhia,
o capitão do r gimento ele
"aliaria 11,° ti, JOKó de Sousa Barrada',
Regimento de cavallaria n.s 6
o capitão do r gimento
:3, Antonio Francisco de Aguiar.

eb :1.:1 companhia,

Capitao
"aliaria

11,0

de

Regimento de cavallaria n,· 8
., 'rencnt
coronel, O tenente corou 1 do regimento de caCanaria n.? ;>, Lui1. Pereira .. Uollsinho UI' Albuquerque
otta Fulc a o,
Batalhão do oaçadores n.s 1
Capitão d:t .:1 companhia, o capitão do batalhão de caÇad01'l'l'\11,0 (), Alircdo Âugn. t > ]'('rn ira Muchudo.
I

Batalhão n.v 2 de 00. idorcs da Rainha
t1fcl'('.' graduudo, () :\11', .re . r.ulundo do batalhão
'Ça,( orps n, U r>, J ouo Migll ,I I i, .

n .AI:(·res,

O

Batalhão do caçr dores n,s f5
all't r ' do hatalh: ) ele caçadores

11,0

de ca-

8, João

apt. ta Per ira II 'ito!' elo Mal' <lo.
Batalhão do oaç"dores n." (}

çJllJlitao <la :).'1 ('olllpanhia, o C:1l'it,lO (lo batalhiio d' ctt~
Ore n. o 1, 'l'hOIll,l
'o)'reilt til' A<!uillO.

4Ifcrcs,

Batalhão do cQ,Qadorosn.· 11
o alfcr 's, do batalhão de caçnJorc

n.O 3, Ju·
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lio Cesar de Freitas, e do batalhão de caçadores n. o 10,
Lucas Duarte.
Batalhão

de caçadores n.s 12

Tenente, o tenente do batalhão n. o 2 de caçadores da
Rainha, Aniceto de Paiva Gonzales BobeIa.
A1feres~ o alferes de infantaria, Alexandre José S:lrs

field,
Regimento de infanteria n.· 4

Alferes graduado, o alferes ~radua<1o do regimento de
infanteria n.? 1, Luiz Albcrto Drolhe,
Regimento de infanteria n.» 8

Capitão da La companhia, o capitão do regimento
infanteria n. o 3, Luiz Antonio Salazar Moscozo.
Regimento de infantaria n.· 10

Tenente coronel, o tenente coronel do regimento (1(, i
fanteria n. o 8, Simão Ignacio de Carvalho.
Tenente, o tenente do regimento de infanteriu n. o 1
Manuel Joaquim Gonçalves de Carvalho.
Regimento

do infanteria

n.· 11

Coronel, o coronel do regimento de infanteria
Francisco Pereira da Luz Côrte Heal,
Regimento de infanteria

(I

n." 13

Alferes, o alferes do regimento do infantcria
Pedro Cesar Gomes.
4. o-Seerelaria

n,

11.0

17, .1oJil

d'estado dos negocios da guerra - Dire~áo gcra'- L a Rrparlil1l

Sendo-me presento O processo de syndicnncia in, ttlllrl\(~:
para conhecimento dos fit ,tos il'l'('gulllrcH pruticndos pe
regimento de infanteria 11.0 11, na noite de 2H para;30 ~o
julho ultimo; e ü'ndo e. aminudo dctid.unonto o relutol'!.
da mesma syndicancía e !locullwntos (pI!' o ('()JIl])I'() nJ1,);
(
usan do d:), auc tori
onsaçno~ <tu ~ lI!!: ('011f\'I'C o al'!,lgo o.J114 • o de
1
regulam nto disdplinal' do e: .ercito, imponho H pGn: •
.
.. 1 I
.
J
lOco
lllUCtJVH ac e tem pornTla, pp o (' p:l)o (O trr S mczcs, n
tO
roncl, José Vicente Cousolu(lo, l'olnlll:l1l!laut(' do l'1,t!'lll1l'J)l
de iufantl'l'ia 11.° 1 I, 1)('1()~ íun lamentos (p1e ('(III hll (
mesmo

,A(ello.

d
111.17 t/)

prOCCRtlO.

Hecretal'ia d'(lfdn(lo dOR lIPg'ot'ioij (la
agoHto de J 8H~. Ali tunia .Mm'ia de

",'1101'1',

POllfes

J>

rClra
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n.o_

SmcLlria d'estade dos negocio da guerra - Direcção geral-L
::M:EDALHA

a Repartição

::M:ILITAR

RELAÇÃO
Medalha.

187

.' 688

de prata.

Regimento de infanteria n. o 4

Sargento ajudante,
mento exemplar.

João Baptista

Medalha

Arcde -

comporta-

de c-o'b'('

Regimento de artilharia n.v 2
Segnndo sargento n.? 25 tla 2.:1 compauhia, Antonio Germano 1"(,1'1'.ira da Silva - comportaiu .nto exemplar.
Batalhão de oaçadores n.s 4

abo gl':\c1nado

(pum de .' ousa -

:31 ela 2.8 companhia, Antonio Joucomportamento
" e 111 "I ar .
11.°

Batalhão de caçadores n.> 7

Iusico d 2.a ela so 11.° 44 da Lá companhia, Antonio
Jo é Ferreira - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 2

Furriel n, o 10 da
'ilva - comportamento

.a companhi:
exemplar.

Gabriel Antonio da

Regimento de Infantería n.· 11

Cabo
raudn -

22 d
.8 companhia,
José Joaquim
comportamento e remplar.

1\.0

de Mi-

Regimento de infanteria n.Ola

.' gundos . ar mtos, n. ° 25 da 1. companhia, Arthur
Predt'J'ico Ile. [oura lendes, e n. o 2 da 6. a, Ago itinho l\Iaria <ln Piedad
Quar ma; Q oldado n.? ;t~da 2.a, José
II todio _
'omportmn nt C; n pI r.
Oompnnhía do oorreoçã o do forte dn. Graça
n, o 2~1 J. itouio
hri tiano - comportamento

~olllatlo
e:xcllIpl r.
6.o-~eml

Declarn-

ria d' la o d D godo da gu m-Direc-lo
{PI

b.' ata s crt tari

geral-i.' ntpartítlO

no di 1 do orr ntr m z sc uprc: <1lltou
~', tnd01 o t n 11to Ue cn ullaria Bcm pre-
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juizo de antiguidade,
Carlos Alberto Feio Folquc, por ter
sido exonerado da commissllo de ajudante de ordem; do go·
vornador da provincia de Macau c 'I'imor, pelo que jien.
na arma a que pertence com o posto de alferes, cm conformidade com a ultima parto do decreto de 10 de maio
do corrente armo que o promoveu ao referido posto.

7. o -Swclaria

d'estade dos negociosda rrucrra-Djrcc~ão rrcral- VI ReJlilrli~ão

t\na :Magestade El-Rei manda declarar aspirantes a 01'íiciaes, por se acharem comprclrcndidos JUt8 disposiçõc« (las
curtas <1(' lei (lo 17 de novembro de 1H1 1 e fi de ;\1))'i1de
IH4f>, o cabo graduatlo n.? W <la 8.a companhia e Di) de'
matricula
do regimento de infantcria
n." s, Alo rto Pimenta Caetcl Branco; e os soldudos, n. o 1 :flOI) (1(,matricula
o n.? ·W (ln, G.a companhia do regimcnto de' urtilhoria 11." 1,
JQsé Maria do Vnsconccllos e S:í, c n." l(i (la G.a companhin e 1 :::!H7 ele matricula do batalhão de caçador s n,U [l,
Joaquim Guilherme Pereira de Moracs,
8.

0_

Secrclaria d'cslado dos ncrrocios da guma - Direc~ão §cral- 3, a ReparliçãO

EI-Hci mundn d clnrur aspirantes :\ om~
sargento:; o () vencimonto de :300 réis diarios, cm conformidade
.om o disposto
no artigo 37.0 do decreto de n de dezembro de 1851, O~
soldados dos corp08 abaixo mencionados, por haverem coucluido o Cltl'tlO do real eollegio mili Lul' :
~nn Mngestndc

ciacs com a grac1uaç:ào de primeiros

Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha
Luiz Augusto üe Sampaio.
Batalhão de oaçadores n." 7

Alfrcdo Victor Coelho llo Oliv ira.
Egy(lio

Batalhão da on.ça.dores n." {)
Angw'\to de SOUlit1.

Alb\'l,to ,J O:il' Hippolyto.

.JOitO

Regimento de infantoria
Lui ... Chl'ysostolllo ela Silva.

n," 4

Regimento de infantaria n." 13

An onio Gualberto

<ln ]'011. p.ca

AIlÍlIll(\,.
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fi. o -Declarn,-~r. que a licença concedida pela junta militar de saudc, em sessão de 1ti de maio ultimo, ao tenente
de infautcria cm commissào, .Iosé Candido de Sena, foi de
quarenta. <lias.

10.0 - Licenças concedidas por molho de melestia aos officiaes e
empreqades abahn mencionadus:
Em se süo ele G ele janeiro ultimo :
Corpo de estado maior

tapitão, José Antonio Rodrigues Guimarã " cincocnta
<lias pam :-;0 tratar cm nrcs patrios.
l<~mscssào d
Regimento

1f> de junho ultimo:

de cavallaría

n.s 2, hnociros

da Rainha

Alferes, João Rodrigues Rnmndu
urto, se nta dias
para .ontinunr a tratar-se.
Alferes graduado, Francisco de Paula Miranda Diniz,
quarenta dias para ao tratar.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Alferes graduaclo, Frnnci ..eo Manuel Homem Christo,
cincoenta dias para e tratar em ares pntrios.
Bntalhão de caçadores n.· 5

Alferes graduado, .Io é Antonio <Te astro, quarenta
dias para se tratar cm are patrios,
Batalhão de cuçadores n.O 6

Tenente, Miguel Miranda, trinta dias pum

50

tratar.

Regimento de infanterio. n.· 3

Chpitao, Luiz Antonio de •'ala. ar Moscozo, trinta dias
para continuar o seu rrntumento,
l'.lll

sessão de 22 do me mo m z :
15.' Divisão militar

COI'oneI govcruador do l'a t 110 de Angra, João Antonio
Martin, noventa dia par: I' t1'1\ tur cm ares patrio •
Bato.lhiio de ca.Qadorcs n.· 10

Tcnent ,
tratar.

ado

...f•y Jt rrcira,
"T

cincoonta dias para.

80
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Em sessão de 26 do mesmo mez :
Sub-divisão militar do Funohal
Archivista
com graduação
de alferes, Norberto Vieira.
Moniz, quarenta dias para fazer uso dos banhos thermacs
nas Caldas <la Rainha, na sua origem.
Em sessão de 1 de julho ultimo:
Regimento de artilheria n.s 3
Coronel, JOlio AllH'rto (1:1 Bilveira, S ssenta dia. para s
tratar cm ares patrios.
Primeiro tenente,
José Lobo de Vasconcellos,
sessenta
dias para se tratar em ares pntrios.
Primeiro tenente, Antonio August.o Ferreira, se 'senta
dias pum se tratar em ares patrios.
Segundo tenente, Amancio de Alpoim Borges Cabral,
sessenta aias para se tratar cm aros patrios.
Cirurgião ajudante,
El1g\mio Coelho de Campos de A'/.evedo e Menezm;, sessenta dias para banhos do mar e mais
tratamento,
:t começar cm I:) do corrente mez.
Batalhão do caçadores n.· 12
Cirurgião
:0uduni<>, Accacio Borges Pereira
quarenta dias para banhos do mar.

da Silva,

Commissões
Tenente de cavallarin, Alfredo Valentim Rodrigu
senta dias para banho R (lo mar (l mais tratamento,
m çar no 1.0 do corrente mez,

s, sesa. co-

Em sessão de () de julho ultimo,
Secretaria d'estado dos negooíoa dR.guerr
Repartição de contabilidade
Segundo oflicinl, com p;ra(ll1:l!':o (1(>('apitão, José Lncin no (la Maia Xavier
11tH,
cincoontn dia pura SI, Ira-

t:tr em ar\'

putrios,

Corpo do estado maior
Tenente cornn ..l, Antonio
ouueira Bonrp
pn J'a Ilz('r \I o dr h/tIl h()~ t hermn
gui(la 08 de mar quent 'Ii na Foz,

l

m

8 -
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Regimento de artilheria. n.v 1

Joaquim Augusto Teixeira da Rocha,
sessenta dias par~l.se tratar em ares patrios.
Primeiro

tenente,

Regimento de artilheria n.· 2
Primeiro tenente, Antonio C~1'10' da Costa, noventa dias
para continuar notratar-se,

n.O 1, laneeiros de Victor Manuel
Guilh rme Augu to Tenr iiro Ilhnrco, quarenta
(lia pam faz. r u o de banho do mar cm • otubal, a cornc):tI' cm 1 do corr '11t mez,
Regimento de cavallaria
npitão,

Regimento de cavallaria n,O2, lanoeiros da Rainha.
Antonio
branchc.
d( Queiroz, cincocnta dias
para continuar fi tratar.
T nonto, Fran j co esario Yi "'as Ioacho, quarenta
Iajor,

dias para se tratar

III

ar s do campo.

Regimento de euvallaría n,' 3

Coronel, Jeronymo Jo é Correia do Cal' alho, trinta dias
pa,'n, se trat r couveni nt 'JlH nto . fazer uso das aguas
thormue de Cab (' d Vide, lia ua origem, a começar
cm 10
julho ultimo,
Oapit! o, Jorge 'o1'1'('i:\Pinto d Iorae Sarruento, quarenta dins ,'l"n. f:tZt r u o do banhos thermaes das Caldas
da H:.Uuhn, n oiu 'çal' nn 1:) de julho ultimo.

a

Regimento do cavall ria n. o 4

lici. no
th

.. millo Hibns, quarenta
da CaMa da Rai.

llU t

Oliv ira, trinta dias para
na
alrl da
. a, na
julho ultimo.
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Regimento de cavallarfa n.v 6
Alferes, José l\hthells Lapa Val(,l1t(" quarenta (lia' [Iam
fazer UHO de Lanhos do mal' IUt Povoa (le Vnrxiin, u começar em 1H (h, julho ultimo.
Regimento de cavallarda n," 7

Tenente

coronel,

Antonio Correia,
ti num' a tratar-til! c convnk-sccr,
Batalhão

n.s 2 do caçadores

vinte <lias par:l

(,Ol1~

do. Rainha

Tenente, Francisco ....~aYicl' Vaz a urdes
co nta dia' pam ti tratar cm are putrios,

Osorio,

nn-

Batalhão do caçadores n.· 6

Alferes, Albino ERtcv:lo Victoria Percirn, qunrcntn dia
para fazer uso (las agmu; thcnnaes das Culdas da Hnillha,
na sua origem.
Batalhão de caçadores n ," 7
(la Silva, trinta dias pnrH f:\z{ r
uso dos banhos thcrmacs CIIl Vizr-lln, na SU:L orig 'lll, n colIl('çar cru 7 de julho ultimo.

CapitflO, JORó Antonio

Batalhão do caçadorea n.v 8
José 'I'homú: Pires lorruiu de Azevedo, 'IHarcnta <lias para f:1Z 'r uso <ln banhos. ulphuror o.' no "lnbolccimouto a '. Paulo.
'I'cncnte,

Regimento de ínfantcrír, n.:' 1

Capitao, Franci co José
dia para S trutar.

Guedes

Quinhoncs,

quarcuta

Rogimento de infantorin. n.· 3

Alf r R, .Ionquim -Iosú 'I'ri tllo, ,I' onta (lia
tratar -onveni mtcmcntc e con 'alt' t'CI' em an: do

)1: I':
t'alllpo.

Regimento do inflmteria. n.s 7

'Teu nto 'OI'O!l '1, 13 'I'nnrdo
('!pstillo da ~o ta I'illl( ntn!, qllarenta. (lia. }Iam liSO (II' 1>nlllloll thcrllllt('s Ilal:! Caldns da !tainha, na sua origem.
Alfcr' I 1<' rnnnclo Angll to (1 B ,(t(,)\ 'Olll't, c nta
clias pal'll. 'tmtll',
Regimento de infanteria n.· 10

Teu nte,
para. 80 tratal'

'ioITl'ia d:~ Hocha,
'onv ui utCIII 'utu ('m ar) do

hril:!tovào

8('

cuta

'tl1lll'lJ.

aia

Capl'lJão, Alcx: ndro Jo ú do Carvalho,
pnm ~ tr: tur e con nlcscer

sessenta

dias

cm ares pntrios,

Regimento de infanteria

n.· 14

'I'on nto coronel, Antonio Ribeiro ~ ogueira Ferrito, sessenta dias ptU'ft e tratar em are: (lo l':lllll'0'
T

Regimento

de infanteria

11,·

15

Alferes grn<luuuo, José H0.: lino AI" :) Pereira tia Silvn, se enta dia' p,lI'a so trat: r couve iontemcntc c faz 'r u o do banho sulphuro o em Vizclla.
Re{;'imonto do info.nteria n.O 16

1\J ajor, actuulmcllt' j -nento coronel cm iufantcria n. o G,
'a .tnno Jucque Dupont, cincocntn dia' 1,1\I'a 1'0 tratar cm
:11'("
<lo c:\mpo.
1\ neut , Antonio Am; 1'0 Pire Guerra, se .scntn dia
para
tratar \'1l1 ares do c, iupo.
Regimento do info.nteria n.O 17
S'

Altere gl'atlu:Hlo, Jo é Muriu Ganço tlcAltlleidaJunior,
senta dias P rn 1 tratar.
Regimento de infanteria

n," 18
Almeidu da 'o, tn. iabral, sc. «mtu

AI 1'01'( :-i, Jo é I lom III
11ia pnr,\ e tI.. tal' conv ui mt
(lo emupo,

1\1

sntc . convnler ('01' nu a1'I'S

1.. Compo.nhin da o.dministro.çíto militnr

'I' 'l101Í , Domingo J org d Fign iI'< elo, S' 011tl\ Ilia
pnl',\ u o da a!!Uns mincm . <h ':lIdas (hL Rniuha '1\lai
tratatlll' ItO.

1., do

1I1

mo m z:

n.· 7

ti ('nl'vnlho,

C'(lla·
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Em sessão de 14 do mesmo mez:
Regimento de artilheria

n.s 1

Alferes alumno, Raulino de SOUl.aCabral, no Jüa dias
para continuar o seu tratamento em nrcs patrios,
Regimento de infanteria

n.· 12

Capitao, Francisco Lourenço da Rocha, sessontn dias
para uso de banhos do mar e ares do campo, a começar
cm 20 de julho ultimo,
Tcuente, Joaquim de Andrade Pisi rro, seR. enta dia.
pam banhos do mar e mais tratamento, a. começar cm 1
de setembro proximo futuro.
Em se são de 19 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.· 6

Alferes, Eduardo Augusto Ferreira,
continuar a tratar-se.

sessenta dias para

Em sess. o de 20 do mesmo mez ;
Regimento de ínfantertu n.s 9

Capitão, Jono Antunes Leite .Iunior, csscnta dias )Iam
banhos do mar e mais tratamento, a COUlC~àl'110 dia t do
corrente mez.
Tenente, Matheus Antonio de Abreu Cnstello Branco,
cincoenta <lia8 para banhos do mar o mais tratanrento, •
começar C1l1 lH do corrente IlWZ.
Alferes graduado, CUl'lIlirlll Co .lho <ln, Silv: , quarenta
dias pura \180 de banhos do mar, a começar em 20 do corrente moz.
Cirurgião mór, Luiz .JOl'iÓ d. Cunha, trint: dias lHu'a,
uso de banhos do mar, a começar em 1~ de setembro
próximo futuro.
Direoção da

dmíníatraçâo

militar

Primeiro ofliciul com graduaçao d major,
José do Amaral, s s ent t dia pal'.t se tr tal',

l1.°-Licençal!
nado :

'I'heotnnio

registadas concedida. aus olliei.~' aliai o menci~
Estado maior de artilhor!

Oapitão, José

ilvestre de

ndrad

I

dez dias.
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Regimento do artilheria n.s 1

Alferes aluumo, Antonio Augusto Vaz da Silvu, vinte J~a:l.
•\lfcr s alumno, Amav"l Granger, quarenta dias.
Regimento de artdlhería 11. o 2
Alferes alnmno, Adriano Abílio de Sá, sessenta dias.

Alferes alumuo, Jacinto Fialho de Oliveira, vinte e cinco
dia!;.
Regimento de eavallarfa n.· 4

AlfcI' 8 graduado, Eduardo Frederico
'8S nta dias.

chwalbach Luccí,

Regimento de oavallaría n.' 6

Alferes, Joaquim
eincoenta dias.

Augu to Mousinho de Albuquerque,

Batalhão de caçadores n.·

(3

Tenente, Candido Pa os de Oliveira Valença, cento e
cinco (li. .
Alteres, Albino Estevão ictoría Pereira, trinta dias.
Regimento do infantoria n.· 6

Tenente, Joaquim Bailio
que o Castro, sessenta dia'.

erveira e Sousa de Albuquer-

Regimento de infanteria n.s 11

'Z ot"enuo ~, >rglO(e
. I ooui
c
C'tapl uo, J 0:>0
a, t 1'08 mezes.

12.o

Fortllll ronfirm:ula. as lir liras fI'!jblatlas (11111o director !leral da artilheria t· (IS comlllalldallle. (I, l.", 2.a, :l.a (' P diviS()('s militare' . e dirrrter
da mhuini: Irarão militar cnncederam aos
oRidac' e .·U1prt·Uado abahu mencionados:
Regimonto de artilhoria

di Capitao, Eueenio

ugu to

n.· 3

rdoso do Amaral, quinze

a .
Regimento do oavnllaria n.' 4

Alfúro gradu do, Jo '" Augu to
dias.

orj, o Hamo , quinze

Regimento de c vnllaria n,· O

Alfero rmdllado,
oito dia •

nnibal 'I'h

doro de

oes Mourão,

Batalhão n .• 2 de o Qadoros do. Rainha

~..:Alf,re
"4lll.ta dias.

gradu d , l!"'r 11 "0

lUlU

1 Horn

lU

Cbri to,

l!lG
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Regimento de infanteria n.· 5

Tenente, Antonio Francisco, quatro dias.

•

Regimento de infantaria n.v 6

Alferes, Antonio Alberto Tavares
dias.

do Couto, sessenta

Regimento de infanteria n.· 13

Capitão,

Josó

a onçalvos

da Fonseca,

Direcção da administração

Aspirante com graduação
Mcudes, trinta dias.

vinte dias.
militar

de alferes, Antonio Lopes

Antonio Marla de Pontes Pereira de Mello,
Está conforme. =O director geral, D. ilntonio José de

Mello.

EDIÇÃO DO JORNAL-

O EXERCITO

PORTUGUEZ

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
22 DE • ETEMBRO DE 1882

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se

ao exercito

o . cguinte ;

Mini terie 0\1. ncgotill' do rrino-Dirr ~~o geral de admini lratão polilica e civil
3,' Rl'parli~ão
Do 1 LUJJI, por gl'U)U do Deu,
R ,i de Portugal
e dos
Algarves, etc, Fazemos snber a todos 08 nossos subditos,
que as curtes g ira cs docretnmm
. nó' queremos a lei seguint :
Al,tigo 1.0 As pcusõc: de r forma a que tê cm direito as
pra~as de pr -t uns guardas municipa " nos termos da carta d lei de 20 de abril rle 1 7H, silo fixada' pela scguiute
f(~rrna: nn arnu 11e cnvullariu,
primeiros sargentos 4(iO réis
U1urio, ('g'nllllos urgeuto:
00 réis, furrieis 3 O r "is, cabo 3GO rei , c todn: a outra praç.
;~ r ',i ; 11:\ arma
.le infant ria, primeiros sargento ;;tJO réis, cgulldos sarg{'nto 3:!O reis, fnrriei .. :! O réis, .ubos ~ÜO réís, e todas
a outra pr:\)a :!OO r "i ,
Art, 2.° Fica a. im modif 'ada a dispo ição do artigo 3.°
da r ·[,'1'i<1o. carta (1· lei, c r "'0"': da :lo do artigo G,o c mais
Legi 1 ç. o cm eontrnrio.
Mandâmo
port ntu n t ln • nuctoridt d ., :l. quem o
conhecilUpnto 'ex euçno dn r ferida I i pertencer, que a
cumpram e façam cumprir
• ruardar
ti o inteiramente

COnto n'elln e contém.
O pr ir! nte .10 COIl. lho d mini tro , mini. t1'O c se 1'etario d' tudo il\t ri110 d
lH,c,()('io dn gu r1'a, 'o mini. t1'o
o . c :retnrio d'. tndo elo lH o 'io do r i110, n façam im~rll~l1r, puhlicar
'orrer. Dali 110 paço da Ajuda, ao 24
t e ~ulho d: 1 2,==F..L,lU~I. com rubrica. ~ gllurda.=
A~.
[al'ta
FQIII
p, rp.il'a de .Mtllo = 'l'lomúl Ant07uo
ibeu'O }' rreira. -(Lo r do 0110 graud
da nrmalJ

i{!w.

reaee.)

a

o
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2. o - Por carta regia de 11 de agostll ultimo:
Estado maior general
Gran-cruz da ordem militar de S. Bento de Aviz, o general de divisão, eommandante
da 4.a divisão militar e encarregado
interinamente
do commando da 3. a divisão militar, José Maria de Moraes Rego, cm attcnção aos seus
merecimentos
c distinctas
qualidades, e como testemunho
de consideração e apreço pelos relevantes serviços que por
longos annos tem prestado ao paiz na carreira das armas
e no desempenho de importantes commissões que lhe têem
sido confiadas,

3,O-DeCl'etos
lIinislerio dos negocio~ d~ rcino- Dimção geral de adDlini~lraçãopolilic.t e d,il
3.:1 n~parliçáo
Tendo

a carta

12:613 recrutas

de lei de

1:> de junho ultimo fixado cm

o contingente

para as forças do ex reito
da armada no corrente anuo, destinando 12:000 para o
exercito e G13 para a nrmada ;
Sendo certo, porque assim o tem mostrado a invariável
experiencia
de todos 08 unnos, que por conta dos contingentes par:l, o serviço naval sómcnto ao apura elas profissões maritimas um diminutissimo numero de recrutado,
o
que torna indispensnvcl
distribuir
annunlm nte com clcetino áquelle serviço um supprimcnto
tirado dos mancebos
. pprovndos parn o e. ercito ;
g sendo conveniente que este supprim nto c di tribue
e c chame a par do contingonto total, por c ter recouhecido haver gmves iuconvcnioutcs
(~injusti !:lS ('1l1. er O lUllS'
mo supprimcnto
pedido .i:\. depois de chamados os l'pcrntM
l'"l':t () serviço (lo ixcrcito :
Hei por bem, em t'XCCII<;:tO (ln. citada carta do lei o doS
6

de 27 de julho de V35:) e <1<' 22 de fevcr .iro (lo 1 7G, decretar o seguinte:
Artigo 1." Procederconcelhos o fl'egnchias
pal'l4 O bCl'vi~o militar
Ulll llj.lpl'illH'llLo parlL

c-hn :i. distribuição p ,lo di tri to ,
(lo ('ontingcntc
dI' 12:(; I:} r ruttl
t01'l' '8t1'e c naval, c b 1Il
iJll d,e
o serviço !lav.l (lo;}
r crllta tI'

!'ados <l'Il!fllelJe contingente
totnl.
Ad, 2,°
li junta
g< I'ne (los distl'ictol'!, ou 011<10 II,:*,
não est .iam reunida,
as l'l'speeti \'aS 'oJlll1li so IS distrJctao , pI'O , dor. O fi di tl'ilmi<;ao, pelos cone lho,
J1ting(mt s tota s do seU8 distl'ictos,
gundo ti. r parti,
constante da taholIa jnnta sob n,O I, (I 111ncto ucc
)\"0

ao ~
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á distribuição, pelos me, mos concelhos, <los supprimentos
para o serviço naval, que constam da tabelln junta sob o
11,° 2, tomando
por base, em uma c outra distribuição,
a
populnçã» legal verificada pelo censo de 1 "7 , communicanrlo de de logo o resultado d'estas operações ~íscamaras
lnunicipacs (0111 Lisboa (' Porto ÚS respectivas commissões
de rccensr nmento),
Art. a, o J. Ta distriblli~:Co P 'los concr-lhoa elos contingentes totncs e dos supprim -ntos, as juntas gera 8 ou commis(}C districtno
observarão a,' regras seguintes :
La (~nanclo depoi de repartidos o' contiugcntes totac
pIos coucelhos ficarem ]>0)' di. tribuir algnns r cru tas, . el'10 08t('· arljurlieallo'
ao «oneelhos, de (PH' na 1't'JJ:lrti~ao
tical'clll fl';\Cçõ<,s, comcç ndo dr maior pam menor;
2,a Quando depois dI' repartidos pelo concelhos os suplll'imcntos di ..trictm-s, aindn rcstnrcm recruta
para rlistrihuir, un I'H :ln da frac!;õ" <' (la inferior populu ao ele ulgUns concelhos, o;;; 1'1'('1'1111\ro .tnnte se ~ o ndjudic.tdo ao,
Concl'lho ) ao (jlla~ nun coube r cruta alglllll, .endo um
r iruta por cada con .elho P h ordem ,da maior poplllnçao
e tom 11(10,,,(' ('nUlO cqni\'alcllte~ (le eonc('lho:, Il.S fracçoes

qu'

tiverclll

1'C

ultado

<ln. lli, tribui~ao

f 'ita aos concelhos

d P()pula~í1.o snp('rio1',

Art. 4.0 A;; {'amaraS llluni('ipac,

e cOllllni8 OC8 (lc rccen'1>:\111 l'01l111111ni('aç;1O dOi! ('ontingcnI'
lIpjJrim nto. di. frillllido l\O
11 (·olll'cllw.
htl hairro , prot'C't}f'r, 0,
111 (Il'lllora, n 1Iblli"i(lil.os
p(·lati
fI' guczi
1'l' P' ·ti,,~ na )'11 'o <ln UI\ popuhH'lIo. fuzl'lHlo
{jm pdm iro 10....1\1' a IIIJ·ai\ i, do eontin!; II . tot:w, c,
t>
l' Upprlll1 nto para o. rVI)o
,
d P i d', ta contluiuH,
II (O
llay.1.
('O ltill'" 'ntc, total'
oh ('r
I!calllPlllo"
te tota

logo

(PIP rPl'
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3. a Se na sub-divisão pelas freguesias e grupos não ficar repartido todo o contingente do concelho, os recrutas
que restarem serão distribuidos ás freguezins ou grupos
de que tiverem ficado fracções de população, começando
de maior para menor;
4.a Na formação dos grupos attcndcr-so-ha, quanto poso
sivel, á maior proximidade das freguesias agrupadas.
Art. G.O Na sub-divisão dos supprimcntos proceder-seha por meio de sorteio entre as frcguezias e grupos de freguezias, pelas quaes se tenha feito a sub-divisão dos contingentes totacs, lançando-se em uma urna tantas listas,
quantas forem as frcguezias ou grupos, contendo cada liste
o nome de uma freguezia ou grupo, c sendo extrahidas
depois, por um menor de dez annos, tantas listas, quantos forem os recrutas necessarioa pum o total do supprimonto pedido ao concelho,
§ unieo As listas cxtrahidas dosignnrão as frcguezias ou
grupos de freguezias que Mio de constituir o supprimento,
sondo um recruta por cada' fregucaia ou grupo.
Art. 7.o As cam aras municipacs c commissões de recenseamento, até ao dia 26 de setembro próximo futuro,
rcmctterão aos governaclores civis os mappas da sub-divisão, assim dos contingentes totaes como do' supprimcntos,
e juntamente copias das actas das sessões em que a mesma
sub-divisão tiver sido deliberada.
Art. 8.0 Os governadores civis deferirão ao conhecimento
dos conselhos de districto qnnesqucl' reclruuaçõos quc se
apresentarem contra. as sub-divisõce, tanto por parte doS
interessados, como por parte <los administrndorcs
dOHconcelhos no URO ela nttribuição qlH' lhes confere o 1\.0 7. o du
artigo 207,0 elo código administrativo.
Art. 9.0 As rcclnmações aorão uprcscntudas até ao dia 7
de outubro scguiutc, e resolvidas até no dia 1;>elo llwsnJO
mez; considerando-se confirmadn a eub-divisão, contra II
qual se tiver reclamado,' se nenhuma resolução for tOIlll\à:\
dentro d'aquelle p1'aso.
Al't. 10.0 São nnetorisndoe os goycrnadore, civis a 11,,-l\r
prasos breves e rasoavcis pnra se effcctuarem mI opcl'nç~Cs
reguladas por este decreto, quando ollas, por motivos ull'
previstos, deixem.de l'ealilolur-sonos dias c epochlls n'08tl,}
mesmo deertlto designados, ou qlUUldo hnjmn de repd!l"S()
om consequencia ae julgmnento dos tribullll S, cmllpl'll1dO
que nos prasos SUbSl>qucntcssc guardcm intcr\'nllos igull8S
:lOS fixados p:~ra as rospectivas operações, qultl\do cffcdtll\'
das nas epochus ordinarias.
. II
Art. 11.0 Os governadores civis dos districtos dns Ilha
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adjacentes, no caso de urio poderem ser observados os pra80S fixados n'estc decreto pura as differentcs operações por
ello reguladas, são uuctorisndos a. usar, para a fixação dos
prasos convenientes, segundo as distancias c meios de communícaçàc, da faculdade que par." as operações do recrutamento cm gcral lhc« foi concedida pelo artigo 38.0 do decreto de ~~ <le janeiro de 1879.
Art. 12.0 ... O dia 20 de outubro, pelas nove horas da
manhã, procederão as cum aras municipaes e conimissõcs
de recenseamento ao sorteio de todos os mancebos inseriptos nos recenseamentos,
observando-ao n'csta operação as
disposi~õc:; do artigo 27.0 e seguintes do citado decreto de
T

28 de janeiro

de 11;7!J.

Art. 1;).0 Em snguid'L ao sorteio se procederá <Í. formação daH listas dos contingentes 1111ea caria írcguczia ou
grupo de Ji'eglle~ins hou ver tocado na repartiç;lo dos contingcntcs totucs, observando-se :\ este respeito as disposiÇões do artigo :!!J.'l e seguintes (lo citado decreto, assim
como toda a urnis Jpgisla~âo c regulamentos upplicnveis.
Art.

1·1..' Xo cluuuumcnto

elos mancebos

para preenchi-

tnento dos contingentes observar-se-hão )1,L parto applicavel as dÜ;l'osiçõeli do já citado decreto de 28 de' janeiro
de lHíH e (klllais legislaç?lo respectiva, tendo-se em vista
as regras ~('guilltt'S:
1.:\ '1'0(10'; os mnnccbos chamados a preencher os contingcnt(!" totae , <{IH:t' n:~ (l'tali(l:\(l,~
(II! {'l'!'l'ctivos qucr na
(~O supplcntes,
1[\lC forem ';lllg:l!loll aptos P:,tr:: o "l'rvi~~ miltt.'ll' (' (PW pertencerem n. alglllll;L, das p1'ohssoe~ 1lI:H·.ltIllws
lucneioll:l!las
110 arti"o
:;'0 ,b 11'1 ,II' ~:! (le fl'Vl'rcu'o
187(j, 1;('1'''(0:1(1jndi~':Ht'oSexelnsiv:tllwlltc :10i'crviço lIaval c
l,evado,", :i cOllta ,los ('ontingp.lItes tot:1C' (las rC~l','ctivus
Ireglll'zins,
:!.:\ I )'l'lItl'(! 1)' mancehos chümado no }ll'('('ndtilllcnto aos
"OlttilJg~llt!'
os c11' numeros mais haixo s('l'ão !lestinndos
ao '01'\'1(.'0 lIa\":11 pOt' (~ontà. .1:t IJ,t1ot.n (~O sl~ppl'irn?tlto p:~ra.
eSie• cr\'i~o, 'Iw' hom'('r 1(10 di tl'r!Jtudo a sua !1'('gllCZlll.,
e at<.:no 1I11111{'t'O }>l'ct:i Il pur:1- lJl'ecuehcl' \' 1'<\ quota, sendo
',st(\ l'pt'l'lItndo' 1 Ylui,)s conjllnd<'llllcnt.o Ú eOlltn dos C011ttltg't'nt!'" totae dn
\ln fregnczi. .
,.3.n :Se II algum mane 'bo, jlt ,I pois de <ll'stina<}o ao ser'\'IÇO lIantl
foI' illluullllJO o .di t.:unento Olt :L olH'lgação <lo
I:lcrvi~o (lu{ yjrht 10 d· !'e oln~ 'o (los trihnn::ll:s eOlllpetentos~ o t'C~'I'l1tn(lue ele\' prcencher fi falta er:í. o de nutllpro
IUal
hui.·o da r ~p ctiyn fl'c''''u zin, que h, jn (le SCI' chalnado ]10 t('I'iorlllcnt
(t m Ill~ iidta.
Art. 15.0 Aos ndmini trador s de concelho cUUlprc t1e.

ue
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=
elarar nas guias de marcha, alem do que se acha rccommondado nos regulamentos, qunes os mancebos que na
conformidade d'este decreto suo destinados ao serviço naval, quer cm virtude das suas profissões por conta dos
contingentes totaes quer cm virtude dos mais baixos numeros por conta dos supprimeutos.
O presidente do conselho de ministros, ministro c secretario d'estudo aos negócios ela guerra, c os ministros c
sccretarios d'ostndo do, negncios do reino c elos da marinha c ultramar, assim () tenham entendido e façam ex cutaro Paço, em 2:~ do agosto de 18 2.=llgl.
= Antonio
Maria de Fontes Pereira de lIJI'lloTlunnáe .Antonio Ribeiro Ferreira = JOSI: de Mello Gouveia.
N." 1
To.belln. demonstrativa
do numero de recrutas Com que os
distriotos administrativos
do oontinento do roino e ilhas
adjacentes dovem oontribuir para o contingente do exeroito e da armada no anno de 1882, mandado distribuir
pela lei de 15 de junho do mesmo anno
]'°11 1rl~'ão
Jogai

l.h'riel

I J.

j

I :ítt, •

Quota
rIo
,'ontiug uI"

comorm
" \'(·lltlo

--------:I;):!
72f.
do t8iS

Aveiro ...................•............
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Ta~e.l1ada distribuição do supprimento de 300 reorutas mantlmos, por oonta do respeotivo contingente do anno de
1882, a que se refere o decreto d'esta data
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'/086 di' Mello Gouveia.
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Secretaria d'estade dos oegorios da guerra - Ilin'cção geral- P Repartição
Tendo por decreto de 20 elo maio ultimo, expedido pelo
dos negocias da marinha o ultramar,
sido nomeado ajudante de ordens 110 governador geral do estado
da India o tenente do exercito de Portugal
em serviço no
regimento de infanteria do ultramar,
Nuno ~aspar da iivcira e Lorena: hei por bem prumov l-o ao posto de capitão, ficando pertencendo
ao exercito de Portugal sem prejuizo dos oíficiucs mais antigos da sua classe
arma, nos
termos do decreto com força de lei d« 10 de set mbro de
1846. Outrosim sou sorvido ordenar
que esta minha soberana r 'solu)ao ~qtl(' nulla (I de nenhum cffeito se o agl'acíado, por qualquer motivo,
dei rar de servir no ultramar
O tempo marcado na lei.
O presidente ao conselho de ministrns, ministro (' cretario d'ostado dos ncgoeios ela fazenda, encarregado
iut .
rinamente dos (h gu '1'1':1., nsaim o t nha entendido e faça
executar. Puço, cm G de setembro de 18 2. - HEI.
A,,tonio .Alaria de PUJ!f(;B PC}'t ira de Mello,

ministério

Secretaria d'estado 00

IIrguflO:

da gU('ffa-Dim~lo

Tendo o ulf ')'{' de infantei-in,
tos, dcspuchudo (lara o ultrumar

gml-

1. Rrpartiç50

JoitO Pedro
101'1' 'ia I (l!ltermo (la circular do
21 do maio de 1l:W2,chegado á altura competem • para er
promovido ao referido po to 110 exor .ito de Portugal:
hei
por bem det irruinar que srja cousider (lo aW I'
do men
cionado • cercit« ueslk a ,lata uo })1'C800tC uecl'l'to, rI '\'elldo
completaI' no uI t !'amar o h'llI (10 a q IH' {. ohrign,lo.
O pr i1lcnü· <lo ('ol1t!e1ho tle llIinistl'OB mini tro ('
'r
t~rio d'o tlulo dOA lIegoeioR lia fazl'IH] "<'IlI!:II'TI'g71;O illt
rmlulllllÜ<: dOA da g'nel'l'H, a . illl o tenha entendido
faça
ele 'cntar,
)a~(), ClII ij <1(. l't1'lIlhro de' I ~2,
lU" I. An-

tordo .Maria de

}1'Olltt',Ç PC}'I

lIO!:!

i/'l{ ri, lI/dlu.

Smetaria ,I'r tado!lu nrgodo8 da guerr,l- Direcç,110 gml- t .a RepJtIl~•
.T.cnd~ pOl' deel'pto. d • () do ('orr('l1t(' lIIez, I p dido pelo
tcrlO do Il<'goclOS da 1Illll'in)ta
ultr 1111\1' ido nO'
lllcu<lo govel'llador
do Ilistrido
tI Angoeh
II' pro ineia
de J:io~amhiqllc, o l'npitlo do h. tallll o d ,', dor n,o 1,
Alfredo Augu to ~'ern,ira .MIlI'h do: hei por b m pr roo·
vel-o ao po to de major, fi('l\ollo portou 'nllo ao ercito
lllllll

ORDEM DO EXERCITO

.• 13

207

de Portugal,
em prejuízo ao
ffieiaes mais antigos ela sua.
ela
armu, nos t srmos do der!" to com força de lei de
10 d setembro de 1 4ü, e ficando obrigo do a. dar m devido tempo a provas de capacidade qne forem exigidas
para o posto de major. Outro. im ou 01' -ído ordenar que
e til. minha ob rann J' oluç" til no 11 1111. ele nenhum cffeito
o agraciado,
]lor qualquer motivo, deixar do soguir viag m para o eu destino ou de servir no ultramar
o t 'mpo mareado na. lei.
O prc ·iJente do conselho de mini tro ,mini::;tro
secretario d'c. tado dos negocios da fazenda, en ':ll'r<'gado interinamente do (la gIH'IT:l, a ·im o tenha entendido p faça

ecutar. Paço,
Antunio

III

l:~ de . et mbro de I

Nw ia de Foni

li

Per

'1'«

2.

HEI.

=:II

de JJello.

da g ma-Ilir

.h gtral-I.a R parI i li

4. o _ Por de relo d 23 de 9 to ultim :
o

Ar.mn.d in!antcrla
oroncl de infunteria,

t n nte

Antonio

José

infantaria

.into Ignacio
d

rguciro.
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Batalhão de caQadores n.· 8

Alferee, o alf res de infant riu
Eduardo Bandeira de Lima.

cm disponibilidade,

Batalhão de oaçadorea n.· 9

Major, o capitão do batalhão do cacadores
cisco Antonio Pinto da Moi. .
Regimento de infanteria

11.°

7, Fran-

n.· 4

Alferes, o sargento ajudante do batalhão de caçndorcs
n.? 3, Manuel Nun s.
Regimento de in!anteria n.· 10

Tenente, o alferes do regimento de infuuteria n, o 13,
Antonio Maria de Abr u Cnst llo Branco.
Regimento de infanteria n.· 13

Tenente coronel, O major (lo batalhão d
n.? 9, Antonio Luiz du Cunha.

Il

-ndor .

Regimento de infanteria n.· 14

Ajudante, o ulfer s, José T lIcs de Loureiro

1:\1'110. o.

Oommissões

Tenente de infuutcria, o alferes nn I) .rviço na guarda.
municipal de Lisboa, Jo: é Iguncio de Oliveira, continuando
na mesma commi ano,
Castallo de Angra

Tenente coronel de infantcrin, major <la pr,
Antonio Carlos da Rocha Vioiru.

)1\,

o major,

PraQ&.de Monsanto

.Major, major lia praça, o capitão ajudantr (la pl'lt -a de
Elvas, Alexandr
'imõ s d Carvalho Vivnldo,
I

PraQa de Elv s

Capitilo, ajndunt
Maria dai Cruz.

da praça, () t n nte almox rif , Jo ó

PraQa de V tençe,
Governador, o coronel do infuntcriu commnnd uit dR.
sub-divisão milito r da Horta, J o {, Ignacio II OJi Ir••
Quadro dos almoxarif68 d artilhori

Tenente almoxarife, o nlferes nlmo: urifc, .Mnnu 1 Joaquim
onç 1 o .
•
Alferes Imox ritl, () :MllrÜl! em )ll'ltinizo li ntigtudadc, }< ranci co Jo
laria de 'ou a l' uno.
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Por decretos da mesma data:
Reformados,
na conformidade da lei , o coronel de infan.
o. 'Valença, Antonio Maria do
Couto Zagnllo, e o tenente coronel do rczimento de infanteria n. o l~;, Mnnu 1 Botelho Piment I ~~rlllento, pclo ha. rem r cru rido e ter nu sido julgado. incapazes do serviço activo l' la junta militar de saude.

t rin governador da praça.

Por derretes de 2 i do lIlt'smo mer:
B talhão de caçadores n.· 8

avalleiros da ord 'm militar d '. Bento de Aviz, os
capitães, Eue nio 'arloli Vaz Soar 's, e Jo é Joaquim de
ou a limo o.
Commissões

nvalleiro da ord nn militar de H. TI nto de Aviz, o capit o de c, v, llarin njudaute de campo do com mandante
g '1' 1 da guarda muuicipnes, .10. " Franci co de Andrade.

Por derretes de :lO do me:mo mel:
Seoretaria

d'osta.do dos negooios da guorra-Direoção

T n -nt adjunto, o ~lf r
Santo F rr ira.

adjunto,

geral

uilherme Luiz dos

IS."Divisão militar

Exonerado <lo eorum: ndo, o gl n mi de brigada, Jacinto
Augu to amncho, ~~fim (1· . er . nveni nt monte empro". do.
3.' Brigada. de infanteria

de instruoção

e manobra

E on rado do conuunml , o rr nt rnl de brigada, Jorge
ao ido ~orll iro Pinh iro F nrtr do, n fim do 01' couveni nt m IIt ~ ('mpr 'gn lo.
Cornmnndant ,o
'n I' I (1 bri, da, Jacinto Attgu to
am

n.o 4,
nz .

lIo.

r(·O'imuto d cavaHaria
da ilva, 'ou a de Me-
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Capitão

Regimento da oavallaria. no' 7
o tenente do rczimcnto de ca3, José Diogo Raposo Mousinho de Albuqu r-

da

vallaria u. g
que,

1.a companhia,

Batalhão de caçadores no· 8

da 7 a companhia, o tenente do regimento
fanteria n.? 4, João Rodrigues Blanco.
Capitão

Regimento da infanteria no' 4
Alferes, o alferes gradundo
do regimclllo
n.? 12, Luciano Augu to d. lostu.

de infanterin

Regimento do infanteria no' 6
Tenente, o alferes do l'l'gilll(\lltO ti infanterin
nuel Antonio Alves.

11.' n,

Regimento da infanteria no' 13
Capitão da 7.:1.companhia,
o tenente, Antonio
Sousa Machado.

Tenente,

d· in-

o

1-

Julio d

Regimento de infantaria n .. 1S
o alferes, Antonio Antunes U uerr iiro.

Commissô s
do l'egirnl'Jlto ti- cuvullnriu no" (i, Jo é :\lath us
Lapa Vnlente, a fim do ir servir 11a gU:ll'Ila municipal do
Porto.
O 'alferes

Por Ilem'tos da mesma (lata:
R formados, 111\ conformid de da h-i, os enpif
\ntonio
gimento de cnvalluria 11.0 7, Franeisr-o

do batallulO do

'n~adOI'l8

1100

l:>',

)i'e!i('i'l11o

(IS,

'1' -j

(I: Em'

do re• ira,

MI

Santa
Iam, c do I't'I.~illH'nto de infautoria 11.0 li, Antonio
Bernanlo Lopes, li ·10 haver .m requerido o t rem ido julgados iucnpazos do s .rviço activo p .ln junta militar (1 aude-

Por dl'frrtos de f. do rerrente mez :
Seoretaria. d'estado dos n gocíoa da guorra-Diracção
geral
'I' II nte adjunto, o alfer
adjunto, Antonio Julio da
Nobrega Pinto Bizarro.
Alfcl'l's

alumnu,

Arma do a.rtilhoria
o oldado elo batalhl

(I

11.0

2 d

dorc dn Rlliuhu, Joao lW.)('iro Al (' , por Ih
Ca cl o <li posto lIO • rti u 4:1 .... UO • " to II
lei de :?4 do dezembro de 1 63.

.

r nppli-
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Batalhã.o de caçadorea n.· 6

Tenente, o alferes, João Pereira da Silva,
Ba.talhão de caçadores n.· 12

Capitão da G.~ companhia, o tenente, J0<10de Passos
Pereira de Cu ·tro.
Regimento de infanteria n.· 2

Tenente coron '1, o major, Jeronymo
Cabral e Albuquerque.

Osorio de Castro

Regimonto de infanteria. n.· 3

Tencnt , o alfer ' do r gimcnto d
Ad lino andido Fé rr ira Bl', clamy.

infantaria n.? 15,

Regimento do infanteria. n.· O

Coronel, o ten mt

coronel, Joaquim da Cunha Pinto.

R gimento do infantoria. n.· 9

npitão da f). a companliía, O tenente, liraucisco Augu to Iartin dp nrvr lho.
Alferes, o alfere: gn\lluauo ao regimento d infanteria
n.O 14, Rodrigo T ·i. ira AI", Martins.
Regim nto de infanteria

n.· 13

Alf 'r ,() arg nto ajud ut do regim nto de infanteria 11.· 5, J o. o I ibeiro dn I o ha.
n.? 14,
Commissões

Por df'rrelo

de i a do m mo mez:

D.· 3

Ba.ta.lh o de oa.Qa.dore8

Capi
eommi
Oont .

da o.·
mp hia, o t n nte d infanteria em
o a gu rdn muni i ai
Li boa, Antonio ALves
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Regimento de infantcria. n.· 4
Cirurgião mór, o cirurgião njudante do bntalhão
çadores 11.° 1, Luiz de Azevedo Mcllo c Castro.

de ca-

Regimento de infanteria n.' 6
Tenente, o tenente de infantcria cm connnissão na guarda
municipal do Porto, Joaquim Guilherme Gomes do' Santos, pelo haver pedido.
Regimento

de infanteria

Para gosar as vantagens
artigo 1.0 da carta de lei d
mos do § 2.0 do artigo 1:~.°
de 1875, o capitão, Feliciano

n.· 1~

estabelecidas pelo ~ unico do
18 de maio ele 18ü:\ nos terela carta de ki de 1;) cl ubril
Augusto Duarte (1<- Mirandn,

por ter completado dez annos ele serviço effectivo no refcrido posto.
Regimento de infantcria. n.' 16
Cirurgião
mór, o cirurgião ajudante do hatnlhão n." ::!
d caçadores da Rainha, Francisco ::\faria d
nrvnlho.
Inaotividade tomporarlu
O capitão de cnvallarin cm disponibilidude,
Àntonio Eugenio d }Iendon~a, por ter sido julgado incapnz do ~('I'viço, temporariamente,
pela j unta militar d . saude.

Por decretos de i t do mesmo mel:
Regimento de infn.nterio. n.' 17
Cavnlleiros
dn ordem militar de ~. Bento !ln A viz,
l'apiti\el'l, Fcnumdo Augusto da ~ilva c Almcidn, (' Innu
.Tcl'onymo Pereira •'in('tl.

(I

I

CommiBSÔCS
Jnvallcil'o dn ord m militar dtO S. B uto d(' A viz, o
major d infnnteria
em prejuizo dtO untiguidude, ('IU commissão na !U'OViIlCilt de l\loçmnhiq\l',
('urlo
1\1:u;a do
S nto •

Per drrrtto

de 19 do meslllo DIU:

Arma de artilhcria
Alfcrel! nlllluno, o 8oldlulo do )'('giml'nto d illflllt riA
11.° 3, Luciano Antunio Pcroirn dn ii a, por lhl
r ap'
plicavcl o disposto no urtigo 4:\." do d l'1' to com forç ele
1 i de 24 de dczt'llIbro (Ic I 6:3.
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Regimento de artilheria n.· 2
~)ara gosar <\8 vantagen
estabelecidas
pelo § unico do
artigo 1.o da carta de lei de 1 de maio de 1865, nos termos do § ~.o <10 artigo 13.0 da Cal' tu. d 1 i de 13 de abril
de 1875, o capitão, Manuel Maria Loureiro Banazol, por
ter completado
dez annos rl erviço cID ctivo no referido
posto.
Regimento de infanteria n.O 14
Cirurgião mór, o cirurgião ajudante, José Victorino de
Sousa e Albuquerque.
__
Í>. o -

Secretaria d'e tado

dOI

Portarias

negado da gaem - Direcção gcral- 1.a Repartição

)[ll1da 'na. )[ag stadc EI-H.ci, pela sccretnria d'estado
aos nego io da gu rra, que o g neral de brigada, Jorge
Jandido "ordeiro Pinheiro Furtado,
pas e a. in peccionar
os corpo
(1, (·a'.':\llo1'(
iufuntcria qn I'lUcc('ssivmnentc
lh forem indicado.
Paço, cm :10 de' ngo to d 1 H"Z.= Antonio Maria de Fonic Pereira de

suu«

Secretaria d' lado do. n godo (Ia guma - Direc~ão geral- 1.' ncparlit~o
..Ianda Sun Mnec tad EI-Hd, pela . ccrenu-ia d'estado
nezocio (!:L "11 -rra, 'III -onformidadc com a disposição
(10 artig
:H.o da curta (I lei d ' ~ <10 julho de 1 07, reconduzir no logar de iccrotario da dir .ccão (lo monte pio
offi iul, no unno (' onomico de t ~-1 :l, o segulldo offi,i I tia dir 'cço o (la: dmini tl'açi'(o militar, Antonio Gregorio F rn'ira,
PIl , mil :H d ngo to (1 1 (~.
lntollio 11fal'Ía de
Punf 8 p/', h'a de ,).11 /lu.

ao

o

G,o -J.or

d I rminarão

Ile' •

lia age.lad.' [I-II i:

Re8'lm nto d. oCLvollarfa n.· 1, lanoeiros de Viotor .anuel
cJnpiti o dn ....a ompnnhi , o ' },it: () <lo regimento cIo cuv lIaria 11.° ,JOIO
f ri I r'ir .
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Regimento de ca.va.l1aria.n.· 3

Tenente, o tenente do regimento de cavnllaria n. ° 1, lanceiros de Victor Manuel, Benedicto Candido de Sousa Araujo.
Cirurgião mór, o cirurgião mór do regimento de infanteria D.O 4, Luiz de Azevedo M llo c Castro.
Regimcnto de ca.va.llaria n.· 4

Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
cavallaria n." (i, Manuel Ignacio da Roeha, Teixeira.
Regimento de cavallaria n.· 15

Alferes graduado, o alfer s graduado do regimento de
cavallaria n.? 2, lanceiro da Rainha, Antonio da Luz ilva
Monteiro.
Regimento de oavallaria n.· 6

Veterinario de 2. li classe, o v tcrinnrio de 2. a classe do
exercito, José J onquim V nanei () Ferreira.
Regimento de oavallaria n.· 8

Capitão da 4.:1companhia, o t':tpit:\o (lo r gimcnto de cavallaria n. o 1, lancciros de Victor Manuel, Manuel Augusto
d Novaes S qu ira.
Arma de infanteria
Tenente coronel, o tenente corou ,) do regimento de iufanteria n.? 8, Vicente
lnriu Pires da Gama.
Batalhão de caçadores n.· 1

Capitão da 8.' companhia, o capitão do batalhão de c •
çadores n.? 8, José .loaquim de Sousa Mimoso.
Batalhão n.· 2 de onçudor 8 da Rainha
Oirur ri: O ajudante, o cirul'gi: () 10tlllantt' do batalhl o de
caçadores n. ° f>, Olympio .J ulio P iss 011,.
Batalhão de caçador

s n.· ts

Alfere graduado, o alfer '. gr.uluudo do bntalhí o n." 2
de caçadores da Rninh:l, }i,( uurdo '('8)' Ingl('z (1(· toura.
Cirurgião ajudante) o cil'ul'gião njllrluutu do rr giruento de
iufant -rin n.? 1, Adriano }1,milio d • ou II. II.vulh iro.
Batalhão

de oaQadores n.· 6

Alfor gradil! do, o alf,'r gl'lldundo do b t l!t () d caçadores n. () f>, Antonio I n cio :M rqu
da Co t
Batalh

AI~ re ,

O ulfere
co !>au}o GUCdp8 d'

o de oaQadores n.· 10

(lo rcgiuH'nto do imant ri
Mcnczo .

n.O 4,

as-
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Batalhão de caçadores n.· 12
Alferes graduado,
o alfere graduado do batalhão n.? 2
de. caçador s da Rainha, Manuel Auzusto
Teixeira Juo
moro
Regimento de infantaria n.· 1
:Major, o major de infant 'ria, José Joaquim Xavier de
Sousa Guimaràe .
Regimento de infanteria n.· 2

. 1:001", o major do r' imcnto de infantcria n. ° 7, ilverIO Josê Henriques de Gambon.
Capitão (1. ;1. COlllp nhiu, u cnpitão do r gimento de
Infant 'ria, 11.° '-, Luiz Antonio ~', luxar Mo .co '0.
Regimento de infanteria n.· 4apitão da La companhia,
O capif O (lo regimento de
infantcri.
n.? ti, .,. rei
II ríqu
Ach num.
Teu 'ui I f) ten nte do b, Ü Ihao de caçadores n. o ,J osé
Vieir ela. 'ilva.
Cirul'gi,1O mór, o 'irur i. o mór do regimento de infant ria 11.° 14, Joaquim .Jo " Pimenta '1' llo,

fi

Regimento da infantaria n. o IS
T II mte coronel, o tt n sute coronel do regimento
nt ri n, o 2, Franci co d Azev do outinho,
Regimento de infantori

de in-

n.· 6

da 7. 'OIllP; uliin, o ·apit· o do rogiinento de
infant ri I 1.° ,Jo '. Iarin Ribeiro de Almeida, por motivo di ciplin r.
apitão da 5.& . mp nhir I o 'lpÍUl do regimento ele
inf nt ri n,? 1 , :\1 nu 1 d (to
( . e .

n.O 17, Jo. é
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Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
infanteria 11.° 18, Antonio Lucio dos Santos.
Regimento de infanteria n.· 9

Alferes, o alferes do regimento de infunterin n. ° 4:, Luciano Augusto da Costa.
Regimento de infanteria. n." 10

Tenente, o tenente do regimento de infant ria n.? 14,
Joaquim Filippo de Arm~jo Sequeira.
Alfere«, o alferes do regimento de infantcrin n.? 1 ,Bernardino Rodrigues Per ira Junior.
Regimento de infanteria. n.· 11

Tenente, o tenente do r gimeuto de infautcria n.? 10,
Augusto Duarte Leão.
Regimento de infanteria. n.· 14

Uapitão da 7. companhia, o capitão do rcgim nto li. mfanteria n, ° 9, Mnnuel Maria Brito Fornandes.
Tenente, o tenente do I' gimcnto de infunteria n.? 11,
Antonio Alves da Silva.
Alferes, o alfcr s do r gimento aI' infuntcrin 11.0 U, nodrigo Teixeirn Alves Martins.
Cirurgião njudunto, o cirurgião ajudante do butulh! o de
caçadores n. o 11, Ago tinho Antonio ao Matos L ·it:to.
Regimento de infanteria. n.'

10

Alferes, o alferc do rezimeuto de iufantorin n.? 13, João
P dro Cosar Gome.
Regimento de infanteria. n.· 18

Alferes, o ulfcrei 110 t'I'ginll'nto
Guilherme Augu to I'ir« Virleiru,

d

infant

ria

7.°_ St.creLuia d't tad~ JM n~gorios d. guerra - Direcçb gtral-t.
Declarn-se que no dia ~!l de
tou n'esta secretaria <1\•. tudo o

II. o

a

10,

Il.,.rti~

O

to ultimo
nl)r
unte tle infl1ut 'ria
lU
prejuizo de antignitllulp,
Antouio
i '01, Il Habho .JUDior,
por tor }ll'clido a I' ·Olll'l'a<:110 lIa ('olllllli 10 tI njuJantt'
de ordens do govcl'lIlulol' gp)'1l1 da proviu ill tle ' ,bo V'rde, pelo que bca 11:\ :\l'lllll 11 (1111' pCl'tl nCI' com o p to ii
nlfer 's, t'm conforlllilla\\{, ('0111 a ultima parto 110 tI creto
d 21
d ZUlll~ro 110 1I11110 pro.·imo pa ado qu () 1'1'0moveu ao referido pu to.

ae

11"0

t Ut
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•o _

cmlaria d'e la~n do nego i da guma - Dire ~ão grral- P Reparli~ão

Devendo realisar-se
no <lia. 25 do corrente mez, pelas
onze horas aO. mnnhl , na i<rrcjn da. •'nnta S{, Pntriarchal,
offíeio
ornçõc fúnebres por alma de Sua ..Ingcstado Impcrial o 'cuhor Duque de Bragança, de gloriosissimc c
saudosa memoria:
Sua Mllge, fade EI-Rei ussim o manda
fazer saber a todos o,' officiae gencraes residentes n'csta
côrte, commandantc
dos corpo da guarnição da capital
c do batalhãcs nncionnes, c ofticiuo e mpr 'gados das rcpartiçõo
dep ndentes d'cst \ mini iterio, para que coucorram • o referido templo li. hora indicada.

D. o - 'emluia d'e lado d ~ Drgo io da guma - Dirc{~ão gml- V' Reptrli~:i~
!la

.10.'e tade El-Rei manda d cl rar a pirante

ti ofíicompr II -ndidos na di, pOt>iÇÕCil das
carta
de H (lo 17 de 1l0VI'IIIhro de 1 41
f) dr- abril de
1 4~), o soldado
rv nto n." () d. 7. a bnterin e 1:H88 dI'
matri 'uh (lo r 'giJut'nto de nrtilheri
11, o :~, Arthur
)lnria
da • ilvn HUlllo i . o olllndo 11.° 4
::?" comp:mhia e
1 :r)r)' dI' matricula (lo bntnlh: I) n. o ~ d· l'Dç:Hlores dn.

cinco por, (' nehurem

un

I ninha,

lU.

U -

Pt' Iro Lo}>

da Cunha P \

melaria d', lado do! Degocio~ da gd rra-Rtparli~ão

de cOIII~bilidade
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Os que dependem da approvaçao do ministro da gu rra, ou do con iclho de ministros, acompauhados
de informaçuo por escripto do director respec ivo, na qual se
declare o valor certo ou provável de ':ula contrato;
se
foram cumpridas
as tliliposiçõ('i'\ (los artigos 7:3,0 a 77,0
do regulamento
lh contabilidudc publica; c tiualiueute qual
:t sua opiúiâo sobre :~ convcnicucin
de serem upprovàdo s.
A npprovação
dos contrntos de valor superior ~\ réis
500,~OOü scrá. sem demora counnunicadu
á direcção competente, para os devidos offcitos,
B, o Os contratos Ipte r('Rpcital'l'lIl :t arr 'mataçocs
de
obras de fortiti('nçocs (' de (JlJ;lc~qllCr cIliticios militares
serão ixpcdidos pela dir\'cçào geral da eugeuh ria, com
as necessurius intill'Iuaçõcs, :i. direcçào gemi d'esta secretaria d'cstado (4,a reparti ~ao , a qual, depois de obtida ao
approvaçào d08 lUC unos contratos,
OR envi rã
:1. reparti.
çâo de coutabilidadc
para o tin convcuieut
.

LL. o _

f)irtl'~io da admini lratão lRilílar - I, a Rtplrh~áo

Pestes e 'felldm"lIlos rum 11116lif'.nUl os oRidaes abaixo IIH'ndoua·
dos, a flurm ultimamente se qllalili('aram II reltlrm li qu Ibe. ba·
liam siclo fonferidas
'l'6uen1l.' coronel colll o soldo tlu 4 15000 r ',i mens t ,o
major de l'ngcnhcria CIII inactivida.de ü'Jllporaria, 1, r.lllei co
Antonio da RilvlL MOllrl o, ref()rlllado }lel. 0l'11 III tio . rcito n.O 7 II 1H d junho ultimo.
General de di i 10 l'OIll o soldo de 120 000 r ',i m
l,
o general Ile br'igadn, Luiz Hufino 'hnv , reformado p 1
ordem do ex r('ito n.O \) d 10 <le julho ultimo.
Major com o soldo (I 45,~()OOréi. 1IIl'1l /li' ,o I pitl
do
regimento de intimteria 11.° 1:3, Julio (10 ar d M 110, r for·
mado p ,la me Ula ordem.
G lIeral de hrigada com o oldo ti j õ~
eae , o corom,l d infant ril1 et)mmnndnnt
da
militar da Horta,
Joaquim Tholll
Bl'Ilm.,
r formado
pela ordem 110 I ereito lI.o 11 d 1 dI' ago to ultimo.
Major com o oldo de 4fl 000 l"~ mfln
,o api o de
infanteria, C 1'10 A ugu to (10 tinho, r form d pela lO •
ma ord m.
Major com o soldo de [)600<) I'óis mell a
regImento dI intimt ri n." 12, Jo o Thomá
imundo p la 10 sma ()rel m.
Ma.jor com O soldo de 456000 r i m n
pi do
, O
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batalhão de caçadora n.? ,Joio Antonio Cardoso, reformado pela me ma ordem.
Major COIll () soldo de 4[) 000 réi mcnsaes, o capitão
do regimento de infaut ri li. 17, J o é Rodrigues Alcebia, reformado pela me sm ord m.
Ci~urgiâo de brigada com graduação de major e o soldo
de 4:.> 000 réi III 'nSIl.C, o cirurgião mór cm inactividade
temperaria, l\J nuel Per ir de Mira Franco, reformado
pela me ma 0I'({\'1ll.
12.0-Declarac <IIH' o ai fero ' do regimento de infantería
n." Ir" Frauci co Gonçalve Velhinho, se apresentou para
serviço no di :3) de a ri) to ultimo, de i tindo do resto da
licença registada que lhe foi concedida pela ordem do exercito n. o 11 do corrente anilo.
13.°- LieflnÇls concedida por motiTo de mele tia 10. omriaes e empregadas abai o mendonldll :
Em

c 'ao de 13 de julho ultimo:
Regimento de oavalla.rla n.· 6

Alfi r , ypriano Augu O Rodrigues, trinta dias para
faz r II o interno da agua ale. lino-gazo a de Vidago, na
Sua origem, a com ÇAl' CID Ir) d ago to ultimo.

o d

do m mo mea:

Regimento de artilheria. n.· 2

apit
para

L .z (1 Iello Band ira
tratar m ar pntri .
(l,

oelho, se enta dia

i ir

1

Jo é

quarenta dias
oatinho, ses-

Paula Miranda Dinís, cinmaie tratamento.
108
Silva Lobo
do campo.
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Regimento de oavallaria n.· 4

ao

Alferes graduado, José Candido
Andrade Junior, qu, renta dias para se tratar,
Alferes graduado, Alfredo Augusto Ju .ome do Castro,
trinta dias para se tratar em are' patrios.
Alferes graduado, João da. Costa, quarenta aia pnm se
tratar.
Regimento de oavallaría n.·

I)

Alferes graduado, José Lcvy da :-iilvn,Suturnino, quarenta <lias para UHO de banhos do mar.
Batalhão n.· 2 de caçadores

da Rainha

Capitão, Adolpho {arques da Paixão, scsscntu dia. para
se tratar.
Alferes grn.du:ul0, Domiugo» Eugenio (la • 'il,,:\ Cm «lo,
quarenta dias para se tratar cm ares pntrios,
Batalhão da oaçadores n.· 8

Tenente, Albino Evaristo do Vallc Souto, quarenta di.
para se tratar.
T ncnto P xlro Augusto ela França, cincocut: (1in parn
se tratar em ares do campo.
Alfer s gradu.vlo, Augusto • ezinnndo Ohil':I, trinta dia
para se tratar.
Regimento de infanteria

n,· 1

Capitão, Manuel Pedro Coutinho, sessenta (lia para
de banhos sulplmrosor no stabcl cimcuto n S. 1', ulo,
tratamento.

(o

11
l1l

I

i

Regimento de infantaria n.· 7

TCIll'nte, Lili;" Antonio ,1,
se tratar

cm ure

1.1'1110"

cincoentu

din

pnr

din

}llu'a

pntrios.

Regimento de ínfanter ía n." 13

:\Il jor, Alhino Cnndido de A lmeidu,
continuar n tr tar-

e a

IIt

(,I.

Regimento de infantaria n.· 16

graduo do, Mnllu I Valentiuiuno (~OIT 'in d
nt di pum 'tl'lItlll' III r pntri .

ii-

o

Em

c i'io de 21 do me
Batalhão

T nente, Alhllnó
dias para

1110

111 ')'.:

de oILQadores n.· 4

irog d(·. 'OUSA )111 )(10
tr tar conveni I1t III 11ft' III nr patrio.
QIl

lh~
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Em

c "o de :!4 (lo me mo

lUCZ:

, 1'\

~d

hm
Edu rd
th 1'111

111

m

Jll

nlh

H xo,

z:
trintr di
inha.

para u o
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Em sesaão de 28 do mesmo mez :
Batalhão de oaQa.dores n.· 10

Cirurgião ajudante, Jo 'Ó <lo Azevedo Ca tello Branco,
querenta
e cinco dias para. uso das aguas de Vídag», na
sua origem.
Regimento de infanteria n.s 6
(' cinco (lias pam li o dos
thermaes nas calda
Vizolln, ua na origem, e

)'lajor, José Miguel, quarenta
banhos

cm

mais tratamento, a começar cm 1 do corrente ll1OZ.
'I'enente, Eduardo Narciso, ses icnta dias para continuar
~t tratar-se o convalescer em aros patrios.
Alferes, Joaquim Pereira Lusitano, trinta (lias "tU'a fazer uso da;; agllas alcalino-gazo. as da' P(·<1ra Sulgad
,
na sua origem, It com('~~arcm 1 de ago. to ultimo.
Alferes, .J ulio Cc~al' Pimentel P('l'digão, trinta rlin p. 1'3.
banhos elo mal' ln H.• loão da Fo», lt comecar
111 iH do
julho ultimo.
Em scssao de i3 II . agosto ultimo :
Secretaria d'ostado dos negooíos da guerrn.-DirocQão garal
Coronel de nrtilherin,
('lH'fe (la :t a reparti '0, \lItouio
Luiz de Brito J>lln ira Coutinhn, quarenta r- cinco (lia. para
se tratar em ares (lo ('ampo,
Hegimento

Alferes
cincocnta

ulnmno,
dia

pal'a I'IC trntnr

Alf('!'pl! nlumno,
dias

}l1H'a, II

Alfi'rps
(lias para

Alfe!'p
.Iias pa!'a

de artflhoría n,' 1

Edll:ll'<lo AnO'Il to

trntnr

!,'rall('i.
em 111'1'

(1(, • 'ou :L

Snnucuto,

('III nres do (':lIl1po.
('O

Atum to

!{aTlIOH,

nt

pah'in.

Rogimento do rtilhoriu. n." 2
allllllllo
dr' ~r)11 'I I,'igll ir( cio,
se tratar ('III :tl'(' I'ah'io.
alllll\110,
SI'

.10,<"

'OI'I'Pi:l

tl

:'I11'lIdoll'

tratar.

Alf('I'(':; alnlllllo, El'Ilê lo (;0111(' da. 'ih a,
dias pal'a 11 () (te !Jnnho
ulphlll'o ()' 111\!! (',dd
nha e mni tratam ·nto.

cillt'o

IltLl

da p, i-

par

in·
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N.· ]3

Brigada de a.rtilheria de montanha
Primeiro
tcnent ' .• \lfrC'do Urbano. Ionteiro
cincocutn (lias para
trntar.

de Castro,

Regimento de eavallaria n.s 2, laneeiros da Rainha
'Tenente, Luiz Antonio Bcnevides (lo • ousa, lJ1mrentu
dias pum se tratar e II ; r
(lo c lIl}lO.

Alfere:

"T

dia" pum.'

Alter
p ra

II11ud o , 11. taui luu

lcobin , Silva, cincoontn

. tratar.

gradu \ o .• 10 ~ Eu,r nio <la •'i)yu,
I' om , l'l'.' (lo caJllpo.

('

senrn

dias

trato

Regimento de cavallarta n.· 3

"tpiho,
.J osé Lucio .Ah-.II'
dI" Fria,
quurcntu dias
p. ra U o 110' 1al1110 ulphuros
(la Calda dn Rainha, n
(,Ol1ll'~'UI'
I 111 :! d
. rrentr ln z,
Ali' ri ~mduad1). D. ,lo ,'. .Iorge 11" 1 '110, quarenta
dia par f.IZ('I' 11 do b u110
nlphuro o <lo estnbolecim nto a S. 1'. ulo,
começar
111 II d ' agn to ultimo.
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de Cabeço

de Vide,

DO EXERCITO

na sua origem,

N." 1:3

a começar

cm [) de

agosto ultimo.
Regimento do on.vallario. n.· 7

Joaquim da Costa Ramos, cincoenta dias para
continuar n. tratar-se c convalescer cm ar 'S pátrios.
Capitão,

Alferes,

Eduardc

Arma de infanteria
Bundeira (1(, Lima, l;('I'Hcnta <lias para

se tratar.
Batalhão n.v 2 de caçadores da Rainha
Alferes graduado, .J crol1ylllo Cnrnciolo Ccrn-ia, quarenta
dias para banhos <lo mar.
Alferes grudundo, João Vieira 'I'uvarcs, quarenta dias

para se tratar.
<';irtlr~ião mór, Francisco Lopes da Cunha Pesson, . (',,senta dins pam se tratar em nres patrios.
Batalhão

de caçadores

n. o 7

Frnneisco de Paula Osório ~:tl'aiva,
dias p:tm se tratar em tlJ'CS pntrios.
Alferes,

Batalhão

e enta

de caçadores n.· 8

'I'cuente, !·:dw\I'(lo Primo da Cunh« •'arg('<1(\~, cinco mta
dias para se tratar '111 nrcs (lo e:\I11po.
Batalhão

de caçadores

n.· {)

::\fajor, Antonio

Luiz dn Cunlin, es '('nta (lia }Iam
trntar C convalescer orn :\}'('S pntrios.
Alferes, 'I'hcophilo Lenl <k Faria, trintn, <lia pal'a u o
de banho do 111:11' ('1lJ :-5•• Joao (la Voz, n ('0111 '~:ll' em 1
do corrente 111":1..
Alferes, !,'nllll'i co ~THl'fJnl' PÚl'('im de Lemo , ({ltnnllln
din pam e tratar
Alfcr '. gl'luluaJo,

o conval ' e

'I' l'!ll

are!! !latrio .

1<:<ln:ll'lloAugusto I'a(' (i, illa!l Boa "
sessenta dia. para, e tI'at:u' ('ollnmi 'ut 'ln 'Iltl' () Oll\'. 1 .
Ccr cm arcs I'a tl'ios.

1·

Rogimento do infn.nteri n." 1
~'I'IIIH'i
co Taria. illlõ(\s d" 1arvnlho, l'ilH'(l('llt
,
para
tratm' ,'111 :Irc· do campo.

Alft)'("

l 11\

Regimento de infantcl'in. n.· 4
Eng('llio (la U ama Lunn., qu 1'( Ilta. dias
de hanho 1'111 :-letnunl, fi. com ç. r m 21 do c 1'.

CapiÍl 0, J o,'
pum

li )

rent· lUOZ.
Alr. re , Frauci co

avier Azedo, q \ I'cntn di

para e
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tratar convenientemente c fazer uso (la' aguas de Cabeço
de Vide, na sua origem, a começar em ;) do corrente mcz.
Regimento de infa.nteria. n,·
Capitão, Joaquim Guilhcnn.
dn Costa, sessenta diLUIpara
uso de Lanho' do mur (' mais tratamento.
õ

Alferes, Ernesto ~l:trja de Oli vcira Queiroz, sessenta
c tratar em II1'CS de cAmpo,
Alferes ~radt1:t<lo, Francisco .:\IaI1\H'l Valente, cincoentn
dias )lara l' tratar em ares l'atrio ,
dia. para

Regimento de infanteria n," 7

Alferes, Jor quim 'I'ei: .eirn de Ai'
llal':t 'o tratar

lê

m ar

'S

patrio

se senta dias

C21',

,

Regimento de infa.nteria n.· 10

C:1}>i!ào, Luiz Pinto de • Io quita Carvalho,
para

contiuuar

Tcnent

1

IL

trntur-se

trinta (lias

e convalescer.

Regimento de infanteria n,o 10
.To: (I 'I'eixcirn Doria, (lunn:utl\ (lia' para

lin-

Ilho do mar.
Regimento de infanterfa. n,· 18

'I'encntc n.juc1antc, Antonio de _J[ngnlh;(('::; Fousecu, trinta
dia para continuar :\ tratarC convale cer.
Alfcre hl'}'(l,luado, Antonio I...m'io do Santos, ses cntn
dia

para continuar

mar

(')11

~ ••

a trau

1'-

e

0

faz r

11

o tI(, bauhos do

J(:\o dn Foz,
Praça do Peniohe

lc JOJ', João Antonio

I' rl'irn,

e c ltn dia

p.

l'fl '(

tr.l·

tur.
2.' Companhia da a.dministr. çíio militar

'1' 11'Iil ,.Joaquim
chol"ro, qunl' uta din'

,l"n iro Aleu 'OV:1. d
:olum Cllip. ra continuar o cu Iml:UIl0nto.

Commis õe

Alfcl'C ,lo cavn.llnria
lU pr ~llir.o de nntiguÍ(l:HIC', .Antonio Bernardo fi li r itn ,
enla <li.
para s tratar
cm rc I)' trios.
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Em sessão de [) do mesmo

N.· 13

1l\CZ:

Batalhão de caçadores n.· 7

Antonio AllgUl:!tO Pereira de Azevedo, scsseuta
dias para UHO<ln banhos do mar em Ancora ~ tratamento
Mnjor,

hydro-alcalino,
fi começar
em li (lo corrente mez.
Capitão, Manuel A utonio Pereira Hchocho, quarenta dia
para uso do banhos (10 mar em Ancora, a eomeçar em 1 do

corrente mez.
Tenente, Luiz Antonio de Macedo 080rio,
para convalescer cm : res putrios.

sesscntn dia

rrcnentt>,hitlort)
de 1Hgalh:ws Mm-que: da CO>ita, ciueoenta dias para aSo Ila~ :tgnn: hienrbonuto-codicas
cm Vidago, e mais tratamento,
a começar em 1:> de agosto ultimo.
'l'cncnte,
Francisco X avier P<'l'pil'n de Magalhl\c"
quarenta dias para uso das ngu:ts nlenlino-guzosu
cm Vidago, (' mais tratamento,
n começar ('TU 1:) (h' ngoRto ultimo.
Alfpres, Artltur August« dn ~ilva, trinta dias para \I ()
de banhos do mnr cm Ancora, n começar cm 1f> elo corrente mcz.

1.1."_ Licenças 1'('!listatlas

CUIICCllit!:ls

:l'IS

uOiriaes ahai u menriena-

dos:

Regimento de artilhoria n.· 1
Primeiro ti-ne 111', .lonquim
1I"l1stO 'I'eixeira do. Roch ,
sessenta <lias.
Alfere» ulumno. Joào 'l'lw ipliilo da Costa Goe , qual'('nl:~ ai:l~.
Alf('rc' allllllllo, .i lalllll'1 (k ('ampos FNI'I'im Lima, h'int

(lias.
Altel'l's alllnlLw, l\lItollio

]1\'I'I"('i1'll, h'int

Bpl'Jl:\J'(lo

Regimonto do artilhcri{\, n." 2.
AIC('rei:! altulIllo, .Ta ·illto Fialho dI' ()iiv il'n, Irini
Rogimento do artilharia

Pl'inwil'O trlll'ut',
AI('I·rt'

·

1
(Ia

.

,

Rogimento do cllvl.lllarilLn.· 4
da Co III ~()n ':\ Pint.o

L('Ollolrlo

11m

mez.

Ba to, h'intt

do cavnllll.r1n n.O 8

Alferes gmdundo, .To 6 'raym'
}'Ol" se scnhL dia .
AlI' !"(lS graduauo,
(luar uta tlia •

(lin.

n,· 3

.Io'r: Lol!o (\(' VaI'! '011<'1'110,

Regimonto

Ili I .

.JO:l(Flim

di' _tom _, prorognç o

Augu to (k Oliveira Leitão,

2il7

ORDE~I DO E."ERCITO ~ .• 13
Batalhão de caçadores n.· 1
Ten nt , Joaquim Galdino Gome, quarenta

dias,

Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha
Alfcr s gradu. do, Domingos Eugenio da 'ilva Canedo,
trinta dias.
Batalhão de o çadores n.· O
Tenont , Albino E ari to do Vali
ou o, e' enta dias.
Alfer ,Albano
I I .ndc
da. Fouscea, quinze dias,
Batalhão de caçadores n.· 6
Alferes, Albino E .tevão Victoria Pereira,
prorog ~ào
por vinte dias.
#
Batalhão de caçadores n.· 9
Alferes gradundo, Jo. o Corre ia do Santo s/ proro )'nç:"opor
noventa dia ..
Regimento de infanteri
n.· 9
Tcnent , .Io é Luiz de 1 oronha, trinta dias.
Tenente, J, 1. uu I l\I ria do ~' nt ,quinze dia '.
Capit: 0,
nt dia s;

Regimento de infantaria n.O 13
onçalves dn ],1'on eca, proroga~ao

JO é

pitão,

1

Regimonto de infante ria n.· 10
Joaquim
Pimenta de Ou mão Calhciros,

('l'-

pOI

ntr di
Regimento de infa.ntaria n.· 10

AlI'

gr:ulua lo, .To " 1'0 ali no \1\, I' reira (ln. • 'ilvn.
ntr dia.
Regimento de infanteria n.· 17
rraduu o, ,J o é ~l ria Gum
(lo Ahu i(la J u1'0

.ntn dia.

l;J.O-foraOl
ffllllirmada
a lirtnca. re!li tada. que o director !Jf.ral d enyf'nhl'ria 1\ o r.ommandant. da i.a, 2.·, :1.&, t. e .j.A
di i. U~S militar • ~ollcetlrram:1<
onlciat c emprf'gado nb',hn
IUrncioDado
ior da engenharia

.( 'lh d ~J 110,

di

a

z

j,
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Regimento de oavallaria n.· 4

Tenente, Ildefonso Porphirio de Mendonça c Silva, seis
dias.
Regimento de oavallaria n.v
Alferes graduado, Francisco Joaquim Alberto, trinta dias.
õ

Regimento de oavallaria n.· 8

Tenente, Joaquim Dias Frazão, vinte e um dias.
Alferes graduado, Joaquim Victor de Carvalho Roxo,
trinta dias.
Picador de 3.a classe, Thouiás Gomes Carrasco, trinta
dias.
Batalhíi~e

caçadores n.s 9

Alferes, 'I'hoophilo Leal de Faria, quinze dias.
Batalhão de caçadores n.s 11

Tenente, Manuel de Araujo Brocas, oito dias.
Regimento de infantaria

Alferes, Manuel Fernandes,

n.» 3

vinte dias.

Regimento de infantaria

n. o 8

Alferes, Augu: to Cesur de Mngalhil.l's Sant'Auna,
dias.
Regimento de infnntaria

trinta

n.· 9

Tenente, Luiz Maria 'I'eixeiru, prorogação por vinte dias.
Regimento de infnntoria n.· 14

Alferes gruduado, Affonso ele l\IolIo Perestrcllo, oito dias.
Alferes graduado, JOSt: Victorino de Sousa e Albuquerque, trinta dias.
Companhia de correcção da praça do S. Julião da Barra

Alferes, Augusto Maria Nunes Barbosa, dez dias.
Direoção da administração

Aspirante com graduaçào de alfer
ela Silva Menezes, quinze dias.

militar
8,

Francisco Correis

Antonio ll[al'it, de Fonie« Pereira de. JI[ello.
Está couforme.ee O dir ctor goraI, D. Antonk:

Mello.

Jo 6 de

EDIÇÃO DO JORNAL-

O EXERCITO PORTUGUEZ

SECRETARIA D'ESTADO DOS l\EGOCIOS DA GUERRA
1 D:E OUTURRO D}~ 1 2

ORDEj\l DO EXERO TO
Publica-se

:\0

cxercit

o : guint«:

eereíeria d'e lado do n~gocio. da 9" rril-Dir cá

~1'l'al-La

Reparliçáe

'I'endo sido r .quisitudo

pelo mini terio (101:> 11 goeioH da
íim do ir S i-vir (1 I commi .. :10 na
provincia de Angola, o primeiro
111'g' .nto do batl1lhilo de'
1.':1 uulorca n.?
1, •'im: o Unudido Snrmcnto : 11 i por })(,111
promovel-o ao po ..to (1i alf r ., 111.'1111<10 pC'rtc n endo ao . -CI'marinha

ultramar,:t

cito di' Portugal ,'( m prejuizo <la pl':\:t' 'maia antigas (la
respectivr ela e arma, 110 t 1'1Il0 do decreto 0111 for a
de 1 i de lU d sct 111 bro de 1 -!Ii, (' cir ulnr (1<. 21 dr maio
de 1. (':? Outrosim sou fi -rvido ordena . cru l tn minhn 0o -rauu n oluç. o fiqu . uulln c (1 11 -nhum e ito (' o n rrudado, }lor qualqu r motivo, (1 ixnr el eauir \'iagllfl par/~
o S u (1 '. tino 01\ d
rvir no ultrum r n t mpo marcado
na ) ii.
O pr'
nt do con alho ell mini tros, mini. tro
r t u-i cl't .'!aclu <lo n 'go 'io ela fu:t. ndn, 11H:\l'l' gll<lo int )'innm 'lIt, do d, gnerl'fi n illl C) tenha (lIt ndido L f: Çl~
<'. f'('lItm', PI\ o,
III 21>do etemlJI'o d 1
~,
HEI,
Allf /lio J lari(( dI! fr'ont
P I eh'( de Jlf,llo,

ia

um -

Uir~

r -
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c

tario d'estado dos negocies da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, ssim o tenha entendido e faça
executar. Paço, cm 11 de outubro de 1R~~,- HEI. = Antonio ]11m-ia de Fontes Pereira de 1I/ello,

Regimento

de íníunter'ía

11.· O

Cavalleil'o da ordem militar de S, Bento de Avi», o cnpitão, Sehastiã da (Jltlll:L Villa Lobo Pinto,
1)01' ~lecl'etos de ~ de
3." Brigada

~'()rrelll(lllleZ

de infanteria

:

do instrucção

e manobra

Exonerado do exercicio de njndnute de campo ao commandante, o capitão de infantcria, Josó \lmmcl do Barro ..
Regimento

do cavullacír,

n,' 7

Cal~itao ti. f), a companhia, () Ieuen t c elo c nvullnria em
counmssao nn arma de nrtilheriu, Augu to Ju: tininnuo <ln
Silvo. Pinto.
'I'enente,

Batalhão 11." :3 do onç dores d Rainha
o alferes, Joaquim José BJ'ag:IJl~'a.

de caçadores

Batalhão

11.'

'7

Alfol'C's, o alferes g'I'H(lll:1elo do hnt:llh:to
n. o!), .Jo. {, Augtl~to Vill» T(']'(lc.
Rogimonto

<lI'

(':1('.

d

11'1'

do nf nt ria n.· 8
í

Ual-litao da i):' (,OlII 1': nhin, n
infai cria H." 1.', Fl'codl'I'it'o Ali
V igll.

tl'lI('l1l('
'II'

()

do J'(
Hol lho

d,'
d,

Com li sôo

O alferes do I' :g'imelllo de' infunt 'rja 11." i\ El'lll'. to Inria d Oliveira
u .irox, n fim de' ir servir na gunrdu municipal de Lisbou.
1)01' det'rctos

ela

meSllltI

.Ialn:

.
fOfUlaUo,
I COllfi l'mi,1.1I /1 I ,i, ()
IIi!.,
,lo 1"\'
gu~euto ti c v.dlaria 11.0 7, .10 é Pc 10 I'alglll'irll,
l' do
l'cgl~"?ento ti infunlll'ia 11.° 12, Antollio
I I' ll,lilll) I i iro
da Bllva, p ·10 hav
in·
. I' III l' <til' rido ,. t ')"')11 id I .',ulf"l\t1
n
eapll~ 'tJ '"I ,>.'\ U'() :1 ti\ o pcll .illllt.l 1I1ilit II' ,I .1Ild.

Por decrete do 11 do 1116'III' mes:
Arma. de a.l'tilher~a.
os primeiros sargento
graduados aspirantcs a officiaes, do r gimento de iufanteria n. o 4, Lourenço Caldeirn (h Oanla Lobo Cayolla,
do re imento de
infautcria n. o li, Augu to <la, Costa Macedo, por lhes ser
applicavcl o disposto no urtico ,113.0 do d creto com força
de lei de 2 t ele dezembro de 1 '6').
Alferes

aIUlIlUOs,

Regimento de oavallartu

'1' ncntc,

o ulferes,

Alferes,

o snl'gento

n. o :1, An

n,· 1, Ianooíros de Victor Manuel

.10::;6 AUC"URto de
ajudante

J

vellar Xavier.

do reeimeuro

de cavall ria

to 'ado,. ele larvalho.

O'1l

Regimento do oavallnr it n.· 2, lanoeiros da. Raillha
O allcr s (II! envallaria
cm disponibilidade, Cal'
los Alberto Feio Folquc.

Alferes,

do eavallaria. n.· 7
O tenente do regimento
2, Iancciros ela Rainha, José Correia,
Regimento

1:tpitao (la 1. a companhia,

11.°

cavnllnria

de

Conullissões
.L

Iajor ele infantcrin,

Antonio

° capit

io cm commi . ão,

auuel

de Ar. njo Veiga.
Inactívídade

tCDlporaria

11.° 13, Albino Canter ido julgado in pnz do serviço,
nte, pela junta militar rle anel.

O major do r cimento ,1 iuf uteri
(lido ,{ , AlI
t mporariam
)101' 11Cf1

1

ida,

(n lia

POt'

IIIr, II

dar

I:

!tOfOl'IIl'do, lla cOllfol'llIicl. de cl lei, o C pi~ifo do l'cgi"
mcuto rl ca 'ali ri 11.° 7, To: [uim d: ~Q t naIDos1 pelo
h:n I' r querido C' l l' i 10 jlllll'l\do iUClnp '" do l'l'viço acti.
'"o 11 ·ln junta

llIilit.

I'

ti· nnd.
:~, -1'111'1.

ri
gml- f. a Itparli ~.
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cia na commissão para que foi nomeado por portaria de G
de dezembro elo 1871.
Paço, em 11 de outubro de 1882.:::.:::: Antonio Maria de
Pontes Pereira de Mello.

4. o -

Por determinação 11eSua AJagcsla(le EI-Rri :
2.· Divisão militar

Inspector do material de guerra, o 111nj 01', commandnnto
da brigada de artilheria de montanha, Duarte Egidio Vioirn
de Mendonça.
Direcção geral da ru-tílhcría

Exonerado de chofo (ln, :l.a l'<'pal'tiçfio, o oroncl de :11'tilheria, Emyc1io José ~ avier Mnchudo, pelo pedir.
Chefe da 0.[\ repartição, o tenente C01'011<'1 do estado maio!'
de artilheria, commnndantc dn. scola pratica ela arma, Ouilherme Quintino LOpCH (1(, Macedo.
Escola pratíoa de artilharia

Commandante, O coronel elo e tudo maior (Ir nrfilhcrin,
Emygdio José Xavier Mnchado.
3." Brigada de infantorilt ele ínatruoção

e nu nobru

Ajudante de campo <10 conuunurlnut ,
tenente (!t iufantería, ajudante de emupo do counnaudantc
da rl.:\ divisilo militar, Jacinto Augusto Cumncho Junior.
(l

Regimento

de artilheria

Alfer s ulumno, o alferes nlumno
beiro Alves.
Regimento

11."

1

de urtilheriu,

<10 arttlhcríu

.JOIIO Hi-

n.» 2

Segundo tenente, o H gundo tenente (lo )'('gillH'llto (1('
artilhcria n. o 3, Amancio Alpoilll Cerqneirn BO)'g(' , Cal)l·l1l.
Alt rCH alumnos, os alf(,!'os nlumnos ele m+ilh I'i:t, Frnucisco de Paula Rego, At·hill"s .\11'1'('<10 cl:1 I'-iih'('il':t .\Iacha,
do,
Luciano Antonio P(')'('il'a dl> I'-iil'H.
Regimento

de artdlhortu n. o 3

Capitlio üa 7. a hat ria, o ('apitao (la brigarIa, (1(' art ilili'ria d montnnha, .José .\Tnl'iH Dia OI'<I!H1(·.
Brigada do o.rtilhoril\ do montl 1111(\
I

Commandllnte, O majol' elo estado maior <1 :\1,tilll(,l'ia, iIIAp ctor do mnt rial d, 1:;'11 1'1':\ na 2,· divi lio militai',
~ tlllO
Caetano Pacl! coo
T
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Capitão {ln 1.:l buteri. o capitão UO regimento de artilhcria 11.° 3, Zeferino Norberto Gonçalves Brandão.
lirurgião ajudante, o cirurgiã ajudante do exercito,
.Toíié Guilherme Baptista Dias.
Ar 1110. do cavallaria

do regimento do cavalluria u. o 7,
Diogo Pires Mouteiro Bnndcira.
(1upitao <I HUl'! el me trc, o t'< piLao quartel iue tre do rcgilllento (lI' c: vallnria 11,° ~, h uceiro: <1, Rainha, Antonio
COl'OIl

·1, o coronel

Feliciano

Xavier

H.eôimen L d

Ro

fi

o.

cavall ri

u.· 1, lune íros de Victor Manuel

lfere , o nlfor do I' gimento dp cavallurin u, o 7, DolOiJlg'o MalÍa l"llllalho f'ullé.
Picador cIp 1. a elas e, o picador <te La clr C elo l'f!gimonto {I (' ya!l: ri
t , .10: o Bapti
tu Ramalho Falcào.
J

,I)

Regimento ti c wal ari n.· 2, Ianoeíros d Rainha.
'apitii.o quartel 111<' (1'1', o ca itão quartel ru trc de ca-

vall.u-in,

J

Inuuel Antonio

Pinto.

ut-

Ar'1\V1

ri

II ria n. H, J!' rU

n."

do r

im

11tO

d c.t

eim ' ito dI)
11.·

d r

im uto de l'a-
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Reg'imento de oavallaría n.· 7
coronel, o tenente coronel do regimento de cavallaria n.? 4, Antonio Carlos Ferreira Junior.
Capitão da 1.li companhia, o capitão do regimento de ca
vallaria n. o 3, Alexandre
Augusto de Vascouccllos e
o capitão elo regimento de
Capitão da 2.3 compnnhia,
cavallaria 11. o G, Leonel Joaquim Machado de Morues armona.
Capitão <ln 3.3 companhia, o capitão do regimento de cavallarht 11. o S, Frederico
A ngu to ele Alm i<ht Pinheiro,
Alferes, os alferes, do regimento de cavallnria 11,° ;),
Tenente

á.

Adeliuo Pimenta, c do regimo: to de cnvallnrin 11.° 4, Joaquim Hygiuo de Azevedo Call1l,to.
Picador de 3.a classe, o picador de 3.11 classe do regimento de cavallaria 11.0 1, 1:Incei1'08 de Victor Munucl,
Saturnino Bastos.
Regimento

de ca-, allaría n.s 8
C!lpitiio da 5. li companhia, o l'llpittlO <10 rcgim
vsllaria n.? 7, Martinho José Teixeira Homem.

nto d> ca-

o tenente do r 'g'ilJlcnto do c, vnllarin 11.° 7,
de Macedo.
Alferes, o ali' r' do regimento (1, cuvnlluriu 11.° 7, Josó
Leopoldino de HI\ll1pnio e Mollo.
Tenente,

Antonio

Tavares

Arma de illfulltel'io.

Oapiião, o c!lpItao (lo regimellto
Pedro Augusto (Jarra co (1111'ITa.

de iufauterin 11.° J7,

Bntalhão do cnçudores n.· 1
.111'1u:gio njlld:1nle, o ('il'lIrgi: o njtulnnt«

artilheria

n.« ~~ele o çudorcs

~\lf re , o nlfcl"~ do
Luiz

J o 'ó

1'(

da. 1 ninha

'gim IIto d (' iIIj~\Itt ('ri

11.o

(),

Branco.
131t lh

Cirurgiao
Antonio

(ln l>rigllda do

Abol <ln. ~il\':I.

dr. montanha,
Batalliuo

•

n;n(l:tlll<',

1\I:u'qilt', (1

Al~ r s
~.Ildorcs n. o

do

oaQl

cloros n.·

o

('il'111'",illo
(iO t:\.
n

·l.incl:IJ!tl' do

't'l'l ito,

Bat h o de MQ dOl'eR n.· õ
,'nllnncln, o I1lt'!l'
",ulllat!o do I'al:dlll o Ih.
1

Manuel

G'

ld ira

11

(lllln I Lol,O

iU)

(':1

Il~.
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Batalhão de oaçadorea
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n.' 6

Alf res, o alferes do regimento <1 iufautcria n. ° 4, Mauuel Nunes.
('irlU'S'ião ajudante, o cirursião ajudante do exercito,
Alexandr Convia d Lemos.
Batalhão de caçadores n.s 9

Tenente, o tenente elo regimento de infanteria n.? ô,
Jos6 Joaquim d ndes Júnior.
Regimento de infantcria n.· 1

']'e11ntc, O 1 11 nte do lmt ll:to de caçadores n. o t5, Roque Augu 10 do ' i a .
iruruião ajudautc, o l'il'lll'gii'to ajudante do r ~gimeulo
de iufaut ria II.' (; Jo é Augu to \ ioira.
Regimento do infanteria n.s 2

Alf res, o alferes do regimei to ele infanteria n.? 10,
Joaquim José (la 'o ta 13 nto.
Regimento de infanteria

n. o 3

Ten ntc corou 1, o tenente coronel do regimento de infantaria 11.° 1:~]Antonio Luiz da Cunha ..
1 e i ente de ínfantcrí

n.O 4':lI itào n 1. cornpnuhia, o c pitlo flo r gimonto de
iuíunt ria n."
TI! otonio ")1) . (1e ",Iuc'do.

o 1, talh o de

('apit·
iuf

(1·

uto de

ui ·l'i.l 11,°

nt

1'1

,.

11,
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Alferes graduado,
o alferes graduado do regimento de
infanteria n.? 14, Josó Victorino ele SOUf;/l C Albuquerque.

Alferes,

O

Regimento de infantaria n." 11
alferes do regimento ele infanteria

D.II

D, I )io'~'o

Ribeiro Mussnno.
Regimento do infanteria n.· 12
Oapitâo da t).a companhia, o capitão do regimento (lo iafantcria li," 8, Antonio Caetano I creirn.
Regimento de ínfuntería n ." 13
coronel, o teu ente coronel de iufaut 'ria, 1)('1)cleciano Victor do Araujo de Almeida Rodado.
Major, () major do regimento de infuutcrin 11. o 11, J o é
Maria de Castcllo Branco,
Alferes, o alferes do regimento de infantcria n. o (i,
Eduardo Augusto Ferreira,
Alferes graduado,
o alferes gradundo do regimento de
iufantcria n.? 7, Alfredo .Tol·g Garcia Gomes,
Tcucntc

:D.t.IEDALHA.
HELA(:Ko

:D.t.I:IL:ITAR
'.0 (iR!)

Regimento do infantaria
Marinho de SOIlHlI
iam nto exemplar.

'1' nentc, ...uitonio

Regimento de ínfantería

A11'e1'o', Ago ninho Christovào

11."

:3

Barro

11. o

}I rança

-

compor-

10

comportamento

cxcmplar ; em sub tituição du mcdullui de 001>1'\' d: 111 rnu
class . ({ue 111(' foi concedida peln ordem rlo «x rcito n." :~4
de VH L

Regimento do nrttlhertu

Soldado
Carvalho -

:.?i) (la H,~ compnnhin,
eomportmueuto
exemplar.

11.0

2
Pr:lI ei ..co Pi!'

11,·

dI

237
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Regimento de artilheria n. o 3
•'aldado u." G3 (la 9."- bateria, Joaquim da Silva-c-comportam nto exemplar.
Reo-imento de cavallarta n.· 6
a companhia,
.' "'undoargento
1).0 [> da 1.
Rodri <ruc. - com portameuto (0. 'cm piar.

Albano José

de caçadores n." 1
1Ii (l.I 7. a companhia,
comportamento
c. nnplar,
Batalhão

Segundo sargento
Constantino

-

Iauuel

11."

Regimento

de infantaria. n.· ~

:-iegulHlo I':U'blol110
11.0 ~)() lla
li.1!.compunhiu, Francisco
Amado da 'ilra Sampnio - comportmncnto xcmplar.

FU1'l'i
Fiuzn -

Rogimento de ínfuntería n,' IS
Jo é lIilario
comportamento
exemplar.

01 11,°

-iI) da 2.1!.I' mpt nhia,

Jaym

Regimento de infa.nteria. n.s 18

,'c;;nndo sarz mto n.? 1 da 4.a companhia,
CI' ar 'I'uvoim - comport: monto 'X II1pl.l1',
cotnport
III~L (

)

I.

Augusto

1111'1110

exem-

I)~,O

DlQRO

furri I

l!'lllTi

IS, li,

ORDEM

28
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12 da 5.a, Arthur Autouio Pereira de Asevcdo-e-comportamento exemphu-.

li. o

Regimento

do infantaria.

Alferes ajudante, Henrique Paulo
comportamento exemplar.
Guarda. municipal

n.' 1

Soares

'ilva-

c

do Porto

'I'encntc coronel, Antonio Xavier 'Teixeira Homem de
Brcderotl '- comportarueuto cxciuplar.
Mcdnlh.u de cob~'e
Regimonto

•ioldsdo

H.O

ele oavallaría

n.s

(S

37 da 4." companhia, Bento M

11te

,

com-

portamcnto exemplar.
Batalhão

do ouçndores

n.·

Õ

u." 12 (la La companhia,
cumpcrüuncutc
(' '('lllpl:u',

Musico d(' :3,:\ elas
dos :--;all(o,~

(!

Rogímento

elo ínfantcrír

Al , nnd r

n,· 16

Cal)" g'1'HIlnado 11.° 11 <la ,',a compauhiu, .lonquim
luchudo BCl'I1HI'(les; (' oldalh',
nprcndiz (le musicn II.U I!i
tia 2.\ .Io ,(', "raria (lo [ascimcnto, c li!' :.!7 (la H,a, Autonio - COIll] HJ!'f .uu .nto
cmplnr.
(0,

Gu rda muníoíp 1 do Porto

I'rinu-iro . :ugellt)
11,° I
•10 ' I' C rrei !': (1\ .latn 'old:1l1o" 11,° 8, ]'(·<11'0
quim (IL Ior l( ,'lUlbos da
f

)10l'lHl1lloI1Ü)

('

'\'!l\I'J,

1'.

(1 2, (, lIlp: uliia <1(. illliullll·i:l .
comport, III rto \ ('1111'1a1'.
(loll<;:th'( , (. 11,11 40, .Io.'{' .Ina·olllpnnhi.l.[
ca 'aliaria - t' '1)

7.

o-

ecret ria d'e lado doa n gucio da guerra - Dírect16 gml-

f. a Rel,arliçáo

Declara-i e que, no dia 12 do corrent ruez, se a ircsentou u'e 'ta secreturin d'e starlo o ulfer
de infauterir do
exercito de Portugal, João Pedro Correia Pontes, o qual
concluiu no ultramar a conuni '\0 a que estava obrigado,
pelo cru fica na arma a que pertenc com o posto quo
t m.
•0_

Srmlaria d\'~la~o OP ne~o6l)s da guma -lIilef~ão urral- 3,a neparli~áo

lidarão (los alumues da (','1' la du ('\('1' ito que foram premlados no
auun le ti o (Ie I SI-I ' 2, rOI r uf rmid rI com o di. po '(I) hos
arliu"s,

I.o (' :12. o (ln f('!Jnlalll 110 (I ~Ii d uuluhro

tle 1116-1
arti-

Um
,0

U( 1'tlUC

6-

I'

r-timo

(\

r 'giI 00 )
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Curso de engenheria. mílítar

1<1
1.0 anno

Alfredo Vaz Pinto da V ciga, alferes nlumno do regimento
de artilheria n. o 1 - pr mio pecuniário de tiO: 000 r ~iB.
Amavel Granger, alteres alumuo elo regimento do urtilhoria n." l-primeiro
premio honorico.
Curso de artdlheríu - :2. o unno

João GOll1C~ do Espirito Santo, alferes uluumo do regimonto de artilheriu 11.° 1 - premio pCC'l11linl'i() do 70 '000
réis.
CUl'!:IO

<lu n.rtilhUl'ia·

1. u a11110

José Nunes Gonçulves, nlfercs uluumo <lo 1'l'g'inll'lIlo de
artilharia 11.0 2 - pr }IIi" pecuniario do 70')000 réis.
Curso de ca vallurí

o inínnturíu

- 2. o anuo

Aleixo da Costa, primeiro sargento grndundo a pirautc
a official do butallilío 11. o ~ de caçadores (la Rainhn - premio pecuniário de f)O/>OOOrl'i,·.
Curso de cu vallll.l"ia e íufunterfa
1,' anno
'reli ira de fomes, TH'ill1pil'n
,:n'g, 11 LO ~I':tduarlo nspirnnt
a officiul do hatnll, io rle ca~ndor .' u. o !lpremio pt' -uniurio ti" JO f\(~l róis.

Luiz (Cabral

João Augu: to da Cn"tn Uab0do, I'rilll iro : I'g'l'llto gm(lwl< o aspirnutc a oflicinl do hllhlh~11) II" cn adoro 11." 1:?primeiro premio honorifico.
'icolan Hei~. prilllC'il'f) Ill''''plltn gl'aül'udo as)!irant a
oflicinl do batlllltno el~ l':l~ndor\ .. 11,° lU -fi gltl1(to p' 'Illio
honol'if1(,(j,
Acll'iallO All"ll lO 'J'ri'fu, pdm iro .'nl'gcllto gra<lut do H
pil'ltlltc It of)h+d (lo batalh:\() d(' c ll'!\!lOI'C'S 11,° !) - tI"
iro
[\l'(,ll1io hOlloriJico .
•:\.ugn. to (Cp '; I' l'il)(·il'o ele Unl'vaIlIO, }>l'illWil'o aI" '111'
~'radua(l() aspirante a ollil'ial ,to l'l'gilllcllLo 11 illf'Hutt'l i
11.0 1:3
quurto prl'ndo llOllorili 'o,
.L

Cur o do ongunhorin. oivil- 2,· mmo
.Joao 'l'lll'ophilo ll.t ('o LI ~OC, Hlrll'~ alUlllll)

lllento

dI' : l'tilll('l'in

11,1\

1-

elo l'cg;pr 'l1Iio JlCCllllilll'in lle tiO, f 011

róis.
Curso do ongenharia oivil

Diniz

Moreirll.

üO,)OOO rei .

ellL Mota. pni;f,I1.110

1.· l uno

IH' 'mio p

unhU'io dc
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Dírec~io da aJ inistn ão militar - I. a Repartição

Po 'to' e reneimentos ('0 I que llcaram os offidae' baixo mencionados, refnnnadus pela urdem 110 e errite n. °13 do 22 de sstemhre
ultimo
General ele divisão com o oldo de 120,)000 réis mensaes, o coronel de infanteria governador da praça d...VaI 'llC::1, Antonio .1m'ia elo Couto Zagallo.
1:001' com o soldo de 45: O O réi mensaes, o capitão do
regimento ele cnvallnria n. o 7, Francisco Antonio Teixeira.
:\fnjol' com o soldo d 15 000 réis men a .s, o capitão
do r (.çill1C'llto(I( infnntcrin 11.0 !i, Antonio Bernardo Lopes.
~[.jor com () 01(10 (1 !) O
r ~is mensae , o capitão
110 b~talh;lo de '11 '1\(101'
·'(')jei. no (ln. Encarnação
Santa Clara.
J

(PI<' o coronel 110 regimento de cavald Lemo, o o nlfere» graduaelo do JlI(' mo rcgimcntn, Joaquim Angll to <ln Olivcirn Leitao, se apre eu aram parLt o ervico, o primeiro em 2 de
'Í!'m b1'O
o ('I'rllmlo '111 1 rl ngo to findos, de. istindo
do r' ·to d. licença qn Ih foi concer 'la pelr junta militar lll' nud ('111
:to de 24 de julho ultimo, püblicada
na ordem do exercito 11.0 1:1 rl'e te rumo.
larin n.? H,

11.0-UI'cuça.
11I'I'!I:\110

lIlt'ç:1I'

COIH'

:lhaho

III

laluqui:

dida

1

]Ior

molho (le 1lI01l'slia os olllril'. , f'm-

nl'i()u, fins:

ào d 7 1

J:m
,,\I,'r
11 o da

.rO'IO •

:\"0

(l

llltimo.

R gimonto do infantaria. n.· 3
I ·1I1·iqu('.To ' tlo (\armo H ti trinta

<ln cnlda cl
iz II ,na
l'm 1 ele p.h·lllhl'o ultimo.
li '!UI

lU

(lins para

ol'ÍgPlIl,

III'

ll. ('0-

Araujo,

ORDEM
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N.o 14

Capcllêo de l ." classe, Zeferino Jo ..ú da MaUa Ribeiro,
scasenta dias para fazer U::iO de bunhos do mar na Povoa
de rllrzim, 0. mais tratnmcnto, fi, começar e1111 d setembro

ultimo.
Em sessão de 10 do mesmo mez :
Batalhão de caçadores n.· "I

Alferes,
renta di

H

Antonio Gomes de Almeida Branquinho,
IHtra uso de banhos do mar na Figueira.
Regimento

qua-

dc fnf!\nLorio. 11.· 12

Cltpit~lo, Antonio Lcopoldino Iiibeiro da Silva, quarenta
dias para uso ele banhos do mal' na Fig'llCiI'H.
Tenente, Joiio Chryaoatomo Pereira Franco, qUal'CI ta
dias para UF;O de banhos do mal' nu Figueira,
n começar
em G de setem hro ultinro.
Alferes, lPl'anC'i,co Antonio Oa1'(10::;0 Borg ~, qunrcnta
dias pnra se trntnr.
AI [C1'(,8, Antonio II'0l111'1U de Figucin·do, scascntu din
para uso de h,\,llll11:J ali mal' na Figueir:\, (' 111:1i1'\tratamento,
u l'0ll1c~al' cm lô (te agoBto ultimo.
Rog'imcnto do ínfantcrta

Alferes graduado,
ll'lO, trinta. dias para
Alferes graduado,
p:11':1. se tratar cm ar
Em

f:!(':;S;tO

se tratar,
Filippc ela CORta Cunha,
s do campo.

do 17 (lo mo

pIO

trinta di

li

mez :

Di -ocção do. d l~nistro.çijQ militar
oílicinl com gt' ll1n~'a (lo major, Damião An('\'Cf1 FrAlIGo, fj(' ent:l (liail para banho
ulllas (~Hl(l:l~ (la Hainl111 c lIJais tl'ittlllllento.

primeiro
tq rio das
phl11'()I'OH

n.· 14

J osé Victorino de ~onsa c Albuquer-

J

12.0-LitClle.as
Iludo:; :

l-c!Ji~It\(llI~ (··OIl(·('llillllS nos nllit'inNi ahai o 1II1'J1riU~ t!lqo maior do ollg nhel'iu

l\InjOl', .J nJ: lblltlpil'

\'Plho (1' ;; [11o,

l" (!lIa (li

Rogimento (lo :1.l'iilhol'i n,"~
, Fl'uuei l'O do ('m'\'tdllO Udt< ('

J l'ilneil'l) teH .) t

IJIIl

(lia .

Ij.111,

2411

:11'10

JO:1!1

Rodrign:;

Reis,

(10:;

]11'0-

tii.

J

lf re

ÍJ'i 1

(iII".

13: to, 11'11 "i :\-

..

hwalbnch

Lucci,

Ro ímento de c
(ln t (lio

"'1';11111.
tio,

.\lIi'I'{1

di:\ ,
B talhão n .•

l)

Ali.'!'

j

di

lfcr
,
da

I

f{lIiIlZl'

Alf!'.)'(
]H'01'<lgn<:'

(l

dias,
R

Alf

1'1

,

rim nto

d

ínf ntorin n,· 7
I'J' ira, trinta (lia',

1<.,,111(\1',10 J II lino F

gímento de int: nt ri n,· lt1
Jo • J . quim d • '011,
IiI .

C pif
Alfer

li

.J II II i(li',

di. "

ai.~.
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13.0-}'oram
eonlh'madas as licenças J'cuistadas que os commandantes da i.a, 2.a, a.a c .p divisões militares e directores oeraes da eogenhel'ia e artilheria concederam aOi officiacs abai'<o
mencionados:
Estado maior do engenheria.

Major, José Bandeira Coelho de Mello, prorogação por
oito dias.
Regimento de artilheria n.s 3
Capitão, Eugenio Augusto Cardoso do Amaral, dez
dias.
Regimento de oavallaria n.s 4
Alferes graduado, Alfredo Augusto Jacome de Castro,
trinta dias.
Regimento de oavallaría n.· 6

Tenente, Alberto .J osé Diogo de Burros e Abreu,
dias.

doze

Batalhão de oaçadores n.· 3

Tenente, Augusto de Al'zila Fonseca, trinta dia.
Batalhão

de caçadores n.· 9

Alferes gl'ndnado, Eduardo Augu to Paes de Villn»
dez dias.

HOllK,

Regimento ele infanteria n. o O

Alferes, Ernesto Maria de Oliveira Queiroz, vinte dias.
Regimento de infanteria n.· 6

Alferes,
dias.

Antonio A1b rto Tavares

do Conto, quinze

Regimento de infanteria. n. o 17

Capitão, Pedro Angnsto

'arras 'o Guerra,

oito dias.

Antonio Mari« de Fontes Pereira de Jt{ello.
Está
Mello.

COUfOl'Ill0.=()

director g 1'a1, D, Antollio

Jo. é de

EDIÇÃO DO JORNAL-O

EXERCITO PORTUGUEZ
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Para o Sereníssimo Príncipe Real, duque de Bragança,
D. Carlos Fernando Luiz Maria Victor Miguel Rafa 1 Gabriel Gonzaga Xavier Francisco ele Assis José Simão de
Bragança Saboya Bourbon Saxo Coburgo Gothn, alferes
h norario o re rimeuto d c' vall '\ n." 1, la ceir
de
Victor Manuel.
Secretaria d'estado dos negocios da gllcrra-Dimção

geral- La Repartitão

ORDEM DO EXEIWITO

J. ••

15

:,!,o _ Der retos
Ilioi terie do negocio' do reillo-Dimção ~cral de administra~ão politica e ciril
3. a Rep.1lti)o
Tendo 111 vi 'ta o dispo to no § :..0 do artigo 55.0 da
lei d 27 d julho ele 1 53: 11i por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 I~ fi ad
a quantia de 240 "000 róis o preço
d
ubstitui o 10 d s r rut
do exercito e da . rmada no
anao d 1 t, para todos os offeito da leis do r crutamonto não pr judicados pela disp 'iç , dn 1 i d 17 do
abril d 1873.
Al'ti o 2.0
~r \Q da ubstituições para os rcfractarics
s rá
640: o r i .
e
r tarjo d' tudo dos negocio do reino
ent udido c f:\ça x cutar, Paço, cm () de
2. = REI.=AI~tOllio dr- Serpa Pillumtd.
r

ao

emlarit d' 1a40~. De!ecits ela SlIIrra-Dir. gml-t.a

mtaria d' tado 110 orgocio

ua gu rrl-lire

o gml-f.'

Rtpartiçio

Brp<lrliç40

ini tro
CI'<!rr g Io interi-
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namente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 25 de outubro de 1882. = REI. =

Antonio Mm'ia de Fontes Pereira de Mello.
Semlaria d'esl'ldo dos negocios da guerra- Direcção geral- La Reparlição
Desejando perpetuar a memoria de altos feitos militar s,
e dar um publico testemunho do apreço cm que tenho a
lealdade do exercito e a sua dedicação às instituições que
nos reg m; considerando alem d'isso a particular attenção
que meu augusto avô, o Senhor D, Pedro IV, de glorio 'a
memoria, consagrava ao batalhão de caçadores n.? 6, o que
o levou a dar-lhe a honra de se intitular seu coronel honorario ; c confiando que o actual batalhão do caçador s n, o 5
saberá guardar intactas as suas honrosas tradiçüca: h i por
bem conferir ao r ferido batalhão de caçador s n.? ~ o titulo de « caçadores do EI-Hei», passando a denominar- c
d'ora ávanto « batalhão n.? 5 de caçadores de El- i».
O presidente do conselho de ministros, ministro
se 'rotaria d'cstado dos negocios da fazenda, encarrcgr do int riuamente dos da gu 1'1'0" a sim o t nha ent ndido faç:t
executar, Paço, em :31 d outubro d 1 82..=REl.-Antonio },{aria de Foutee Pereira de uai«

3. o - Por decreto de 27 de etembro ultimo:
Commissões

Commcndador da ordem militar de

Aviz, o
tonent corou I do engcnheriu, dir ctor da fiscali mcno <las
obras do '(\miuho d 1"1'1'0 da Beira Alta, 13 nt Ii' rtunuto
do Moura outiuho d Abu ,ida d'E 'a, omo t t muuho
de oonsideração o :tpr ç p 108 8 rviços quo t m pr stad»
no c 01' .icio <lo u cargo.
}'OI'

decreto de i 2 d. outubro ultimo:
Regimento de oa.vallaria. n.· 3

Cavnllciro ela ord 111 militar c1 S. Bento <1' Aviz, o capitão, Jorge Correia Pinto d
[ornes. 'arm into.

Por decretes de iS do mesmo mez:
Arma. do artdlherín

Ali' .ros ulumuos, o soldado aspirtuitc li. oOi 'in1 (lo
mellto do nrtilhcl'ia n. o 3, \trlos Augusto Coelho de

j'('gl-

no-
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concellos Porto; o primeiro sarg nto graduado aspirante a
official elo r gimento de cavallaria n.? 4, Bernardino Antonio Reboeho; o soldado do batalhão de caçadores n,o 5,
Manuel José Pereira Caldas; o primeiro sargento graduado
aspirante a offi.cial do regimento de infanteria n.? 2, Joaquim Maria Augusto de Aluicida ; e o soldado aspirante a
offi.eial do mesmo regimento, Guilherme de Campos Gonzaga; por lhes er applicavel o dispo to no artigo 43.0 do
decreto com força de lei do 24 ele dez mbro de I, 63.
Regimento de oava.lla.ria. n.· 7

Capitao da 1. I. companhia, o tenente ele cm', llaric em
e mmi S1tO 11 arma de artilhcria, Migu 1 )Iaria de Araujo
e Cunha.
Commissões

O tenente do batnlhão ele çador s 11.0 U, )Iannel José
d
• tro, 1\ fim d ir rvir na euardn municipal do Porto,
c

Guarda munioipal do Porto
Parn gOi:l. r as vantag n trib ,1' 'ida - P ,lo

lj unico
do
artigo 1.0 da carta de lei de 1 de maio de 1~(;[>, nos termos elo § 2.0 do artigo 1:3.0 ela carta de lei de 13 de abril
de 1 7f), o capitão de iufautéria, Saturio AlWU .tó ires,
por t r completado d z anuo d serviço cff ctivo no referido po .to.

Inaoti vidade tempou.ria

do r xrím nto d infant iria 11.0 <I, .J nAo Antuno L .it Junior, por ter .ido jnlgado incnpàz do serviço,
temporarinm mt , P -1<\ junta militar d suuil '.
capitã

l'or Mm'tos da me una data:
H formado , na eonformidnd
(ln. li, o capit:to (10 r 'gim ato (1 .avallnrin n.? ' , -Io é Lucio Alvãr' (k Frius ; ,
capitão qU:\l't I m tI" ,do l"<'gimcnto tI int"anterill II. ;~,
J03.CllÍlll
> <11'0 lnfant' .b !'ll 11<1 ; I' 'lo lHt~· l"lll ~- quendo 'ter 'Ill ido jnl ado mc: l)'lz do er\'lç)
,tJvo p(,la
junüt Inilital" d :\u<1.
Por drfrrto

tlt HJ

do meslllO nWl:

Regimento
1

Y.

11,iro da

('l'(lPIll

de inr nteria. n.O 9

milit.

l'

d' .'. 13 nt

pitt o, FI':\uci co Augn to )1. rtins (1

(1 ~\ 'iz,

'nr\" lho.

c:\-
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Por decretos de 2;) do mesmo mez :
Regimento de artilheria

n.· 2

Capitão da 7. a companhia, o capitão de artilherin, Antonio Joaquim Vieira Pimentel.
Batalhão de caçadorea n.> 7

Alferes, o alferes em disponibilidade, João Pedro Correia Pontes.
Regimento de infanteria n.· 10

Tenente, o alferes do regimento de infantoria n. o 16,
Arthur Chanto Narchlal de Carvalho.
Alferes, o alferes graduado do batalhão n, o 2 d caçadores da Rainha, J eronymo Caraciolo Correia.
Regimento de infante ria n.s 17

Capitllo (la 2.3 companhia, o tenente ajudant do rcgimonto de infanteria n." 5, Jos6 Maria Gomes Pereira.

Por decretos de 2 do corrente mez :
Arma de artilheria

Alferes alumiios, os primeiros sargentos graduados aspirantes a offícia s, do regimento de cavallaria n.? 1, Ianceiros de Victor Manuel, II mriqn Juyruo do 'ou a untos, do batalhão de caçadores n. o 9, Luiz Augusto Ferreira, e elo regimento de infanteria n.? 1 , Luiz Joaquim
Dias Rebcllo ; o soldado aspirant a, official do l' gim uto
de iufantoria n.? 113, Arnaldo Costa Cabral do Quadros; o
o soldado do batl\lh?ío 11. o ~ <lo cu ~a<lol' ~ <ln. Rainha, Roberto Chnrtcrs Henriques ele Azev do; por lhes SOl' ~)plicave! o disposto no artigo ·la. o do doer to com força tl
lei de 24 de dezembro de 1 63.
Regimento de oavallaria n.s 6

a

I, o t n nt
oronel
cavnllurin, prom t01' de
justiça. junto ao consr lho do gn 1'1':\ fi nnan nt da. 2. livis,io militnr, Josó {arh :-;imõ s li \\1'vnlho.
C01'011

Armo. do infantaria.

T~ 11 nt , O nlf roa 11 infnnterir, m commis ã.o,
Mana de Al1I1l'all' Pinto 11(' ~[n '~n.lha s,

C'l'0

'"'

Battl.lhu.o do o çador e n.· 4

Cnpitão
infantcria

ela 7.1\ e(lllljlHnhia, o tenente (10 roeim nto
10, li'mllc.:isco Ho(lri'''nos da ,'ilvn~

11. o

(10
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Regimento de infanteria n. o 2

Alferes, o alfere

graduado,

Julio Côrte Real de No-

vaes.
Regimento de infante ria n.o 10

Tenen te, o alferes do regimento de infantcria n. o 17,
Augusto Arthur Jayme da ilva.
Alferes, o sargento ajudante do batalhão de caçadores
n.? 6, Isidoro Ferreira de ou a Alvim.

Por decreto da me ma data:
Reformados, 11a onforinidada 1 la 1'i, o coronel do regimento d nvallària n.? ,Anaclet
dr ilva P le~j' o; e
o capitão da batalhão d caçador s n. o 4, J é Antonio Moreira Juni r; P lo hàv r m requerido e t r m sido julgados incapazes do s rviço activo li la junta militar de saudc.

Por decr (o
Reformado, na ouformidndc da lei, o coronel d artiIheria, m commi são no minist rio elas obra publicas,
COl11m srcio c industria,
arlos Ribeiro, por assim o haver
requerido
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta militar de saudé.

4. o - Por dctcrJllina~ão

(]e

sua Mage.tadc ti-fiei:

Estado ma.lor de artilheria

apitào, O capit! O do r rim nto de artilh ria n. o 2, Antonio Viccnt F 1'1' ir:" Moutal v: o.
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Regimento de cavallaria n." 7

Tenente quartel mestre, o tenente quartel mestre do regimento de cavallaria n. o G, Frederico Augusto de Oliveira.
Arma de infanteria

Capitão, o capitão do batalhão do caçadores n. o 4, Guilherme Augusto Victorio de Freitas.
Capitão, o capitão do regimento de infanteria n.? 8, Joaquim Albano Gustavo Correia de Araujo.
Batalhão de caçadores n.s 1

Capitão da 5.:\ companhia, o capitão do batalhão d caçadores n. o 7, J osó Julio de Cerqueira.
) •.IÍI res, o alferes do batalhão n. o 2 do caçadores da Raínha, José Francisco de Paula Xavier Ramos.
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha

Alferes, o alfcr s do batalhão de caçadores n.? 1, João
Augusto Escorcio.
Batalhão de caçadores n.s 3

Alferes, o nlfer 'S do batalbllo do caçadores n.· 5, Raymundo Maria Correia Mondes Júnior.
Batalhão de caçadores n.· O

Alferes, o al fores do batalhão d caçadores n. o 7, J os', Augusto Villa Verde.
Batalhão de caçadores

n.· 7

Capitão da 3. a companhia, O capitão elo batalhão de ca~a(lol' 'I n.? 1, Jo 6 Antonio Groot Pinto do Vasconc lIo .
Alforoa, o rufei' a do batalhão de caçadores n.? ,Joa
Augusto Lelio do Rego Bayam.
Batalhão de oaçadores

n.· 8

Alferes graduado, o alf roa graduado do batalhão do caçadorcs n.? 4, José Viccnt
unsado.
Regimento de infantaria n.· 1

'I'encnt ,

t n nt <lo r im nto d infant ria n.? 10,
Arthur Chanto Narchial cl \ arvnlho.
O

Reg1monto de infantaria n.· ts

Alferes, O alho s do r gim mto d infuntcria n.? 13, Jo o
Rib iro da Rocha.
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Regimento de infante ria n.s 9

Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
ínfanteria n.? 5, Albano Xavier Sabino.
Regimento de infanteria n.· 10

Tenente, o tenente do regimento de infauteria n.? 13,
Aurelio Augusto de Moraes 'oares.
Regimento de infanteria. n.· 13

Tenente, o tenente do regimento de infanteria n, o 10,
Antonio Maria de Abr u astello Branco.
Regimento de infanteria n.· 16

Alferes, o alfer s do rcgim nto de ir fant ria n, o 5, Francisco dos Santos Ribeiro.
Regimento do infa.nteria n.s 17

Capitão da 4.a comp, uhia, o capitão da. 2.<1, F mando
Augusto da 'ilva Almeida.
Regimento de infantoria n.· 18

Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
infanteria n.? .., Domingos iilve trc Sonrcs Branco.
Praça de Elvas

l\Injor da pra~n, o major da praça d Monsanto,
xandrc imõcs de Jarvalho Vivaldo.

Ale-

Praça de Monsanto

Major dn. pra~a, o major da pl'aç
José Maria d Vivaklo.

d Elvas, Francí co

Comp nhia do correOQão da 'Pra.ça de S. Julião da Barra

Alfer s, O alf r
da i.a compunhi. da administração
militar, Augusto d Andrade 1 r ira.
2.' Companhia da administração

militar

Alf, 'r
O
I~ 'r da companhia. de '01'1' cçao da praça
(le ' Julião da B rrn, Augu rto .1aria .. nn s Barbosa,
T

Deposito geral de medicamentos

_ Dii etor, o pIl no
Almeida.

mtico de 1.a ela

do exercito

,Jo

é

Homilo de
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5.o-Sccrelaria

d'estade do. uegocíos da guerra- Díwção gcral- L
J:l.I.[

E DA L H.A.

J:l.I.[

a

Repartição

I LI TA R

RELAÇÃO N.· 6~2
Medalha de prata
Regimento de cavallarla n.s 8

Cirurgião mór, Joaquim José
tamento exemplar.

rald

'8

Leite -

ompor-

Regimento da infanteria n.· 15

Tenente, Augusto Mathias Guedes - comportamento
exemplar; cm substituição da medalha d c br da, mes
classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 6
de 1870.
Guarda munioipal do Porto

Tenente ajudante, Antonio Augusto Forr' irn.- comportamento exemplar; cm substituição da medalha de cobre
da mesma classe que lh foi cone dida pela ordem do exercito n.? 11 de 1868.
M

<InIba <10 c-obl"

Batalhão de caçadores n.· 4

Soldado n. o 7J da La companhia, Antonio
comportamento exemplar.

P

<.11'0

a -

Batalhão do oaçadorca n.· O

Segundo 8Úl'g uto n, o f)~ ela B.a 'oJllpanhia, Manu 1 Antonio dOI:! Santos - comportamento xcmplnr.
Regimento de infanteria n. o 9

Primeiro sarg uto n, o 112 <la :..:1 emnp. rihià, AlBerto
Annibal Pinto de ousa Cruz - comportam nto
inplar.
4

Regimonto de infantoria n. o 10

SegundQ sarg nto n.? 40 <la 1.11 companhia,
o 6 .Manuel do Mcsquiia 'obral - comportam mto
emplnr.
Regimento de infa.ntaria n.' 10

. abo n.? 9S da 5.3 coinpanhin, Jo o la
lllor - comportamento . cmplar.

II

1 Rocho. ~u-
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Companhia de correcção do forte da Graça

Soldado

D.O

33, Izaias Fr nci

cumpor amcnto cxcm-

'ClJ -

plsr.
2.' Companhia da administração militar

sargento D. ° 2li ,Ago::ltinho da F0118eCt1.- comexemplar.

Segundo
portamento

:.l daI

a d( oiro

Regimento de irifanteria n.· 12

oronel, Domingos

To.é [omcs -

ornportamcuto

exem-

plar.
.c.l '<lallu

d~ ln-ata

de Maga-

Regimento de artilhe ria n.s 1

cundo

arg ntos da í.a bat ri",

~r,ria Gome

Ruivo,
D.O 5, José
portamento e 'cml lar.

n." 2, José Pires
Mariare: Junior - com-

Batalhão n.· 2 de oaçadores da Rrunha

abo graduado n.? f) ela .a companhia, Antonio
nu 1 da :-;ilva Mucluulo - comport imcnto ex -mplar.

Ma-

faria
B talhao de oaçadores n.· 12
abo 11.°41 (h J, cowp'lIlti,
Antoni Fa..rinlia de Gouveia - comportam mt t" uuplur.
ogfmento do infanteria.

sé -

und
I'g ut n." 1 da
comportam mto " unplar.

,a

n.O 15

comp uhia, Antonio Jo-
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Regimento

do infanteria

n.s 115

Furriel n. o 7 da 1. a companhia, João Morgado portameuto exemplar.

com-

RELAÇÃO N.· 694
Medalha

<leprata

Brigada de artilheria

de montanha

Primeiro tenente, Alfredo Clodoveu de Macedo Rocha comportamento exemplar.
Batalhão

de caçadoree n.O õ

Tenente, Antonio Augusto de Miranda exemplar.

comportamento

2.· Companhia. de reformados

Musico d 1,'"' ela se n. o 26, Antonio da Rosa - comportamento exemplar.
M dalJl.a de cobre
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha

Furriel n. o 57 da 1.:1 companhia) J ouo Climaco Baptista - comportamento exemplar.
Batalhão de oaçadores

n.· 4

Segundo sargento n. ° 20 da 5. a companhia, Antonio Aleo furriel n.? 27 da 'l ;", João José 08.1'rana - comportamento exemplar.

xandro Ferreira,

Batalhão de oaçadores n.· 15

. Furriel n, o 36 da 7.11 .ompanliia, Julio Ce ar Leite Dimz - comportamento exemplar.
Batalhão de oaçadores n.· 10

Furriel n.? 2 da2." «nnpaulriuy Jacinto José d

ousa-

comportamento exemplar.
Bato.lhão do oaçadores n.· 11
Cabo graduado D.O r!Q dn G.a companhia, Julio de ousn
comportamento xcmplur.

e--

Regimento de infantoria n.· 16

Cabo n." 04 da 2.:1 companhia, Frau 'is
reira - comportam nto x nnplar.

O

da Silva F r-

257

ORDEM DO EXERCITO N." 15
Companhia de correcção do forte da. Graça

Cabo n.? 14, João Nune. Quarenta, e soldado n.? 22,
José Antunes - comportamento exemplar.

6. o-Secretaria

d'estada

aos Degocio! da gaerra -

Direcçã. geral- t. a Repartição

Declara-se que o verdadeiro nome do capitão de artilheria, collocado na 7. a bateria do regimento de artilheria n. o 3,
pela ordem do exercito n.? 14 do corrente anno, é José Maria Grande.

7. o- Secretaria d'e tado dos negocio da guerra - Direcção geral- 2.' Bepartição
ua Magestadc EI-Rei mandi

declarar a pirante a of-

ficial, por se achar compreh ndido na disp siçõ s das
cartas de lei de 17 d novembro d 1 41 c 5 ele abril de
1845, o oldado n.? 12 da 4.a ·ompanhia. D.O 1:561 de
matricula do batalhão u. o :2 li caçador . da Rainha, Alfredo Carlos Pimcnt 1:May.
•o-Secrttaria

•o _

d'e tado do~Degociosda gperra-Djrec~âo geral- 2.a Reparlitão

e relnia d' lado dos Degocie da guerra - Direcção gml-

ta Bepartitão
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as despczaa que fizerem por conta das ditas ma sas. Exceptunm-se d'osta dispo içâo os alutnnos do semi-íntemato
da escola do exercito e aprendiz ii de ferrador praticaudo
na officina sidcrotcchnica contral, estabelecida no regimento de cavallaria n.? 2, lancoiros da Rainha, ou n.? 4.
lO.o-Sccrrlaria

(l'oslado dos negoies da gool'l'a-Dil'ec~áo geral-3.a R parti M

Sua Mugestade hl-R I mUllc1adéclarar aspirante a officiaes com a graduação de primeiros arg ntos o o ven imento de 300 róis diários, cm conformidade com disposto no artigo 37.° do decreto de 11 de d zembro de 1851,
os soldudos dos corpos abni1to llwl\('ionaüo , por haverem
conclui do o curso do real collegio militar.
Regimento de cavallaria n.· 1, lanceiros de Victor Manuel

Francisco Augu to

J.

avi

'1"

do Moura.

Regimento de oavallaria n,'

(3

Arnaldo José Claro.
Batalhão n.v 2 de caçadores da Rainha
Luiz Henrique Pacheco Simões.
Luiz
onzaga I ih iro.
Annibal •ucdes dai Sil Vil.
Pedro

de Medeiros

e Albuquorqu

AuO'ul:!\ de tirito Monteiro.
Alvaro de Carvalho Daun c Lorena.
Batalhão de ouçadoroa

n.·

(5

J o ,{o Muria CoHa J unior.
Eduardo AllgUbto da Cos u Bmd-l:uIIY.
Batalhão de caçadores n.s 8

Antonio I ires L ·itao.
Batalhão de oaçcdorcs n.· 9
Jorto Maria Zagnllo Ilhnrco.

Regimento do ilifanteri" n.· 3
João Antonio 'I'ei: ira (h Housa.
ll.°-Setrelaria

d'e.lado duo ugorio, da guma-Dlwçio grral-3.'

Rtp'*rtitlo
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meiro anno do curso de eugenh ria militar, pertence < o regimento de arfilh ria n.? 2; e lJ.ue o verdadeiro nome do
alfer s alnmno do 1 'gim nt d artilheria. n.? 1, que na
mo IlUI. ordem foi PI miado no ij
o do dito curso,
6 Frnnci .co d PunIa..A:z r

ao.

1 I. -Lir

n~ . rnn dida por molho de mole Ctaao
abai o IJIt'nriolladll :

Ilrl'gaM

1:
Batalhão de oa.Qftdore8 n.· 10

'npi

0,

e trnt r.

Eli

J é 1 'U iro Júnior,

,mdae e em-
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Em sessão de 17 de agosto ultimo:
R,gimento

de artilheria

n.· 1

Primeiro tenente, Joaquim Lobo d'Avila da Graça, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Alferes alumno, Plinio Saturio Braga Pires, quarenta dias
para fazer uso de banhos do mar.
Regimento de artilheria

n.· 2

Alferes alumno, Antonio Maria de Matos Cordeiro, quarenta dias para se tratar em ares pátrios.
Alferes alumno, Francisco Miranda da Costa Lobo, quarenta dias para so tratar cm aros patrlcs.
Alferes alumno, Francisco Augusto Moreira Ribeiro, quarenta dias para se tratar em ares patríos.
Alferes alumno, Henrique de Sousa Monteiro, 'incoenta.
dias para se tratar em ares putrios.
Alferes alumno, Jorge Guedes Gavicho, qual' nta dias
para fazer uso de banhos do mar.
Alferes alumno, José Rafa 1 da Cunha, quarenta dias
para se tratar cm ares pátrios.
Alferes alumno, Carlos José de Lima, qual' nta dias
para se tratar.
Alferes alumno, J oão Augusto P rcira, quarenta dia
para se tratar.
Alferes alumno, Antonio a tano Pereira Júnior, quarenta dias para se tratar cm ares do campo.
Alferes alumno, Pedro Antonio dos 'antos, qual' nta
dias para se tratar em ares patrios.
Cap Wto provisorio, Antonio Augusto 'I'ei: ira, s
nta dias para se tratar.
Brigada de artilhoria

Cirurgião ajudante, Abel da
tratar.

de montanha.

ilva, trinta dia para se

Regimento de oa.va.1laria.n." 2, lanoeiros da. Rainha.

_ Alf r s graduado, Em ato arlos ] algueiro, trintr di. s
para fazer u o ti banhos do mar.
Regimento de oava.llario. n.· 4

Alfer s graduado, Adolpho Em sto M rinho d \ Iiv ira, trinta dias par faz r li d banho elo mar.
AI~ ros graduado, .Ioaquim Augn to d
liv .im VIII ut , quar nta dias para faz r \ISO d banhos do mar.
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Alferes graduado, José Augusto Gorjão Ramos, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Alferes graduado, Braz Mousinho de Albuquerque, quarenta dias para se tratar em are do campo.
Batalhão

de caçadores

n.· 1

Tenente, Thomás Augusto Torres, ses enta dias para
se tratar em ares patrios.
Alferes, Manuel
onçalvos, quarenta dias para fazer
u o de banhos eulphuroso das nldas da Rainha.
Batalhão

n.· 2 de oaçadorea da Rainha

AlE<res, Antonio Augusto P 00., quarenta dias para
e tratar em ares do campo.
AlE<rei! graduado, Manu 1 Aueu to Teixeira Juníor,
quarenta dias para se tratar.
Ba.talhão de ca.ça.dores n.· 15

Alfer s ajudante, Mnnu 1 Joaquim de Lima Monteiro,
qual' nta dias para fazer uso de banhos sulphurosos no
tab I cimento th rmal a . Paulo.
Alfer s graduado, Paulin E ilippe da ilva, quarenta
dias para se tratar.
.
Alf 'r
graduado, Honorato Alfredo de Pina á Mendonça E tr lla, trinta dia para faz r u o de banhos do
mar.
t

uirino E irmino ..Iachado,
Regimento

ssenta

de iIlfa.nterio. n.· 1

apit·,
ranci o Jo
Iued
dia. para continuar a tratar- .

ninhou

8,

quarenta

qual' .ntu

Br nco,
Reaimento

Major, Porfirio

dia pai

de infe.nteria. n.· 15

lh
do

tbaíd

tmpo.

Pim nta,

ess nta
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Alferes graduado, Francisco Xavier Líbano dos Santos
Pereira, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Regimento

de iDianteria. n.O 7

Tenente, Francisco .A:ffonsoChodas Sant' Anna, quarenta dias para se tratar cm ar 8 do campo.
Alferes, Eduardo Adelíno Ferreira, trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Regimento

de infanteria

n.s 16

Alferes graduado, Antonio Maria da
para se tratar em ar s do campo.

ilva, trinta dias

de íníantería n.s 17
Arthui; Jayme da
ilva,

Regimento

Alferes, Augusto
dias para se tratar.

quarenta

Commissões

Alferes de cnvallnria, Mnmt 1Victorino de Sousa Prats,
trinta dias para. se tratar.
Em sossao ele 18 d mesmo mca:

Praça

do Extromoz

Tenente corou 'I, commandanr , José Joaquim Ca qucí1'0, qunrouta dias para faz r u o d hanho do mal' m 'e-

tubal, a começar cm

!)

d s t mbro ultimo.

Em sessac do 21 do m sino m z:
Batalhão

de o&Qa.doro8 a. o 11

Alferes graduado, H rmano de M id iro,
para continuar a trattl.l'-S .

Em sesaão d 22 (lo mesmo
Regimento

Major,

ln

dias

z:

de a.rtillLeria. n.· 2

Ianu ,1 1\1 ria Barbo a Pita, qu r nta di

para
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faz r u o de banhos do mar cm
tubal, a. começar cm 2
de otcmbro ultimo.
Capitão quartel me .tre, Victorino d Sant' Anna Pereira
de Almada, quarenta di
P ra faz r u o do banhos do
mar em Setúbal, a começar lU:2) de. et moro ultimo.
Alferes graduado qunrt 1 mestre, J o é Pedro da Fonseca Rosado, quarenta dias para faze)' uso ele banho das
Caldas da Rainha, na sua origem, a começar em 1 de setembro ultimo.
Regimento de oavallaría

n.· 1, lanoeíros

de Viotor Manuel

Corou 1, avid Antonio Ccsar da ::silvaFroes, quarenta
dia para fazer uso de banhos do mar, a começar em 2
de ietembro ultinio.
Teu .nt , Antonio Lu .io ':lnta lnra, quarenta dias para
fazer u 'o de banho.' das 'aIda' da Rainhn, na sua origem,
a com '~al' em 1 ele . ,t muro ultimo.
Alfere , Augu to andido de 'otlsa Araujo, trinta dias
para fazer u o de banhos do mar 111 etnoal, a começar
em 1 d outubro ultimo.
apitao quartel me..trc, Ilulthaznr Jacinto Cardo o Cesar, qual' nta dia: p:u'a fazer uso d banhos do mar em
etubal, a com 'çal' m 9 do setembro ultimo.
apellão de B.a ela' e, Josó AI tandrc ele Menezes Feio
erra, qua' nta dia para, fazer u o d banhos <lo man em
ctubal, n, começar lU 21":de tembro ultimo.

qual' ntn lia para

0,

ta,

trinta dias
na 8UU
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Tenente, José Maria Pereira Coelho, quarenta dias para
fazer uso de banhos do mar em Setubal, a começar em 1
de setembro ultimo.
Forte da. Graça.

Major, José Manuel da Fonseca, quarenta dias para fazer
uso de banhos do mar em Setúbal, a começar em 29 de
agosto ultimo.
Em sessão de 28 do mesmo mez :
Direcção da. administração

militar

Aspirante com graduação de alferes, Rodolpho Soares
Cardoso da Fonseca e Castro, quinze dias para se tratar
em ares pátrios.
Em sessão de 30 do mesmo mez :
Regbnento de infanteria

n.· 17

Tenente, Antonio J 0:;6 Damasc no, quarenta, dias para
faz r uso do banhos do mar em S tubal, a com çar em 10
de setembro ultimo.
Alfere, José Joaquim de Sande Mencz s o Vasconccllos, quarenta dias para fazer uso d banhos do mar em
Setubal, a começar em 11 de set rubro ultimo.
Alferes graduaclo, Antonio .losó ela Silva Damnsc no,
quarenta dias para faz r uso de bnuhos d mar m 'etubal, a começar om 10 de set rubro ultimo.
Alfer s graduado, Antonio J aquim 'I'rindade, trinta dias
para fazer uso d banhos elo mar m r tubal, a começar
em 1 de setembro ultimo.
Em ses ão de fi ele setembro ultimo:
Batalhão do caçadores n,' 6
Teuente corou 1, Migu I Malh iro Corr ia Brnndí o, sesrenta dias para
tratar
m ar li pntrio .
Teu nt , Luiz Maria da Concoi~~; , qu, r ntn dia })lU'l\
fazer uso de banhos sulphnrosoa nas Caldas da Rainhn.
Tenente, JOtlO Antonio 1'-' rreira Monteiro, qual' ata dias
para faz r uso d banhos
mar.
AI~ 'r II, liran is 'o Ad lino d Serpa. Fariu
unr sma,
scsaenta din pn1'n fazer uso d banho sulphur
mais
tratam nto,
Alf 'r s, Augn. to 'üAIU' (1 Betteno urt, qltllr ntn (lins
pl\m fazer us de bauhos do mar.

a
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Capellão de L' ela s , Antonio Augusto Pire"
dias para. s tratar em are patiios.
Em

sessenta

e ão de 7 do me, mo m z :
2.' Divisão militar

Capitão, ub-chcf do tado maior, Miguel Augusto de
ou a Figueir do, quarenta di, para fazer uso de banhos
do mal' na 1< igueira, a com çar ln 20 de s tembro ultimo.
Corpo de estado maior

Capítão, Guilherme hart rs Henrique de Azevedo, trinta dia para fazer u o de banho do mar.
Estado maior de engenheria.

T uont , I ob rto Rodrigu

I nd , .

.8

nta dias para

fazer u o da aeua ai -alino-gazo as ele Vidazo
guida
banho do mar na Povoa de arzim,

111

a

Regimento de artilheria

Alfi r s alunmo, I aulo Judi'
tar cm 1\1' patrios.

,

1l0V

n.·

a-

1

mta dias para s tra-

Alfi l' ..
trinta dia
Iari-

trint·
Augu to Vi ir , trinta dia

par

patrio '.

do mar.
de

nldns,

vinte dia para

Brigada de artilheria d montanba.

Jo 6 I. ri.

[rande,

du campo.

apita o) 1 omingo Pinto
r nt: dia

}7nra

trnt r.

o lho

nt
nodo

din para
•'ima

'0

11 I

traflua-
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~Regimento de oavallaria n.· 1, lanoeiros do Viotor Manuel
Major, D. Rodrigo de Almeida o Silva, quarenta dia.
para fazer uso de banhos do inar em Setubal, a começar
em 15 de outubro ultimo.
Regimento de cavallaria n,s 2, Ianceíros da Rainha
Tenentc coronel, Manuel da
ilveira Mendonça oares
Se1'1'[o, qunrouta dias para fazer uso de banhos 110 mar.
Capitào, Antonio elo Àlmeida Co lho d Campos, cincoenta dias para se tratar om ar
patrios.
Alferes graduado,
n. Antonio José de f 110, quarente
dias para fazer uso de banlios do mar.
Alfer 8 graduado, José Augusto MoI' mo Mal' cos, trinta
dias para fazer uso do banho do mar.
Regimento de oavallaria n.· 3
Alfer s, 'I'hom'
om 's P 'r '1m Junior, qunronta dia
para fazer u. o interno da agu.
f 'rl'eaH m Villa \ i
Picador d 3.& class , Jo. é Estt'vào Cordovil, s s.
dias para. se tratar conv 'ui ntcmcnte Clll mudnnça d
j

.

Regimento de oavallaria n.· 4
Capitão, Frauci .co Gom s lallado, qu r nta dia pal'UI
se tratar cm ar
pntrios.
'I'en nte, 11(1 íon o Porplíyrio
(1 1\1 ndon 'a
il VII., trinta dias para fazer Uf\O de banhos do mar.
Tenentc, Adriano d .Fi rueir 'uo Fasen la Vi' fi , quarenta dias pura se tratar cm are. pátrios.
Alferes graduado, Frnnci co de Paula Pnrreirn triuu (li
para fazor u 'o li hanhos elo lIUU'.
Alferes gradllaclo, bl'JI t AbrI\! eh'8 ) l' irH u:v illllh ,
quinze dia' pum c tratar.
Alferes gmduad , :Antouio Am rim dlt "unha, trinta
dia para fuz( r 11 () do oa.n11() (1 111:11'.
Cap 'Uvo de :~.l\ela, , M:l1l11 ,1 J)alllll o An lU
quarenta dia lIam faz 'r u::;o de oUllhos ao mllr.
Regimento de oo.vallar1a. n.· o
Capitão, Antonio J' .Mato 1 quarenta
di.
pam fazer
uso de b. nhos do mar cm I-letllbul, !l. COllH': r em 17 d
setembro ultimo.
'l'CI!Ollh',
Adri.\
J, nu 'no Tl'i "pil'a quarenta din
para fazer uso tI oa11h08 do IUlLr m ~l tuLa!.
il'urgiao 1111)1' Antonio Mltllll ,) Pir'
lorcim,
'intc
di a para se tratar' cOJl\'cnicutclll('IlÍl,
faz udo u o internO
C externo das aguas de Cabeço de ide, lla ~ orig 'lU.

.• 15
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Regimento de cava.lla.ria. n.· 7

Tenente Antonio T.\\ r s de :\Iac do, trinta mas para
fazer u 'o de banho (lo U1Ul' ~ll
•• J UI o da Foz.

para faz r uso

alhncs,

Bata.lhão do oa.Qadores n.' O
Alf ros I{r ln (1 , I· r I"
) ,lo • nto
Callndo,
dia parl\ faz r II o de 1,:111110 do mar.
Ba.talhão do oaç&do:roe

a

trinta

D.· \}

Ifl'r \ gl'l\l1.llntlo Innn I Jo é
iar Trigo, trinta.
dia par fi z 'r u 'J. Lanho
o mar cm '. J o o da Foz.
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Alferes graduado, Joaquim Augusto Vieira da Costa,
trinta dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de infanteria n.· 1

Alferes graduado, Nuno José
drade, vinte dias para se tratar.

overo Campello de An-

Regimento de i.nfanteria n.· 2

T nento, Alfredo José Torqu to Pinheiro, trinta dias
para fazer uso de banhos do mar.
Alf r s, Augusto Eugenio Vaz de Carvalho, vinte dias
para se trat r.
Alfcr s graduado, Joaquim :Maria Ferreira, vint dias
para se tratar.
Regimento de infanteria n.' 3

Capitão, José Maria. Pereira Vianna, quarenta dia para
continuar a. tratar-a .
'1' n nte, JOHé .Ioaqnim Brandão, trinta dias para continuar a tratar-se em ares patrios.
Alferes graduado, Luiz Augu to de Sou a Sanches, quarenta dias para continuar a tratar-se.
Regimento de infanteria n.· 4

Major, Ben dicto Cnndido de Sousa Araujo, vint dias
paril. fazer uso das uguas sulphuros s no cstab 1 im nto
th rmal a > • Paulo, a com çar m
do etcmbro ultimo.
Regimento de infanteria n.' 6

Capitão, João Lop s Sociro do Amorim, in o mtn <lia
para faz r 11 O d banhos ulphurosoa 110 stub I im nto
th rmal a , . Paulo
mai tratam nto.
Alf, 1'0 , Jo é Antonio
omin ..u,
quinz dias parti se
trntur.
Alf, r

mnr.
Rogbnonto do infantoria n.· 6

Alf'c!'C' , Mnniiel de Pina Freire da Fon 'ca F rruz 'iOl"
rein, t1'ill1<\ dia para fazer u o ao banhos <lo lIHU·.
'il'urgii\o I~juallut" Jo é ugusto Vieira, trinta dia )l:lr:~
filZ r U o de b nhos (lo mar em ~. J oITo da Foz, a '0111 \.
çnr em 10 d ·tem11'0 uItimo.
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Capellão d 2.a classe, João Urbano da Rocha, trinta
dia para fazer uso de banhos do mar em . João da Foz,
a começar cm 11 de set mbro último.
Regimento de infanteria n.· 7

Alfer s ""1\ duado, Alfr do Jore
dias para se tratar.

Garcia

ornes, vinte

Regimento de infanteria n.· 8

Teu nt , Ago tinho Alve d Moura, trinta dias para
continuar a tratar- , cm ar pátrios.
AI~ r ,DioO'o Antonio de ousa e
arm mto, trinta dia para fazer u o de banho do mar em
. J oao d Foz, a .om 'çar m 25 de s t mbro ultimo.
AIfel' graduado, Annibnl Luiz P r ira. da ilva, trinta
dia par fazer u d banlíos d ln r m . J o, O da Foz.
Regimento de infanteria n.· 9

Alferes, Francis o u de de Almeida () orio, trinta.
dia para fazer uso d banho do mar- na Figueira, a comcçar
m 12 de ctcmbro ultimo.
Alfer
graduado, Joaquim José da Costa Junior, quar nta dia pur< . tratar.
para faz

'1'

para

'lll \.1' nta

limpo,

t\

'0-

tl'a·

Fi

li ire III,
cm S. JUliO
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Regimento de infanteria n.s 14

Capitão, Fructuoso Ferr ir;\ da Silva, sessenta dia para
fazer uso de banhos do nHU: na. Figueirn
mais tratamento.
Alfer s, Feliciano da Fon ca d CW:ltro c 80111\, quareata dias :pru:afazer uso di banho do mal' na Fi zueira.
Alferes graduado, Candido Augusto d Alm ida, trinta
dias para fazer uso de banhos sulphurosos em S. Pedro
do Sul, a começ l' em 20 de setembro ultimo.
Alfées graduado, AífonsQ de M '110 J> r strello, quarenta dias para fazer uso d 1: nhos do 1 ar na !fign ira.
Alferes graduado, Rodrigo Tci' ira Alves M. rtins,
trinta dias para; se tratar.
Alfer . graduado, Diogo d Almeida Lour U'O e Vn concellos, quarenta dias plm\' fl\zcr uso de banhos ulphu1'0 08 cm S. P dro do Sul, a come '1\'1' cm lf) de
tembro
ultimo.
Alfcr l:i grndua<lo, Antonio 'iI r; s Dinfl, trinta dias
para fazer uso d L, nhos do man na lfigu ira.
Regimento de infanteria. n." 16

T n ut , Ant nio :Ama]' rir'
u 1'1':\, scsscuta dias
para faz r uso das nzuns das Pedra'
'alg, das, na sua
origem,
mais tratamento.
Teu mte, Bcrnnrdo Antonio d Brito Abreu, .inco iutu
dia H para c tratar.
Alferes, JOl~O Jo 6 le Fi ru ired , trint: dias l'1'a fazer
u o de banhos do mar.
Alfer is gntdua<lo, João Vaz F '1'nl\ (1is, quinze !li: p. r,
se tI·atar.
Alt'eJ' ti gmd\l.:ulo, Heul'iqu I iueil'o d
1m ida, trintn
dia para 'o trat: 1'.

Joaquirn Augu to dt~ FOll 'ca, t l'inta di

Pfll'(\
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Conselho de guerra permanente da 3.' divisão militar
, icr .turio com gradunç 10 it n1f,·)', , Angu to )[pnd
1! lorido, . c~ 1l1lL (u: p: 1'. tÀZC1' uso UU baulios do mar

'. J oao ln b OZ, c mui' tn tnm mto.
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Secretaria d'estado dos negocias da guerra - Repartição
de contabilidade

Aspirante com graduação de alferes, José de Freitas Castelbranco, quarenta dias para se tratar.
Aspirante com graduação de alferes, Jorge Augusto de
Sousa Oom, quarenta <lias para se tratar.
Regimento de cavallaria n.s 2, lanceiros da Rainha

Alferes graduado, Rodrigo Antonio de Aboim ele Ascensão, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Regimento de cavallaria n.·

4

Tenente coronel, Antonio Carlos Ferreira Júnior, quarenta dias para se tratar em ares pátrios.
Batalhão de caçadores n.·

1

Alferes, Antonio Marcos Mendes Correia, quarenta dias
para se tratar em ar s patrios.
Batalhão de eaçadorea

n.· IS

Capellão do 1.a classe, João Antonio Martins
quarenta dias para s tratar cm ares patrios.
Regimento de infanteria

ioutinho,

n.s IS

Alferes graduado, Maximiano Xavier Osorio, trinta dias
para se tratar.
Regimento de infanteria n.· 6

Tenent coronel,
para se tratar.

actauo J'a ques Dupont, trinta dia

Regimento do infantoria n.> 7

Alfero , Eduar lo Ad linõ F 1'1' ira, vint dias pam continuar os banhos do mar.
Al~ res gr duado, Antonio do •iantos Fonseca, (JltW
renta dias para H' tratar m ares patrios.
Em se são d

5 de outubro ultimo:
2.' Divisão militar

r n 1, chcf do studo maior, Edu 1'110 lhh;fonso de Az v <10, s secnta dias I ara ar s patrios . Jl1(Ut!

T n nt

tratamento.
Estado maior do ongonhori

'1'C11 int , Eduardo Augusto
avier rl
unha, I1tt!u·(·)lttl
<lias p, 1':\ fazer uso de banhos elo mal' nu Fign 'iru, :\
C UlC~:U'

m lO dc outubro ultimo.
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Regimento de artilheria
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n.· 1

Alferes alunmo, II nrique Mitchell de Paiva Couceiro,
quarenta dias para banho::! do mar.
Regimento de artilheria n.· 2

Primeiro tenente, Antonio Carl s da Costa, noventa dias
para s tratar.
Alferes nlumno, II nrique d ousa :Monteiro, trinta dias
para conval scer em ares pátrio .
Regimento de oavalla.ria n.· 4
Almo t r, quarenta

Alferes graduado, conde d
para c tratar em ares patrios.

dias

Regimento de cavallarta n.· 6

Alt; r , Joaquim
uovcuta dias para

Augu 'to Mousinho d Albuquerque,
tratar

.onveni nt mente.

Batalhão n.· 2 de caçadorea

AI~ r s grndundo,
tratar.
para

arlos August

da. Rainha

'imõ s, quarenta dias

Batalhão de caçadores n.s 7

Alfer ,Allt
dia para

uio Joaquim Alvar

d

liveira, sessenta

c tratar.
Batalhã.o do oaQadores n.· 8

AIB r ,Eduardo B:\11(1 'ira. d Lima, se senta dias pam
s tratar.
AIB'r 'H, Mnnu ,I Joaquim d Lima ...Iout 'iro, trinta dias
para tratar.
Batalhã.o de caçadores n.·

'apitao, Jo:
nunr a tratar-

O

Igna rio

I)

orr ia, trinta (li.

para couti-

cm UI'e patri

Alferc graduado, )(anu 1 Jo:
aias para continuar a tratar-a '.

é

d Arruiar 'I'rig , trinta

Regimento de infanteria n.· 1

Ten mte, Joaquim Ati ru to de

liv ira

dias pam
tr taro
.
.
AlI' rro , Luiz Aueu to Victor ) avi
<lia parn.
tratll.r '111 are 1 tl'jo.

om. , quarenta
,.

rua. Silva, incoenta

Regimento de infantaria. n.· 2

( il'Ul'giilo njud ut,
dia pum c trat: l'

1Il

lUlIU 1 (} Lemo
ar patl'io.

i, nQt\, (11\,rcnta
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Regimento de infanteria. no' 6

Alferes, Manuel de Pina Freire da Fon ea F TI"l"\'Z Correia, trinta dias para continuar o seu tratam nto.
Regimento de infanteria no' 7

Major, José Joaquim Ferreira, trinta dias para banhos
do mar.
Regimento de infanteria

n.s 9

Alferes graduado, Cm-mine Co lho da Silva, vinte dia.
para se tratar.
Regimento de infantaria n.O 10

Tenente, Fran 'is o d Paula Bot 'lho, trinta <lias para
fazer uso de banhos do mar m '. Joào da E OZo
Regim~nto de infantaria.

Capitão, Jolto Ant nio da
tratar.

no· 12

~ruz, quinz

dia

P,l" se

Regimento de infanteria n.s 13

Tenente coronel, Antonio Luiz da Cunha, quarenta dias
pura se tratar.
Regimento de infanteria n.' 14

Capitão, Luiz de a tro Borg S M 110, trinta dias para
s tratar.
Capollão de 20& classe, Joaquim Bnptititn d ousa, quarenta dias para fazer uso de banhos do mal' na Figueira.
Regimento de infanteria no' 18

Alferes, José
tar-s .

I!'UIU

ga, trinta dias para coutinui r a traCommissõos

'1' mente cor u 1 do infant ria,

i I .iauo Vi .tor .10
Araujo do .Ahnei(la H d do, qnar 'Ilt, <lias P 1'11. outinuar
a tratar-se.
Alf r s de infant irin, J . Alfredo 1 'unbt H,r1'o,,;,
quinze-dine para e tratar.
Vn.l

1\

,I.

Alfer s I~\l<lnnü', AlLtcm;o Viepnto
aias paro, se tratar COllV ni int 111 mto
Direcção d a.dministrl\

du Allir m, (1('
r. putri«

nt:\

\1lI

milit r

ARpil'flnto Com "l'adn:wão do alti'l'('
1t 1'1I11C'Í \.'0 Cor>::l
~
,
1
r 'J:t (n1 "11 vn ~ ren('F.f's,
ql1un 11ta di:ls pnra I'az('l' li ) • e
Lal1ho, tI mill' 11[\ lt'igncir:t,
l'ollH' ':n' 'III 1()
lIlubl'o
o

ultimo,

a·
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dc G do mesmo mez :
Batalhão de caçadores n.O 12

Alferes ajudento, Ja sinto d FI' ita Cc bral, quarenta
dias para f zer u o das agu th rmnes d C Ida da Rainha ou do stnbclecimento th rm 1 a . Paulo,
Em sessão de

do mesmo mez :

Regimento de infanteria n.O I)
Alfe!" ,Antonio
'01'1' ia
o. iauto
1. lm ida,.
ta dia para c tratar cm ares 1atrio .

en-

Rogimonto de ínfanterta n.O 14
Alferes graduado, José Vi .torino de •'ou '3, Albuquerque,
cincoenta dia parr
r. t 1'.

Em

S :;,:10

d

ln

do me mo mez :

DireCQão da a ministração militar

Aspirante com grar1ua~ao de nlfere .., Jo é Luiz 'de
valho, ciucoeutí dia para
trat r '1l1 ares patrio .

l:>.O-Liecnr.

r.fi

{ada,

o limei ,abai o menciona-

dus :
Rogimento

ar-

da artilharia

Alfer . alumno, Ant ilio 1 rnr

1'<10 [.'

n ,> 1

rr ira, quinz

dias.

Regimento de eavallarte, n.O4
Alf 'I' , L ipoldo d. U t ,JU
Pin O Ba to, p1'01'O, , o por vint (li .
Alf I'" gnulllado, banal' 10 FI' lerico chwulbn ih Luci,
pro roga ao }HH tri it di .
Batalhão de onç dores n.· 7
rra lu (1 ,Antolli
)[ rri d • 'ou

•·oa' s,

) por es-
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Regimento de infanteria n. o 14

Capitão, Francisco Antonio de Aguiar, trinta dias.
Regimento de infa.nteria n.· 17

Alfcroti graduado, José Maria Ganço de Almeida Junior, prorogação por ses enta dias.

Poram confirmadas as licenças registadas que os commandantes das 1.', 2.a, 3.', .1.' e a.a di,isocs militares concederam
aos officiaes abaixo mencionados:

lü. o -

Regimento de cavallaria n.s 3

Alferes graduado,
to, dez dias.

Balthaaar

de Bivar Moreira de Bri-

Regimento de cavallaria n.> IS

Capitão, Antonio do Matos, dez dias.
Regimento de oavallarfe, n.· 6

Tenente, José Celestino da Silva, seis dias.
Regimento de cavallaria n.· 8

Alferes graduado, Henrique Nunes de Aguiar, dez dia .
Batalhão de Cl\Qadores n.· 11

Alferes, Francisco Affouso da Costa Chaves c Mcllo,
dez dia.
Regimento do infanteria n. o 9

Alferes, Francis co Guedes do Almeida Osório, dez dias.
Regimento do infanteria n. o 11

Alf,'!' '8, Antonio Ig'nncio ele Saldunha
dias.
Regimento do infantori

Tenente,

CIl,

trinta

n.· 13

Antonio J036 Augusto T ixeira, quinze dia

h ül conforme.

.Mcllo.

Marr

=0 dir ctor g(\l'ul, D, Antonio Jo ú ele
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do
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I
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Regimento de cavallarta n.s 8
Para gosar das vantagens ('stabelecidal:! pelo § uuico do
urtigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio do 18G:" nos termos do § :2,0 do artigo 13.0 da carta de lei de lH de abril
de lB75, o capitão, Manuel Augusto de Novaes Sequeira,
por ter completado dez annos de serviço eílcctivo no referido posto.
Batalhão de caçadores n. o 3
Alferes, o alferes graduado do hatallü'\o n." 2 de c;),~ado
res da Rninha, José Augusto de Matos Coelho.
Batalhão

'I'eucnto ajudante,

n.v õ de eaçadores

o alferes ajudante,

Batalhão

de caçadores

do El-Rei
JOItO

n.v

Dias da Silva.

a

Alferes, o sargento ajudante do batalhão 11.n
dormi do gl-Uci, Antonio Lourenço Fcrrciru.

f) de caça-

Batalhão de oaçadoros n." 7
Cnpitào da 5.:1 companhia, o tenente <lo bntalhilo 11.° :!
de caçadores du Rainha, Francisco • avier Vaz Guedes
( )IH}l·io.
Batalhão de caçadores n.v 9
'I'cncnte, o alferes do hatalhilo (lo caçadores u, o (i, Francisco Adclino de Serpu Faria Qllal'l~fjll1a.
Regimento

'l'eucntc,

de infantaria

() alferes do regimento

n.· 2

de infanteriu

n."

}(i,

Auguato Mnrin Cardoso Gambou.
('apiti'lo
infnuterin

Alfere» ,

11." 1rI,

Regimento do ínfunteríu n.v 9
da 'l? courpanhin,
o teucnte (lo J'('gim .nto de
1).0 1·1, José
Dunrte de Carvalho.

O

Rogimento do infanteria. n.v 10
alferes gl'<HIIl:ul0 do I'cg-imt'nto de infuntcrl»

Albuuo de l\Ingalhacs

Barbo. a Pinho.

Rcgimonto de íníantcría n. 12
Cupitao da :!.Il companhia, o tl'!H'Jlte, .Joao Chn'so
j'tll't'il'it
Franco.
.
U

Ucgitnento

t(lnlO

do illf ntcria. n." 18

alti·l'('::; (la cOll1pauhia (I!' ('01'1" ·(·ito ela pruÇ
.II' I-i•• Juliuo (la BU1'l'U, l\ligll ,I Autonio U rcia. GOIJIOS.
'J'CIl0Uh',

()
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Commissões
o. alferes cm commissão, Leopoldo Augusto Hebcllo, Jo, ó Ferr ira da Silva Jnnior, e
Carlos Adolpho Mnrques L itão, continuando nas comrnis-

Tenentes

de infanteria,

"ões cm que

1:\0

acham.
Inactividade

temporaria.

Cnpi tão do hatnlhão de caçador s n. o :3, Luiz Augusto
(te Cerqueira, por ter Rido julgado incapaz do serviço, temporariam mte, pela junta militar do sande.

Por decretos (la me. ma dat :
Reformados, na conformidade ela lei, os capiti'les, c!n infantcria, Eduardo Evari: to Baldino, e (lo regimento de infanteria n.? f), Joaquim Guilherme (la Costa, pelo hnver m
requerido
terem ido julgados incapazes do . erviço activo
pcln junta militar de nudo,

Por d('frelo de 9 do mesmn 111('1:
Batalhão

do oaçadorea

n.s 11

Cnvallciro da ord m militar d _ S. Bento de Avix, o
pitão, Luiz de Sousa Gomes
ilvn,
(>

C<L-

•

Per deeretes de 1;, do me 'mo mez :
Regimento

Ajudnnte,

da infantaria

n.s O

o 1111'( re , Antonio Bcrnnrdo

Pereira Cnhral.

DircoQuo da o.dministrUQuo militar

Primeir ofh iinl com gl':1 lnue o d coronel, ub-director
(I!L direc 'ao ti 1 • .lmini tr... o militar,
o n-im ·iro oílicin I
(' 111A'I'fillu
II II t 'n ut ~Ol'on I, Joaquim LlIpio Itl A ..
1m • 1 I' iI'H.
I'

,c r laria d'r lado do o~n

le

3

,Ia gllma-lJirettáo grr 1_3.

n

parl.~an

2S0

=
pceti\'o jury pm:' o' C' uunc (' pccincs ti ' h,Luilit\ '..O p
uquolle curso, .im', que fUr, 110))1(' do )lO.' portarin
P i(la polu f'C'e,ct, ria d'p tudo do nr irocioa d.t guorr, , cm 1\1
do julho findo I' pulrlicad: 11 o!' (1lI do ( corcito 11.° 10 do
corrente • nno : TIl .lIda •'tia :UTll;"'Cta le I·~l.l'l'i)I' I L III m ••
(1

sccrct: ria
t(

r

110

t do,

(1'('

eforido

('o

jll1',V

011\'1'<\1' (lOS

o' ofliciae

enr

de -inm c

TOS (rlC

por :l<J1I'Il.l porturit

(;1'-

no

meados.

l:>ço,

C1II

:!.-Antu/l'o.'

21 de outubro dI' 1
dt J.J/( u«

!t(ml :; Pereira

ecrtlari (I I.ld dl'l! ~~ o in rl, guorr -D;r

111rl

Ir r

~

n'

1-3.11

n.s 1

(h

I

tilh

urix d
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'o lho e11'Vn cone 110 Porto,

Rebocho,

II

Henrique

Jaymc

B rnnrdino

ele •'ou a •'/lutos.

Ro"'imcnto de artilharia n.s 2
Alfcro
nlnmnos, o . Ifer
alumno
elo artilheria,
Manucl .10 " j) rcira
uldas, .loaquim l Inrin AlI!!U to ele AI-

moida, Guilherm
d
amb
Gon:r.nga, Luiz Augusto
F rroira, Luiz .10: quim Dias Rebello, Arnaldo 00 ta Cuhr. I de (hw.dro,

o Hob rto

'hart 'r

11 nrique

de Azo-

\0(10.

Armo. do info.ntcria.
T n 11t , o t ncnt
cIo r gim nto
.10'6 .uiz da J lia .'1' ita .

ao

infant 'ria

n." 2,

Batalhão n.· 2 do onçadores da Ro.inhu
'I'on ut , o t n ntc do bnt tlhl0 d cnçadore n.? !), Luiz
ntonio dI Mac do ( ori.

lI.O

{l,

ii fant riu. n.? 11,

tnlh
d

LO

u, o

:..

ormEM

28~
f).o-Swctuia
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d'CSt.ldo dos ntgocios da goma-Direcção gml-P
::b.a: E DA L H A

Rl'parliçáo

::b.a: I LI TA R

RELAÇÃO N." G95
Medalha

de prn:ta.

Guarda muníoípal de Lisboa.

Soldado n. o 47 da 4. a companhiu de infanteria, Francisco Gonçalves - comportamento exemplar.

Guardo. munioipal

HCgUlldo sargento

11.0

do Lisboa.

2 da 4.1\ companhia,

Antonio

de

Cnrvalho ; cabo n,o 20 da 4. \ .J OSÓ d08 Santos; cabo gra-

duado H.O 1~4 (la -La, Josó Joaquim ; e soldndos, (la 1.\
n." 1nH, Joaquim F'cli.·, da 4.:-" lI.O ,11, JO;lO Antonio, n."
48, Antonio Rosado, li.') :>:!, Jo. 6 Ohristovão, 11.° flU, .Mauucl rh Gl':t~a, n." Ii!), l\Tigtwl Antonio, n.? HD, Antonio
.Iouquim

!"(,l'n'ira,

n.? HH, Antonio

.louquim

dns :\h·I'l:(,.,

n. ° 128, Fran .isco Rocll'igu s, n.? ln , Francisco ~l1ll,tinho, c o 11.° 4ü da r).a, Manuel de Sousa Bonito, todos til'
infnuteriu - comportamento exemplar.
Guarda munícípal

do Porto

Uaho 1\,0 no (la 1,:1 compnnhin, Malluel Antonio Barbofia; musico <10 :I,a clussc 11,0 (i7 <la ~,a, .Iosó .. Inrquo ; (
solrhvlo«, 11,0 ()1 <la ~,a, .1os!" do 1\1111 'i,la, (' n.? 128 da i,a,
Manuel Antonio;
todos de infantcrin e-« coiuportnmonto
oxciuplur.
ti. o

_

Secretaria d'r.lildo dos nrgorio~ da guma - Rrparli(io

dr rentabilidade

Sua l\[11<PI'~ü\(h' EI-Hl'j ,I( termina r1'1I' o ,li 1'( etor s g'
rues <la ('llgl'llhl'l'ill, da arlillll'l'ia o rIa :tflminil'lll'. )' o Illllihl' ll: o (!,~(III Hl'gl1illlf'llln :1 <11I:w '<tIl! I' cOlllmto
JIlis n,
n:L (lcclal'tlCuo (II' <lI! . {(li', III ('lIl1ll'ridas
a di po iç'
,lo
:tI,tigos 7:)." a 77." Ilo I'Pglll11IllCnlo gCl':tt (1 (,olltahilidnd
publica, I'uhli<'ar!o na onl 'lll dr) (.'1 I' i[o II," 3 j lI, 1 1.
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Direcçáo da admiuíslrat1io militar _ f, a Repartição

Postes e vencimentos com que flraram os oOiciaes abaixo mencionados, a quem ultimamente feram qualiliradas as reformas que lhes
lia) iam sido runferidas
Uirurgião ele brigada, com a graduação de major c o soldo de ·lf);)OOOrói mcnsacs, o cirurgião mór cm inactividade temperaria,
com [t gracluaç<lo de capitão, Alexandre
Gomes de Carvalho Ferreira,
reformarlo pela ordem do
c. orcito 11,° 1~ de ~2 de agosto ultimo.
Ioronel, com o soldo dc ~·)OOOrt'·i mensa s, o tcuente
coronel do regim 'rito de infanteriu 11.° l:l, Ianuel Botelho
I'im atei Sarni mto, rcformudo pela ordem do exercito n." 1:J
do i2 de .ct nnbro ultimo.
i\lajol', com o soldo de 4;): 000 réi 1lH'11 ac's, o capitão
(lo rcg im mto de cavallarin 11.° 7, .Jo. é Pedro :-;algueiro,
reformado pela ordem do C' .rcito n. o H d 18 de outubro ulti lHO.
Iajor, COlJl o ,01(10 (le 43r~OOO r ',i 1IH11l nes, o capitão
do reaimento
de cavallarin 11.° 7, Joaquim da Costa Raô

mo , reformado
1 bjor,

pela me ma

01'

IrJII.

o soldo (lo ':), 00 réi, men ac , o capit 10
do r 'gill1cnto do iufnnteria n. o 1:?, Antonio Leopoldiuo RiCOIll

b -iro da •iilvn, reformado

p la

lUC.

ma ordem,

mo
dia 24 d

outubro ultimo

npr

1ll1.L 01'-

Clltou para
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o serviço o alferes alumno do regimento de urtilhcria n. o 1,
Henrique Mitchel de Paiva Couceiro, dosietindo do resto
da licença da junta militar do saudc que lhe foi concedida
em scseão de 5 de outubro ultimo, publicada IU\ mesma
ordem.
5. o Que o alferes ajudante
do batnlhão de caçadores
n.? 12, Jucinto do Freitas Cabral, se apresentou para serviço no dia :2 do corrente mez, dcsistiudo do resto da licença da j unta militar de saude que lhe foi concedida cm
S('ss[o de G de outubro ultimo, publicada na mesma 01'dom.

!l. o-UceJlças

I'('!listad~s ceucedídas aos officiaes uhai o menriena-

dos:
Alferes

Regimento de artilharia n.s 1
Antonio Bernardo Ferreira, vinte dias.

alumno,

Regimento de cavallaría, n.> 3
Alferes graduado, D. JOJ:jó Jorge de 1\[e110, prol'ogat;âo
por quinze dias.

lO.O_}'oi eunflnnada a llcença I'('!listada que o rnmmaudaate
.1. a divisão militar roncedeu ao olIicial ahahe meneienade:
Cirurgifto

Regimento do oavullarta n ,v 3
mór, Luiz de Azevedo 1\1c11o 'Castro,

da

vinte

dia::;,
Antonio Mm'i(t de Fontes Pereira de Mcllo.
Está conforme, =0
JlIdlo.

director geral,

D. Antonio Jo 11de

EDIÇÃO DO JORNAL-

O EXERCITO

PORTUGUEZ

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
6 DE DEZEMBRO DE 18 2

ORDEM DO EXEROITO
Publi .a-s ao x rcito

seguinte:

1.0_

1)

crete

Secretaria d'estado do negocio da guerra-Direc~ão gcral- L' Bcparli~ão

err taria d'e I.ldo do urg cio da guma-Direc~ã8
Attend

1<10.

o

qll'

1ll

r pr'

l

ntou o

geral-La
01'01\

nrparli~30
1 de

inf:\llt

-

ria, Jo " ..Jm·ia Lobo d'Avil«, solicit ndo cr incluido na
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relação publicada na ordem do exercito n. o 25 de 22 de
novembro de 1880, dos coron is da mesma arma a quem
por decreto de 17 do referido mcz foram applicadas as disposições do decreto de 10 de setembro ant ced nte, que concedeu indomnisação de preterição no acto de reforma a outros em igualdade do circumstaucias ; considerando que o
requerente é mais antigo elo que alguns outros da mesma
graduaç~io a quem foi feita aquclla concessão; e tendo em
vista que a carta elo lei de 10 d maio de 187 garante
aos officiaes nas condições do requer nto o direito do accesso como coronel de infanteria, conform a sua antiguidade: hei por bem determinar quo ao coronel de infnnteria,
Jos6 Maria Lobo d'Avila, soja conf rido o mesmo direito
já constituido aos coroncis de infantcria d signados na relação publicada na ordem elo exercito n. o 25 de 22 de novembro ele 1 80, para o fim d lhe s r claasificadn, a reforma, quando a obter lia, com iguaos vantag ns às que foram concedidas aos referidos coroneis.
O presidente do conselho d mini tros, ministro e secrctario d' estado elos 11 cocios da fazeudn, e11Ca1'rgado interinament elos da guorrn, assim o t nha nt ndido
faça
executar. Paço, em 22 de novembro de 18 2. = REI. =
Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
Secrrliuia d'estade dos negocios da guerra - Dircrtão grral-1.n

neparli~ão

TI i por bem nomear amr nuense da s cr taria elo tribunal sup rior c1 g'U I'l'a c marinha, o prim iro sal'g nto eraduado uspirantc '1 official do regimento do avallurin 11, o 1,
lancciros d Vi ter Manu ,1, Jo ~ Maria da 01'
Soar
Souaa, por 6 r o prim iro elas iii .ado n .oncnr 'o 11 qn
se proced u para pro nchim nt eh vacatura da. r f, rida
classe, que oceo1'1'u no l' 'spc tivo quaelt' .
O prcsid nt <locons ,lho d minitltl'os, mini tl'O 6 \ r tarjo d' staclo <106 IWgO('iofol (ln, flll~ ntlll, nea1'1'~""Itdo int rinamont dOfl (ln, :''11'l'm,
o ministro
s '1' tario d' ata<1o dos nego 'iOR (ln.m:trinhn. { ultramar, I\.HKim o t nhnro
'ntcnclido façam L ecnt:u', I :t '0, 'ltl ~:J d 1l0V lIl1l1'O de
1882. Hl~r.
Antonio Maria de Fontes Pc'" ú'a d' 1I/'Ro=-=
José de Mcllo GOUI'eia,

,a

Secrrlaria d't' latlo do, nrrrodos da guma-Dirct~ão

gml- f.l Rrparlit10

Tendo sido l'cC(uiKita.do pnl'n. ir d '8 mpenhnr o logar (~
chefe da rcpnJ'ti~ao lllilit:\l' do g v 1'110 geral da provÍlICln.
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de Angola, o capitão de cavallaria, Antonio Eugenio de
Mendonça: hei por bem promovel-o ao po to de major, ficando pertencendo ao exercito ele Portugal sem prejuizo
dos officiaes mais antigos da sua ela se e arma, nos termos
do decreto com força de lei de 10 ele setembro de 1846,
e ficando obrigado a dar em devido tempo as provas de capacidade que f, rem exigidas para o po to de major.
Outrosim sou ervido ordenar que stn minha soberana
resolução fique nulla e de nenhum eff ito se o agraciado,
por qualquer motivo, deixar de eguir viagem para o seu
destino ou de s rvir no ultramar o tempo marcado na lei.
pr sid ntc do conselho de mini tros, mini tro sccretario d' tado do n gOCi08ela faz nela, encarregado interinamente elo da guerra, ru sim o t nha ut ndido
faça
executar. Paço, m 23 d nov rubro d 1 2.=REI.=An-

fonia Maria de Fontes Pereira de Mello.

Secretaria d'esude do! negocios da guerra - Direcção geral- i .& Reparliçãt

II i por b m nom r vocal do tribunal up rior d guerra.
marinha, o zencral de brigada, Joaquim Jor é da ilva
CIl t 110 Branco.
pre id nte do con elh do mini tro , mini tro e secretario d' atado do n goeios da faz nda, ncarr eado interinam nt dos d gu rra,
o mini tro 8 r tario d'ostado dos n 'go i08 da mnrinhu
ultr 10111', assim o tenham entendido
façam x cutar, Paço, m 2D d novembro d 1 2.= El.=Alltonio
'Wlari(L d FVldl! Pereira
de Mello=Jo é de AflUo Gouveia.

2.0-Por

de r (o de 22 de lIoYf'mbro lIUimo:
Regimento

de o vallarta n.· 4

Pura coser a' vnntaz 11 cstnb ,I .cidus pelo ~ unico do
artieo 1~ d
• rtn d {"i de 1 (1 maio ele 1 G~), )\08 termo' elo 2.0 do nrti ~o 1:3.° da C:\l't:t d· 1 'i a{: 1:3 de abril
d 1, 75 o c pitilo, Fr:mci ('C) J rOll.'IUO'onrc. Luna, ~or
t r
lUIll bulo dC:i: anilo de ,;crvi ',o ·m'ctivo no ret nelo
po to.
Regimento

de inf nterin. n,· 15

Al~ 1'1; , o : If, l'
l';lrll1ll!tO do l'cgiUlonto
do infllnt ria
u.o tü, Joaquim r'mnei o de Azevedo 1nlul' ·ÍJ.·I~Chavel.l.
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Regimento de infanteria n.s 12

Tenente, o alferes do regimento de infanteria n.? 15,
Frederico Augusto Madeira,
Regimento de infanteria n.s 14

Capitão da 7.8. companhia, o tenente do regimento de
infanteria n.? 12) Joaquim de Andrade Píssarra,
Disponibilidade

O capitão de cavallaria em inactividade temperaria, Antonio Eugenio de Mendonça, por ter sido julgado prompto
para todo o serviço pela juuta militar de saude.

por decretos da mesma data:
Reformado, na conformidade da 1 i, o capitão de infanteria, Francisco Alberto da Silveira, p lo haver r querido
e ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta militar de saude.
Reformado no posto de alferes, o primeiro sargento,
guarda de portas da direcção geral da artilh ria,
ustodio
Pinto, pelo haver r querido o t r sido julgado in araz do
serviço activo pela junta militar do saud , e por lhe ser
applícavcl a disposição do artigo 9.° do decreto com força
de lei de 26 d dezembro de 18G8, revigorada P lo artigo 69.° do plano para a organisação da arma de artilh ria
approvado por decreto de 13 de dezembro ele 18G9.

Por decretos de 29 do me mo mez:
2,' Divisão militar

Exonerado do eommando interino, a fim d s r .onveniontement
empregado, o g neral de brigada, Joaquim
José da ilva Cast llo Branco.
Commandante interino, o gon ral do brigada, José I nulino de á amoiro.
Arma do artilheria

Alfores alumno, O soldado do l'C'gim nt do cavnllariu
n.? 2, lanc iros da Raiuhn, José <lu. Ase 'nsào
uimarã a,
por lhe ser applicavcl o disposto no artigo 43.0 do decreto
com força ti 1 i de 24 do d z rubro d 1 '3.
Regimento do oo.vallo.ria n.· 6

apitão da 4,1\ companhia, o teu nt , Autonio do 'urvalhal da Silveira '1' illes
urvalho.

ao
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Regimento de oa.va.llaria.n.s 7

Tenente, o alferes, João Pedro de Alcantara Ferreira e
Costa.
Alferes, o alferes graduado do regimento de cavallaria
n.? 4, Augusto Alfredo Jacome de Castro.
Conselho de guerra permanente

da. 2.· divisão militar

Promotor de ju tiça, o capitão do regimento de cavallaria n.? 2, lanceiroa da Rainha, Antonio de Almeida Coelho
e ampos.
3. o -

Portaria

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- P RepartiçAo

'ua Mag stadc EI- ei manda, pela secr taria d' stado
dos II gocios da gu rra, que a commi ão de remonta para
os corpo de rutilh ria e avaliaria do xercito, que d ve
substituir a nomeada pela portaria d 20 d outubro de
1 1, publicada na ordem do xercito n.? 36 do mesmo
anuo, s ja composta do general de brigada, Francisco de
ou a Canavarro, como pr sidente ; do capitão do regiro nto de cavallaria n. o 4, 'rauci co ornes Callado ; e do
vet rinario de 3. a da e do regimento de artilheria n. o 3,
P<tri io Jo 6 Coutinho; devcnd o capif o de cavallaria
r iub .tituido p .lo npiti o do r('gim nto <1 artilheria
n.? 1, arlo Ern to d Arbu '. Morcíra Juni r, s mpro
qu III harmonia com o dispo to no' artigos 2 .0 o 2ü.o de
r culam nto ,\ que . r f r o d creto d 20 de ago to do
1 - a commis 'ao tei hn de comprar muar
nas f iras
m rcados P cincs, ou d ns ", minar quando o ministerio da gu rra, par, pro\" r t't nccc' 'idl\d s do serviço,
pro da á ompra de gndo por contrato.
I':\ o, lU 1 tI, 11o 'cm b1'O ele 1 2. = Antonio lJla1'ia de
Fonte pU'I'im de )fl'llo.

4. o _ Por determinação (Ie :ua \fagcsta()c EI-I\ej :
Regimento do n.rtilharia n.' 1

Alft r
lhcria

l;!

ll.u

°

nll1llll1o,
nlft r nlllmno do rrgim
2, Eduardo 'yrillo Lour 1)('0.
Regimento de artilharia

Alft r

ahuuno,

o • Ir, r

a)mnno

nto cl

nrti-

n. o 2

ti artilheria, Tho-
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más Antonio Garcia Rosado, Antonio Leito Cardoso Pereira da Mello Júnior, e João Borges Leone,
R~gimento de cavallaria

n.· 1, laneaíroa de Viotor :Manuel

Capitão da 2.a companhia, Ó capitão do r gimento de
cavallaria n.? 8, Manuel Augusto de Novaes Sequeira.
Regimento dê oava.llaria n.· 2, Iaaoeírõs da Rainha

c:Japitãó da 6.a companhia, o capitão do regimento de
cavallaria n.? 1, lancciros de Victor Manuel, João Maria
Pereira.
Regimento de oavallaria n,o 3

Alferes, o alferes do regimento de cavallaria n. o 8, João
Eduardo Lopes de Mendonça.
Regimento de oavallaria n.s e
Tenente, o tenente do regimento de cavallaria n.? 3, João
Antonio de Sousa.
Regimento de oa.vallaria. n.· 8

Capitão da 4. a companhia, o capitão do regimento de
oavallaria n.? G, JOtlO José de Mcllo.
Arma de infanteria

Alferes, o alferes do regimento de infantaria n. ° 4, Francisco Antonio Cerdoso Borges.
Batalhão de oaçadorea n.· 3

Alfer sI
é~8 Duarte.

O

ãlferos do batelhão d caçador s n. o 11, LuBatalhão

de oaQad'Ores n.· 8

Capitã da 5. a companhia, o capitão do batalhão ('UI caçadoros n.? 12, JOttO de Passos P r ira do astro.
AI~ res, o alfer s do batalhão d caçador s n. o 11, Antonio Emílio de Figu ir do
1 110.
Batalhão do caçadores D.· 9

Alfer s graduado, o alt r s graduado do batalhão n. o 5
de caçador H lo EI-Rei, Jo ó Antonio d
li; troo
Batalhão do 00.90.dor08n.· 10

Tenente, o teu nt
José Mt\rht Fomandcs

do batalhão
ruld '8.

do caçador s n.? 11,

ORDEM DO EXERCITO N.· 17

Batalhão de caçadores n.· 11
Capitão da 5.a companhia, o capitão do regimento de
infanteria n.? 14, Manuel Maria Brito F mandes.
Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n. ° 3, 'I'rajano aturio Pires.
Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do regimento
de artilheria n." 3, Eug nio Coelho de ampos de Azevedo Menezes.
Batalhão de oaçadorea n.s 12
Capitão da G.a companhia, o capif o do batalhão de
caçadores n.? 3, Antonio Alves Conto.
Regimento de infanteria n.· 4
Alfer s, o alferes do batalhão de caçadores n.? 8, Luíz
Fausto
uedes Dia .
Regimento de infa.ntaria. n.· 6
apitâo da .3 ompanhia, o capitão do r gimento do
infant ria n.? 13, Pedro Lobo P r ira aluas de Barros.
Regimento de infanteria n.· 8
Capitão da G. a companhia, o capitão 0.0 regimento de
infantcrin n.? G, Joao Tcix ira de Mesquita, por motivo
disciplinar.
Regimento de infanteria n.· 9
T u nt , o toncnt do r gim to d infa ria n. o 13,
Joao Jo ,6 'I' ix: ira Pinto.
Regimento de infanteria. n.·

13

.

apitão da ~.' cOlUIanhía, o capitão do r gimonto de
infant ria n. o , arei. o II nriqu Ach man,
Regimento de infa.nteria. n.· 18
apitêo da 2.a companhia, o capitão da :3.3, Jo é Maria
Leot
ôrte R al.
il\l'itlO cl:t 3.
ompnnhia, o c pitão <la 2.3, Benjamim
;J é Lu a d [obr 1.
Alf, r
radu ao, o ale r s gl' duad do r gim nto de
infant 'ria n." 13, José Augu to d
imas Machado.
Disponibilidade
oron 1 d infant ria m inactividad temporaria, José
Vic nt
on lado por t l' t nnin do o cu ti o que lhe
foi impo o p la ~l'deJu do
ercito n.O 12 do corrente
Mll.O.
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Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção gcral- U Repartição
~ED.ALH.A

~ILIT.AR

RELAÇÃO N.· 696
Medalha

de pra-ta

Brigada de artilheria de montanha

Capitão, Domingos Pinto Coelho Guedes Simães - e0111-•
portamento exemplar.
Guarda municipal de Lisboa

Soldado n.? 149 da La companhia de infanterin, Joaquim da Silva Sobreira - comportamento exemplar.
M <Inlha <le

obr

Regimento de eavallaria n.· 1, laneciros de Viotor Manuel

Primeiro sarg 11tO graduado aspirante a oíficial, Filippo
de Sousa Carn iro Canavarro - comportamento exemplar.
Regimento de eavallaria n.s 3

Cabo graduado n. o 1G da 2. a companhia, J osé Augustocomportamento ex mplar.
Batalhão n.· 2 do caçadores da Rainha

Segundo sarg nto n. o 50 <la B. a companhia, Rcynaldo
Santellices de Castro Lima - omportamento exemplar.
Batalhão de oaçadores n.s 4

Cabo n. o 33 da 2. a companhia, V oriesimo P
comportam nto e.' mplar.

l'

ira

eto -

Regimento do infantoria n.· 2

Soldado n. o 8U da 7. a companlria, Ana tacio Lourocomportamento .x »nplur,
Rogimento do ínfanterfa n.v 3

Furri 'l n, o 2 (la 2.11 companhia, Manuel
omes elos
Santos o liv ira ; • cabo graduado 1\.0 ·11 da .a, Antonio
Maria 1 r ira <lo Queiroz Luc r<b- iomportuuionto xom-

plar.
UELAÇÃ
Medalha

,. 6fl7
d

l>1'lttn,

Regimento do ínfuntoría n.s 17

Sarg nto ajIHlant(·, Jusó I:u,jn <lo ncll'ad F\'l'l' iracomportam nto . 'lllplal'; m Hltbstitniç:lo da III xlalhn

a
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cobre ela mesma classe que lhe foi concedida pela ordem
do exercito n.? 12 de 1 74.
Medalha de cobre
Regimento de artilheria n.· 3

egundo sargento n. ° 25 da 7. a bateria, Antonio Pereira - comportamento exemplar.
Companhia n.s 3 de artilheria

de guarniQão

Cabos, n.? 17, Jacinto do FI' itas l\Iorna, o n.? 28, Manuel elos antos-comportamento
exemplar.
Companhia n.·

4

de artilheria

abo n.? 12, Vital dos

de guarníção

antos-comportamento

exem-

plar.
Regimento de cavallarta n.s 4
cgundo sargento 11.° 12 ela ·.a
mpanhin, Francisco
Maria r reira Botto - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 1

abo graduado u.? 16 da .a companhia,
que - comportam nto x mplar.

Manuel Ro-

Regimento de infanteria n.· 2

'oldndo n. ° 107 <.la 7." companhia, Augusto Lopes da
'ilva- comportamento xemplar.
RegimeDto de infanteria n.· 7
uni -I n. °

Abr u Ma

11 dn. .' companhia,

do

rtiotao -

,ba tião Ramalho de
coinportr monto x mplar.
1

Regimento do infantaria n.s 14

• old ao n. o 74 (ln. 7. a companhia, Antonio Duart
comportr monto sx '!TlP!: r.
ELA.Ã.

xr

'dnlha d

Gu rd

,: .• G!)
1)1·t

to.

muni cip 1 de Lisboa

• oklados, n.? :3' da:>'
.oiupauhia, Munuel Jcronylllo,
11. o ~ 1 da t , Jo; o l' -rnaudc omp rtnmcnto .cemplar.
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Medalha de oobre
Regimento de cavaIlaria n,> 6

Segundo sargento n.? 18 da 4.a companhia, Francisco
de Matos Villela Pacheco - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria

n.> 3

Segundo sargento n.? 21 da 5.a companhia, José Carramanha - comportamento exemplar.
Regimento de infantaria n.· 5

Cabo n.? 8 da La companhia, Joaquim Nunes-comportamento exemplar.
Regimento de infante ria n.s 10

Soldado n. ° 19 da La companhia, Antonio Gonçalvescomportamento exemplar.
Regimento de infanteria

n.> US

Cabo n,° 30 da 3. a companhia, Manuel da Costa Franco - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 16

Cabos, n.? 5 da U' companhia, Joaquim Francisco Paraizo, e n.? 36 da 2.a, Adclino Augusto Pereira da Cunhacomportamento exemplar.
Guarda munioipal do Lisboa

Soldado n.? \) da 2.a companhia li cavallaría, Antonio
da unha - comportamento
omplar.
La Oompa.nhia da administrQ,Qão militar

Cabo n. ° 4 , Abílio da
exemplar.
6.

°-

Swelarja d'e I do d

Q

iga Cabral -

comportam nto

to io da go rra - Dir ção geral- f. a

a palliçlio

D clara-s ,para
9 d vido ffi itos, qu o gund o argonto, J096 Manu 1 d f \ 'quita
oral, condecorado om
a medalha d cobr da -h9' d c mportamento x mplar,
na ordem do x rcito n.? F; d' st anno, pertence ao r glmonto do infant ria n, 6.

°

7.o-Seertlaria

d'e !ade do negocio da gaerra-Direrçlo

D clara- a ,para. os d vido
da 4.11 companhia da guarda

geral-L"

Reparliçlo

ffi itos, qu o soldado n,047
municipal d Lisboa, Fran-
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cisco Gonçalves, condecorado com a medalha de prata da
classe de comportamento exemplar, na ordem do exercito
n.? 16 do corrente anno, p rt nce á. 4.& companhia de reformados, para onde teve passagem no posto de cabo graduado.
8. o -Secrdaria

d'estade do~negociosda guerra - Direcçãogeral- t.a Reparti~âo

Declara-se, para. os devidos effeitos, que o cabo do regimento de cavallaria n. o 4, Amaro da Costa, foi julgado
apto para o po to d picador do exercito pelo jury que o
examinou, pelo que é candidato legal á. promoção d'aquelle
posto, quando occorra vacatura no respectivo quadro.
9. ° -Secretuia

d'eslado dos negocio da guerra - Direeçio geral- t. & Repartição

D clara-s quo o tenente, Luiz Antonio de Macedo Osorio, transferido para o batalhão n, ° :2 de caçadores da Rainha pela ordem do xercito n. o 16 do corrente anno, pertencia ao batalhão de caçadores n, o 7.
10.°-8

ereuria d'c lado dosnego<io da guerra-Dirctçáo

geral-PBeparliçáo

Sua Mag stndo EI-Rei manda d larar a pirante a offlcial, por 1>0 a har ompr ihcndido nas dispoaições das cartas de lei d 17 d nov muro de 1 41 c 5 d abril de
1 45 o soldado n.? 3 da 1.a companhia
n.? 73 de matricuÍa do b talhão d .açador s n. o ,Alfredo AI es Pinto
Villnr.
11.0-8ecrelaria

d'etado d neg ti, da go rra-Direeção geral-3.a Reparlição

rua Magestad

EI- ei mal1~a ~ elarar aspirantes a o~COm a gra luaçêo d prlm iros sargentos e o vencimento de 3
réis diario , na conformidad do disposto no
artigo 37.0 do tI 'r to d 11 de tI zembro d 1 .r.l, os soldados abaixo III D ionsdos, por haverem conchudo o curso
do real coll gio militar.
cia

Regimento de oavallaria n.· 6
Eduardo Augusto tabrnl d
amp io.
Batalhão n.• 2 de oaQadoros da Rainha
Filippo José do An\gXo Rib ir •
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12.

o-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Repartição de contabilidade

Sua Magestade El-Rei determina que a inspecção incumbida aos fiscaes da administração militar sobre as contas
dos conselhos administrativos dos cstabelccimentos dependentes do ministerio da guerra, que liquidam despesas para
pagamento por conta das respectivas dotações orçamentaes,
passe a ser exercida mensalmente, a fim de que fiquem habilitados os referidos conselhos administrativos Iara dar cumprimento exacto iI. disposição n.? 19 das instrucções provisorias publicadas na ordem do exercito n, o 9 do corrente
anno, para rigorosa observancia do que estabelece o artigo
201.0 do regulamento geral da contabilidade publica.
13.

o_

Secretaria d'e!tado dos Dcgociosda 9uerra-Rcpartição de contabilidade

Determina Sua Magostadc El-R i que no pro esso elas
quantias em que importarem os titulos emittidos a favor
do cons lho gerente da padaria militar de Lisboa, por fornecimentos feitos aos corpos do exercito, s jam computadas
por uma unidad as fracções superiores a 50 centésimos
de real, o desprezadas as que forem inferiores fi, 50, a fim
de conservar-se a uniformidade pr cisa com a cscripturnção estabelecida na referida padaria.

14.o _ Direc~ãoda administração militar - I. a Repartição
Pn tos e vencimentos com que ficaram os offidaes ahaiAo menrlonados, a quem ultimamente foram qualiflcadas as reformas que HU',
haviam sido eeneedidas
General do brigada, com o soldo ao 75,SO o réis m nsaca, o oron I do r gimento d cavallnriu n, o G, Anacl to
da ilva P leijão, r formado pela ordem do xcrcito n, o 1;)
de Q do novembro ultimo.
.
Major, COm o soldo elo 45aOO rói 111 nsa 'a, o tl.pitao
do batalhão ele c. çador !:l n.? 4, José Antonio 1\[01' iru Junior, r formado P la m sma ord tu.
Major, com o soldo el 45;)0 O róis m n n s, o 'apitílo
quartel m str elo r gimento d infuntcria n. o :3, J oaqnilll
Pedro Infant F mand H, r formnd p la m smn ordemM}\jor, com o :;01<10 d -15( O róis m msacs, o ('apitílo
de infantería, E<1ual'c1o ]~vtl.l'isto Baldino, l'!'fol'm:ulo lll'1lt
ord 'm elo exercito 11.° 10
18 do lllCl:lmO 111 Z.:

a
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Major, com o soldo de 4G~OOO réis mensaes, o capitão
do regimento de infantería n.? ó, Joaquim Guilherme da
Costa, reformado pela mesma ordem.

15. o-Dircc~ão

da adUlini tração militar- 2.a Repartição

Tendo-se cm alguns corpos do exercito suscitado duvida sobre a. applicação do. preceitos consignados nos artigo Gó. o c Gü. o do regulamento geral lUt contabilidade publica, in istindo- c em que não é obrigatorio o concurso
publico, pa.ra aquelle
fornecimento
que são administrados com part do vencimento
das praças de pret; e não
convindo que um limitado num '1'0 de corpos continue a
effectuar contrato
sem as formalidades prcscri ptas nos rc~ rido artigos, determina-se
o seguinte:
1.° Todas as compra ,vendas
fornecimentos, de qualqu r natur za, serão contratado'
mcdiant
a formalidad s
pr
.riptas no r gulmnento dlt contabilidade publica, c subordinado
ao principio g ral do concurso publico, salvo os
ca 01\ previ to
-'1 r . os na m 'ma lei;
2. n A upplicação da'
xc pçõ li con ignadas no n. o 2.0
do § unico do artieo Gô. o do r ferido regulamento,
só terá
legar, quando r conhecida. c auctorisada a urgencia ou
conv ui ncia, pelas auctoridad
re pectivas, qu são mencionadas no urtigo tiG.o,
guudo a importanciu do fornecim nto.

lü. o_ Li' nças concedida por molho de mclestia ao officia se cm-

pr gado abai o mencienados :
Em

H

ssão cl UI d outubro ultimo:
Regimento de artilharia

_\.l~'r s alumuo,
triutu <lias para 1:1

Alter

'S

Jorzo Arthur
tratar.

da

n.· 1
'ilva Mcud s 'obraI,

Regimonto de artilheria n, o 3
nlumno, Joaquim ele Alto ida Leitão V iga, trin-

ta dia' para . c tratar

m ar ' patrío

.

Regimonto de onvalla.ria. n.' 4
Al~,1' .. tl'l'. cluado, h·anei. cu Fcr!' 'ira 'our s Lunn, quar ntn. dias paro. 'e tr. ti r.
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Batalhão n,· 2 de caçadores da. Rainha.

Alferes graduado, José Augusto Krusse
coenta dias para se tratar.

Gomes, cin-

Regimento de infanteria n.· 2

Capitão, Julio Baptista,
ares pátrios.

trinta dias para se tratar

em

Regimento de infanteria. n.· 12

Capitão, José Herculano
dias para se tratar.

da Horta

Campos, quarenta

Em sessão de 21 do mesmo mez :
2.· Companhia da administração militar

Alferes, José de Abreu Mac elo Ortigão,
para continuar a tratar-se em ar s pátrios.

quarenta dias

Em sessão de 25 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.s 3

Capitão, José Maria P reira de Castro, trinta dias para
continuar o seu tratamento.
Alferes, Jos ~ Manu 1 da ilva, cincoenta dias para continuar o seu tratamento em ares patrios,
Em sessão de 2 de novembro ultimo:
f

Regimonto de oavallaria n.· 2, lanceiros da. Rainha

Alferes
senta dias
Alfer s
dias para

graduado, Ignacio Cabral ela osta P oa, ospara se tratar.
gr::t<luaclo, Luiz II nriquo Quint lla, qual' nta
se tratar.
Regimento do cavallaria n.· «5

Vet rinario de 3. a classe, Arthur Fredcri o ilv ira,
sessenta dias para. s tratar .onvcni nt mente m mudança do ar s.
Regimonto do oavallaria n.· 6

Alferes, José Augusto o lho Leite P r ir d Castro,
qnnrenta dias para continu r
IH'U Ü'nt, muto
m nrce
pntrios.
Batalhão n.· 2 de co,Ql\dorosdo. Rainha

Mnjol', Mauu 1 <lo Sampaio, <1'11\1' nta dia pal'l\ continuar o seu tratamento.
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Bata.lhão de caçador-es n.· 6

Major, Domingos Theodoro Magno da Cunha, sessenta
dias para se tratar.
Regimento de infa.nteria. n.' 1

Cirurgião ajudante, Jo é Ausu to Vieira, trinta dias para
continuar o seu tratamento cm ares patrios.
Regimento de infanteria n.· 12

Capitão, J oao Antonio da. Cruz, quarenta e cinco dias
para se tratar,
Regimento de infanteria n.' 14

Tenente coronel, Antonio
senta dias para s tratar,

ibeiro Nogueira Ferrão, ses-

Regimento de infantaria

n.· 10

AIÍl res graduado, Jo é Ro ulino Alves Pereira da Silva, quarenta dias para continuar o seu trotamento.
Regimento de infanteria n.' 18

T nonte, Antonio Antunes Guerreiro,
convalescer em are patrios.
Direcção da administração

etenta dias para

militar

Primeiro official com graduação de tenente coronel,
Quintino Anacleto Gramaxo, se s nta dias para continuar
o seu tratamento.

Em ses rio ele 11 do me mo mez :
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferc grndu do, Antonio V rissimo de
dia para . tratar.

ou a, trinta

Em s s ao d Hi do m 'mo m z :
Estado mnior do engenheria

'1.\ 11'I\te , Bento

dia: para

17,O~Liccnra

-om s (lo l\IOt:\
ontinuar o u tratnmentc

unucnto,
noventa
m ares do campo.

rroi tadas enc Jid'l ao. offidae abai o menciona-

dos:
Regimento de cavullar!

n.· 4

.A1f~I·c grt\.!ln:ulo, Edunr lo FI' 'cl rico, 'cwnlbach Lucci,
pl'Oro"aç1o por triuta dias.

300
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Batalhão de caçadores n,s 6

Tenente, Candido Passos de Oliveira Valença, prorogQ.ção por sessenta dias.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes graduado, João Correia dos Santos, prorogação
por cento e vinte dias.
Regimento de infanteria n.s 7

Alferes, Eduardo Adelino Ferreira, trinta dia .
Alferes graduado, Joaquim Francisco Nobre obriuho,
dezcnove dias.
Regimento de infanteria n.· 14

Capitão, Francisco Antonio de Aguiar, prorognção
quinze dias.

por

iS.0-Foram
eonflrmadas as licenças reai tadas que os cemmnndantes da 1.a c 2. a divi ões militares concederam aos officiacs nbai o
mencionados:
2." Divisão militar

Aspirante com graduação de alferes, da dir cção da administração militar, Francisco Correia da Silva Mcncz s,
quinze dias.
Regimento do oavallaria n.· 8

Alferes, Francisco
dias.

Alberto da

ilva Peleijão, noventa

Regimento do infanteria n.· 7

Tenente, José Julio Martins Correia, trinta dias.
Regimento de infantoria n.s 12
Alferes, Antonio de Moracs Ferreira da ilva, oit

dia!'.

Antonio lIfa?'ia de Fontes Pereira d Mcllo,
Está

Mello.

conforme.

=O

director geral, D. Antonio José d .
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Publit-a-so ao ox rcito () s guint

:

I .0_ Por tle,'I'('!o: ti ' li dn rnrrcnt ' mel. :
fi.' Divisão militar
E_'0111'l'ado do Jogat· do eh te (lo l' tndo maior, () (,:lpit:to
(lo corpo de (' Indo maior, .Io i Antonio Ro lr-ign\' Guimn":LC"

p{'lo pedir.

B talhão do engenhería
o alferes, ,JoJ' Xnrci o Antunes
Junior.

'I' mcnt« de iufautcrin,
de Andrade

Regimento de cavallarla n.· 3
'I encntc qunrtol III' trc, o nlf r
r'I'ndulIllo, qunrtcl mcstre, 'aptnllo ..lonteiro,
Batalhão do caçadorea n,' 4

':\pit: o da :>,3 eomp.uihir o tenente <lo bntalhào de enecuh 'ria; ,J osé C prinno •'iuHI
Pinto.
Bo.talhão do oaç doros n.· 9
<lo 11it dh'lO de c çadore

Tenente, o nlfere
jano Snturio Pire .

11.

1 t, 'I'ra-

0

Rogimento de infa.ntorio. n.· 4

Alferr ,o lfcro. gr luado do l"'gimcnto (lo infunteria
n, o I,
uno vl é • vero ' mp 110 (1 A ndrtulc.
regimento

do

OlWEM

:302

DO

sxuucrro

N," IR

n." lG, Manuel Vnlcntininno COIT('ia !la Sih n ; o o i'i:tl'gento
ajndantc do regimento de infnntcri« n." :!, AUh'do 11011l'iques ~crrão da .veiga.
Regimento de infanteria n.v 13
Capiti'to da 3. a companhia, o tenente do batalhllo
çadores 11.° U, Josó Joaquim Mendes Junior.
])01'

ao ca-

decretes da mesma data :

Reformados, na eonforrnidadc da lei, os capitães, <10 regimento de infantcria 11." 2, .J1llio BaptiHta, (lo regimento
de infantcria n.? 1 t, Fructuoso Fcrrcirt, (la Silva, c do regimento de infantcria n.? 18, José Maria Lcotc Côrte Renl,
e o capitão quartel mestre do regimento de cavullnria n.? 2,
lancciros da Rainha, :M nnuel Antonio Piuto ; pelo hnvercm
requerido o terem sido j ulgados inenpnzes ÜO serviço activo
pela junta militar do suudo.

2. 0_ Penarias
Secretaria d'eslado dos uegocios da guerra - Direcção geral- P Reparli~áe
Convindo

quc haja conhecimento

mento cm que estão os trnbnlho

<10 cstndo c adiantaconnnottidoa

a div, r as

commissões, o do proscguimcnto
qne vão tendo atú :t sua
conclusão: manda Sua l\Iugc8tade El-Rei, pela sccretarin
d'estado dos negocies (la gu('rrH, qne os preeideutos do
couunisaõea
ncarregudas <10 qlllLcsquOl' as umptos militares, iuformem, som pordu <10 tempo, o estado do adiantalllento lU que se :H.:IlHlIl, 'que 110 pl'incipio do C:lt!:1 111 ~
pnrticip 'lU qual foi o llttmcl'O ele l'SSU'S qUI' li rum no
mez anterior, c o cstado ('m (~lll tie. I' '1Il o trnbalho (lU'
l'cspcctivmncllt'
lhes c tão inmunbilloa.
Paço, ClU G de uezcmbro dI' 1 '8~.=,.t1l1tollio
Ilw;I(,1r
Fontes Paeil'a de lI/l'!to.
Secretaria d'estado do ucgocios lIa gllrn".I-Dircr~ao grr.ll- Ln Ilrparli~ao

303

;...=Ant<mio .Maria de
"tertl ria d'e lado d

negocio da goerra-Direeção geral- La Beparlit10
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guerra, que uma connuissào cm ipostn (lo g"lleral (1(' divisão, Augusto Xavier Palmeirim ; (1,0 general de brigada,
.J cão Baptista Alvo»; <los corouois, do n'gillll'nt(l de cuvalluria n.? 2, lnncciros da Raiuha, .Jose .lonquiin I lcm-iqncs
Moreira, do batalhão n.? :> de ('a~adol' s de EI-1{('i, .JOS!' l\laria de Almeida; do tenente coronel UO n'l-ii1l1ento do infunteria n.? G, Caetano Jacques
I rupont ; dos cnpitães, (lo
corpo de estado maior, sub-chefe (la :l.a ]'( ]l:tl'ti~:flOda dirccç?io geral da secretaria <la glH'rra, Frallei .co Hemurdiuo tIl'
Sà Magalhães,
do regimento
de l'a\'.tlhria
n." ·1, .Jo l'
Honorato de Mendonçn, de infautcria, seerctario (1.1 (' scoln
do exercito, .Tosô Hicurdo (la Cosu, ;-;ikl AlltUII!'~, o (lo
regimento do infauterin H." L, Thomris Julio da \)sla S(·queira; dos tenentes, de cavnllnr in, .Iosó (h (lama Loho
Lamarc, e do regimento
(1<, infantorin n. o 7, Fraucis .o ,Db:io de Mornca Castro ~:trlllellto; tl'aÍ!' (1(, estudar os moi".
de levar a eílcito a cJ'('a~~riode uiuu escola gl'I'al IIL' cava!
Iarin e de iufnnteriu nas condições (111<'Iicum i 1<1i('HIln, c

com a maxima economia compativcl ('0111 a orguniS:l<:;1O de
que se trata.
O rcsulta(lo <los seus ('stlHlos ~('l':í cnvi:l<lo .t sC'cl'l'tnl'i:l
d'estado dos ]legocios (la g'tlPIT/\ COlll a }lo, i\'('! hl'l'\'iclatk,
a fim (le que sendo <1cvi<l:UIlCllÍl' HJ>l'cei.ldo !lo, , :L t!('I'"ir dI'
elemento p:ll'lt HC fOl'llllll:u', (lo IIlOt!O ({lH' for jnlg:lIlo {'Ollvcnicnte, li, proposta qlle I:;o],rc () aS\llllpto
<1('\'(,
CI' '111>-

lllcttida.
reuniao.

<Í.

approva~il.o do corpo legislativo

Paço, em 1:; (le <lmwlIlbro (lo I rl"l:d. FOlltl'.~ PI'I'fim

3. -1)or
ft

di'

na

HIUt

.ill/tol/i()

proxill1:t
ilho'ia

ri,;

.Jo

da

Jl!1'1I().

df'trrmillação
Rogimonto

IiI'

:na \ a!l".'t:ltl.~ EI-It.'i :
ele r l'tilhcria

Alf('!'('H altUl1llO, !) alli·rc!, allllll
Asc('lIs:tO O ni lIlal'/H'S.
Rogimonto

U.O 1

) de :tl'tillwl'ia,

do artilhoria. n,· 3

<:il'Ul'giao ajndant(·, () ('il'lll'g-illo ujlllllllH (h IIl'ig'Hda lk
al'til1tcI'ia (le llIontanha, ,JOII<'· (lnilh '1'1lle H:lplillta J>ills.
nrign.da do artilhe ri

de

10Ilt

nh

('iI'Ul'gi:lO Iljll(lanl!', o (·it'IlI' ·i" o ajnllallie (lu h. t limo de
('H<;lulores 11." I J I l'~lIgelli() ('oL'lho ti' 'alll)lo dI' ~\:r.('\'f'do
• t CI\('4WS.
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Regimento do oavallartn n.O 2, lanoeíroa da Rainha
"
. C :llut.lO
(!l,:u·te I IllC,'tI'C, o capitão quartel mestre elo ro-

g'1lI11'nto do cnvallurin

n.? :3, Antonio

Joaquim

<16

Sousa.

Regimonto de cavullaría n.' õ
CapiFlo
envullaria

Capitão

cu vallariu

da (La companhia, o capitão do r eimcnto
11.° ü, Antonio Francisco de Aguiar.o
da
II. o

Regimento de oavallaria. n.s 6
J.a companhiu, o capitão elo regimento

de

de

.J osé).

f), cOII(l \ <lo Ilomíim

Arma de infanteria

iapitao, o capitâo <lo rezrirucuto de iufantcria u." II,
.10 é Zcfi-riuo •'prgio de ~OU 'a.
'I'cneuto, o tenente elo r 'gilllento cl infunteriu n. o (i,
ElllUl1'<lo ..Tarei o,
Regimento de infanteria
Capitao

iufnuterin

n.O :2

ela n. companhia, o c."lpitao <lo regimento
n." 11, AUO'll to ::\Iathia Gucd
I

de

1 '.

Regimento de ínmnterla n.s ()
ela f).a companhia, o e pitllo elo

apit:\o
infunteria n." W

.10 'lI Joaquim

l\l ndo

regimento elo

Júnior.

Regimonto de lnf nt ria n.· 10

vlfer
('H

10r<

gr dun lo, O nlf
u. o
.' li 'Í3 1 d

I'

grac1ualo do bllt~lhl o de cabr li • Incedo (h·tlgilo.

R gimento de ln! ntori

n.O 18

( npit

ela 2.
ompanhin, o apito O • do r gimcnto ele
infant ri ~ 11.° U, Fr: nico
\llgU to .lnrtm
d· Oarvalho.
4. o _

r lari d c lado d

Dtg

cio dJ 9u rra - Direcç o gcral- f.a Rrpartiçlo
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theutro publico da mesma praça o nlfcrcs gl'allll:Hlo do rrgimenta de infautcriu 11.° 4, Luiz Alberto 1)1'01110, cm estado de
embriaguez, invectivando 08 artista. o perturbando os domais
espcctadores ; c considerando que este ulfer 8 graduado é
reincidente
cm faltns de igual naturczu ; USU1Hlo da fneuldado quc mo COl&I'C o artigo:: 1.0 do regulamento
diseiplinar <lo exercito, do t:) (lo dezembro do 1ti75: d termino
quc ao alferes gradnado do I'pgim(')lto <II' infantoria
li, o 4,
Luiz Alberto 1>1'01110, !ll:ja impostn a p('na de (lois 111'Z{',
<lo prisão correccional.
Sccrctarin d'cstado do nogociu (la gllPITa, cm 7 de 11('·
zembro do 188~,=.itllloll;O
Mari« do Fonte» Pereira dI'

u-u«

5. o-Swrlilria

d'esliulodo nrgocio~ tia 9l1rrra-Dirrctão fi ral-I,'

M:ED.A.LH.A.
HELAÇÃO

ncp'lrli~;io

M:ILIrX.AR
N,· (l!lD

~I('I<lnlbn de oiro
1.· Companhia do reformados
sargento n.? ~~, Antonio Jo li Alves - comportamento
c. cmplnr ; om sul> tituiç o da 111 dnlha elo pr ta
da rnesmu ela I:iCqn lho foi co ic (lida pela 01'<1 m do c.' rSegundo

cito n.? 14 de 1 'm.

fC'clnlhu

Rogimonto

)H~ tu

do artilheriu.

I da t ,II

n.s 2

.roao Autonio 'I'uveir» - comportnmeuto (','('lIlpl:!!'; 1'111 SII" tituiç" ()
da mcdnlhu (I\' COhl'l' da IIll' 'lHa (,11 ( '1110 lh' foi cone 'dida pela ordelll do 'PI' 'ito n. o ;10 d' I ' 7.
:-l('gulI<lo

S:\I'I"

into

(C'

11,°

Regimento

{'lIll1l'lIl1hill,

de inf nteria. n."

I'i

Pl'iTlH'il'o s:UJ~('IILo ]1.0 ~' (la ~.a l!f)Ulpallhia, .10 " Firm~no tlu ':U'Yldho - comportalll nlo l' muphl' i rlll tlh titlll~~lO ,da 1I1crlallt: rl eolJl'o d~LllH' !lI1L ('h
(Ju lh f i
cOllecrlula pch ()!'(Jt'1Il (lo (, '('I'ell,o 11,° I I de I '7.3.
Rogimonto
<lo inf1 ntol'ilL 11," (\
ii JI1Il il'lt, }< ilipl .10," ..'toll'elí'OlllpO _
(I}wmplm' j m ub titlliS; I ti 1npd tlim rl eohl'
L ela
(llI Ih li i t'()U' di(la l' I t III'ii'I1 d)
]'.

('01111':11111',

tltlll IIto

ft'(1

dn 1110'III
cito lI.o 41 de I 7~J.

::07

o}WE~I DO h. 'ER 1'1'0 •'." is
~:1ednlha ele (~ohre

Regimento de artilheria

n.s 2

'cgnn<1o H1'g'Cllto 11.° Gt da 10.\ compauhiu,
touio Valerio - comportam mto ox mplar.
Bat,lhão

n.· 2 de caçadores

An-

da Rainha

Cabo graduado n." :.rl d t ~).n companhia,
Fontes .lunior
l:omp rtamento
. mplr r.
Segundo

JOli!Í

.TO!;"

Antonio

Batalhão de caçadores n.· 3
sareento n.? ,'4 da G.R companhia,

I ç

sal' Madurcirn

Augur to Cccomporto meu o x mplar.

Regimento

de ínfantorfn n.s 115

Furricis, n.? 31 da S.R companhia, Frnnci co Geraldo, (1
n," ;W dn 8.:1, .ln.nuel Gonçalve
-comportamento
cxomplar.
Regimento de info.ntorin n.· 16
~('g\lJl(lo " I'g mto n.? :; da:l.
companhin, Julio Victorio

(la. Saud
()_
0_

> -

comp rtnmcnto

c rompl r.

Secrdaria d'e lado dos nrgo~io da guerra - Direi~,10 §~ral- 3. a Reparli~fio

ntonio li
.To é
R gimento do inf' ntori

Balth ar.f

.u

1'1'.

n. 3

z.

n.· 10
Júnior.

30~

OHDEl\!

DO

nxsscrro

N." ts

zembro de lSoi3, que as pra~as abaixo mcncionndas tonham a graduação de primeiros sargentos aspirantes a ofliciaes, por se acharem matriculadas
na escola do exercito.

Furriel,
Furriel,

Regimento de artilheria
Luiz Dias Alvares.
J oão Maria do Vasconcellos

n.s 2
Sobral.

Regimento de cavallaria n." 2, lanceiros da Rainha
Segundo sargento, José Aurelio Dias Ferreira Machado.
Soldado, Candido Augusto Rosado.
Regimento de cavallaria n.v 4
Cabo, José I Ieliodoro Côrte Real de Faria
Soldado, Aurelio Pence Leão.
Soldado, Carlos Augusto Vieira, da Cruz.
Regimonto

Leal.

de oavallartu n.s 8
Pimcntcl,

Soldado,

João Antonio Montacs

Soldado,

Batalhão de caçadores n. o 1
Carlos Alberto <la Paixão,
Bo.talhão n.v 2 do caçadores da Rn.inhn.
OOllza!('H.
Alberto Feliciano lHal'(j11C8 Pereira.
Amuro Dias da Silva .Iunior.
Paulo do QIH'lltal.
Virgílio
onc;a lves Roma.

Furriel, Augusto
Soldado,
Soldado,
Soldado,

Soldado,
Soldado,

a

Batalhão do oaçador-es n.· 3
Albino dos. ':lntos Pereira LOJlo.

Batalhão n.» 15do oaçndorcs do El-Rci
Furriel, Alvaro Rnymundo Lo)!!'s Vnlladns.
Cabo, Alfredo }i'crllantlt'H <lI' Abreu.
Soldado, .Manuel (ln. (10st:t (' i4011.:I.
Batalhão do 00. adoros n.v O
i40 ld ado, Alfrl'(lo !<:(htal·(lo da ~l·IlZ.

Soldado,

Ba.tnlhiio do caçadorca n,v 8
-louquim Uypl'iUllO do Snntos.

I';egundo

SaI'''Pllto,

Batalhão

do caçadoroa

n.s O

\gol:ltillho .:\!allllll da 'ilv:l

)t\·I'l'l·il'lI.
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Batalhão de caçadores n.> 10
Viriato Hibciro (lo LllIl10·.
Batalhão de caçadores n.s 11

Cab«, Adelino Augu ·to Esteves.
Batalhão de caçadores n.s 12

Segundo sargento,

José Francisco da Silveira Junior.

Regimento de infanteria n.· 1
Soldado, Manuel Hilyo ·tre Vilhena.
Regimento de infanteria n.s 2

Soldado] Fernando José 1 odrieucs,
Regimento do infantaria n.· 3

~('gIUHlo :;arg'<'llto] .Joào Rodrigues Ramos .Iunior,
~('gll1Hlo ..argl'nto] José Maria Braga.
Regimento do infanteria n." 4
Cabo grH(lnaclo, Franci: co de Paula ela Silva Villar.
Regimento do infantcria

n.· õ

Furriel, 1, mando .\\10'11. to Togwlira Velho de Chaby.
'nbo, Antonio AUgU8to Iiibeiro ...rogu ira.
':\110, .J cão Pedro ~Tn(lcira.
,'oldn(!o, r cri imo .10 (te \.lHll'adc,
I'

•'oldado] Antoui

t1n Silva

Lino.

Regimento do info.nteria n," 7

Furrinl, Antonio
Furri 'i,

Vi('O',l .

Regimento de infantaria n.· 8
Fcrnnudo
de Azevedo.

.J O,lq tlim J crnardino

Rcgi.monto de infantcria n,· 10

Furri ,1, .10 quim d
('ah

'OU8'l

~rOl'

ira.

Rogimento do infantaria n.· 11
gr idu do Z forino ( ndido ti
a tro Cnria ..
Re imonto d info.ntorilLn.· 13

Furric},

Ant nio \u

II

t

Hih iro M.llu'iro.

:110
Regimento de infunteria n.v 16
Antono Cocl: \(10 Martin.

~()ld:Hl0,

.TO;IO

Regimento de infanterin. n." 16
Abílio Alberto da COilta Ilnrrarlns.

Furriel,

Regimento de ínfantería n.s 17

~cgnncl0 Rargento,

Cabo,

Pedro Prostcs da Fousccn.

Regimento de ínfnnterta
Constantino Augusto Ribeiro.

n,>

18

d'cslatlo dos nrrrocios da gucrl'óI- Dircc~áo rrrral- 3.a Rl'rólrli~áo

8.0-Smctaria

Relação des alumnos da caooln polyt.eohníca, pertencentes
ao exercito, que foram premiados no anno leotive de 18811882

Soldado ao rceimento 11" cavnllnriu 11,°
Ilainlin, .losé <1l1c(I\'8 ViJhcgns Quiuhone
hrallouvor.

~,

lnnceircs !ln.
ele :\lato Ca-

:...& CO(]t'[11l
Soldado nspirunto n oflicinl tio hafall"lo de cngcnhorin,
Frederico Oom ; c soldado <lo reirirn nto (II' iníuntcriu 11.° I li,

.i\1:1.lmrl Alvcs de Mato: _ primeiro
«('(lua.

n.,i r~'ul

•'oJ(la(lo do

r'gillH'nl0

VCH do MatoR, primeiro

pr 'mio pccuniario,

1'.('

Il'd

(1, i11fiinteri a n.? lG, Mnnu ,I AIpr('1I1 io pceuuinrio,
7.'"

(~'ul ira

Alferes nlumno l10 regimcllto (II' al'filll('l'ia 11.° 1, 1~(II1(\I'<lo -:'-u~lIsto F l'l'lIg mto a onoalve - prim: iro premio P ('\1111:11'10.
.e

c~.rI

IIU

Forru •
J\lf!'res

Augllsto

rt ilh 1'1 n. o 1, .Too
pr mio Jl l'llninl'Ío.

:lllIn11l0
T

igo. d
1(1."('

d

III

•'oltln<lo n pil'nnt
o I ,h I 110 h. talll tO (' ollO'<,nh 'I'jn,
Frc(le!'Íco ()om; o ola llo do lJ:ltallt: () n.o 2 <10 l'llçIHlor(1

I
lui

l

-

pl'i-

iI'

lfer s • lu lJ1 nc 110 regi ncnto <10 nrtilheria n." 1, E<lnnrdo -:'-U~ll to J:1'Cl'l't1g nto UOll)ah c - primeiro premio pcnnuuno.

\),', - Dcclnrn1.0 qUCl () nlfer
tonio Homem

do

do

I'

gim nto de infnutcrin

'igllciJ'edo,

sr: npr

IItOl1

11,°

I:!, An-

para o

fjPI'\'j(·o

em () de' outubro ultim , lh' i tin (I 110 re to dn lie IW!l. da
junta militai' de nude <lu' lhe foi 'ülH' didn m C () .1('
lU (lo rurosto pro x imo pu udo, publicndu na ordem (to excrcito n." 1 (1', to anno.
2.° (,)11.· o tlfeI' alnnmo tio 1'I'gill nto (lo nrtilheria II.!> 1)
Paulo Judie • se apl'l' mtou pum o s rviço 110 dia :!;~de
110\ muro ultimo,
de i tiudo do re to da iie n~a (la juntn
militar d· mui, qn lhe foi concedida I'IIl c ,10 li ' 7 de
s tembro proximo pu . do, public d a 01"11 nu do c rcitn
11,° lj
do me mo nuno.

cen di a p

10.0-J.irPIl

I

th

d mole ti. ao o lcla

allai-

\0 III nciollntlo :

J·..m

•

,10

de 1 do

11 '1111'

ultimo:

rI
liuo,

I: rtin

d J r 1'1'0

,

qunn-nta

trio,
l~m

10

li ~i
n,"

di

tl\

tnr
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11.

o_

Llcença l'cgistatla ('oll('rdilla

:lO

ollkial ahai\o 1lH'lIdonado :

Regimento de oavallarte, n.· 6

Alferes, José Augusto Coelho Leite Pel'{'ira de
sessenta dias.

CnHtt'll,

12,'-Foram
ronflrmadas as liI'l'nç:ls l'c!Jistadas Iluo os ('0111111:111'
dantes da a. a c:).:l diYis()cs militares (~ol1l'r(lrrmnaos offil'ial's ;Ihaho
mcncionados :
Rogimento de eavallaría n." 6

Alferes graduado, Antonio Augusto (h,
quinze dias.

SOIl~a

Machado,

Batalhão do caçadores n." 11

Alferes, Julio César de Freitas, trinta (lias.
Regimento do ínfanterín n. n 13

Alferes graduado,
trinta dias.

.J OSl' Augusto de

f;iIlHU:I

Mucluulo,

Antonio Afm'i(t dr. Fonte» Pereira ,h Metto.
Está couforme.ee O director geral, D. Antonio José tle
Mello.

EDIÇÃO DO JORNAL-O

EXERCITO PORTUGUEZ

N.o ~9
SECRETARIA D'E TADO DOS l\EGOCIOS DA GU.~RRA
28 DE DEZE~IBRO DE 18R2

ORDE!l DO EXEROITO
Publica-s

1. o -

ao xercito o seguinte:

Por decreto de 13 do t'orr('ut mez:

2." Divisão militar
E con r, do do excrcicio d ' ajudun c d campo do connuandnnt ',o t ncnt dccnvalluria, J 0:10 Carlo: d Macedo Munhos,
Ajudante de campo <lo conmu ndaute, o ulfcr
do rt'gim nto de iufantcriu 11.0 1 J, Feliciano (la 10'011" cu, de lns-

tro . Solla.

O primeiro

1<'1'. nci
1I:\\'C1'

ln oti idade tcmporaría
t 11 mtu do, r g,im.11to de artil~1 ria

'.I'\'alho
r 'qucrido.
CD <10

Unto

('01:J.

o, cm -cucimento,

0

11.

2,

pelo

l'or drCftlo. de I i do me mo mel:
Regimento de rtilherio. n.· 1
C:wall iro dll 01'11 111 militar d
" B nto d
pi tI o, 1 priano Leito P I' ira Jardiui.

J.

viz,

° ca-

egimento de ln! nteri n.· 1
'a\': llciro 11. o lu 11 milit r (1· . B 11tOd A viz, o capit.o, J.\ -into Augu t ~~n ier
1 rr 111l •

a

Regim nto de infn.nteri

, vnll iro di 01'<1 m mili r 1 .'.))
pit 0, Izidor Augu t d Alm ida.

n,' 4

mto d

A iz, o cu-

314
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Regimento de infanteria n.· 15
Cavalleiro da ordem militar do S. Bento de Aviz,
pitão, Francisco Gonçalves da Costa.

o ca-

Commissões
O tenente de cavallarin, J O/lO Carlos de Macedo Munhoz,
a fim de ir desempenhar
uma commissào dependente do
ministerio das obras publicns, counnercio c industria.

Por IIc('rctos de 20 do mesmo

JIlI'Z:

5." Divisão militar
Chefe do estado maior, o capitào do corpo do estado
maior, Luciano de Azevedo Monteiro do Barro.

Brigada de oavallaria de ínatrucçâo e manobra
Ajudante de campo do counn.uuluntc,
o teu '11t· li, n.vallaria, ajudante de campo do ounnandanto
da La divisão militar, Antonio Francisco da Costa.
Regimento de oavallaria n.· 3
Para gosar as vantagens
stnbcl cidns pelo § unico do urtigo 1.0 da carta ele 1 'i de 18 do maio de 1 ü5, no termos elo § 2.° do artigo 1:3.0 da ('aI'ln de lei ti 1:311(' abril
do 1875, o cnpitl o, AI exandro Augu to 11\lVn .concc 110
Sá, por ter eompl .tado dez annos de s 'r 'i~o <'ii' ctivo 110
dito posto.
Regimento de infantoria n.s 2
Para gosar as vantagens cstabelecldns
P lo § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 1H de mnio do lSU;), IlOJ termos do § 2,0 do (U,tigo t:Lo (la carta de lei de 1:3 de abril
ele 1 75, () capità», Diogo Lopes tla (~Illll:t Loho Bocarro,
}>O1' ter .ompl .tado dez annos de ,01' i~o llT ctivo no rcf ,rido posto.
Commissõos
Para gosar as vuutngeus
·:;t,lh\'!eci(las JJ lo § unieo do
artigo 1.0 da carta do lei do 18 de maio ti' 1~(jf),!lO
termos do 'ii 2.0 do '\rtigo l:l.° da cm·ta li !l'i ele ta elo ahril
ele 1876, o capitão di' illl:mtcrin,
ajndanl<' d l'ltlllpO (lo
g l1ern] illl,pector <los corpos (le illfantcl'ia, .J Of!é lallll!'l (le
Barros, por t '1' 'ompletado ti 'Z :tllUOS ti' scrvi~o '11' divo
no l' ferido 1'0, to.

l)or detT~tos da mesma data:
Reforlllados, 11 'ollfol'lJlidlL<l d.
mestre elo regimento
do illfi lltcri,

I 'i, o (,I\pit, () CJu rt I

H.O 1 JOl!6 Mul'in. pj.

ORDEM DO EXERCITO N,· 19
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nheiro, e o capitão da 1.a companhia da administração
militar, José Maria Soares, pelo haverem requerido e terem sido julgados incapazes do serviço activo pela, junta
militar de saude.

Por decreto de !I do me mo mez :
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha

Commencbdor da ordem militar d B. Bento de A víz, o
coronel, Franci. co Corr ia L .ot 1 iomo te tem unho de
C011 idernçl o e ttpreço pelo
erviç
pr atados na sua longa
carr ira militar.
2. o -

Pnrtaria

Se retaria d'c~lado dos negocios da gutrra - DirtCJ;áe gml- 6.a ne",rli~ãe
Havendo sido nomeada, p ,la portaria do 7 de junho do
1 "1, uma commlssão para orguni ar um novo formulário
de .tinado aos hospitaes militar j c a hando-se concluídos
os seus trabalhos e npprcmdos por d ereto de 20 do C01"rcnt m 'Z: manda Sua lIag tadc El-R i, P la sccretarid
d'e tudo dos negocies da u rra, di '801v r louvar a li ncionada .ommi ao pelo bem que desempenhou o serviço
que lhe foi cummettido.
Paço, nu 22 de dezembro de 1 2.=Antonio ..3faria de
Pontes Per ira de M'~llo.
,rmlaria d'e lado do n godos da guerra-Direcçio g raI- 3.' Rt,arliçãQ
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N.· 19

Por determinação de na agcstade EI-Rei:

-

Batalhão de oâçadores

n.· 7

Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n.? 3, Lucas
Duarte.
Batalhão de caçadores n.· 11

AIB r s, o alf r s do batalhl o
cisco d \ Paula Osorio
raiva.

a

ca ador

fi

n. o 7, Fran-

<

Regimento da infantaria n.· 6

Ten nte coronel, o tenente coron I do r gimento de in11.° 13, Diocl cinno Victor de Araujo de Alm ida
Rod:.l<10.

fant 'ria

Regimento do infantaria n.· 8

Ten nt quartel mestre, o tencnt quartel mestr do batalhão de caçadores D.O 4, Francisco Rodrigues da ilva,
Regimento de infanteria n.· 13

Ten nto coronel, o tenente coronel <loregimento de infanteria 11.° ü, \l tnuo Jacques Dupont,
4.

o_

Secretaria d'est do dos negocio da guerra - Direcção geral- P J\eparliçh
21.4: E DA L H A

nEL

2I.4::IL:I
':I' A B

ç. O x-

• [( ( olhu

700

(}. JU'oi

Corpo de e tado maior

T n nt coroi el, aj,u1: nte de 'lIlp (1.• 'ua Iag tad
El-I ri D. Luiz, D. Frauci co d
1111·ida - comportam nto c~ nuplar.

l( ( o hu

d< ('oh1'<

riu do

ar-
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Regimento de oavallaria n.· 4
Primeiro sargento graduado aspirante
a official, Antonio Mendes de Almeida Brito e Faro - comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.· 9
Primeiro sargento n. o 23 da 1.a companhia, Antonio Augusto Pinto de Sousa Cruz ; e soldado n. ° 3 da 7. a, 3c1'nardo Pereira de Vasconccllos - comportamento
c. emplur.
Regimento de infantaria n.· 10
Soldado n.? 7 ela I." companhia, JOHé Dias mento exemplar.

comporta-

Regimento do infantaria n.· 18
Cabo graduado n.? 3 da 4.n companhia, JOl>6Rodrigues
dos Santos - comportamento
oxcinplur.

5.0-Secrctaria

d'e ~ldo dos nrgocios da guerra-Direcção geral-Ln

Repartição

Dêclara-s , para os devidos effcitos, que o scgnndo sargento, Julio Victorio da Snude, condecorado com a modalha militar da classe de comportamento
c. emplnr na ordem do exercito n, 018 d'cstc anno, pertence ao )"t'gilllcuto
de infuntcrin n. o 7.

G. o -Secretaria

d'estado do~negociosda guerra- Dirct~ãofi ral- i. a Rcpartiçno
:mmAT,lL\

DE

n,

1'1WHO

10; 1>.

H lUA

Antonio Rol> rto arnpb ·11,ex-sold.ulê n.? 2;1 da l ." companhia do 1.0 batalhão uacionul do .ouuncrcio - nlgari mo
u,o

7.

2.

0_

Secrctilria d'estado (los ncnotios da numa - Dirwáo gcral- 2.1\ R('parti~ãd

Sua Mage~tac1(} El H i mandu declarar a piraut
n oflicial, pOl' se achar compreheurlido nas di. po 'i('Õ{'s das c. das
do lei do 17 de novcm bro de 18J 1 e ;> de abril d 1B ;>,
o soldndo n.? 31 da, 1.& companhia e 1:011 do nintrieuln
do l'('gim nto (1(' cavnll.uiu n." 2, lnncviros da Rainha, Jo '.
G nedes Yilheg:ts Qnilllwlll'J'i de "IatUti.

8.0-Secretaria

d't· 11110 do n gocio~ (Ia gnma-Direr~

n grral-3,a

II r Iti~ão

Dcclnl'll c quI' o vCl'dad('i,'o 1lome (ln soJ(lado do l' •.;(!e (·:tynll·n ia 11,(\ ..., 1 II iro da I' ii I:, li: (1'110

lllputo
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...
declarar aspirante a ofllcial coui a graduação de primeiro
sargento, na ordem do exercito n. o 1 do corrente anno,
por se achar mntriculado
na escola do exercito, é Claudio
Augusto Ro ado e nào Candido Augusto Rosado.

9. o _ ~emlaria d'e~lad dos n gocios da !uerra - Direcçh geral- 3.a Beparliç30
Relação dos candidatos que no presente anno lectivo foram
admittidos no real eollegio militar, na cla.ssc de o.lumnos
pensionistas do estado, pelos motivos declarados adiante
dos seus respectivos nomes; o que se publica ao exercito,
no. conformidade do disposto no o.rti3'o 12.0 do decreto de
11 de dezembro de 18151
Classe do exeroito

Joào Ignacio

Gucrr

iro, filho do fallccido major

refor-

mado, Ignacio U u .rrciro ~Iestre - por lhe aproveitarem
a pr fercncias marcadas
no artigo 11.0 do decreto com
força de lei de 11 de dezembro de 1851, por ter a maxima idade o ser orphào de pu •
JOitO Antonio da Co ta, filho do fallecido coronel reformndo, Joâo Antonio da Co;ta-id
m.
João PI rlro C,II11llo B:\ tos, filho do fallecido tenente
(le infunt ria, AlIg'u to () car de M:\ carcnhaa Bastos-

idem.
Eugenio Augu to Almad«
ia tro Bilstein de
filho do major da pl'aç:1. de S. Julii o da Barra,
sal' \l '11 to do Meu 'Z . - por lhe aproveitar
prefcr ncia (1" ignnda no .itado artigo, por ter
idade.
Antonio

Oscar Frngo: o

larmona,

Menezes,
Julio Ceuma das
a máxima

filho do major de ca-

vnllnrin, lema .io daria de Morne: ~armona- id m.
Antonio 'J pi • ,ira da Hocha Pinto, filho do major reformudo do e x ircito da Africn oecidental, João Teixeira PiniI!

to -

111 •

• faliU

111

1 Pt,c1ro (](' F uria LUn:l, filho elo capitito do regi-

nto d

iI11'1ll

infantcrin.

n.O 7, João

Pedro

,'oares

Luna-

••

•10 é All"lI to Gome,

Pcr ira, filho elo ml~01' l' formado,
m
P rl·irll.- idem.
J .LO A l1gll to d'~ ( ouC i) LO Oliv ira, filho do major re·
f(lrlllll(lo, Pt·llm de' (1liv im - idem.
l!'mneisco do
cone ·110 de Aa 'vedo o •'ilva, filho do

.Jo "

('.1'10

(I
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major reformado,
Joaquim Guilherme do Va.seoneellosidem.
Weneeslau José Gonçalves Guimarães,
filho do tenente
ajudante do regimento do cavallària u, o G, Ang lo Baptista Gonçalves Guimarães - idem.
Manuel Ferreira
da Cunha, filho do major <lo corpo de
estado maior, Manuel Ferreira da Cunha Pereira - idem.
Julio de Faria Machado Vi ira, filho do coronel de infantoria
m comnrissão uo ministério das obras publicas,
Boaventura
J osé Vieira
idem.
Carlos Julio Abreu e Sousa, íilho do capitão do regimento de artilheria n.? 1, Julio Carloa Abreu o Sousaidem,
Antonio
rbano Cardoso c 'Uva, filho do major reformado, Joaquim Urbano Cardoso e Silva ~-id nn.
Antonio Augusto P rcira do Azev do Júnior, filho do
major do batalhào de caçadores n, o 7, Antonio Augusto
Pereira d Azev (lo - idem.
Angelo Leopoldo ela Cruz 'ousa, filho do capitão do regimento de infantaria
n.? D, Joaquim Pinto UO ons,idem,
J086 ele Sousa e Mcllo, filho do npltüo reformado,
Antonio d Somm Iraria e 110110 - id m,
Augusto Maria Soar ., filho <lo eirurgii o mór do bata-

lh

1.0

do caçudores n, o 7, J ouo Lourou ~ode Ahu ida 'oa-

res - idem,
Aleixo José P
rofonnadõ, Aleixo

ira, filho <10 fallccido t n nto coronel
Jo ó P I' ira -= por lIL apto\' itar uma
dns prof rene ia ' mnrc dns no -itado urtigo 11.0 do cl icreto
com forçn de 1 i do 11 d d ';Gembro do t '~l!, por 11('1' 01''1'

phu.o d pac.
Joito Juliano

Sou: a Pimcuiul,

filho elo fullccido gcn -

1'[11 do brig la r f'Urtll I\tl o, J o 6 lIm'i, Hon a I im 'nt ,1i(lcm,
{nnn ,1 Paulo d! ,'OU 'I U nUI, {ilho ,ln f'llllm·jtlo t 11 'lItc
elo inf: tltt'rill, I·~cllll.I'df) II III i tiO do ,'Otl a
i(h'1l1.
AJH'1 Marillho Fale,lO, lilllo <10 fallt't'Ítlo tOI 'n( COI'O
ncl, 111idio f rillbo 1·'Il1e.lO-it!olll.
Luia AlIgu to Pnr\'im ( 'I 'l;a, filho (I,) fidlt, ·i(Io '(')) mI
cl bl'iga<la l'cf'orlll do, Fl'lltlci c !l<' P:\ul,~ Pe1' ,ira d' g~l\i<lolU,
Alherto I. inllto <10 londoll<·tt, filho do iidl ,('[(1(; ('npit 10
<ln illfnnttll'i I, iriat!)
II to },'illll1o cl
li lIdoll'
itl<tllt.
j

El'UO to 'l'a

Ilrc~

(

uo AIUlui.l

U II'

~110,

IilIto do

il'tu"
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giao mór do r ...imeuto d iuf nt ria
ria de Carvalho - por nuo haver
das cluss
prof 'rente,
c < chür- e
qn' a r f r o predito artigo.
'Icto»
it de ~ pul v
,iilh,
estudo maior de artilheri 1, FI' neisco
Sopulveda .......id nr.

327

n. o 6, j rancisco Mamui c udidato al um
nas circumstancins
a
do tinta
coronel do
Iuria da Gama Lobo

FiliPl> CI11·10 Di. I C nrv lho, filho do 111 jor de infnutcriu sem pn·jui;.:o de nntiguidudc,
Henrique Augusto
Di '( e CurYI lhe-s-idem.
II ·nrique Menezes Cabrnl, filho do alfcrc do batalhã
de cnçadores n.? 12, J. cinto do 1< rei
< liral-id
·m.
Jo Ú Illri
Sen
1 u
I. 0, ilh d e pitão <lo reginto de infantaria n.? 1, José Vicente Consolado Juniorle-v
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11. o-Licenças
dos:

rl1gistadlls ceneedidas aos ofticiaes abaixo meueieua2.· Divisão militar

Tenente coronel, inspector de ongenhoria na mesma divisão militar, 'I'homás de Aquino cl~ Sousa, sessenta dias.
Regimento

de cavallaría n.s 2, lancoiros

da Rainha

Alferes graduado, José da Costa F 'lix, prorogação por
noventa dias.
Alferes graduado, Ignacio Cabral da Costa Pessoa, s ssenta dias.
Regimonto de infanteriá

n.O 13

Capitão, José do Carvalhal da Silveira 'I'olles de Carvalho, oito dias.
n.s 14
Antonio de Aguiar, prorogução

Regimento de infanteria

Capitão,
dez dias.

Francisco

Regimento do infantaria

por

n.s 1'I

Tenente, José Maria de Almeida, ses' mta dins.
Alferes graduado, José Marin Ganso de Almeida Júnior,
prorogação por sessenta dias.

12.0-}'oram
confirmadas as licenças registadas que os COlIIlJlaJldantes da 1.a, 3. a e ,P divisões militares eencederam aos eíllciaes
abaixo menelenades :
Regimento de oavallaría

n.O 2, lancciros

da Rainha

Alferes graduado, Luíz II nriquc Qnint -Ila, dez dias.
Regimento

do oavallaria

n.· 3

Tonente, José Augusto Arnuut P res, dez dias.
n.v 10
Alforo , Albano de Magalha s Barbosa Pinho,
Regimonto de infanteria

res dia .

.Antonio Maria de P01lt, Pereira de ],[ello.
Está conform .

Mello.

=

dir ctor g ral, I), Antonio

Jo é de
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J·uoiio Juilitnr - Vid Uniformes.
ll(·in Jll.iliTtU· - Vide Importaucia da t'ellda de
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tigos ju/gadus

(11'-

luuteis.

r 'I'oô ~'rudllados - Vide 'J rausferenci« de arma .
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regulamento para
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110
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13
Balanço
:rnen;o;al dajO; <'OI1:tafo:dc ycn<·i.
Incuto,,", - Os fiacaes da administrução militur devem
sempre indicar nos títulos, modelo n.v 6, omittldos :t favor
conselhos ndministrntivoa dOH corpos do ('xrrcilo, em rc
sultado do hulnnço mensal rlns eontna d(' vcncimuutns, :t
classe ou classes dos JllC'~1tI0S veucimcntos (' ns quunt ias qUI'
lh 'i:! correspondem, e cuja sommu devo perfnzer a importnncio. em que cada titulo for proccssndo, pum quc 110881\ KI'1'
dcvidamento cseripturudu por quulidados de dcapezus nas
coutas de dcspczu Iiquidada.- Diaposiçr o 10.' da ordem
n.s 11..... , , , .. , .. , .. , ",.",
.... , ... " .... ,."".,
178
Batalhão
do cnça<lorc:-; 11.." ~ - Passa a. dono
minar-se batalbão n.· 1) li' cuçadorcs dr El-Roi.> Decr .to
de31de outubro, ord 'Ul 11.· 1f>,
,, ., ,,,, ,, ,, ,, ,,, ,,
~H8
dOH

Bronzo

-Vide Monumento,

c
Oabos-Vidc
Oap< llau.ins

cabos ..
:tnilil.,arel"i -.};coucorlidn

V(tCatltl'WI ile

a 1I(11'1\111t:\çii.o das respectivas cnpellanias no (,:t]wll:l0 de :3," elas c (lo
regimento li' infantcrin 11." 4, Joaquim J\ ntonio d(' HUIlI 'AIIna, c [to capellão naval provisorio, Al)ilio AlIgu lo I:ocha,
devendo cada um dos mcnciomulos (':tJll'lIil(IH ser ('OU id('l'ado o mnis m demo do« quadros ]lllr I oucl!' f\:lO tl':tu fl'rid08.[)cc'l'l'to de 2 ([I' 1I1'tJ'~(),OJ'dl'11l 11,° 4 ......
,........
Oaf!o!J:"11. iro,," -Vide 1ll1pol'l<lIIciu cln I'('/uln dI' (trtif/o8 ,i/l'·

1 ()

{Jados imtleis,
Oa~I'Ugo- Videlnactit'idade t 'lI1j)ol'(tl'Ía di' ('((Ilti!/o - fIfi (fI)
correccional.
00, ullo.rin - Vid ()ol/wliIi8(W,
Oo:tn:tnb.su ():
Enoarregado. do formul r um l'ogul monto do to.otiolt
para a arma do oavllllarill- g' CO))(,('Jid:\ o ('. ClIICI':t\,1io
(lU pediu <le vogal (1'<~HtlLCOJIIlilif! í'to, ao ('npitlio (lo J'(lgimento (1 :walJlu'üt 11,°2, l:Ilu,pÍI'os da Hainha, AIlg'n tu Eugenio Alves.- POl'tari:\ dll 1 dI' 1Il:tI'<,'o, 1I1'(!('m li,· 4. , , , . "
48
Enollrrego.da do estudar os molhor montos Il intl'odu·
zir nos ostabelooimentos fabris do. direoçlo gel' 1 dn
artilhoria-E'
(lis.olvitla
('I!I.uHl:uloH louvaI' todo, o RI'\!
IlWlilbros pelo zêlo e illt 'II ig('IH'ia ('01)) ({lU' !:lI' hOll\ (I': til 110
dü!!t'lIl)Jcnho do cnc:tl'go (PIO Ih(' foi 'OlllllICtti(lo,POl'tnl'i.l
dll 2H d(' abril, ()1'(!PlI\ 11,° 7 .. , .. , , ...•..
, , " , .. , , .. , , "
81
Enoo.rrogadll do olabor r um regulo.monto
or 1 pnrlt
o serviço do so.ude do oxeroito -J)I'!l'l'lIlina
•.(' «(lU'ugt"
11 'mI (h' bl'igt da, JOHú P,lIlliuo dI' Há (~nl'lI('i'''J, ,'P:l
(IIHU:
ftlllCçõI~~ dc l)1'('llid(~Ilt<' d'p"tn ('ol.lIl1i tiO, ('ar ro dI' <tu havia sido l'.·OIl('I'IUlo J)('h JlOl'hlria d. 12 de lII,II'~() ti 1 l.POl'ttll'i:t (h! 1t d(' outuhro, ordelll li,· 14.. , ••.• , .,. , , .,
211
Enollrrogadu. do o tudal' ti. org n snQlL ti um
01
do IlpplioIl.Qtl.o- E' IIOIIH'll!la \llllt~ ('OlllllliR o dl'llO\ (' III IIIIn'0I1pam atuual', tiCIll l)('rda d(' h'tnJlo, o lneioll d ' lC\lll' n
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effeito us modiíicaçõcs nu actual organisação da escola. do
exercito, para ficar sendo uma escola de applicuçâo, com semi-internato, para as armas de cngcnheriu c artilheria, corpo
de estado maior e engenhcriu civil, onde se professem as
disciplinas que devem constituir os respectivos cursos; e
bem assim pam indicar as reformas precisas na organisação
elo real collegio militar, de modo que o ensino d'este collogio esteja cm harmouiu com os prograUlmas dos lyeeus centraed.- Portaria de 13 de dezembro,ordem 11.° 18
, 302

Enoarregada de estudar a organíaação de uma escola
gera.l de oavallaria e de infanteria -E' nomeada uma
com missão de onze membros para estudar os meios de levar
a. effelto a crcação de uma escola geral de cavullaria

e de in-

funtcria, com internato, onde se professem as disciplinas dos
respectivos cursos
seja ao mesmo tempo escola de applícação COUlOconvem ti. instrucção do exercito e ao bom nome
c interesse da clusse lJ1ilitar.- Portaria de 13 de dezembro,
ordem u. ° 1
,
",.'"
303

Enoarregada de organisar o formularia dos hospitaes
militares - E' dissolvida e mandados louvar todos os seus

membros pelo bem que desempenharam
o serviço que lhes
foi commcttido.-Portaria
de 22 de dezembro, ordem n.? 19, 311>
COlllllli""",,;io <le re.non-La-A que deve substituir
u nomeada pela portaria de 20 de outubro de 1 81, é composta do g nerul de brigada, li rancisco de Sousa Canavar1'0, do capitão de cnvullurin, Frunci ico Gomes Callado, e do
vctcrinnrio (II' :l.' clusse, Pntricio José Coutinho. Quando li.
connnissâo tenha de comprar muares nas feiras e mercados
cspcciues, ou de as cxamiunr quando compradas por contrato, é substituído o capitão de cnvnllaria p lo de artilheria,
Carlos El'IIl'sto de Arbués .101' ira Juuicro-- Portaria de 18
de novembro, ordem n.v 17
,
, .. 289
COlluui:.;,.:()(' .. -o" pn' id 'JlÍ<' dns l'o\l\lllis oC8cncarrrgada' (]c (lllae '(lucr li .Hunpto llIilitares til'\' III informar, ~CIt1
perd:\ de tcmpo, o ei:!to.dode :uliantamento cm que Heacham
os tmhalhos (l\1e lh
cstüo im'ulIlhidos; e 110 principio de
(':u.I,\ IIII'Z d('ycm participar
qual foi o 11liIII C 1'11 dI! scssões que
tin'l'alll 110 JlH'Z antcrior e c:;tallo ('1'1 que ficaram os mcslll!l~ trahalho '.Portal'i:\ de G de dezllnbro, ordem n.O 18, 302
Olllpa.ll
h:.; d:. : <.bniui trução
l.uilital.'Vide lJ,/lfo/'meb.
011 "1l1'1-'0 .. J)ll1> l- "O"" - Vidp PO)·II{·cill1rlll~s.
oudi(,.'õ(' . lHl.ra n.1'1'('. 1'\ t: (,.'0 ."" -V Ide AI'I'clIlataçtics ele f'uljues de j'(lI'I'ugeIUl « SfCW - Jlrrc/Ilutações de 1'<[riks de ]lrio.
()Jl,.:plho "'('r('Jl t dn })a<lnria
ulili"to.l." (1
LiiOlboa ':..Yide Titulos (')/liUidol a 1111:01'da pada1'Ía militw' di' Liliúoa.
ou
'lho.
:t<l1niuis-Lrtl.'tivo8-Vide
nulall~o menIII elas ooalas de l·tf/f'Ímcllto. -ll~iúos
de elellpez(~ dos CO/l",lhos adlllilli~t"Clth'08 e tVelllllael-Re8/1ltl~
dos vencimell(os lilJuidlUlolJ 1 los CO/18CUI08
arlmillistratü'o8
e (·Vtllluae8.
Dos oorpos do oxel'cito -Vide
Importancia da venda de

°

a rUfIo" jlt/!Judos illltlei '.
.
Dus divisões militar s -VH]e IllljlUl'la.aclu ela, t'ellda ele a.rligol julgados fmltrilJ.
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INDICE

Dos estabelecimentos
dependentes
do ministerio
da
guerra -Vida
Inspecção de contas dos conselhos administrativos.
Das praças
de guerra - Vide Imporiancia da venda de artigos julgados imuteis.
Consclhos
cventuaes
-Vide Recibos de despezo. dos
conselhos administrativos e eventuaes=Reeulta
dos vencimentos liquidados pelos conselhos adminieiratioos e ecentuaes.
ContagcIn
de
tcn'lpo
dc
serviQo
- Para o
effeito das reformas concedidas pela carta de lei de 27 de
julho aos oflieiaes inferiores europeus c indigenas das guarnições das provincius ultramarinas e do regimento de inútilteria do ultramar, será contado pelo dobro o tempo de serviço passado em campanha, c excluído qualquer outro a que
tenham direito na conformidade da Icglslação anterior. _
Artigo 7,0 ela carta de lei de 27 de julho, ordem n.· 11. ... 167
Conting-cnte
de rccrlltaloõ-Vide
Hecruiameuto,
Contratos-Vide
Fornecimeuioe.
Todos os contratos são considerados definitivos pum os oflcitos legues logo que estejam d vidamcnte approvados, devendo as auctoridadcs,
perante as quues tiv rem sido celebrados, cuvial-os li direcção geral da cngenheriu,
da
artilheriu ou da administração militar, segundo a cspociulidade d'clles, para poderem ser approvados, em vista do
respectivo valor, o qual, se não estiver expresso ou calculado nos contratos, deverá ser declarado na informnção, Os contratos originacs, exceptuando os d arrematações de
obras, são rcmcttidos á repartição de contabilidade
do ministcrio da guerra pelas d irccçõcs ])01' onde correr o rcspocrivo exp diente : os de iJOO$OOO rúis, depois do compotontemente approvados ; os que dC}Jmdem da approvação do
ministro ou do conselho de ministros, acompanhados da informação cscrípta do director respectivo, cm que se dcclur o
valor corto ou provável de cada contrato, S AO cumpriram
as disposiçõ s dos artigos 73.0 a 77.° do regulamcnto da contabilidade publica, c a sua opinião sobre a convcnicuciu de
serem approvudos. A approvação dos contratos dr valor SIlperior a ÓOO~OOO róis serü sem delllora cOllllllunieada It direcção competente, para os devidos rfi'eitos. - Os c nh'ato
de arrematações de oorlls de fortificaçõ s ou de cdificios militares serão cxprdidos pela dirc 'ção geral da cllgenh ria,
talllb III com as uecessaJ'ilts inforIlHt~õ('H, :i. 4.n r('l)aJ'ti~'ii.o
do ministerio da gucrra, a qual, li 'pois d(' ohtida a approvação, os enviará á repartição d' COllt:tbilidad (lo llleHIIlO
ministerio, pam os :fins COliYClli'nt 'K. - Disposi~'ão 10." da
ord Itl li.· la
_ 217
Os director s geraes da ngcllhcria, <la :lrtilll(']'i:t ' da administração militar não d vem dar spguimcnto aos 'olltratoH
omissos na declara~'ão de qUl' foralll cumpridas n~ dispol!i~~õüsdOI!u1'tigos 73.· a 77.· do l'üguhuJH'lIto gr1'lll de contabilidadc JlllbJiea.-Disposi~ão
6.- da orei '111 11.° 16 .....•.
~82
De forneoimentos
de materiaes
ou gencros,
oompras
e vendas - 01:1 gcnCntCH dil'l,t'tol'('H g"('rlte da ClIgl'lIlio1'ilt
c da nrtillt 'ria, c da adIl1inil:!tra~ít()militar düv III 008('1'VIl1'rigOl'ol!umentc, por I:! i c J) '101:1 tH'UI! dt'l 'gado:;, a disllosiçõl'~
dOI! ltrtigos 65.·, 6G.·, 70 .• , 73.0 u 78." do l' gulu.ulOlIlo gc-

7
ral da contabilidade publica de 31 de agosto de 1881, para
que os contratos quer de fornecimentos de materiaes ou generos, quer de compras c vendas, celebrados nos estabelecimentos dependentes do ministerio da guerra, satisfaçam
aos requisitos preceituados no mesmo regulamento. Os contratos rcfcridos são enviados á repartição de contabilidade,
para os eifeitos designados no artigo 67.' elo mencionado
regulamento, immediatamente
á sua celebração. As copias
dos contratos originacs devem ficar nos archivos dos alludidos estabelecimentos,
lavradas em livros cspcciaes e por
ordem de datas. - Portaria de 22 de junho, ordem n.O9 ... 127
Ourl"lo
de (·abos-Vide
Vacaturas de cabos.

D

..

DCJ1'lissão
- É demittido do ~)osto d alferes nlumno elo
regimento de uvtilhcria n.s 1, Diniz Moreira du Mota, a fim
d poder ser substitui do no serviço militar. - D .creto de
. 18 de janeiro, ord m n.· 2 " ..... , . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .
E dcmittido do posto de alferes alumno da companhia n.s 4
de artilhcria de guarnição, o visconde de Villa Verde, por ter
sido condeumado na pena de demissão simples, por sentença
ele conselho de guerra. - Decreto de 24 d maio, ordem
n.? 9 ...•....•.........•.....•..••.•........•.•....•
Dcpolllói'to
de roupas
- O logar de director do deposito de roupas e objectos de cirurgia do exercito scr{t desempcnhado por um cirurgião mór, pertencente ao quadro da
respectiva classe. - Carta ele lei de 26 de julho, ordem n.· 12
DespczaFl
urgcntcs
i:rnprevil"õ
tas - Continua cm vigor O artigo 7.' do regulam nto dr 9 de maio de 1870,
qu uuctor isa o recebimento de quantias iudepcndcutcmcnte
da apr H('ntaçiio (1 ~ documento processndo, quando por eusos fortuitos OH imprevistos nâo haja tempo de sutisfuecr
c ta formalidade. - Portaria de IR de julho, ordem n.s 11..
Direcçiio
da ndn'lini:-õ
traçi'to
D'lili'tar
-Vide

Al:el'bamento de de,'peza. pl'oces,9ada - Contratos - Processo
de despexa de obras - Processo de despezo. de transportee=«
Regislo elas de pesas llquidtulas.
Dir
·cç, ....o '>'cruI
<lu artillu'ria-Vidc
Contratos -lmpo/lallcia da relida de ([rtif/os julg((dos imtleis.
Dit.c('ção
geral
du.
'ugcnh
rin. -Vide
ConIratlJs. _ COllllltisSlio CItC" r re'larla
de e I "d(tr 08 1I1clllOrCllllelllos a ;lIlrod/lz;" 1108('"lal",{cc;'lIll'ld08 fabris da clirccçcio ge1'(fl
Dir

de "rlilller;a.
(·tor
do d<'l)():.;ito
p08ilo de rOllJ1tls.

dc

rOlllu1l'ol
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De-

E
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('01110 projlrioH da
IIlL aptl<l.i'(~,OHolhem ~ ln.ferJorcs ( ur~pCtl~

r

ill(lig('IH\~

cla~

"tmmU'(l(\'!

elas pl'O\'IIlCI!\S

ultrl\Jllart-

17

108

181

174

INDICE

8

nas e do regimento de infanteria do ultramar, que, estando
nas fileiras, contarem nove ou mais annos de serviço cffectivo, dos quacs, pelo menos, quatro n'csta classe, e não
excederem a idade de trinta e cinco annos. Os officiaes inferiores n'estas circumstancias
serão abatidos ao efíectívo
dos eorpos a que pertencerem, qualquer que se.ia o tempo
que lhes falte para terminarem o período por que houverem
sido readtnittidos. - Artigo D.o da carta de lei de 27 de julho, ordem n.v 11
,
" 167
Engenb.cria
ci yi1- Vide Graduação lionorifica.
Equiparnen1,o -Vide Uniformes.
Escola de uppItcução -Vide Commiesão enca1'1'egada de estuda?' a organisação de wna escola de applicação.
:l<Jscolado exercito -Vide Alum1tos premiados da escola do exercito - Conunissão encomeqada de estudai' a (}1'ganisação de uma escola de applicação - Importaucia da
'venda de artiqos julgados inuteis -Jw-ys lIam 08 exames
eepeciaes de habilitaç(io - Proçrummas dos exames eS1Jcciaes
de habilitação,
Lista de apuramento ou quulificação fiual por ordem de merito dos alumnos que concluir.un o curso no anno lectivo de
188t-1882.-Portaria

de 2<i (le dezembro, ordem n.v 19".

315

Escola ~'cro,l de cava luriu o de iut'o,n1,oria -Vide Commiseõo encarreqaila de estudar a organisação de uma escola geral de carallaria e de infonteria.
Escola polytecb.nica
Vide All/mnos premiados da
escola polytec/mica,
Escolas rOA'ÍI"nen-taos-Vídc Vaca/liras de cabos.
Estubolocbncutos
i'nl: to!!!;
do. <lhoc<.·(oi"'to
r.?;('·
ruI dta.urtillJ.cria - Vide (}Olllllli88('i,O ('IIC(lI'1'('.fjada
de estudar 08 meihorainenios c uüroducir n08 esiaielecimcntOI! fabri« da direcção geral da artllheria.

Es1,atua- Vide 111onumento,
Esüuluu·to .- Vide lnfl'acç(lo de disciplina,
Exaulos es!>eciaes de habili1,o,ç:to -VidcJu·
rys p(t1·(t os exames c8]Jcciaes clr habilitaçao - p/'0[j1'((1I!IIWIi
dos exames cspeciacs de habilitação,
ExploJ'o,dores -Vid!' J>clIsõe8-]>osto de acce8SO,

FltrUUnlcllto -Vide UItI:!'onllCs,
FilScaos da adlniub,rtraç:tO Juiliáar
Vide
Balanço mCII.ml das ('Oi/tas de I'cllciil1CnlOs
Jilli}Je<:çêw de
conias dos c01Lliellt08 arllllini,çtrntiros.
Força do (._"crcito
Para o anuo elo 188~. E lif

xada ('11\ :JO:OO() pr:u;lL~ de prd d .. t()dll~ aei arm:LH, li('('ll('(':lI1
dO-rie (l'este lI11Il\('rO:L <jll(' ]llJd{'r H'r di.~l)('lIH:ld:lHCII1 pl'l'jltÍZQ
do Hl'l'viç',o.
Carta d(' Ipi dI' lf> d(~jUlIho, 01'(1('11\ H." :1.•...
FOJ'uJ.1I1
trio uo:-: hOIS})ifaür-; Jllil ° i a "r-; 'ide

CommiN"ltO ('/lCltrrrt!((I/ct dI'
JJilaC8 milif(II'(·s.
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mediante as formalidades preseriptas no regulamento geral
da contabilidade publica, e subordinados ao principio geral
de concurso publico, salvo os casos previstos e expressos no
mesmo regulH11lento.-Disposição
15.· da ordem n.? 17 .... 297
Forrage:u.",-Vide
Ân'elllatações de rações de forragens a
secco-Recihos
de despesa dos concelhos administ1·ativos.
A dinheiro - As abonadas nos mezes de janeiro, fevereiro e
março, devem ser na rusão de 321,294: róis cada uma. Dlsposição 13." <1t\ ordem n.· 2.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . 20
As abonadas J10~ mezes de abril, maio e junho, devem ser na
rasão de 30;),mO róis cada uma.- Disposição 6.- da ordem
li .•

6.. . . . . .. ....................................•..

72

As abonadas nos mczcs de julho, agosto e setembro, devem
ser na rusào de 317,0337 réis cada uma.-Disposição
11."
da ordem n." 11
, .................•.......•...
178
As abonadas no 1l1(lZCS de outubro, novembro e dezembro,
devem ser na n.l.<ão~de ll94,814 róis cada uma.- Disposição
12. a da ordem n.· 1;).......................•....
, . . . .. 259
FortiJ.icnçô(,:'-i
- De Lisboa e seu porto - Dos fundos
provenientes dl~ remissões dos mancebos destinados ao serviço do oxcrt-it J, é applicadu a quantia de 150:000iliOOO réis
pam ns fortifi(':u;iJe, de Lisboa e seu porto -Artigo
3.· da
carta de lui (II' 1:) de junho, ordem n.v H....•..
, ..•..•...
105
Fundos COl11 a pplicuçü,o u obras
- Vide Foriificações de Lishoa p .~eupOl'to- Obras de quarieis e de edifiei os militare».

G
Guurdas
Jlua ui cipaes - Vip.e Pensões,
Graduução
honori1ica-E
contada, para. todos

08

cíf itos, ao cnpitão reformado, Rodrigo Mendes
orton,
no quadro (la l'llgellhcri:\ civil, a graduução honorifica de
capitão <la dutn ('10 (!III' obteve, por ucccsso, este 110stO 110
serviço activo da. <'llg'l'llhl'l'Íl\ militl\l',-Cnrt:L de lei de Ir) de
junho, ordem li," !)
- • . • • • • . . • • • • • .• 106

Grut'iti<'ac:õcs-Hccibm!de de.çJ1(':;atlo« eoaseãioe tulmiuisira tiro .
Gru;tH.icnçõe.' diariu~ - Aos uflicines inferiores curopeus e illdi.(!;<'lIutillas.g~1arni~õe~ dus provilleino ul~ra!na1'jna~ c do Tl' rlII l('IÜll (h' llli:mtt'l'Il\
do ultramllr, rcadulltüdot!
l'lll ('onfol·llIidl'<1 da c,lrt:t lll' lei de 27 de julho, suo abolIadas as gr. t;fil'<I<;õr
eguil1Íl', !l01' p('r!odos de tret! anllot!
(Ias ~na r 111·1Í8~Õ(, : sar"c1lto;; f[\1artels llI('btrc~, sargcnto. njlld IJI~ t' j>l'illl\'il'f1!1s·tl'gl'1ltM, pl'iml'iro pel'ioc1o 120
róis, . I'gtlllllll 1Ij{) '('is, t rl'l'Íro 2~O I:{'i:" qU.Hrto ~ A('I;.'~lÍJltes
~HO r{!is' 8('frll1l1lo argl'nto,
IH l111rll'O peno do 60 reIA, ~<:.
')
• l
1"() ,.
gnlldo 80, l'éi t"rel'Il'O
lO( r .''I~, fIlial' t 0(' 81't'1I1ll
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'" rCIHi
fnrripi , Willl~ir() )ll'l'i.ado :J~ rói •.' sl'fl'llllllo -lO r~jH, ,tl'l'('('il'o
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terior.-Artigo
3.° da carta dc lei de 27 de junho, ordem
11. •••..•.......•.•••..........••..••..•
, ..•.•.•
, 166

n.·

H
I-Iospi-tal de invalidos ndli tarcs- Vide Importancia da venda de w·tigos julgados imiteis.
HOl'ilpitaes :ntil itares - Vide Oommissão encarregada,
de organismo o formularia

dos hospitaes militares.

I
IDlpor-tancia da venda do artiJ2:o~JnlA"udol'ilinntei,.. - São remcttidas ao conselho administrativo da direcção geral da artilhoria, em acto succcssivo :1,
sua arrecadação, as ímportancias provenientes da v ndu de
instrumentos bellicos 011 do quaesqucr outros nrtigos de material de guerra devidamente julgados inutcis, a fim (]p rcnlisar a sua inclusão nas tabcllas mCIJRar~ para o ministcrio
da fazenda, c poderem ter a applicação cspocinl auctorisnda na lei da despeza, Para o cíleito de darem regulnrmcnto
entrada nas contas do mesmo ministerio, e01l10determina o
regulamento da contabilidade
publica, IlS quantias provenientes dc receitas avulsas, evcntuncs on da venda ele artigos inutilisados, que não sejam de material de guerra, os
conselhos administrativos
das divisões mi litares, das pnl~':1s
de guerra, dos corpos do exercito r os cascrncir s, reqnisitarão directamente á repnrfição de contahilidudc do ministerio da guerra guias pant acrcui entregues no cofre da receita eventual do rlistricto de Lisboa as mencionadas qnantias; devendo as ntregas das staçõcs de fóra da capital
cffcctuar-se por intermedio da agencia militar, e quanto aos
eascmciros subsidiariamonn,
1)r)08 conselhos ndministrntívos dos corpos mais proximos das localidadrs onde cstiYrrem estabelecidas as l' spcrtivas casrrnas, os qUllrs liS envinrão :I. mesma agCllcia. A dirrc<;ão /.\'cl':11da artilheria, e~cola do exercito, collegio militar, hospital dc invnlido!! o
padaria militur de Lisboll, quando arreradem l'rndimentos
computa.dos no ol'~'amcnto, mencionarão essns rceeitas em
cscriptmaçã
Meparada, o inclnitlas ll:tH já indicadas
tnboIlas men8ar~ para o ministel'io da fllzrndn.Portada dc
1 de jnlho, 01'(1<'111 11.° !l
127
Innct.ivida<1( tC:-ll1.pornria-Deoastigo-E'
imposta esta pena, por eRllaço dr tros lllrZ('H, ao corollr1 do
regimento <lo inf'antrria n.O 11, Jo. Ó Vi('rlÜC ('oH,olado, pelos fnllel:tmcntos qne ('OJlstam 00 J1J'0('r~Ao do syndirHlI('iIL
inRtaumdo pam 'onhccimento dOAfadoR irregular S ]ll'lLticlulos P lo regimento do R('U (!ommando lia noite de 2!J parlt
30 de julho -:- Disposição 1." <ln, ordem 11.° Jíl •.••••••••••
18~
Ine ndlo - Vi<le hOltl·ore,~.
IJuleDlnll'iluçiio Vidr j)rctel'ir,clo.
l:n1."o1:"JTlnQõ(,~
Sobro assumptos não publioados offioialmento
- COllt1'1I.os !'m}ll'C'glldos d('ll<'lIdcnt('s do mi.
nisterio (ht~g\let'ra, (' os olliciaos e pruçllH
alie, catando 111

11
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serviço no mesmo ministério

ou em reparti<;ão da sua dedos corpos,
delatarem os negocios que correrem pelas estações em que
servirem, c fornecerem a estranhos informações sobre assumptos ainda não publicados officialmcnte, se procederá
com todo o rigor das Ieis.c-Terceirn parte da disposição 4.·
da ordem do exercito n.O 55 de 20 <1(> outubro de 1870, mandada transcrever pela disposição 5." da ordem n.? 8.... ...
98
II'l:Cracção de disciplina
- Determina-se ao general commandante da 1. divisão militar, que pelos meios ao
seu alcance, averigue quaes foram as praças do exercito,
c tudantes d varias escolas, qu tomaram parte n'uma reunião publica que teve Jogar no dia 2 de maio, c chamando-as depois li. sua presença, lhes mande ler a 4." das disposições incertas na ordem do exercito n.s 55 de 20 de outubro de 1870, r OR n.O' 5.° e 18.° do artigo 1.0 do regulaincuto discipliuur do exercito dr 15 de d zembro de 187f),
repr hcmlcudo-as cm srguida p la falta (1U commctt mm
em dcsobcdicncla ;'(1'lr11:18 disposições. O mesmo gcnera 1
mandará intimar :is praça que commetteram a infracção de
disciplina acima rcfcruln,
que estiverem sob as suas ordr ns, qne devem nprescntur-sc 110 quartel general logo que
tcnhmn feito os seus exumes, 011 perdido o respectivo anno,
]1:tl"a terem o destino que superiormente
for ordr-nado ; (l
das que não estiverem immcdintnmentc sujeitas á RlU\jurisdícção, r tiverem incorrido na. mesma falta, r rnetterá pan\
:t secretaria
d'estado dos ncgoeios da guerra os nomes e postos de todas, p<11":\,a scn respeito, serem tomadas as medidas eonv(,llicntrs. - Portaria de 29 dr maio, ordem n.O 8... 93

pendeneia, nos quarteia generaes c secretarias

4

IUFõpeeçflo d (·Ol.ltas dos ('ou"elhoFõ adnlinis-tra-rivo!-ô - A in~]leeçf(o ineulllbida aos fiscarR (b
ndllliniRtra<;ão militar, ~obn' a~ eontas dOMconHdhos l1tllllil1i~tratiyos <log r~t:lh<,lrcilll<'llto~ <1rpt'll<!<'nt!'ti do Illinistcrio
da guprr:t, quI' 1i<!l1idalll d ~JlrzaR para pnganH'llto }lor cOllta
<las' . uas dot:u,õrs, ri y ~rr rxcrcida 111IlHnlmclltt', parlt quc
os rcfrrit!oM ("on~rlho>l ndmini~trativos
pOH~:undar ('xacto
<'umprilllento :t diR]losição lH.' daR illRtrllcçõ >! proviHorinH
pllhlic:ltlas Il!t or(1rl11 n.O 9 (png. 1~]), para rigorosa ohHrrv:l!wi:t do qur (' tltbek('(' o nrtigo 20t." do regulamento
gm'1I1 <1:\ contabilidade pllhlicn.- J)ispotiição ] 2." da. ordem
n.O 17 ....•..............••.•.........•..........•.
'. 296

InFõ]),<oÇÕ<'Fõ
aos

('orp()~

(le

('O,<:o.<1ore,..
e

111 ('lOia - E' 11<)11\(',1<10 o grllrntl dI' brig:llln,J orgr
('ancli(lo Cordeiro Pillhriro J<'nrtndo, par:t illHP 'ccionar 08
('orpos dI' e:l<;-:l<lo1"('I inf:llltl'ri:t (I't!' ~1l('r('''RiYllmcntr
lho
fOl'c'm Íllllic-:ltlo.. -Portaria
(Ir :)() ele ag:o,to, ortlcm )l.0 13. 213
i1.l fn

Iu"," rn( ....ões pl"ovisorialoO-Para
execução do
rcg-uln.monto da contabilidn.de publica - Approvadu:-l
por portaria

de I f) dI' _junho, orde".1 11.° !lo •.•••.

_. .•.•••••

IuloOl"lOlU1H'1l t os h(' Lli('os - VHlp l/lll10l"[etlll"/(t
de arli[Jo.~ j/ll!/I/rlus illtdris.

da l"wcla

.T
.Tnry,.. _ Para os oxames ospeoio.es do habilitaQão• omend

cm harmonia

com o CXllrado no artigo 41.· <lo
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decreto de 2-1 de dezembro de ]863.- Portarias de UI de julho e 21 de outubro, ordens n.O' 10 e 16 ..• , ... 162, 27U e 280

L
Lhnite
de idade
- Os sargentos ajudantes, sargentos
quartéis mestres ou primeiros sargentos europeus e indigenas das guarnições das provincíus ultramariuas
e do regi
mento de infanteria do ultramar, não podem ser promovidos
ao posto de alferes, tendo mais de trinta e cinco annos de
idadc.s- Artigo 8.? da carta de lei do 27 de julho, ordem
n.s 11.
167
Livro
de JUatri<-ulaVide Matricula das praça» de

preto
Louvores-Vide
Commiseão.
E' encarregado o general connnandautc da 1.' divisão militar
de fazer constar ao commandantc da divisão de infanteria,
commandantes das brigadas, commandantes dOR corpos, director do real eollcgio militar, oflieiaes C mui« praça8 <!m'
constituirum
a força cm parada no dia 14 dr janeiro, ('1It
honra de Sua Mllgel:ltado Catholica, que Sua 1\1ag-estadc Elrei prescnccou com inteira ~ntiHül~ÜO a boa ordem, discipl ina e asseio das tropas do mar c terra que, soh o comnumdo
do mesmo general, concorrerum :L revista rcnlisada ll\'SSC
c1ia.- Disposição 8.' da ordem li.O ~ ••••••••••
, •••••••••
,
:::;àu uiaudados louvar os olliciacs o pru<;akl do regimento de
iu fautcriu 11.0 17, que faziam parte do destacamento estacionado em Portalegre,
por occnsião do incendio occorrido
n'aqucllu cidade 11<1 mudrugadu do dia 28 de janeiro, pelo
importante
serviço <lue pruticurmn. - Dispoaição 6.' da ordem n." 1 .•........•....
, .. , . , ..... , . . . . . . . . . • . . . . • .

28

51

M
Muncobol"l
lUOU

llilO
incl11.ido:-: ]lO"'; }"(.'(. fi'"' ato,", - Vide llemissõcs dos mancebos uõo inciuido«

111)1/ ?·CCCIIS('(Wlruto,\.

~J:LlllH'ctSt,a<;õcl!-ô

co11 ctivn,..

-Vide

Infracção de

disci])lilla.
Seudo expressam mtc prohibidas 110 exercito, Hl'jll (!lml for a
intençào com (lue ~e fa~am, n!:l1ll:111ifelltu~u('S col1('(·tivas,
rC('OIllIIl('llcla-~('
l1 ~trictll obscrYIlJl('ia do disposto liO ar·
tigo f)l.0 do r('g'nlllllll'llto
<1i~eil)lillar do ('Xl'reito dI' :lO d('
~d('llll)ro de l~f)(;; e (!c'ela!":'· < <jIH' {. <!('fI'HO, ("(JIIIOIHlhvrr~ivo d:l di~ciJllina llIilit:.r, todo o AigllUl <1<1 ap)lr()\:t~ii.() ou
I'CIlHlll':1 relntiYUIl\CIl(1'
II ()J~jl,(·tOil dn serviço, por parti- (IOA
illferioJ"('1I pam ('0111 o, ~\ P(·!"io!'c.., por ~Crlllll :lHHumpto, dll
tOlllpt'tcnci:1
til) ;.ço\" 'mo 'da.l: u<"lorid:H)P1lint'u1II1J1cla
tio
tOllllllllllt!O (' tli~cijllill.l.
da ll'Opllll. - I'l'i,II.·im l!latl' dl~ di
Jl()~i(;ilo4." <1:1 ordl'lll 11." ú!) de 20 dI' olltuhl'o dI) ] ~70, lllallda(ht tmll~('I'<'vt'l'
p('l:t cliRpO~jl,"à() ü.· t1:t ord('1I\ 11." H . .•. ..
Us
J:u:,:·a,,.. - O a!Jono das IlIllRSIIH dI' 18 L' 2,7f) r"iA lí~ ]l1':1<::t8
c boliI)('!l('1l :lllclitlOH aOH corpos do l'x('l"!·i(o tI(,\ (' ~('l' fl'ilo
11('1011COJlsL'1hu~ adlllillistmti,
Ol! (10, ('orpo, :I l(11l' (!H llJl' UlO::I
!Uldidos p 'rltJJlCCn'lll 1'1Il vista da~ mçõ 'B ti' pao ' f na·
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gens vencidas fóra do corpo, que coustarem'do diário do regimento e diario modelo L, pagando estes conselhos aos elos
corpos onde os addidos se acharem uuicam nte as dcspezas
que fizerem por conta das ditas massas. Silo exclui dos d'esta
disposição 08 alumnos do scmi-intcrnato da escola do cxercito e os aprendizes deferrador praticando na officina si.
deroteclmica central estabelecida nos regimentos de eavallariu n.O' 2 e 4. - Dispoeição !l.a da ordem J1.· 15
257
l\.Iateriu.l de guerra-Vide Importancia da venda
de artigos julgados iuuteis.
1\Iatricula d ..s praças <le pret'-Nas casa Nolas bioqraphicas da matricula das pra~as de pret dos diffcrentes corpos do exercito, comprchendidas na disposição G.a
da ordem do exercito n.v 45 de 2G de dezembro de 1872, c
n." 2 de 21 de janeiro de 1881 deve escrever-se a soguint«
vcrba : «Continua no serviço desde ' ., de '" em qu d via ser Iiccnceado pua:
1'( serva,
ou ter baixa elo serviço,
por estar cumprindo u penll de , .. , por estar })1'('';0 no pre,
sídio de . '. pam ser julgado pelo crime li' ... ; por estar
cm tratamento no ho: pitu! dI' ' .. ; Jlor estar no gOllOeh' ...
dias de liccuça da juutn militar de suudc ; por estar 1)0
gn~o de ... dias de convalescença». - Dispo 'i~'ilo 12." da
ordem 11." !J •••••
, , •. , , ...•.•.•.••••••.•
' .••••.•..
, .. 134
1\'.10"
idas do natureza
1 'A"ish tiva-E'
relevnda a. responsabilidade
em CJI1(' incorreu o governo pelas
medidas de naturezn legiolati\'a que promulgou desde junho a 31 de dezembro de 1881; (' confirmadas cmquunto
não forem alteradas ou revogudns por lvi. - Carta de lei
do 27 (I junho, ordem 11." ~j •..••.••.••.••.•
, •••••••••
, 107
1\.Io<1010s
- Yidc Iiecibos de despeza dos conselhos aâminis-

tl'ativos e eventllaes -Hesulta dos l:Ulcimcl~tos liquidados
»cl(J.~ C01l8<'ll108u.dmilli"lraliI'08
c (I·CI/fltal''''.
Mo('([n ([(" h '()llZ(" - Para Ruh titllir ai<llloNIas dI' coh1' I' brollz< llctunlln<'lltp ('ln (,jl'!'ullt\'ão 110 !'ontilll'ntc (' diHtl'ieto do FUll('hal, l' o govcl'Jlo :mctol'i~:tdo
:t ('1'<>:11' até
2.000:000~OOO l'éis ('!Il morda de hl'oll;.o: dr 5, 10 c ~o 1'éi~.
Para ,(I l'fi'l'ctual' U flub tituir;iio, 8 'riLo rem ttida para a.
ca~lL da III0( da !II' Li ,,!loa aR artu:tl'" 1Ilopda de eohl" ('
bronze, que for!.'m r 'chidú, IH S reparti!,';i!.' do 'stado, '
ahi trocada!! lll'las do 1I0YO padrilo. - Art igo~ 1." c 4.° da
'arta de 1'i dI' 31 dI' maio, onIc!Il 11.° \1 ... , •..•• , •••...•
101
1\'.1ou1.pio otli ..·ja l-E' 1"('('olllluzido 110 logar de HI"
('I'!'tario da dirrc\':lI) do mOllte pio ollll'ial, no 1111110
l'collOlnieo
dI' 181'2-1H8:l, o (''''llIlClo oflil'Íal (la ,IiI'! l'r;ao dI :uhnini tl': .
t;.UI lllilit:ll', Antolli~ (h·"goJ'lIll<'!'I'n>ira. -Portaria
!I(' :11 de
a~),
to ord!'1Il II.· 1:1. .•...•.
,
, , . , , . . •. .
íli:J
01l1l'lJ~
nt ()-E' II gO\'l'1110 flUl'Í(l1'Í ado:l '.outrihuir ('om
II hJ'(~!IZl' lU'('(' :;al'i~, pal'a :~ e t!ltl.m
'lU!' ('IH·e~.J,'ct:!;le~:llItar
IIiL cala!ll' dI' .An'lro, ('III lllCdlOI'H\ di' .Jo l' h t('\':IO ( O!'lIH)
" dI' MlIglIlllI ('S.-.<'lIrtll dI' ld !Ic :l de' jll1l1l0, orele III II.· !I ... IOj
E o gl>H'l'no :luctOI'l, a,lo I ('ulltulll!l1' rUIu I> hrollz' Ill'rp 111'10
pam :I " tlltll:t 'I1H' proj,'l'Ill 1('\ Hllt r, m l'iehulp do Porto, Il
8ocil'clndl' dt, iII tnH,t,'ii;l.l'01' uh. ('I'ipt;ilo jlllhlip:! ii IIlrlllol'ia
tio infantl' J). Jll'lIri'lUt'. - ('art: dI' It'i ue .W dI' julho, 01"
e11'1I1II.· t~ ., ' •....•.•
, ...................•..........
i8::!
~.l11.dllU~U ( .. Iu·nut.-Vicll'
'lh.lIUlJ r ncút de urma.
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N
Not:as biographieas -Vide Matl'icula das praças de
pret.
Not:as de eo bre - Emittida a nova moeda de bronze,
e trocada pela antiga de cobre e bronze, eessa a emissão
de notas de cobre do banco de Portugal, O govcrIlo fixará
então o praso em que deve cessar a circulação das referidas notas, - Artigo 8,0 da carta de lei de 31 de maio,
ordem n.v 9 " ,," " .. , ' .. " ,., " ..•••. , , ", , . ,.' '. " 102

o

,

Obrus - Vide Fortificações de Lisboa e Sei! porto - Obras de
quarteie e edificios militares - Processo de despcza ele obras,
De edificios militares -Vide Contratos,
De fortificações - Vide Couiratoe.
De quarteis e ediifioios militares-Dos
fundos provenientes das remissões dos mancebos dcsrinadoe no serviço do
exercito, é applicada a quantia de 5():OOO~000réis para
obras de quarteia e cdificios militares. - Artigo 3.° da carta
de lei de 15 de junho, ordem n,v D '" • , , • , .... , • , .. , • " 105
Obrig'açfto de serviço JUilit:u,r
-Vide
Remis-

sões elo ser riço militar.
Ofllcines inferiores:
Das guarnições das provincias ultramarinas-Vide
Contaqem ele tempo de sel'viço - Empregos publicas - Gratificações diarias - Limite de idade - Iteaâmieeõcs - Iieformas.
Do regimento de infanteria do ultramar -Vide Conuigem de tempo de serviço - Empl'c.qos publicas - Gratifica,
ções âiarios - Limite de idade - i{eadmi8s(Jc8 - Reformes.

p
Padoria

luili1ar de Lishoa-Vidr
Altera('(jl's
ao requlamenio para o serriço ela padaria militar de Lisboa - Importancia da 'venda de artigos JlI1.r;ado8
inuteie.
Pog·oul.entos CJllJll.o('dn<1(' hl.'onze-O~ ]101'prooisorias

tieularcs não sâo ohriga<1oH 11. receber em qualquer pngnmente qunutin superior a 500 l'('is dr morda dr bronze ; ('

o estado é obrigado a 1'('0 ))C'I'li 'PRHamoodn até 2 GOO
réiH,Artigo !l.o da carta dr k-i dI' 31 dI' maio, Ord('1I1 1I.0!t,.",
10~
Pito - Vi<le Arrfmataçlics
de l'açlic8 de 1)(70- ]{açlic8 dc l>cio,
1?arnda- Viclp L01I1·01'l'8.
Pen,",õ ,",-g' gal'anti(la n 1)(~1I8íto !l1l111Htl <1r (iOO.000 J"'iH,
illt1f'pt'ndentt'ffi('lIto
doi'! retl}w('tivoH Ho'ldos, (' COIIIO I'rmt11l('
raçi'io (lOR l'ClrvlllltrH
S('.I'1'iÇOH
]l1'('HtndoH :1. H('i('ll('ia e ao pniz,
ao }lrillH'iro
tt'lIr!ltc
da firmada, Ilt'l'lI1t'lH'gildo
('nl'!()H dr
Brito Cnpt'Uo, 1\0 !'aJlitão de ('H<;allOl'('H, Alt'xII1I<11'('
Alb('rto
<1:\ Rochl\ 8('r111tPinto,
ao !;('gltndo lrnC'nt<' da !\l'llInllu,
RQbrrto fvC'nH.-Cl1.l'ta (le1 'j (h' 23 dejnnho, or(l('lll 11,°9.,
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As praças de prct das guardas municipaes têem direito á pcnsão de reforma, nos termos da carta de lci de 20 de abril
de 1876, pela seguinte fórma : na arma de eavallariu, primeiros sargentos, 460 ré is diarios ; segundos sargentos, 4.00
réis ; furrieis, 380 ré is ; cabos, 360 ré is ; e todas as outras
praças, 300 réis, Na arma de infanteria, primeiros sargentos, 360 ré is ; segundo' sargentos, 320 réis ; furrieis, 280
réis ; cabos, 260 réis; e todas as outras praças, 200 réis.
Fica por esta fónnn inodificada a disposição do artigo 3." e
revogada a do 5.° da referida carta de lei. - Carta de lei de
240de julho, ordem n." 13 ........•...
, ...........•....
Perlllui.ação de logare~ -Vide Capellanias militares.
Posto de a ·(>esso
- São confirmados os postos quc receberam por decreto de 11 de maio de 1 77 ao primeiro tenento da armada, Hermenegildo Carlos de Brito Capollo, ao
capitão de caçadores, Alexandre Alberto dn Rochu Serpa
Pinto, c ao segundo tenente da armuda, Roberto Iv ns, segundo as cluusulus do mCSUlO decreto, sendo-lhes unicamente relevado o tempo de serviço no ultramar a que estavam obrigados nos termos do decreto de 10 de setembro de
1846.- Carta de lei de 23 de junho, ordem n.v 9 .......••
Praças addidas aos corpos -Vide Massas.
Pre:rnios -Vide Alumnos premiados da escola do exercito Alumnos premiados da escola polytechnica.
Pr
i.eriçtto-E' applieada ao coronel de infauteriu, Jo·
sé Maria Lobo d'Avila, a doutrina do decreto dc 10 de
set nnbro de 1 ' O.- Decreto de 22 de novembro, ordem
11.° 17 ........••.......••..
,
Prisão corr ccional-E impo ta a p na de dois mezes de ]Jri~ão .orrccciounl ao alfer s graduado do regimento
d(' Infuutorlu 11." 4, Luiz Alberto Drolhv, por ~e ter apr sentado na noite de 28 de novembro, u'um th iatro publico
da pr:l.~a de Elvas, III studo de mbriagucz, invectivando
os artistas e perturbando os demais espectador s, e ser reíucidcnt em faltas de iguul natur za.-Dispo~i~ão
4." da 01'd m u." 18 .. , •....•...
'" ........•...........•
, ..•..

Pro

,",so:

197

107

286

305

De despeza
de obras - E tran~f('rido pant :l. 2." r partição
da d ir eção da Illllllilli"tra~ão lIlilitar o "ervi~o de processo
Lia d 'P('Zlt tiL' obras que ·~t:1\'a a cargo da L" repartição
dn. mC8111:t din,(·,ão. -,,'." 3.· do de 'r ,to d 15 de junho, 01'd'lII II." H.......•.........
_
'...........•
110
De dcspeza
de trax:sportes
tr:l!lsfel:i~o para a
re]lllrti<;:to d:t din'c<;llo d:t lldIlIlIlIStl·:t<;.wlJuhto.r o serviço de
]II"OC '~HO <1:\ d('Hl)('z:Lde tl"ansporh'~ ({IW estava a cllrgo da
L" rl']l:lrtição da JII('HIIIIl din'(·<;ão.-,,'.u 3.· do decr ,to u('15
ue junho urd('1II
lI
, •.........
'"
" 110
pJ..O"·J·n l;1.nUlS - Dos exames
espeoiaes
de habilita·
QÃo -Furlllllhdo::! ('til (·oílfoJ"lIIidlldt' do artigo 5.° do decrc·
10 de 17 de junho de 1 U7, ordem lI.O 10 ....•.••..•....•.
151

-:-W

?I

li.·

Q
Qunr1. iI!; -Vide

Ol,,'« de qltart is e edificio8 militarea.
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R
Rações:
De forragens -Vide Al'rematações de j'açõcs eleforraqens a
SNW) -.Porragens
a dinheiro.
Do pão - Vide Al'I'ematu:ções para rações de pão.
O pr('(;o por que sníu cndn ração dr pão fornccidn pelu parlaria
militar no trimestre findo em 31 de dezembro de 1881 foi
elo 41,20 réiH.-nj~pos;~f(o
13.- dn ordem n," 2. . . . . . • • . . • 1J0
O preço por que sa ín cada ração de pão fornecida pela padaria militar 110 trhucstrc findo em 111de março foi de 42,4.7
réiH.- Disposição 10." ela ordem lI.O 7 ..............•..•
89
O pre<;o por que suíu cada ração de pão fornecida pelu padaria militar no trimestre findo e1)1 :30 de junho foi de 4.[),19
r6is.- DiRPOHiçf(t)L1." da ordem n.O 11 , , .... , .. " , ....•
17
() preço por (lue saíu cada. ração de pão fornecida pela padaria militar 110 trim .,tre findo em 30 dr setembro foi de
43,49 réi~,-J)i~Jlosic:ilo
12." da ordem 11.° 15 .... , , .. , . ' .. 259
Re::ulJDil-ô~õ ':-';- Pod m ser r admittldos por períodos
succcsai vos de tres 1ll1110S, a eontnr do tempo elo S rviço a
IJne estiverem
obrigados pelu uaturczu
do seu alistamento,
os olliciaes inferiores curop us e iudigonns dus gnarnic;ões
<la~ provincins ultrumnri nas c (lo regimento de infanterin
do ultramar
em activo serviço, quando os qu as rcqu rcrem
rcunam ;Í robustez ucccasurin, iuforrnnefío de bom comportumcnto civil e militar. Estus rcadmisaõos poderão SCl' coueodidns P01' menor praso qunndo nA oJli ia('~ inferiores estiV('I't'lll :t cOllljllelar
,t idade de qlHll'C'llta o cinco allllOA, limite fixnclo CIlI qtH' poderão continuar no ~erviço (,jfpctivo
(!:ll pro\'ill(,in~ Illtl':lllHu'illlt>;
-Al'tig()~
l.u c 2,0 da (':trl!t de
lei de 27 dp ju1ho, Ol'delll 11,° 11. . " ..• ,., _••••• , .•• ' " 1GG
l~eal
eoll<'t:;io luilitnl.' - Vid(' COltllllisslio cllcalTegadtt

de ('sludal' a orgunisa~'tlO d(' /ll/!n (>,w:07adi' al)p7icaçúo.-TmJJol'tllllCia dn vem/a dI'. artig(),~ ju7gados illl/leis.
Recoitn~ nV1l1:-Ó1 S ( c Cll't ne. '-Vido
IIIIJlol'f(l/ll'Ía

do

1'':/11/((

de ((di[JIIN jltl!jlldus

illl/triN,

1'lo('i bot'-l- Do dospoza.f:j dos oonsolhos o.dministl'n.tivos e eventuaosE' :mbHtiluido o IllO(!t'!O 11." 1 do r,'gula]}lento dI' !J m: io d, 1870, ({lJ(' ('~ll(·cili(,.L HH quantia,' pl'I'('iH:tS pal'it prot, gratifi('nçõl':;,
l!o,'})itac.', \'i\'cl'('~, fOl'l':lg 111;1('
Qutms de:;ppzas IJue tC'OIll ele(')'
in 'lnid:t..; II:lH l' sultl! dos
('orp()~, ('Olllp:llIhinH
0\1 ('.~t:llH'l('c:illl('lItO~
d('I)('II(I('IIt('~ (lo lI1ilIiHt('l'io
(l:t gUl'lT:l,])i~JHIHir,'ito
1 :3." da ()J'(1(,1l1 li," D. , . , " l3r,
l"l<.H·ru"tnnu·u;o
-Contingonte do 1882 E' lixado ('11\
J ~:(j 13 n'crut:.l.'l. J)'l'tito llUlIll'\'O HitO dl',t illl dOH ]lara o ~t'I'vi\,o (la :1l'1lHH1:L G13,- - Cll1'tn do l('i de J[) dl' j\lllllO, Ol'dl'lIl
11."

:1

' . , . , , , . , , " ' , " , , , .. , . , ,

gaZ.

a f<ÍnU:L COlHO

dev(~

HPI'

di\

, , , " " .. " , .. 10:1

o collting'('lIt(, dt'
1~:()1 :31'('('l'utaH jI('l't!'IICl'IÜ(,;! It (' tl' :IJIIIO, lH'lo~ di.tl'i<.:tol'l ad1I1ÍIli~tmti\'()H (lo ('olltilll'lIte
do 1,('i1lO (' ilhas adjll(·(·lIt('., ('
1>('11\ lIH~il)l <1(' \1111 Sllppl'illlC'llto
para o t:f'l'\'i<;onuval de :)00
1'(,('1'LLtaH til':1l10" (1':\(111('11(' cOlltillg'('lIt(' total.
J)(>(·]'(·[o d('
~:3 dr. agoHto, 01'(1('111 li," 1:) ••.•..•.•
, , . , ••••..••••••••
'. 198
]l,c(~ ·1ItH'"
Vid(' ,""'/lllIdit/lir:ri~1I di' rl'(·l'utaN.
l:toJoruJ.l1.
Vide 'J'r(tIINjt'/'C/ICút lJw'o, () r,c('I'cito dI! POl'i/l
])('trl'llIill:L'H('

i<lido
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Ref"or.tnao .:
Os ofliciaes inferiores

europeus c indigenus das guururçoes
dali proviueius ultrumm-inns e do regimento de infunterin
do ultramar, que pela inspecção da respectiva junta de
saude forem julguclos ineupuzes de cont inunr lIO serviço
nctivc, lêelll direito :i reíonnu no po, to (IUl' tiverem, (1 com
o ]lJ't't d:t pIl'ectivi(!:lIh', quuudo f;(~ 111'11\e (jllC :t incapacidade
foi adquirida no serviç« ou poJ' eíicito do lIW.1ll0, Qunnd»
se verificar l{lH' a ineupacidudc provoiu de ferimento ou dr~ulitr(' gnw,' nceorrirl» um (" IlIh:Ltc, na inanutcnçilo
da ordem publlcn ou no de 1'11I1.<'l1hl) tI(' nuír. s deveres militares,
têem, alem cio pro , direito li g'mtiJic,u;lo de readmissão rlllí'
percebiam na eflcetivid dl',-Artigo
f).o da carta de Ir-i de
i7 de junho, ordem 1I.O 11 .. " .•.•••...
, , , . , . , .. ' , ... , .. 1GG
Os ofiiciuos inferiores europeu: e indigcnas das gu:trniçues
da. provineius ultruuiarii tio (! do regimento de iniunnria do
ultramar, (lne tenlu m quarentu (' cinco unno. de idade p
vinte o qUI tro, ou mais, de bom I' (' ('divo 61'1' 'i<yo, dl'IIt]O,
pdo 1lll'1I0~ 'iut(! u: B fill'iras, êcm direito :íti Bl'guilltl'ij re·
fOJ'lua,: S:ll'gollto:! ajm!all c , sargcnt08 ljuartl!iti lIICdtrcH l'
Jll'illll·Ü·(). l:mrgento, !]uundo tellhilln, 11('10mCllos Ulll mlllo
,lo s('l'vi<;o n'c tl' po to, ('111alfer '8 com o veneilll I1to de
]!") DOO rl'i~IJICllo:lC., 111:1:; . c lião
tiverell1
te tempo
scrviço, ",cri\o l'l'f'orlllados no po to ('UI que se acharcm com
o \'l'nCiulünto <liar;o e ullieo de . fiO l'éi~; os eguudos sargeuto~, n'(· le posto, com o \'Cllcillledío cliario e unico de U[iO
l'éiij; Oci fUl'l'il'i , Jl'e Íl' p btO, ('OIJl o \'l'l1c'illll'nto
diario o
llllico de 2;JO rói,. Us o ária ':I i11f<ll'ior'" a~$illl ]'eforlllauo.l
po(!em IOcr ('lIljlr('gados l'1Il c ullllis õ ':; de f"e;:ri~o :;edcllta·
rio, P,U'll () ofi' ito ua r('f01',l.:1 é crJll~i(l('rado scrl'Í\;o llns
li cir: ,li" corpo (, Jl. l"JlIIJl<ml i, ,.p c'aes.-Adigo
G.O
d:t ~:u'tL de lei til' 27 d 'jlluho,
(I li III 11." 11 ..• , , •. , , .' ., 1GIi
Das pr ças do p ot do.s gu rd s municipae ._- "idl'
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Rci"J.·;'\(' ti. l.'- 0, • -Vidt' llcl'lie.~;;eli dus 1'(ll'aell.ll'ios-Saó,;ti!uú'uu de rr(rac{w i08.
•
l~ ·.",-.,to-D· s dcsp ~L. liquidu.d.s-E
tmll florido
;; r.L li r 'purti(;iio d ' c011t!LlJili,lndc do millistt'l'in da glll'l'l'Il,
()Jldt' tie;). ('ellh', li ado, <I ('1'\ i<;o dl' f<'gis o de tod: a de,,jJc'Z.L liqlli(!adIL (11W o.toÍ. a c Ll'g <la 2.- l't'partição
dlL !lil'l'("
<;'0 ,1:10 :tllrllilli~lra(::o milit r.-. T." 1." do dccr to de 15 de
jUIIl!o, 01', '111Il,"
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Goral par o sorviQo do sau o do exercito - Vidn Com/IIi «.) (·III·UI',·('.t!((tl'l de la/wta,· lu 1'I':,IJu(a/lt 1110 Ilcral ji(ln(
o Bt°l'ei!!" li aade do exercito.
n instl'uOÇ-O d c vo.ll ri - Yide C.0llll/l·~, cto tl/CW'"('flclda c/e fi" mular 11m rgula eu/o de tacttccI pam (/ a /'/IlIr
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,.!JWII ,Ito rI, rlCJ.ll1-:;u pl'OI'I' liatlaCOIt1I'IIICill
CUlltl'<llCiIl dr. jul'l
('úitcldos dI' lIlalcriacs 0/1 yC/llo"OIJ,
COIIIJJI'(lIJ e vCI/([IUJ-lllljJor!wlCia
ela tJClld~t (li' Clrlig09 julgaJll:
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dos inuteis - Instrucções pro oisorias pal'a execuçtío do regulamento da contabilidade publica - PI'OCCSHO
de despesa
de obras - Processo de despeza de transportes - Registo das
despesas liquidadas.
ReDlissões:

Da obrigação do serviço militar - Os recrutas em divida
para o preenchimento dos contingentcs para o exercito e para a armada, de 1867 a 1880, podem remir-se da obrigação
do serviço militar mediante o pagamento de GO~OOO róis.
Este pagamento póde effectuar-se por uma só vez ou em
duas prestações semcstraes. O~ que, 1I0 pras o de um armo, a
contar da data da lei, não se aproveitarem
d'este beneficio,
ficam BUj itos li legislação em vigor.
Artigo 1." § 3.° e artigo 2.° da carta lei de 15 d junho, ord im n.v 9
105
Dos manoebos não inoluidos nos recenseamentos - Os
mancebos que dci ..xaram de ser incluídos 1I0S rec 115 'amelltos de 1867 a J 8ilO, podem remir-se med imite o pagamento
de 80$000 réis. Este pagamcnta póde 'It'eetuar-sc por tuna
só vez ou cm duas prestações scmcstraos. Os que, no praso
de um anuo, a contar da data da lei, não se aproveitar nn
cl'este beneficio, ficam sujeitos a legislação em vigor.-§§
2.° c 3.° do artigo 1.0 o artigo 2.° da carta de lei do 15 de
junho, ordem n.O !J ....•....•••.•.•.••.....••..••..•..•
105
Dos refractarias - Os mancebos pertencentes aos contingentes em divida dos aunos do 1867 a 1880, que tenham
sido considerados r fractnrios, pod m remir-se mediante o
pagamento de 80,;)000 róis. Este pagumcnto póde eflcctuar-s
por uma só vez ou em duas prestações scrncstracs. Os que,
no prnso de 111l! unno, a contar da data da loi, lião se aproveitarcm d'esto beneficio, Iicum sujeitos a l('gi~lação 'ln vi
gor.- §§ 1.0 c 3.° do artigo 1." c artigo 2.° da carta dc 1'i
de 15 d 'junho, ordem 9
"
105
RODlont,a. - VjdcComsnissõo de 1·emonta.
Ropnrt.iç;Lo do (·0l1.1.,ahilidndo
- Vide .Averbamente da despesa processada - Importaucia
da l:emüt de
artigos jul,qado8 inuteis -Proces~o de despe::.n de ouras-

Processo de de8pem de transportes -ll !listo das desprzas
liquidadas.
Reprohollsil,o
- VidüInfracção de disd1Jlill(/.
Resll.1tu dOI-l v 'll('i]11.011.1'OI-Iliqllidudol-ll>
10N COlli"Õlhol-l:t <bniuii"ôl.ru 1ivoI-I
'utua. l!;i-E'substituiJo () ll1oticIo 11.° r) do l'cg'IIIamel1to dI'9
dc maio d U:!70, pnbliendo 11ft orei III do xer 'ito II.· ln dI'
12 do mesmo mez c :tJlJIO.- DiHPOHi,,-ã 1:3.' da ordelll 11."~J 135
Reuniões
polil i<'a",,- Vidc IlIfracç<io de dhciplillu-

Maltifestações COUI'cUI·as.
TodoH o~ militareI) S' dev(,lll ahstl'l' l!l' ('()Itlpan'l'('l' ('11\ l'cl111iül'tI
publicaR ou pnrticularl'H II' ('am 'tor ]lolitil'()' - Hl'gll1lda
parte da dillp()si~ã() 4.- lht onlem 11.· [>fI dI' :!() de outub!'o
dc 1870, ml\lldadl~ tl':Ullll'r 'vct' pl'llL di. pOlli.,-ãof)." lla ordem
n.O
RevllSüL-Vido Louvol'clJ.
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~olipedes
addidos
aos
corpos
-Vide Massas.
Subs'ti'tuições:
De recrutas-Para
todos os cffeitos das leis do recrutamento
não prejudicados pelas disposições da lei de 17 de abril de
] 73, é fixado cm 2-10~OOOréis o preço das substituições
dos recrutas do exercito c da armada durante o presente
nnno.i-c Decreto de 6 de outubro, ordem n.O 15 ....•....•
247
De refractarios
- Para todos os effeitos das leis do recrutamento não prejudicados pelas disposições da lei de 17 de
abril de 1873, é fixado em 640~OOO réis o pr ço das substituições dos refractarios durante o pre ente anno. - Decreto
de !i de outubro, ordem n.s 15 .....................•...
247
Syndicancia
-Vide Inactividade temperaria de castigo.

T
Tal>ella:
Da distribuição
da despeza para o anno economico
de
1882-1883 - Approvada por decreto de 2 de junho, ord 111 n.O 9 •.••....•..•...
_. . . . ..
Rectificada
da distribuição
da despeza
para o exercicio de 1881-1882 -Approvada
por decreto de 2 de setembro, ordem n.s 13
,
"
Titulos
cnli-t'tidos
a 1:a.vor
da padaria
ll'lili"tar
dc Lisboa-São
computadas por uma unidade as frncçõcs superiores a 50 centcsimos de real, c desprezadas as que lhe forem inferior s, no processo das quantias
em que importarem os titulos cinittidos a favor do conselho
gerente da padaria militar de Lisboa, por foro cimentos
feitos aos corpos do exercito, a fim d se conservar a uniformidade preciso. com a scripturuçâo estabelecida na refcridn p:tdlll'ia.- Di,po,il,;ito la." (!t. ordem n.O 17
Trun",f'crcucia
d nrnul-E'
concedídu a trunsfer nciu da arma de cuvalluriu para a Ih~ infuntcriu, no ulfeI' s graduado
do rrgilO\'nto de eavulluriu n.Oli, Iuncciros (la
Rainha, Joaquim Fmncí co 'obre Sobrinho, ficaudo o mais
moderno da re pcctiva la sr. - Decreto de 3 de maio, 01'dcm 11.° 7 • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • .
B concedida a trnnsferen 'ia da armo de eavu llnria pura a de
infunteriu ao alferes gnulmulo do r'~ill1ento de cavalluria
11.0 I, landl'iros
dc Victor Manuel, Henrique Rih iro de AI11)( ida, ficando
o mais moderno dn respectiva elas . - Deercto dc 1-1 de junho, 01'<11'111 n.O 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
~: cOIle<.'dida :L tràll fl'rl'llcia da arma dI' caYllllal'ia para a (le
inf:mtl'ria :lO alfl'r ,; gr:\tluado do r giml'nto de (':wallnria
n.• ~, l!ln~eir()s da Rainha, Fr:ml'Í~('(). "ayil'r Lilnlllo do~
~;mto~ Prl'eira, fieando
llIais Itl()l! rno (!lt r ';lpl' ,tiva <'la;l·c.- Dcrreto li 20 (Ie julho, ordeltl n." 11
"
'rrtllll"'fe-r( 11(.in. puro. o c_"crci
to (lc Port ,gal-E' tr:lll~f('ricl() para o c..·l'r(·ito d(' Portugal, ('ontando a :llltig'uidlld do Jlo to (II! major. ullic;lIl1llltl~ para o·
t>tJ'l'itosd:t rl'Íorltl:l, dI' 7 dI' junho dI' ] '(;(), o ('01'0111'1.<10 uitralllllr, 'l'h('otollio :'Iraria Coplllo Bol'g'c . - Deer to dc ~2
dI' llovI'lllhro, ordem !l.• 1 i ..............
'rt' 11l1oit' 1'( ll('j', Ioi - Vj,lc C(lJlI'Il'lIIias milifr/l'es.
r"l'Uu!'õport
to; - Yhlc l'roct8 (J (I,. dC·11l'zn cI" fr(lIIs]J()/'I(~.
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UniforU1.Cfiõ;- Plano de fardamento, armnmcuto e equipamento para as companhias da adminiutruçâo militar, approvado por decreto de 2G dc dezembro de 1861, ordem 1\,0 1. .

1

v
Vaca"tl.ll.'nl!'ó de cnbos-Emqultl1to uão houver praças habilitadas com o curso de cabos cm numero suílíciente
para preenchimento
de todas as vacaturus cccorridas nu
mesma classe, são as mesmua preenchidas por praças com
aquclla habilitação 011 sem ellu, sempre que satisfaçam ao
exame especial exigido pelo rcgulumcuto geral para o serviço dos corpos do exercito. A hahilltução cstubclccida pelo
r 'guIamento das escolas l'('giml'lltae8, approvudo por decreto
de 22 de dezembro de H57!J, 6 motivo de prcferouciu pam
estas vacaturas. - Dispoaição U.· da ordem 11.0 7. . • . • . . . .
Vcrifico-;·uo
de de,""pczn. IU'occ. ·~·;udu.-Vide
Al:cl'bamellto de deepezo. 1I1'ocellsad<t.

l:)!)

