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A
AboBO

de forragens

a dinheiro-Vide

F01'ra-

gelUl a dinhoiro _

Abonos
- E extensivo aos officiaes inferiores o abono de
contribuição para. rancho e dos 15 réis de subveução de que
trata a disposição 8." da ordem do exercito n.· 17 de 1880.Disposição 8." da ordem n.· 23 .. _
292
Agentes
fiscaes
de 2.· classe-Vide
Empreg08 civis e militares .

. São reservadas, com destino aos officiaes inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, metade das vacaturas que se derem de empregos d'esta classe
no serviço do movimento e trafego dos caminhos de ferro
do estado. - Tabella annexa á carta de lei de 26 de junbo,
ordem n.s 13
" ......................•.
122
.Ajuda
de eu to-Vide
Subsidio de residencia eventual.
Aliul.en1.açüo-ViEle
Alumn08 da escola do exercito.
AIUl.anach
<10 .... ercito-Em
conformidadedo n.s 3.•
do artigo 2.· da carta de lei de 23 de abril ultimo, declarase que está publicado o almaaach do exercito.- Disposição 5." da ordem n.s 15
,
188
Alun ...nos -Vide ll1at"icula de alulJ!lIo . - Real collegio mi.
litar.

AluUl.nos
dn. efõõ:cola do exercito
- São abona.
dos aos alumnos fia escola do exercito os subsidios concedidos aos officiaesinferiores que arraueham nos corpos, quan·
do os mesmosalumnos desejem uproveltar-se d'esta coucessão; para esse effeito serão distribuidos em numero proximamcnte igual pelos batalhões d engenheria, caçadores
n.·' 2 e 5, e regimento d infant ria n.s 5, quando niío haja
c' avenicncía pesso 1 juatificada que esc pcionalmente o
oluctorisepara qualquer outro corpo da guarnição. O com-
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mandante da escola communica-se
directamente
com os
corpos, tanto para os alumnos serem admittidos a arranchar, como para deixarem de o ser, para o que lhes deve
destinfu' os corpos, mantendo a igualdade estabeleeida, Os
alumnos são considerados como addidos sómente para os effeitos do rancho, e os corpos indemnisar-ae-hâo , por meio
de abono nas relações de vencimentos, da importancia da
contribuição correspondente
a cada alumno, segundo as indicações da escola, referidas a auctorisaçõea superiores; na
escola, porém, sómente se abona aos alumnos n'estas condições a differença entre a contribuição para rancho e os vencimentos a que tiverem direito quando não tenham outros
descontos. As quantias d'estaa proveniencias
que existem
cm deposito na escola, por não terem sido recebidas pelos
conselhos administrativos
dos corpos, em consequencia de
terem feito os abonos nas relações de vencimento considerando os alumnos COIDO addidos, são abatidas nas relações
da escola no primeiro mez a processar. A escola envia mensalmente á administração
militar as relações dos alumncs
arranehadoa, segundo os corpos em que são abonados, para
servirem de documentos á âscaliaação. - Dispoeição 7.· da
ordem n.v 24 ...............•.
, . , .....•
, . , , .....•.....
Alunanos
preluiadol":
Da escola do exercito - Relação dos alumnos d'esta escola
que foram premiados no anno lectivo de 1882-1883.-Disposição 8.' da ordem n.s 20 ....••
, " .•...••..•
, •.•..•..
Da escola
pOlytechnica
- Relação dos alumnos d'csta escola, pertencentes
IlO exercito,
premiados no anno lectivo
de 1882-1883. - Disposição 12.- da ordem n.O 28 ..•..••
"
A-.nanuenses
-Vide Emprefoe civis e militares.
São reservadas, com destino aos officiaes inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, e na
proporção seguinte, as vacaturas que se derem de empregos d'esta classe: totalidade, nos miniaterlos da guerra c
da marinha, (I nas direcções geraes da êngenheria e da artilheria ; metade, nas repartições das direcções de exploração dos caminhos de ferro do estado, e nos commissariados
geraes de policia; um quarto, nos ministerios do reino, da
fazenda, da justiça, dos estrangeiro~ e das obras publicas,
nas secretarias das catnaras dos dignos pares e 8 nhores
deputados, na universidade de Coimbra, nos governos civis,
nos tribunaes de segunda instancia, no supremo tribunal de
justiça, e nas escolas superiores e secundarias. - 'I'abells
annexa á carta de lei de 26 de junho, ordem n.O 13 •.•••••
An"ti~ui<ln<le
de pOl"'to-Vide
Preterição,
Ar(·lJ.iviloltolol-Vide
Empregos cioie e militm'cs.
::iào reservadas, com destino aos oflicino8 inferiores do exercito
e~ serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas municipaes, e nos do corpo de marinheiros da armada, a totalidade das vu~atlil'as que se derem de empregos d'esta classe
nas secretarias das divisões militares territoriaes. -Tabello.
anncxa
carta de lei de 2G de junho, ordem n.s 13 •.•.•••
Arn.a
do nrtilh ria-Vide
Commiseão activa.
Arn-.an.onto
-Vide
Concertos de armamento e eqw./, 'amento.
á

298

258

:..CO

122

122

f
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ArreD1a
taçõcs
:
De rações de forragens
a seeoo - Condições pelas quaes
devem fazer-se as arrematações de rações de forragens a
seeeo para os cavallos e muares dos corpos do exer~ito, que
não sào fornecidas pelo deposito de forragens de LIsboa.Disposição 9.- da ordem n.O 13.......•........•..•....•
De rações de pão - Condições pelas quaes devem fazer-se
as arrernataçõ s de rações de pão para as forças do exercito
que não são fornecidas pela padaria militar de Lisboa e
suas succursaes. - Disposição 8." da ordem n.O 13 •..•....
Arscllul
do exercito
-Vide
Salarioe dos OlJerQrios
do aJ'senal do excl·cito.
Aspirantes-Vide
Empregos civis e militares.
São reservadas, com destino aos officiues inferiores do exercito
em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, c na proporção seguinte, as vacaturas que se derem de empregos
d'esta classe: totalidade, na direcção da administração
militar e no corpo de oftieiaes de fazenda da armada; me·
tade, nas repartições das direcções de exploração dos caminhos de ferro do estado. - Tabella annexa á carta de lei de
26 de junho, ordem n." 13 ..............•.•..........
"
Aspirantes
auxiliareIS-Vide
Empregos civis e militares.
São reservadas, com destino aos officiaes inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, metade das vacaturas que se der m de empregos d'esta classe
nas estações telegrapbo-postaes. - Tabella annexn á carta
de lei de 26 de junho, ordem n.O13
'"

5

I/)9

157

122

122

B
Batalhüo
n.O 2 de
caçadores
da
Rainha -Vide Louvores.
Bedeis
-Vide Empregos civis e militares.
São reservadas, com destino aos officiaes inferiorcs do exercito em serviço no reino ou no ultramar, 80S das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, um
quarto das vacaturas que se derem de empregos d'csta classe
na universidade de Coimbra.c-c'I'ab lIu annexa á carta de
lei de 26 de junho, ordem n.s 13
" 122
Bibliot-h
(,0,
do
r ui ('ollegio
IuilitarVide Donativo.

c
Cabbncnt-o
-Vide Preterição.
CaD1nra
lll.uni
'ipul
de Mclooaço-Vide
Muralhas.
Cap
llüc!";
Jnili-tnrcs-Avieo
abrindo concurso, por
espaço de quarenta dias, para preenchimento dc vncaturus
de eapellão militar. - J)t8p()~ição 8." da ordem 11." 7 ....• ,
Castigo-Vide
lnactiridad« 11'1I11J()l'(tria
de ('n~ti.qo.
h Ccs d
<·OllUllUH.- Ykle EmlJre!J08 civis e militares.

77
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São reservadas, com destino 80S officiaes inferiores do exercito em serviço no reino ou DOultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros
da. armada, tres
quartos das vaeaturas
que se derem de empregos d'esta
classe na fiscalisuçâo externa das alfandegas. - 'I'abella annexa á carta de lei de 26 de junho, ordem D.O13 .. " ..•••
Chefes
de esquadra-Vide
Emp"egos civis e militares.
São reservadas, com destino aos officiaes iuferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, metade das vacaturas que se derem de empregos d'esta classe
DOScommissariados de policia. - Tabella aunexa á earta.de
lei de 2G de junho, ordem D.O13 ............•.•...•••..•
Chefes
de estações
- Vide Empreço« civis e militares.
São reservadas, com destino aos officiaes inferiores do exercito em serviço DO reino ou no ultramar, aOB das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, metade das vacaturas que se derem de empregos d'esta classe
nas estações dos caminhos de ferro do estado. - Tabella
annexa á carta de lei de 26 de junho, ordem D.O13 .....••
Chefes
de porTO
-Vide Empregos cicis e militares.
São reservndas, com destino aos otlicincs inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, 80S das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da. armada, tres
quartos das vacaturns que se derem de empregos d'esta.
classe Da fiscalisação externa das alfandegas. - Tabella anaexa Ú. carta de lei de 2G de junho, ordem 0.° 13 ....•....
Che1'ePl
de secção-Vide
E1fl]Jrego8 cids e militore».
São reservadas, com destino aos officiaes inferiores do exercito
em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, e 111\ pro·
porção seguinte, ns vacaturas que se derem de empregos
d'esta classe: ires quartos, na ríscaliaação externa das alfandegas;
metade, nos commissariados
de policia. - Tabella annexa íL carta de lei de 26 de junho, ordem n." 13 ••
CO:lnDli
...süo
nc"tiva-E'
considerada eommissão activa.
na. arma de artilheria, o commando das companhias de guarnição, sendo as reEpectivas gratificações abonadas n'essa
conformidade. _ N.o 1.0 do artigo 3.° da carta de lei de 8
de junho, ordem n.v 12 ................•..........•..•
CO:lnwni", ...ão
de
<le1cza
de
Li boa
se
l>orTo
- Vide Louvores.
Conunis
...Õcs:
Enoarregada
da transformação dos artigos
de material sanitario-E'
nomeada uma commisaâo de seis memb.ros, li. qual é commettido o encargo dc, sob o ponto de vista
rlg~rosamente scientifico, 80b o dl~ aimplicidade e boa di poslçiIo" e ainda sob o da mais judiciosa e onomia, e em
barmOOll\ c?m os progressos da cirurgia moderna, formlllu
~
nova hsta de medicamentos, de pensos preparados, d
Instrumentos e de apparelhos cirurgicos para &s mochilaa
e bo!sas de ambulan~ia, para 8S cantinas de artigos de cirurgia e de pharmscla, e plUa. 08 furgons do parquc s9.Ditario militar. -Pol·tal·ia
de 2 de junho, ordem D.O12 ..•••. i
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122'

122

122

122

103

110

INDICE
Enoarregada
de olassifioar
o direito dos offioiaes inferiores
aos empregos
oivis e militares
-E'
nomeada
uma commissâo composta de oito membros para receber os
requerimentos e formular as li tas, por ordem de merito c
de categorias, dos officines inferiores que pretendam ser
providos nos empregos civis e militares de que trata a. carta
de lei de 26 de junho, e bem assim de formular os projectos
dos regulamcntos indicados na mesma lei. - Decreto e portaria de 25 de julho, ordem n.s 16 ..•.....•..•..•.•
J 99 e 201
Enoarregada
de formular
um regulamento
para a arma
de cavallaria.-E'
dissolvida, e mandados louvar todos os
seus membros, pela as iduidade com que trataram de se
desempenhar do encargo que lhes fôra eommettido. - Por. taria de 2,1 de agosto, ordem O.· 18 •••••••••••.•
, .•••.••
228
:E nomeada uma commissão composta de cinco membros para
coordenar, com a possível brevidade, os trabalhos jlí. feitos
pela commissão nomeada pela portaria, de 7 de julho de
1 '81, a tim de sobre elles se tomar uma re: olução definitiva. - Portaria de ~H de agosto, ordem n.v 18...••..
'" ..• 228
Ê exonerado de vogal d'esru commiasão o tenente do regi.
mento de cavallm-iu 11.· :l, D. Nuno Maria de Fig-ueiredo
Cabral da Camara, por a im o haver solicitndo.-Portaria
• de 3 de setembro, ordem n.s 21. ...•.......•.....
, .....
265
E nomeado o capitão do r gimeoto dc cavallaria n.s 7, Frederico Augusto do Almeida Pinheiro, para fazer parte d'esta
commissão.-Portaria
d 13 de setembro, ordem n.s 21. .. 265
Encarregada
dos estudos
e experiencia.s
sobre o armamento
de infanteria
o cavallaria.
E' exonerado,
pelo haver pedido, de membro d'esta commissiio, o major
reformado, Francisco Adolpho Celestino Soares. - Portaria
de 11 de julho, ordem n.· 1:>. " '" " ..............•....
186
No intuito de proscguir e ultimar estes trabalbos, são nomeados para fll.7.prparte d'csts commissão, os capitães, do regimento de envallaria n.· 2, Augusto Eugenio Alves, e do
batalhão de caçadores n.s 1, Antonio Maria Celeatino de
Sou. a, e o primeiro tenente do regimento de artilheria
n.s 2, Henrique Alexandre Assis de Carvalho, para substituir em III uns dos tH'U~ membros que, por exigencias do
serviço, têcm sido d'ella dispensados. - Portaria de 24 de
agosto, ordem n.· 1 .......................•..•.......
229
COIUpanhins dc gunl.'ni~·ão
-Vide
Commiseão
actira.
Concerto,,",:
De armamento
e equipamento.-A
despesa feita com
estes cone rtos, tanto pelo que r spcita ÍL matcria prima
como IÍ. mão de obra, é sati feita pela dotação dos estabelecimentos fabris da direcção geral da artilberia, devendo
a mesm direcção restituir aos corpos do exercito as imo
portancias
que estes houverem pa"'o por taes cone rto8
desde julho de 1 :! cm diante. Oas de pezas da mesma
proveniencia anterior s a sta data, que estiverem aindll por
Jegalisar, pa "am·se o COlllp tentes titulos como se praticava anteriormente
ao d r ·to do 27 de junho de 1 O,
qu restabel eeu as anti~1l. mas a., pll.ra serem pagas pela
verba destinada
a exrreicios lindos.Disposição
.' da
ord lU D.· 2~ ........•.......•......•..........•...••
279
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Nos concertos de armamento, corrcame e equipamento individual dos corpos procede-se executando rigorosamente
o
determinado DO regulamento da fazenda militar de 1864, fazendo-se, sem demora, os concertos como determina o mencionado regulamQllto_ Se a importancia d'estes concertos
exceder a massa de que os corpos possam dispor, darão estes conhecimento á direcção geral da artilheria, que providenciará como julgar conveniente, Na parte mensal das alterações que os corpos remettem á mesma direcção geral
devem mencionar-se em observação a importaneia da maSSR
R que o eurpo tem direito no mez a que a mesma parte se
referir, bem como fi despeza feita por conta da dita massa,
discriminando a parte que disser respeito aos mencionados
concertos no referido mez. As quantias que pela direcção
geral da artilheria têem de ser restitui das aos corpos são
as que por estes tiverem sido pagas na mesma direcção pelos concertos dos artigos referidos. Fica por esta fórma amo
pliada e esclarecida fi disposição 8." da ordem do exercito
n.O 22 de 5 de outubro d'este anno. - Disposição 6.' da
ordem n.s 26
_.. " 327
Concurso-Vide
Capellães militares.
Conselhos
de guerra
perlnuncntes
=-Determina-se que sempre que a lista de nomeação para presidentes e vcgacs dos conselhos de guerra permanentes designar
ao mesmo tempo os officines superiores de um corpo, ou O
que o'elle estiver presente, não havendo outro, se applique
o disposto no § unico do artigo 23.° do regulamento para a
execuçâo do codigo de justiça militar de 21 de julho de
1875 (ordcm 0.° 19), que determina que, dado este caso,
seja nomeado unicamente um d'estes officines, reservandose o outro para o turno seguinte. - Disposição 4.' da ordem
D.O 21
266
ConsulTa
do fõI .. prClllo tribu.nal
udIuinistru ti vo -Vide Decreto soú consulta elo supremo tribunal atlministraiico. -l>l·eterição.
Conting:entc
de recrntufõl-Vide Recrutamento.
Con-tilulofõl- VideEmpregos civis e militares.
São reservadas, eom destino nos officiaes inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da arruada, e na
proporção seguinte, as vacaturns que se dcrem de empregos d'esta classe: totalidade, nos miuiaterioa da guerra e
da mariuha ; um quarto, nos miniatcrios do reino, da fazendn , da justiça, dos estrnugeh'os
e das obras publicas,
nas eamaras dos dignos purés e dos senhores deputados, na
univeroidnde de Coimbra, nos governos civis, no supremo
tribunal de justiça, () nas eacolas superiores e ecundnrius.TabelJa unnexa li carta de lei de 26 do junho, ordem n.O 13 122
Con1~..iblliC;·íto para
rancho-Vide
Abonos.
Convnl(,;';<'ent<'ioI-Vide Re!Jimen alimentar.
Corrcio;.; a cavaUo-Vide
Empreqo« civis e militares.
::iào rescrvadas, com destino aos oflidaes inferior s do cxer·
cito em serviço no reino ou no ultrflm!lr, I\OS dlLs gllltrdas
municipflcs, e aos do corpo de marinheiros da armada, e na
proporção seguinte, as vacaturlls que so derem de empregos d'esta classe: tOla'irlade, nos miuisterios da gucrra e

•
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da marinha' metade, em todas as outras repartições publicas e tribunaes. - Tabella annexa á carta de lei de 26 de
junho ordem n.O 13
. 122
Correios
a pé-Vide
Empregos civis e militares.
São reservadas, com destino aos ofticiaes inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, e na
proporção seguinte, as vacaturas que se derem de empregos d'esta claÉlse: totalidade, nos ministe~i~s da gu~rra e
da marinha; metade, em todas as repartições
publicas e
tribunaes. - Tabella annexa li carta de lei de 26 de junho,
ordem n. ° 13 .. ,
, .......••..........
122

D
DecreTO
sob
con!õõõulta
do
supre010
trio
bunal
ad.ninistrativo
- Vide Preterição.
DeporTaçi'"Lo
lnilitarVide Jifmbarque de praças
condemnadas a deportação milita,'.
D<,posito
d<, deporTados
-Vide Embarque de praças condemnadas a deportação militar,
Direcção
g~ral
da arTilltcriaVide Louvores.
Donativo
- E auetorisado o director do real collegio miIitara receber a quantia de 22[,!OOO réis, offerecida pelo
lente do mesmo collegio o tenente coronel de engcnheria,
José Maria Couceiro da Costa Coelho e Mello, para Bel' utiIiaada na compra de alguns livros para a bibliotheca d'este
estabeleeimanjn, - Portaria de 3 de setembro, ordem n.s 21 264

E
EU"lbarque
de
praças
coudctnnadas
a
deportação
O1ilitar
- Para que possa Ievnr-se a
effeito o embarque das praças condemnadas a deportação,
devem os com mandantes dos corpos remetter com a posaivel brevidade ao deposito de deportados, os documentos
precisos e devidamente encerrados das praças para ali
mandadas, a fim de poderem eguir viagem ao seu destino
em occaaião opportuna, - Disposição 4.' da ordem n.O4. ..
EUlprcgados
O1cuor<,sVide Bedeie-r-Oontinuos.:-:
Correios a cauallo. - Correios a pé. - Empreço« civis e mi.
liiares. - Guardas menores. - Porteiros.
São reservadas, com destino aos olliciaes inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, e na
proporção seguinte, as vaeaturas de empregos que se de.
rem d'esta classe : totalidade, nos ministerios da guerra e
da marinha, e em todas as repartições militares dependentes d'estes mini terios, comprehendendo
os arsenaes, quarteis generaes e praças de guerra; metade, nos ministerios
do reino, da fazenda, da justiça, dos estrangeiros
c das
obras publicas, c tribunaes;
mIL quarto (porteiros, bcdeis,
continuos e guardas menores), nos ministerios do reino, da
fazenda, da justiça, d03 estrangeiros
e das obras publicas,
nas secl'etarias das camaras dos dignos pares e senhores
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deputados, na universidade de Coimbra, nos governos civis,
nos tribunaes de segunda instancia, no supremo tribunal de
justiça, e nas escolas superiores e secundarias. - Tubella annexa á carta de lei de 26 de junho, ordem n.O 13 ..•......
122
EU"l.prcgos civis e ul.ili"tarcs - São exclusivamente destinados, na proporção indicada na tabella junta á
carta de lei de 26 de junho, aos officiaes inferiores do exercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, que
reunam as condições de bom comportamento, nove annos de
effeetivo serviço na fileira, dos quaes tres, pelo menos, no
posto de primeiro sargento, ou quatro nos de furriel e segundo sargento, não contando para estc effeito o augmento
de tempo concedido pelas leis vigentes, como recompensa,
aos militares em serviço no ultramar. Para ser provido n'estes empregos, devem os olliciaes inferiores requerer seis
mezes antes de completarem o tempo de serviço exigido.
Têem preferencia os habilrtados com o curso completo da
sua classe, e d'estes os que maior numero de habilitações
litterarias e scicntifieas possuírem.
Os invalidos ou reformados em consequencia de ferimentos
recebidos, 011 de doença contrnhida no serviço, podem tambcm aproveitar d'estc beneficio, uma vez que satisfaçam ás
condições de idade e de aptidão necessarias para os empregos que solicitarem, q.ual9uer que seja o tempo que tenham
passado no quadro effectivo ou no posto, uma vez que provem também que tiveram bom comportamento.
Durante os primeiros cinco annos, ~ contar de 26 de junho
d'este armo, podem os individues que, tendo completado na
actividade e na reserva o tempo de serviço fixado na lcgialação vigente, obtiveram II sua escusa de olliciaes inferiores, ser providos n'estcs lognrcs, uma vcz que mostrem
satisfazer !lOS requisitos de aptidão e capacidade exigidos
aos officiaes inferiores na eífcctívidade de serviço.
Um quadro especificando o vencimento fixo c li gratificação,
se a houver, para cada emprego, !IS condições de admissão,
o limite de idade, e a média provável
das vacaturas annnnes que são reservadas para os otficiaes inferiores, será
enviado aos commanduntes
das divisões do continente e
ilhas, e ao major gencral da armada, e posto !Í disposiçâo
de todos os militares.
Para a execução d'estas disposições devem ser formulados os
regulamentos
necessarios, filando II categoria dos empr gos, RS habilitações
a que devem satisfazer os concorrentes,
limites do idade, processos dos exames, e o modo de organisnr as listas dos individues
d'entre os quaes devem ser
feitas as nomcações.-Carta
de lei ele 2ô de junho, ordem
n.O 13 ..••........•.......•.•....•...
" _
II!}
Encarr('u:n<1Of!ilde ('I-IÜtÇÔ('
- Vide Empregos

ciâs e militare8.

São reservadas, com dcstino aos ofliciRclJ inferiores do cxercito !!f!I serviço no reino ou no ultrumllr, aos das guardas
mUDlclpaes, c hOS do corpo de marinheiros da armadn., metade das vncatul"as quc se derem de empregos d'cst!\ cl<lsse
nas estações telcgrapho postars de fi.· cI8s8('. -Tabclla
annexo. á carta de lei de 26 de junbo, ordem n.O 13...•......
1:?2

•
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Entrega
dc
Vide Senhas.
Equiparuento

dOCUIl1.Cntos
-Vide

11
para

proccsso--

Concertos de armamento e equipa-

mento.
do excrcito
-Vide Alumnos premiados da escola do exercito-r-Instructor
de artilheria )Ia cscola do exercito. - Jur-fs pa,oa 08 exames especiaes de habilitação.c-Programma para os exames especiaes de habilitação.

Escola

Lista de apuramento ou qualificação final por ordem de merito doa alumnos que coneluiram os diversos cursos no
anuo lectivo de 1882 1883.-Portaria
de 2± de dezembro,
ordem n.O 28 ...••...•...•.....•..•.
o................•
34.8
Escola
polytcchnica
-Vide Alumnos premiados na
0

escola polyteclmica.
Escripturarios
- Vide Empreqos civis e miliiares,
São reservadas, com destino aos otlieiaes inferiores do exercito
cm serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas municipaos, e nos do corpo de marinheiros da armada, e na proporção seguinte, as vacaturas
que se derem dc empregos
d'esta classe : totalidade, no com mando geral da arruada e
na superintendencia
elo arsenal; tres quartos, nas companhias braçaee das alfandegas. =-Tabella annexa á. carta de
lei de ~6 de junho, ordem n.O 13.. o.•.. ,
o....••.•
, 122
E"'<'l.'iyà('IÕI- Vide Empregos cirie e militares.
São reservadas, com destino aos ofliciaes inferiores (lO exercito em serviço 110 rein» ou no ultramar, uos das guardas municipacs, e aos do corpo de marinhairos da armada, metade
das vacuturas que se derem de empregos d'csta classe DOS
commissuriados de policia. - Tabella armexa á carta de lei
de 26 de junho, ordem n.s 13..............•
o ....•.....
, 122
EstudoFõ
C e~q)cri<,ncias
lOiobrc
arJna!n(~no
to -Vide Commissão encarregada dos estudos e experiencias

sobre o armamento da infruüeria e carallaria.
ExaulcFõ
dc
habilitação-Vide
Proçramma para
os e:ramcs «pcciues de hubilitoçilo,
1.-C. ·propriaçõe
... - Pnra se effeetuar a abertura do lanço
da estrada ddensiva entre Sacavem e a ponte da Aguiei.
1'a, sào declaradas de utilidade publica e urgente as expropriações dos scguintes terrenos: 5:810 metros quadrndos de
terreno pertcncente aos herdeiros de José dos Santos Pieo
dade; 2:710 pertencente
ao ca~al de Luiz SomIDer e sua
mulher; 1:4.60 pertencente
a João Firmino de Aguiar; e
1:1 O p'lrtencente a Julio Augubto Etur.-Decretos
de 21
de novembro e 5 de dez mbro, ol'dens n.O' 2(j e 27 .. 320, 3:,n e 331

F
I<~ac1 0]'('1'0 -Vide Empregos eh'is e militares.
São reservAdae, com de><tino aos otlieines inferiores do e)'[ereito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
munieipncs, e aos do c')rpo de marinheiros da armada. metade dlls vacllturas que se derem de emprpgos d'chta classe
no serviço dos estações dOIl caminhos de ferro do cetado.Tabclla nnne:xa á carta de )pi de 2(j de junho, ordem n.O 18 122
I<~i(~i -Vide El/lpl'cgoB eit'is e militar s.
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São reservadas, com destino aos officiaea inferiores do cxercito em serviço no reino ou no ultramar, aos das guardas
municipaes, c aos do corpo de marinheiros da armada, metade das vacaturas que se derem de empregos d'esta classe
no serviço e estações dos caminhos de ferro do estado, e
nos armazens da direcção geral dos correios, telegraphos e
pharotls.-Tabella
annexa á carta de lei de 26 de junho,
ordem n.O 13
,
,...
Força
do exercito-Para
o anno de 1883.-E fixada em 30:000 praças de pret de todas as armas, liceuceando-se d'este numero a que podér ser dispensada sem
prejuizo do serviço. - Carta de lei de 18 de abril, ordem
n.O 7...•.....................•..•.......••
, . . . . . . . •.
Fornullario
- Pa ra regularisar o modo por que devem ser
promulgadas
e redigidas durante a rcgencia do Prineipe
Real D. Carlos, as leis, cartas patentes, alvarás, cartas regias, decretos, portarias, c bem assim as supplicas, representações e mais papeis, é estabelecido o formulário
como
determina a carta constitucional e acto addicional, e as leis
de 12 de fevereiro de 1862 e 27 de julho de 1882. - Decreto de 21 de maio, ordem n." 10 .....•...
" . .. •. . . .. .•...
Forragens-Vide
a7Tematações deforraçens a seeco.
A dinheiro - O abono das forragens a dinheiro, auctorisado
pela disposição 3." da ordem do exercito n.s 18 de 1871, é
feito computando- se o preço das rações em cada mez por
aquelle por que saíram á padaria militar no mez anterior.Disposição G." da ordem n.v 12
As abonadas nos mezes de janeiro, fevereiro c março, devem
ser na rasão de 280,747 réis cada uma. -Disposição
9." do.
ordem n.· 3. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..
As nhonadas no mez de abril, devem ser na rasão de réis
285,78 cada uma.-Disposição
9.' da ordem n.s 7.... ....
As abonadas no mez de maio, devem ser na rasão de 292,346
réis cada umn..- Disposição 7." da ordem n.' 11. . . . . . . . ..
As abonadas no mez de junho, devem ser na rasão de 293,693
réis cada uma.- Disposição 10." da ordem n." 13. "
As abonudns no mez de julho, devem ser na rasão de réis
282,46757 cada uma.-Disposição
12." da ordem n.s 15....
As abonadas no mez de Agosto, devem ser na rasão de réis
268,65666 cada uma.- Disposição 9.' da ordem 11.° 1R....
As abonadas no mez de setembro, devem ser na rasão de réis
25B,633(;0 cada uma.c-Diapoeição 11." da ordem 11.° 20 ....
As nbonndas no mez de outubro, devem ser na rasão de réis
234,!)7497 cada uma.- Disposição !l." da ordem n.O 23 .•.•.
As abonndas no mez de novembro, devem ser na rasão de róis
230,410!)l cada uma.- Disposição 8.' da ordem n." 26 ..•. ,
As nbonadas no mez de dezembro, devem ser no. rasão de réis
243,8:1242 cada uma.-Disposição
18." da ordem n.? 28 .•..
Fortificu'c;!õe,,",
- Vide ExprojJriações.
Fronhn.s-O
numero de fronhas para cndn praç~t de prct
é elevado a quatro, o o pl'nso da duração é de tres annos ;
devem ser de panno de algodão ter O"' 5 de comprim nto,
(lm,4 ?O largura e 85 grammas d~ peso. Fica por esta fórma
amphado o que se acha estnbel cido 110 decreto de 7 de se·
tembro de 186R, ordem do e:l.ercito 11.° 50.-Disposição
10.'
da ordem n. o 27 .................•...........•.......
,

/

122

65

93

lla
29
77
!)\I
161
/
192
2:32
260
2U2
328
363

311
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G
Gratificaçi
....o-Ás
praças de pret-A
grntificaçãode
30 réis diarios abonada ás prnças dc prct destinadas ao serviço de policia de feiras ou arraiaes, fóra das terras onde se
acha o quartel do seu corpo ou destacamento, é accumulavel com o subsidio e gratificação de marcha, sempre que RS
necessidades do serviço com que têem relação obrigarem no
seu desempenho no dia de marcha.-Disposiçiio
6." da ordem n." 23 .•.• , , ." '" . , .. , , .. , ••. ,. , .. , ., .• ," "-,,
291
Gratificação
dc
:tnurclta-Vide
Gmtificação ás
praças de prei,
Gra
ti1icações
-Vide Commissão activa.
Guardas
Jl1.cnorcs
-Vide Empregos- civis c militares,
São reservadas, com destino aos officiaes inferiores do exercito
em serviço no reino ou no uljrnmar, aos das gnardas municipaes, e aos do corpo de marinheiros da armada, um quarto
das vacaturns que se derem de empregos d'eeta classe nos
tribunaes de segunda instancia. - Tnbclla annexn à carta
de lei de 26 de junho, ordem n.s 13. ,. ", " .. ", ... , .• , 122
Guias
dc JJUl.r(· 11.0, -Vide Itinerarios.

II
IIospital
ele inyali<1o~
JUilitnrcs-É
rccornmendado o maior escrúpulo uns informnções que acompanham os requerimentos dos individuos que pretendem SCl'
admittidos no hospital de invu lldos mil itnres de Rnna.-Disposição 7." da ordem 11.° :1~.... , , , ... " ... , , . , , , , , , , , ., 278

I
Il1.acti,'idac:lc
t.cn"lporaria-De
oastigo-E
imposta esta pena, por espaço de um mez, ao capitão do regimento de artilheiia II." :l, Pedro Coutinho da Silveira Ramos, por ter infringido os deveres 1.",3.', 5.°,6.0 e 21.° do
artico ].0 do reg"lllamentn discipl innr de 15 de dezembro de
187fJ.-DisposiC;ào 4." da ordem n.O:3.•. , , .. , , •.•• , • , • , ••
25
Inspc('çilO
d(' r (·rn.ta~"{ide Suspensão.
Instructor
<l' ariilh
-ria-Na
escola do exercito
E' npplicnvcl :10 instructor de urtillrcrin na escola do
exercito o disposto no I<'l!lllamento de 10 de maio ele lH70
para a. remonta dos cnvullos dos ofliciacs de nrti lheriu de
campanha, caval lm-iu do exercito r das ~nard!1s municipaes. - Carta de lei de 27 de fevereiro, ordem n,o;' .... , , . 45
Itin
'rarios
-1)evelll sor illllicauoH nns ~uias de mareha
com n maior clar ZII. para c\'Ítllr dllYidn~, <[ueaug-Illl'lltam o
expediente e ncmoram os rc. pccti vos processos.- Disposição
9." da ordem n." ~3. , ... , . , , . , .. , . , . , , , . , . , . , , , , . , , .. , 31ü

.T
Juu'tus
rcyi,",ornfõ;-Yi,le
Srl,01Jrll,,ão.
Jury~-Parll.
os exames
ospeciaos
de habilitaçãoNomeados m hnrrnonÍ!t com o cxarado no artigo ,j 1.0 do de-
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creto com força do lei de 21 de dezembro de 1863.- Portarin de 17 de julho, ordem n.? H, e disposição 7." da ordem
n.s 16 ..•...•.•..•........
" ...•........
" ....•
180 e 201

L
Lençoes-Devcm
SCl' de panno de algodão,
ter 2m,2 de
comprimento, 1"',32 ele largura e GOO g-rarnmas de peso, e
ter o praso ele durnçào de trcs aunos. Pica por esta fórma.
ampliado o que se acha estabelecido no decreto de 7 ele setembro de 18G8, ordem do exercito n. ° 50.- Disposição 10.·
da ordem n.v 27. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . . . . • . . . . . • . .•
Louvores-Vide
Commissão.
São mandados louvar os coronéis do regimento de artilheria
D." 1, do regimento de cnvallaria n.v 2, Iancciros da Rainha,
e do batnlhão n.v 2 de caçadores da Rainha, pelo asseio, boa
ordem e regularidade em que tinham os quarteis elos corpos
do seu connnando, quando foram visitndos pelo Príncipe Rea]
. D. Carlos.- Portaria de 31 de maio, ordem 11.° 12
_
E louvado o director geral da nrtilhcrin, pelo asseio, regularidade e boa disposição em que estava n direcção geral da artilheria e os estabelecimentos fabris dependentes da mesma
direcção quando foram visitados pelo Príncipe Real D. Carlos.-Portaria
de 31 de maio, ordem 11.° 12
•
É mandado louvar pelo Principe Heal D. Carlos, o chefe da
eommissão de defcza de Lisboa e seu porto, e os officiaes
que sob as suas ordens procederrun ao estudo da construoção do rcducto do l\1011teCintra, em Sncavern, pelo bom resultado e pericin com que nl timuram uquclla fortificaçilo.Portaria de 31 de maio, ordem n.v 12 .•.........•
_. . • . ..

841

109-

109

109

M
~J:finií"efi;1:nQõel'iõ
eolleetivas-Determina-se
que o
commandante
du 3." divisão militar faça constar aos ofliciacs
do regimento de cavnllnrin n.> 6, que nssignaram e fizeram
publicar um protesto contra um artigo do Jornal do exercito, do qual 80 poderia inferir censura pnm o seu commandantc e para alguns camnrudns <lo mesmo regimeuto, que o
seu procedimento
não foi reg-ular, e que de futuro se devem
abster de manifestaçôea
similhantes.-Disposi<;il.o
4." da 01'dcm 11. 22. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .• 27!)
Mnfi;rsn~
- Vide Concerlos ele armamento c el)uipamento.
~~ntel.'inl
~a:nit'al.'i()
- Vide Commissão enca1'l'egacla
da tran.'101'1na(·ão elo material sani!m·úJ.
Ma1·ricnln.
de nhnnno~No I1l1nOlectivo de 18 31884 nào silo nL1mittidos I\. matricula lia universidade
de
Coi[~bra ,o na e3coln. polytrchnicn. mais do doze prnçus eom
destll)o IIS armns espe 'inra e corpo (10 estado maior; e na.
escola do exercito <]llflrcntll, sC'uc!ooito com destillo para a
armn decavallal'ia c trillta e dois jlllra a de illfantcria. Qnnndoo numero ele prctt'ndcntes para C]unlqu ']' <I:lS a]'mn~, compl'ehendclldo os que sr de8tinalll :is de cl\Y:lllnrill e infnnteria IL
ql~e sc rcfüre o § ~.o do lll'tig-o 31." (lo decreto com fOl'ç!\ de
]e1 de 24 de dczembro de 18G3, fol' suporior ao determinado,.
0
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verifica-se o concurso de que trata o § 1.0 do mesmo artigo,
concurso que J:;enl. documental e feito perante um ju~y nomeado pelo conselho de instrucção da escola do exerclto.Decreto de 2'K de agosto.ordem n.O ln .. __. _.
..... _. " 2.'}~
~.1cc:lalha
nl.ilitar
-Perderam
(I elireito
u usar ela medalh:t de cobre da classe dc comportamento exemplar o cabo
da companhia n.s 4 de artilheriu de gllaruição, Vital dos
Santos, e o soldado 11.° 8 da 1.- classe da cornpnuhia de correcção do forte rIa Graça, João de Sousa Andrade, por ('starem comprchendidos uns dispo iições do capitulo 3." elo regulamento de 17 de maio de 18(i~.-Di~posi<;ito 8." da ordem .•
n.s 28. _..• _
_
' .•.....
3:JD
JU:ont.c
pio
officialE' nugmellta(h a dotnçílo d'cste
monte pio com a quantia de 2:000,;5000 róis par!l fazer face
nos encargos provenientes das melhorias de reforma concedidas nos coroueis de todas as armns e do corpo de estado
maior de que trata a carta de lei de 18 de abril.-Artigo
. 2.° da mesma carta de lei, ordem n." 7. _. , ... _. . . . . . . . ..
(i(_)
1:; reconduzido no Jogar de secretnrio da direcção do monte
pio oílicial, 110 anno economico de 1883-1884, o segundo of'ficiul da direcção dn administruçâo
militar, Antonio Grcgodo FelTcirn.-Portaria
de 27 de outubro, ordem II." 25 lHO
~.1l1.doIlQn. dc ornao-Vide
Trausferencia de ar»1a.
}\~llrolhn!;õi - Para alnrgumento e aformoscnmento da povoação de Melg-nço, é couccdida ,\ respectiva camnrn muuicipnl t~ parte da u.urnlha dns fortificsçõos d'esta villa, COIllprchcndldu entre II porta do larlo do sul e a do II11SCCllt(',
ussim como o rC:'.llcto qne defendia csta ultima. O terrclIO
]Jertencenle Ú p:'aça e o resto das antigas muralhns é vcn·
(lido em lotc8, e () SCll producto applicado :í reparação em
quartcis e fortificações segundo a lei ('xistcllte. gc dentro
de tres 1l.IInos :t cnmara fIlllllicipalllito elCl' a appli"3ç:io con·
.cedida por C.t,~ lei nos terrcllOs que lhe s~o cedid0s, fi·
can~ de TI nhum cfl'cito a conccss:lo.- Carta de lei de:li) de
abril, ordem II_° 7.. " ••....
_• . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • GD

o
omcinc~

in:Ccriorc,,",-Vide

AZ,ollos.-Emprtgo8

I! milit(O·e8.

ci/'iB

Opcl'ario!!>Õ
<10 n1:·scnul
(lo <,xcrcitoYide
Sala rios dos opCl"arioll do ar;u'l/rrl do ~./.'Pl'(·i/().
Orçunacnt:o
do lllinil!lt
't-io
do g'llcrru-Vidc
'oura .
Orçrnucnto
rcct;ificfHl0
-A
IWllliaç~o elas r('ccitas
ol'dinarias e extraonlin:u'ia8
do c:;t:~do 110 ('xcl'cicio de
18~:?-1883, é 1'(' tificada, 1.>ell1 ('orno li d"~pcza total, ardina.
l'ia e l'xtr:tonlillllria,
Clll cOllfol'll1idndp do IlII1[lpa~ n." 1 a 3
juntos:~ Iri de
de junho.-Artig08
1." ~.• IbLlIIe~llla 1(':,
ordem 11.·1~
_
_...•...
_.'
10iJ

p
Padul"ia

cre,útu.

1lailHar-Vide J>ololJa1'a rallclto,-Titlllos

de
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Padrões
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his-toricos - São considerados como padrões
historicos, ficando a cargo do ministerlo da guerra, o antigo castello de Melgaço e baluarte adjacente pelo lado do
nortc.Carta de lei de 21 de abril, ordem n.O 7. . . . . . . . • 70
Pão -Vide A7Temrrtações de 7'açõe8 de pão. - Rações de pão.
Para o ranoho - Desde o dia 1 de novembro é obrigatorio,
para os conselhos administrativos
que não estejam obrigados por meio de contratos, e quando o estejam, do dia immediato áquelle em que findarem os mesmos contratos, o
fornecimento pela padaria militar de Lisboa e suas suceursaes do pão para a sopa de todos os corpos que recebem as
rações de pão pelo mesmo estabelecimento.
Cada pão terá
o peso de 500 grammas e será de qualidade igual ao que
se distribue como ração aos oflieiaes inferiores; requisitase á padaria ou succursaes por meio de vales, com a antecipação precisa, e paga-se ao conselho gerente IJOmez immediato áquelle em qne se publiquc cm ordem do exercito o
preço por que saiu cada kilogramma, devendo o mesmo conselho gerente passar titules aasignados das importaneias
recebidas a favor dos conselhos administrativos
para estes
documentarem a despcza, Na despesa diuria do rancho das
praças é computado cada kilogrrunma de pão pelo preço do
mez antecedente, fazendo-se no mappa ZZ, relativo ao mez
em que se publicar o preço, a compensação a que der logar
a diJf'erença.-Disposiçiio
8.· da ordem n.v 24 ....••...•.
, 299
Pensões - Vide Subsidio« ás viuvas e orfiie dos officiaes
do exercito.
Porteiros -Vide Empreqos civis e militares.
Sill) reservados, com dos tino aos ofliciacs inferiores do exercito em servlçc no reino ou 110 ultramar, aos das guardas
municipaes, c aos do corpo de marinheiros da armada, 6
na proporção seguinte, as vacaturas
que se derem de empregos (resta classe: totalidade, nos minieterios da guerra
e da marinha; um quarto, !lOS ministerios do reino, da fazenda, da justiça, dos estrangeiros c das obras publicas, e
nas secretarias das eamarus dos dignos pares e senhores
deputados.-Tabella
annexa li carta de lei de 26 de junho
ordem n. o 13 ...•..
_. . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . .• 122
Prasos para reclfunaçôcFi -Vide Preterições.
Prcnlioloi-Vide AlumnoslJJ'emiados na escola do excl·cito.Alllm nos premiados na escola polyteclmica.
Pre-teJ.·ição-Em conformidade da consulta do snpremo
tribunal administrativo,
ouvido o ministerio publico, sobro
o recurso cm que é recorrente Guilherme Quintino Lopes de
Macedo, c recorridos o ministro c secretario d'estado dos
n~go('ios da gn rra, e Barnabé Antonio Ferreira, dá-se provnncnto ao dito recurso, para o effeito de mandar declarar
q~lCo decreto de 4 de ngosto de 1880, pelo qual foi promovido o recorrido Barnabé Antonio F rreira 110 posto de coronel de artilheria, soudo mais moderno que o l' c rrente,
offendcu os direitos e !IS leis que regulam as promoções.Decreto ?e 14 de janeiro, ordem n.? 4
_ .. 35
Aos eOl'o.nel~ _de todas as armas c do corpo de estndl) maior
em e~cctlvl(lade de ~erviço como antiguidade d'este posto
antenol' a 24 de abnl de 1878, e aos que nas mesmas oireumstancias se reformaram depois de 10 de 8 tembro de

INDICE

17

1880, são extensivaa as ~antagens ~oncedidas no.dccr~to
d'esta ultima data c seguintes, a drfferentes coroners de mfanteria, Os augmentos de vencimento resultantes
d'esta
disposição, são sujeitos a cabimento dentro da verba de
6:000~000 réis, e das quantias que vagarem pelo fallecimento de officiaes a quem tiver sido applicado o citado decrcto de 10 de setembro de 1880. - Artigos 1.0 e 3.° da
carta de lei de 18 de abril, ordem n.O 7 ..•......
" . .. . .
66
Pre1:erições - Os officiacs do exercito, da armada e do
ultramar, e os empregados civis com graduação militar
que se julguem illegalmente preteridos em posto ou antiguidade, sómcnte podem obter reparação, para qualquer
effeito, por meio de recurso para o supremo tribunal admitrativo, nos termos e prasos estabelecidos no regulamento
do mesmo tribunal. O recurso é interposto por meio de requerimento documentado, que deve ser apresentado dentro
do pras o legal pelo recorrente ao individuo immediatamente
superior sob cujas ordens servir, o qual, para que conte o
dia da interposição, lançará no requerimento
a data da
apresentação, e o remetterá ao mioisterio respectivo, devidamente informado, para depois ser enviado de officio á secretaria do supremo tribunal administrativo
acompanhado
de um relatorio eireumatanciado
sobre as allegações do requerente, Os prusoa para a interposição dos recursos começam a ecrrer: para 08 individuos que actualmente se considerem oftendidoa cm seus direitos, desde a publicação da lei
na ordem do exercito, na da armada e no boletim militar
do ultramar, conforme pertencerem
ao exercito do eontincnte ou do ultramar, ou á armada; para os que de futuro
se julgarem lesados em seus direitos, desde a publicação
nas mesmas ordens e boletim do despacho que possa dar
legar á reclamação; e para os que se julgarem mal collocados na respectiva escala, segundo também pertencerem ao
exercito do continente ou do ultramar, ou á armada, desde
que em ordem do exercito, na da armada e no bolet.im do
ultramar se declarem publicados o almanach militar e as
Iietas de antiguidades. Resolvido que seja o recurso, publica-se o decreto nas mesmas ordens ou boletim, segundo a
classe a quc pertencer o preterido, promovendo este ao
posto que lhe competir com a respectiva. antiguidade, collocando o 110 quadro da. sua. arma, e saíndo <1'c11e,ficando supranumerario,
o que tiver sido individamente
promovido
para só entrar quando lhe competir por antiguidade.
Se a
preterição abranger mais de um individuo, procede-se similhante~ente.
E8ta~ disposições não prejudicam o que está
determinndo na lei de 17 de julho de 1855 quanto a. preteriçõcs por motivos politicos.Carta. de lei de 23 de abril,
ordem n.s 7 .....
, . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • 66
Processo de recibos-Vide
Senhas.

Pro~rnn'llnas-Para

os examesespeciaesde ha-

bilitação - Formulados em conformidad
do artigo 5.° do
decreto de 17 de junho de 1807, ordem 11.0 14 .....•......
167
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RnQôefiil:

De forragens -Vide Arrematações

de [orraqene a sccco.FOI'7'aycn8 a dinheiro. Titules de credito.
De pão- Vide Arremataçues de raçõee de pão.- Titulos de
credito.
O preço por que sníu cada ração de pio fornecida pela padaria militar no trimestre findo em aI de dezembro de 1882,
foi de 41,1 réis.- Dieposição D." da ordem n.s 3. . . . • . . . •• 29O preço por que saíu cada ração de pão fornecida pela padaI in militar no trimestre findo em 31 de março, foi de 3D,93
réis.-Disposição
D." <la ordem
7 .. ,
'" .• . . . ..
7S
() preço por que suíu cada ração de pão fornecida pela pndnria militar 110 mcz de abril, foi de a~,26 réis.- Disposição
;.' da ordem 11.· 11. .........•..
" ..•...•.
, . " .• . . . . . • !)!)
O preço por que saíu cada ração de pilo fornecida pela padariu militar no mez de maio, foi de 39,11 l·éis.- Disposição
10." da ordem 11.· 13 ...•......•....•.•..•••.•........•
162O preço por que saiu cada ração de pito fornecida pela pudaria mihtar no mez de junho, foi de 3!),20 réis.- Disposição
12.· da ordem n.v 15 ...•..............•...............
10Z
O preço por que saiu cada ração de pão fornecida pelo. padarÍfLmilitar no mez de julho, foi de 39,25 réis.-Disposiçilo
9.· da ordem n.s 18..........•....••..•..
" .•.......••
23Z
O preço por que saiu cada rução de pão fornecida pela padaria militar no mez de agosto, foi do a!),59 réis.-Disposição
11.' da ordem n.? 20
, ...•........
'" .........•
260
O preço por que sníu cada ração de pão fornecida pela padaria militar no mez de setembro, foi de 38,18 réis.-Disposição 9." díL ordem 11.° ~3 •.• '" .. " •. " •.•..........•
292O preço por que saiu cada rHção de pão fornecida pela padaI ia militar
no mcz de outubro, foi de 38,80 réis.-Disposiç:lo
8.· da ordem n.O 2ü .•..••••..•.......••••...•......•.•
3-2S
O p r eco por que saiu cada ração de pão fornecida pela pndaria inilitar no mcz de novembro, foi de 37,D5 réia.- Diaposíeâo 18." da ordem n." 28 ..••.•..•••.
'" ••...••.
'"
31,3
TInncho -Vide Alwnno8 da escola do exercito.-Pão
pa'ra o
rancho. -Regímen alimentar,
1"cal collcgio .nili1:ur-Rela~ào
dos candidatos a
alumnos pensionistas
e porciouistas, e dos que não tendo
ainda YA~ntura, podem preencher RS que se !1f'I'eIl11l0 actual
RnllO
Icctivo.-Disposiçào
5.· da ordem 11." 23..........•
288
Hel~çào dos alUlll110Sque foram admittidos 110 mesmo colleglO na d~8se dll pensionistas do estado, no actual finno lectivo.-Disposiçiio
!l.' da ord m n.O 27 .... , ...........•
33()

li.·

Rccihos

de l!Sol<lo
e .uais vcuchl1.cntos-

Vide Senha8.

]-~cc] unUl.~õel';l_ Vide Prefe1'il'õc8
]_itccrn:tnnl.cn1:o-Continge~te·
de 1883.-É

fixado
cm ~2:496 l·ccrutns. IYcste numero são destilllltlos para o
Fcrvlço da nnnada 49G. - Carta de lei d 24 de abril, ordem n.O 7...........................................
Dctermina-so
fi fÓrm!L como dC\'e sei' divi!1ido o contingen·
te de 12:49G reCI'utllS para o scrvi'iO militar tCl'l'l'stro c
naval, pertcncente a este auno, pelos districtos administra-
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tivos do continente do reino c ilhas adjacentea, c bem assim de um supprimento para o serviço naval de 200 recrutas tirados d'aquelle contingente total.Decreto ele 5 de
junho ordem n.013 ......................•..•..•..••••
123
Reeru'tns
-Vide Substituições de 1·eCnttas.
Redu.cto
do MOD1:e Cintra-Vide
Louvores.
Ref·Ol."ann-Vide Preierição.
ReCra<"tarios-Vide
Substituições de refractarias.
Regencin-Vitle
Formulario.,
RegiJn.en
nUanentor-As
praças elepret, até cabo
inclusive, que tiverem alta. dos bospitnes, abona-se rancho
de official inferior pelo tempo que tiverem de convalescença,
sempre que na alta que receberem se clecl~re que Il g~'avidade da -molestia de que foram tratados exige este rcgirnen
alimentar, A contribuição das praças n'estas circumstaucias
é a determinada para o rancho geral dos soldados, e o reato
da dcspeza abona-se como defiCit cxtrnordinario.c-Disposição 7." da ordem n.s 20
, 258
RegilU('uto
de nrtilhúrin
11.° 1-Yi<le Loucoree.
RCA·iln.cnto
de <·u.~·nll·:lrin.11..° ~,
lanceirol'l do, 1~ainl1.o. Vide Loucores.
Reguhnu
nto-Para
a instrucção da cavallariaVide Com.niesão encarreqada de formular um reçulcmento
para a arma d» carullarra.
Ren"l.onto.-Vide Instructor de ariilheria na escola do exer.
cito.
Beparaç-;lO de quarteis e :fort.ifieac:õesVide Murolluu.
Reprehell.:-;ão
-Vide l1fal1ifeslações collecticae.
Req lleriJnent.o~ -Vide Lloepiiui eleincalidos militares.

s
Salnrios-Dos
operarios do arsenal doexercito.-São
igualados, nas rcspectivns cutegorias, os sala rios doa operarios do arsenal do exercito, não podendo esses enlarioa
ser inferiores aos que nctun lrr cnte silo abonlldos.N.O 2.0
. do nrtiJ:to 3.~ da,~lIrta de lei de
de juuho, ordl'lll n.O 12 •• 103
E fixado em GJO rPIS, nos dins <le Trabalho, O vencimento maxill10 para as diUerentc8 e~teg-ori:l~ de l.pem,jo~ do IIr.e·
nal do exercito, de8i:':Jlad~8 1114 t:lh,'lla I}U" f.l? pnrt .. elo <lecreto de 13 dl~ d('zl'mbro de lfHi!) (ordl'ln do ('xercito n .•
ti).
Decreto <le 8 de II~OSto, ol'dl'JIl n.O 17 .......•....•.
208
Secrctarios-Vide
XII11n'('!/1 li ri,·iil (! 1Ilililw·es.
São rl!S r\'ada~, com destilJo ao. uflicin .~ ill(l'rioTl'S do eXI'rcito
CII1 IIcrviço no reino ou no ultr,lInar,
1\0 dlls gll>lJ dllt; mllnicipaes, e 1108do corpo d IlIl1rinh 'iros d:l. Ilrrnad I, n tU/IIUdade dils yacnturas que se derem dt~ crnprego~ d'estn ela.so
nos conselhos dI' gl1f'IT;l p<>rllJllnl'nt.' d,,~ divi~õ<>8militare .-Tabl'lla.
aunexa {l cllrta de lei de 2li de junho, ordcm

a

n.O 13..............................................•
Senllu,.;-E'
rc~tabelCl'irll) o P)'81 lT1:\ dHa penbHApn.r;lll entrada dos recibos de soldo c maia venci'lH llfO dos (,j,icines
e mpr gados que (!rvir m nas dirC'cçi.(· ,lcp:lrtiç(j(~~ e 'stabelecimcntos
dependentes do miubt"r:o da guerra, os dos

122

20

INDICE

corpos estacionados em Lisboa e Belém, e os dos officiaes
que residam permanente ou eventualmente
n'estas localidades, e bem assim de quaesquer outros documentos que
tenham de ser submettidos a processo ; devendo os recibos
dc vencimentos, com excepção dos dos generaes reformados,
ser acom panhadoe das tol has de veucimen to, como se acha determinado, e os documeutos de qualquer outra despesa devem ser apresentados
cm duplicado, Os recibos de soldo
dos officiaes reformados e sem acccaso, menos os dos generaes, silo subrnettidos a processo por intermédio dos quarteis g()lleraes das divisões militares. Estas disposições não
sâo extensivas ás 2.', :l." c 4." divisões militares, onde eontinúa sem alteração alguma n ser feita a remessa pela fórma Que se acha estabelecida. Nas relações de effectividade é
indiapensavel, com referencia li cada oflicial, que se consigncm por extenso e COIl1 clareza todas as condições com referencia aos seus abonos, a fim de que estes sejam feitos
com fi devida regularidade,
sem dependeucia de ulteriores
rectificações.Disposição 11." da ordem n.O 15
191
Sobrns-A
verba de 2:000~OOO róis desrguada no artigo
2.° da carta de lei de 18 de abril para auxilio ao monte pio
oflicial, e a de 6:000~OOO réis estabelecida no artigo J.o da
mesma lei para occorrer ao augmento de vencimentos resultantes das melhorias de reformas concedidas aos coroneis de todas as armas c do corpo do estado maior, aairãc
das sobrus do capitulo 3.° do orçamento da ministerio da
gucrrR.- Artigo 4.° da mesma carta de lei. ordem n.O 7. ..
66
Sub:-o;idio <lo nHtrcha.-Vide
Grltlijicat;c1o ás praças
de JJI·et.
Os officiaes c offlciaea inferiores que em serviço de diligencia, isoladamente ou acompanhnndo forças, recolherem aos
seus quarteie no mesmo dia em que suirem, IImlLvez que
ju~tilicadRmentc
se couheça que por cíleito do mesmo s 1'viço foram obrigados a permanecer fórn do quartel em todo
o dia, têein direito ao subsidio do marcha. Esta rnediela não
é oxtensivn aos que desemp nhurem identico serviço entre
Lisboa e Belem, e entre a praça de Elvas e o forte da
Graça. Fica este por modo alterado o que e51>\determinado
no n.O 1.° dn dispoaiçâo G.· da ordem do exercito n.· 4 de
1880.·- Disposição 7.· da ordem n.v 23 .•.............•
" 291
O subsidio de marcha dos oflleiaes arrogimentados
Ó incluído
na relnção do subeidio de residencia eventual, conforme o
modelo junto Ií. ordC'm do exercito n.O IlJ, devendo RS re)açõ~s, cm duplicudo, dos subsidios abont\dos em cnda mez
pelos corpos, ser snbmettidas a proces~o até 8 do mcz subsequente, acolllpanhadas das guins itillerRrias que justificam o direito adquirido :iquelles vencimentos. Ficam por
esta fórma altcradas, unicamente OIDrolaçílo aos omciaes
arregimentndos,
I\S disposições do n.O 2.° da d terminaçi10
10."<ln ordem do >:xel'cito n.O 21 de 1872.- Disposição U.·
da ordcm n.O 24 .. , ...•.......................•..•..
300
Sub!õôi<lio <lo rC"'Ii<lOllciu ovollt.ual-E'
considOl'lldo como ajuda de custo, c como tal I\ccumu)\\Vel com
o subsidio dc marcha e de l'esidC'ncia 11. <rue possa dar direito
o serviço lle destacamento ou di ligencia para que forem nomeados os ofliciaes e os ofliciaes inferiores, nos trinta dias
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que se seguirem á sua apresentação no corpo. Esta determinação começou a vigorar em 25 de agosto.- Disposição
lj .• da ordem n.~ 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •. 231
Subsidios-·As
vizwos e orfõs dos officiaes do exercito>«
São concedidos mais quarenta
e oito subsidios de 3~000
réis a igual numero de viuvas e orfãs dos ofllciaes do
exercito nas condições indicadas na carta de lei de 28 de
junho de 1880, o que constam da relação que faz parte do
decreto de 22 de agosto.-Decreto
supra, ordem n.v 18 .... 224
Substituições:
De recrutas
-Para
todos os effeltos das leis do recrutamento não prejudicados pelas disposições da lei de 17 de abril
de 1873, ó fixado na quantia de 180~OOO róis o preço das
substituições dos recrutas do exercito e da armada durante
o presente 9 [\UO. - Decreto de 8 de maio, ordem n. °
89
De refractarias
- Para todos os clfeitos das leis do recrutamento não prejudicados pelas disposições da lei de 17 de
abril de 1873, é fixado na. quantia de 4 O~OOOróis o preço
das substituições dos refractarias durante o presente annoDecreto de 8 de m' io, ordem n.O ~I.• . • . • • •• . . . . . . . . . . • • 89
Subven~ão-Vide
Aúonos.
lSupr('luo
'tribunal
o,<.hninistru:tivo
- Vide
Preterirões.
S1I.Speu;';rlO- São mandados suspender do serviço de inspecçâo de recrutas no districto de Leiria, o cirurgião mór
do batnlbão do caçadores n.O G, João Agostinho da Cunha,
e o cirurgião ajxdante do mesmo corpo, Alexandre Correia
de Lemos, até que, cm resultado de averiguações a que se
deve proceder, se tomem as providencias eonvenientes.• Portaria de 5 de dezembro, ordem n.O27 .•.•.........
, .• 333
E annulladn II parte da portaria de 5 de dezembro, que se refero ao cirurgião ajudante do batalhão de caçadores n.s 6,
Alexandre Correia de Lemos, por 80 reconhecer que não
tomou parte nos actos da juntn. de revisão do recrutamento
do districto de Leiria, nn cpocha a que se refere a citada
pOl'taria.- Portaria de ~o de dezembro, ordem n.O28 . . .• 355
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Tabellufõõ:
Do. distribuição
da despeza para o oxeroioio de 18831884-Appl'onda
por d crcto d 2f> de junho, ordem
n.s 13
,
,
" 147
Reotificada
da distribuição
da despeza
para o exercíoío de 1882-1883 - Approvada por decreto de 11 de
junho, I' n08 termos da carta de lei de 8 do mesmo mez.Ordem n.O 13 .......•......•...
,
,
129
Ti"tu.lo,,",<l
<'redi"to-Os
titulos que os cons lhos administrativos
dos corpos mitt m a favor do conselho gerente da padaria militar, pela importancia equival nte aos
fornecimentos das rações de pão o forragens, devem ser passados p lo fornecimento
relativo a cada. m z, visto publicar-ee ln nsnlmrnte o pr ço d'uqu lias rnçõ is. Fica por este
modo alterado o artigo 6.° das alt rações ao regulamento
da padana militar publicadas na ordem do exercito n." !) de
1 2.-Disposiçiio
14.' da ordem n.O 28 ...•....
, ...••..•
361
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'Trans:Cerencia de arula-É concedida a transfereneia da arma de cavallaria para a de infanteria, ao alferes graduado do regimento de eavallaria n.v 6, Delfim Erncsto de Magalhães, ficando o mais moderno da respectiva
classe.-Deercto
de 30 de dezembro de 1882, ordem n.O 1
2
·Trans1."crencia de fundosNão tendo sido sufficientes no anno eeonomico de 1882-1883 as verbas auctorisadas para as despezas da escola do exercito, para supprimentos aos hospitaea militares,
e com o tratamellto
de
praças de pret do exercito nos hospitaes civis, auctorisa-se
que das sobras que houve no artigo 9.° do capitulo 5.° da
tabella da distribuição da despeza do mencionado anuo econorníeo se transfiram as quantias de 739;ll487 róis para o
artigo 11.° e a de 3:000~OOO réis para o nrtigo 14.° do mesmo eapitulo.-Dccreto
de 20 de dezembro, ordem n.v 28 ... 344
Transierencias
de praças de pre"t-Quando
a transfereneia das praças de pret for por convenicncia do
serviço ou da disciplina, ou por efieíto de promoção, não
têem as praças de pagar de prompto aos conselhos administrativos dos corpos d'onde saírem os seus debites aos mesmos conselhos, e metade da irnportancia dos transportes
pelas vias ferroas ou maritimas; mas, quando a ordem de
transferencia
disser simplesmente, concedida, ou, immediatamente, ou, pagando o transporte e o debito, pagam metade
do transporte, não têem direito a vencimentos de marcha, e
devem solver a sua divida ao conselho quando a passagem
for para corpo de outra arma, isto é, quando tenham de ser
substituidos os artigos de uniforme dos que na tabellu n.v 2
do decreto de 26 de dezembro de 1868 (ordem n.? 80), têem
marcada a duração de trcs unnos, dezoito e doze mezcs, exceptuando as botas e as capas de barretina.Disposição 5.'
da ordem 11.° 28
362
"Transportes de praças de pret -Vide Trausferencias de praças de pret,
Tribunaes nlili tares -Vide Conselhos de guerra permanentes.
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Venda de "terrenos-Vide
Viuvas - Vide Subsidios ás
exercito.
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SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
11 DE JANEIRO DE 1883

ORDEM DO EXEROlrO
Publica-se ao exercito o seguinte:

Secretaria d'estado dos rregocios da guerra - Direcção gel'al- P

Rt'partiçllo

Hei por bem transferir para o regimento de infantcria
n.? 7 o coronel do regimento de infanteria do ultramar,
Luiz Waddington, por estar comprehendido na disposição
do § 2.° do artigo 5.° da carta. de lei de 3 de fevereiro de
187ô.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, e o ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar, assim o tenham
entendido e façam executar. Paço, em 30 de dezembro de
1882.= REI. = Antonio Maria de Fontes. Pereira de
1I1ello = José de Ml3llo Gouveia.

.

Secretaria d'estade d~s negocios da guerra - Direcção geral- L

a

Repartição

. Hei por bem nomear commandante do regimento de infanteria do ultramar, nos termos dos artigos 5.° e 7.° da
carta de lei de 3 de fevereiro de 1876, o coronel de infanteria sem prejuizo de antiguidade, Joaquim José da
Graça.
O presidente do conselho de ministros, ministro esecretario d' estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, e o ministro e secretario d'esta-
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do dos negoeios da marinha e ultramar, assim o tenham
entendido e façam executar, Paço, em 30 de dezembro de
1882, = !lEI. = Antonio Maria de Pontes Pereira de
jJ;Iello= José de },[ello Gouveia.

Secretaria d'estade dos uegocios da guerra -Direrção geral- ta Repartiçãe

Attondendo ao que me representou o alferes graduado
do regimento de cavallaria TI.O G, Delfim Ernesto de 11agalhães : hei pçl' bem conceder-lhe transferencia para a arma de infanteria, ficando o mais moderno da respectiva
classe, nos termos do decreto de 24 de agosto de 184G,
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, cncarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 30 de dezembro do 1882.=REI.=Antonio },Im'ia de Fontes Pereira

de JJlello.

Semlilria d'esíade dos ncgocio3 da guerra- Direr~áo geral- La Repartição

Tendo chegado á altura competente pura obter o seu
actual posto no exercito de Portugal, o alferes do regimento de infantcria do ultramar, Joaquim da Costa Bello:
hei por bem promovei-o ao posto de tenente para o referido regimento, nos termos dos artigos 5.0 e 7.0 da. carta
de lei de ;) do fevereiro de 187G.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamcnte dos da guerra, o o ministro o secretario d'estado
dos negocio da marinha e ultramar, assim o tenham entendido o façam executar. Paço, em 3 de janeiro de
1883. = REl. = Antonio Maria de Fordes Pereira de
Mello = José de Mello Gouceia.

Semtaria

ü'eolado dos negociQS da guerra - Direcção geral- [, R Rtl1artição

Llci por bem conceder as honras de offícial ~I.sordens
elo Serenissimo Senhor Infante D. Augusto, Duque de
Coimbra, ao tenente de cavallaria, ajudante ele campo do
commandante da brigada de cavallaría ele instrucção c manobra, Antonio Francisco ela Costa.
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o presidente do conselho de ministros, ministro o s~cretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 4 de janeiro de 1883. = REI. =Antania JJfaria de Pontes P ereira de JJlello.
2. °- Por dCCI'cw8 de 29 de dezembro do aUIlOpreximo passado:
Regimento

de oavallaria

n.· 1, lanceiros

de Victor Manuel

Exonerado do oxercicio de ajudante, o tenente, José Lucio da Silva, pelo haver pedido.
Commissões

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unieo do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1805, nos termos
do § 2. o do artigo 13.° da carta de lei de 13 de abril de
1875, o capitão de infanteria lente da escola polytechnica,
Lniz Porfirio da Mota Pegado, por ter completado dez
annos de serviço effeetivo no referido posto.
Por decrete de 30 do mesmo mez:
Castello

de Angra

Governador, o coronel do regimento de infanteria n. o 7,.
José da Rosa.
1'01'

decretos de 3 do corrente mel:
Batalhão

de caçadores

n.· 3

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo {i unieo do
artigo 1. o da carta de lei de 18 de maio ele 18Gõ, nos termos do § 2.° do artigo 13.° da carta de lei ele 13 ele abril
de 1875, o capitão, Pedro Bruno ele Almeida, por ter completado dez anuos de serviço effeetivo no referido posto.
Regimento

da infantaria

n.> 17

Alferes, o alferes do regimento de infantoria elo ultramar, Eduardo Ignaeio da. Camara, nos termos elo § 2.° do
artigo 5.° da carta ele lei de 3 de fevereiro de 1876.
3.° - Por determinação de Sua Uagestadc JII-Hci:
Regimento

de cavallarta n.s 2, lanceiros

da Rainlw.

Alferes gradundo, o alferes graduado do regimento de
euvallal'ia n.? i\ Annibal Theotloro (lo Ooes ~Iotll'J:o.

4
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Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha
Alferes graduado, o alferes graduado
çadores n. ° 6, Ruy Alfredo dos Santos.

do batalhão

de ca-

Regimento de infanteria n.s 3
Tenente quartel mestre, o t~nente quartel mestre
talhão de caçadores n. o 3, José Augusto dos Reis.

do ba-

Regimento de infanteria n.s 14
Alferes, o alferes do batalhão de caçadores
nio Gomes de Almeida Branquinho.

4.

o-

n.? 7, Anto-

Secrr.laria d'estado dos negotios da guerra - Direcção geral- P Reparliçãe
~ED.A.LH.A.

~:rL:rT.A.R

RELAÇÃO N.· 701
Medalha

de pra1:u

Batalhão de caçadores n.· 3
Primeiro sargento n. ° 1 da 8. a companhia, João Baptista Barreira - comportamento
exemplar;
em substituição
da medalha de cobre da mesma classe que lhc foi concedida pela ordem do exercito n.? 5 de 1875.
Batalhão n,v 6 de caçadores de El-Rei
Tenente,
exemplar.

Manuel

Alves

da Silveira -

comportamento

Batalhão de caçadores n.· 7
Primeiro sargento n.? 8 da 8.a companhia, José Maria
Ferreira - comportamento
exemplar;
em substituição da
medalha de cobre da mesma classe que lhe foi concedida
pela ordem do exercito n." 43 ele 1872.
Regimento de infanteria n.s 3
Musico de 1.a classe n.? 29 da 2.a companhia,
rcira Biscaia - comportamento
exemplar.

Jos6 Pe-

•
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Medalha de cobre
Batalhão n.· õ de caçadores de El-Rei

Soldados, n. o 14, Joaquim dos Santos Carvalho, e n.? 20,
José Ribeiro, ambos da 6.a companhia-comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.· 6

Segundo sargento n. o 7 da 7. a companhia, Antonio Bernardo Gomes-comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.· 10

Soldado n. o 33 da 4. a companhia, Manuel da Silva Ramos-comportamento
exemplar.
Regimento de infante ria n.s H>

Soldado n.? 38 da 8.a companhia, Manuel Vicentecomportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 17

Furriel n. o 7 ela 7. a companhia, Antonio Maria Baptista- comportamento exemplar.

5.

o-

Secretaria d'estado dos nerrocios da guerra _ Direcção geral- 2. a Repartição

Sua Magestade EI-Rei manela declarar aspirante a official, por se achar comprehendido nas disposições das cartas de lei de 17 de novembro de 1841 e 5 de abril de 1845,
o soldado conductor n.? 36 da 2.&bateria e 1:199 de matricula do regimento de artilheria n. o 1, José Manuel J oaquim Ribeiro.

6. o-Licenças concedidas por motivo de molcstia aos officiacs abaixo
mencionadus :
Em sessão de 7 de dezembro elo anno próximo passado:
Regimento de artilheria n.· 2

Primeiro tenente, Joaquim Nunes da Mata, sessenta
dias para se tratar.
Alferes alumno, Roberto Ühartcrs Henriques de Azevedo,
sessenta dias para se tratar em ares patrios.
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Regimento de artilheri.a n.v 3

Primeiro tenente, Carlos Augusto Juznrtc
trinta dias para se tratar em ares patrios.

Caldeira,

Regimento de eavallaría n,> 4

Tenente, Antonio Rufino Rodrigues da Cunha, quarenta
dias para se tratar em ares pátrios.
Alferes graduado, Manuel Ignacio da Rocha 'I'eixeira,
trinta dias para se tratar em aros patrios.
Alferes graduado, José Alfredo Ferreira Margarido, trinta
dias para se tratar.
Alferes graduado, José Mendes Maldonado Pedroso, quarenta dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de cavaflarfa n.s 6

Veterinario de 2. a classe, José J oaquim Venancio Ferreira, sessenta dias para se tratar.
Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes, João Augusto Lelio do Rego Bayam, quarenta
dias para se tratar.
Batalhão ele caçadores n.· 9

Alferes, Abel Augusto Nogueira Soares, sessenta dias
para continuar o seu tratamento cm ares patrios.
Alferes graduado, Julio Maria de Quadros Côrte Real,
trinta dias para continuar o seu tratamento em ares patrios.
Regimento de infantaria. n.· 1

Cirurgião ajudante, José Augusto Vieira, trinta dias para
continuar o seu tratamento.
Regimento de ínfantería n." 3

Tenente coronel, Antonio Luiz da Cunha, quarenta dias
para se tratar.
Regimento de infanteria n.· 8

Tenente coronel, Manuel J osó da Fonseca, sessenta dias
para continuar o seu tratamento.
Regimento de infantaria n.· 10

Tenente, Augusto Arthur Jaymc eln. Silva, quarenta
dias para se tratar.
Alferes, Jeronymo Caraciolo Correia, quarenta dias para
se tratar.

•
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Reg-imentode infanteria n." 12

Alferes, J OfLO Victorino de Abranches Lemos e Menezes, sessenta dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de infanteria n.> 14

Alferes, Antonio José da Costa Cunha, quarenta dias
para se tratar cm ares patrios.
Regimento de infanteria n.s 15
Capellão provisorio, José Joaquim de Sousa Junior,
senta dias para se tratar.

ses-

Regimento da infantaria n." 16

Alferes graduado, Joaquim Francisco de Azevedo Madureira Chaves, trinta dias para se tratar.
Regimento de infanteria n.· 18

Alferes, Guilherme Augusto Pires Videira, sessenta dias
para continuar o seu tratamento.

'i. o -

Licenças rl1gistadas onncedidas aos ofllciacs abaixo menciona-

dos:
Estado maior de artilheria.

Capitão, Joaquim Carlos Paiva de Andrada, prorogação
por seis mczcs.
Regimento de artilheria n.· 2

Capitão, Abilio Augusto da Silva Rosado, trinta dias.
Regimento de cavallaria. n.· 1, lanceiros de Viotor Manuel
Picador de La. classe, Joào Baptista Ramalho Falcão,

ires dias.
Regimento de infanteria n,o 2
-Ioaqnim Maria Ferreira,

Alferes graduado,
dias,

sessenta

x, o -1'OI'am confirmadas as licenças registadas (IDeo director gcral da artilheria C o commandaute da ,t a divisão militar cenbedc1'3.111 aos olliciaes abaixo mencionados:
Regimento do artílhería n.s 3

Capiüo, Firrnino :JIal'ia Antunes do Vallc, quinze dias.

8
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Regimento de cavallaria n.·

õ

Capitão, Fernando José de Sousa, oito dias.
Commissões

Tenente de cavallaria, Eduardo Julio Gomcs Callado,
trinta dias.
Antonio Mcwia de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o director

geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
16 DE JANEIRO D:E 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

1. o - Decretos
Semlaria d'cslado dos negocios da guerra-

Direcção geral- 1.3 llepartição

Hei por bem collocar no quadro da arma de engenhoria,
o tenente do regimento de infanteria n.? G, Joaquim Basilio de Cerveira e Sousa de Albuquerque e Castro, que completou o curso de estudos do cngenheria militar. Outrosim
sou servido ordenar, em conformidade com a disposição do
§ 1.o do artigo 40. o do decreto com força de lei de 24 de
dezembro de 1863, que esta collocação seja considerada
sem prejuízo dos officiaes já habilitados com o curso de cngenheria militar e dos alunmos que com eUe concluíram o
referido curso no anno lectivo ele 1882, os quaes conservarão na escala de accesso a preceelencia que lhes está marcada na lista de apuramento ou qualificação final por ordem de merito, publicada na ordem do exercito n.? 19 de
28 de dezembro findo.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 10 de janeiro de 18 3. = REI. =Antonio Maria de Pontes Pereira de Mello,
Secrrlaria fl'e lado dos negocios da gnerra- Direcção gcral- f.a lIeparlição

Em conformidade com as disposições dos artigos 59,0 e
60.0 e § 9.0 do artigo 41.0 elo plano para a reforma da
contabilidade publica approvado pela carta ele lei ele 25
de junho de 1 81: hei por bem collocar no quadro da repartição de contabilidade do ministcrio da guerra os (111-
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pregados ao diante nomeados, nas categorias que lhes vão
designadas. Primeiros officiaes, os segundos officiaes com
graduação de capitão, da direcção da administração militar, Augusto Maximiano Correia Lage, Augusto Alves
Branco, Bonifacio Nunes Barbosa, e José Gerardo da Costa.
Segundos officiaes, os aspirantes com graduação de alferes,
da direcção da administração militar, Joaquim Urbano Arbués Moreira, Eduardo França, Augusto Ferreira Lima,
Guilherme de Almeida Lima, José da Conceição Niza, e
Jorge Augusto de Sousa Oom. Amanuenses, os empregados da extincta repartição de contabilidade, Adolfo Casqueiro de Sampaio, Leonardo Gomcs da Silva, e Jacinto
Augusto do Couto.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 10 de janeiro de 1883.=REI.=Antonio Maria de Fontes Pereira de ]JI[ello.

2.° - Por decretos de 10 do corrente mez:
Arma de artilheria

Segundos tenentes, os' alferes alumnos, do regimento de
artilhcria n.? 1, José Manuel Rodrigues, Julio Hypolito
Soares, João Pinheiro de Aragão, João Gomes do Espirito Santo, Alfredo José Durão, José Eduardo Vaz Pinto
da Veiga, Manuel Paes de Carvalho, Abel Hypolito, José
Manuel Roma de Lemos, Luiz Candido de Albuquerque
do Amaral Cardoso, Antonio Rodrigues Mendes Castanheira, Julio Gerardo de Almeida Castanho, Agostinho
José de Castro Faria, Antonio Bernardo Ferreira, Manuel
Eugenio de Carvalho da Silva Pinto, Augusto Ruella Ferreira 'I'avarcs, Pedro Francisco Massano de Amorim, Paulo
Judice, e Eduardo Cyrillo Lourenço, e do regimento de
artilheria n. o 2, Antonio Lopes Soares Branco, Antonio
Maria do Souto Cerventes, Manuel G oulart de Medeiros,
Antonio Correia Porto Carreiro Teixeira de Vasconcellos,
Francisco das Chagas Parreira, Ernesto Augusto da Cunha
Ferraz, José Maria de Almeida, e Arthur César Monteiro
Guimarães, por estarem comprehendidos na disposição do
artigo 45.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de oavallaria n.· 2, lanoeiros da Rainha

Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspi__
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rante a official do regimento de cavallaria n.? 4, Antonio
de Andrada Pinto, por estar comprehendido na disposição
do § 1.0 do artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24
de dezembro de 1863.
Alferes graduados, os primeiros sargentos graduados aspirantes a officiaes, do mesmo regimento, Carlos Alexandre Botelho de Vasconcellos, e D. Diogo Manuel de Noronha, e do regimento de cavallaria n." 4, João Gregorio
Duarte Ferreira, por estarem comprehendidos na disposição do § 2.0 do artigo 42.0 do decreto com força de lei de
24 de dezembro de 1863.
Regimento de cavallaria n.· 4
Alferes, o alferes alumno do regimento de artilheria
n,? 1, Alfredo Augusto Freire de Andrade, em conformidade com a disposição do artigo 45.0 do decreto com força
de lei de 24 de dezembro dc 1863, por estar habilitado
com o curso de engenheria militar.
Alfcres graduados, os primeiros sargentos graduados aspirant s a officiaes, do mesmo regimento, Francisco José
de Oliveira Sá Chaves Junior, e do regimento de artilheria n.? 3, Manuel Belchior Nunes, por estarem comprehendidos na disposição do § 2. o do artigo 42. o do decreto com
força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de cavallaria n.· 6
Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a official do regimento de cavallaria n.? 2, lanceiros
da Rainha, Isaac Julio de Carvalho, por estar comprchendido na disposição do § 2. o do artigo 42. o do decreto com
força de lei de 24: de dezembro de 1863.
Regimento do oavallaria n.> 7
Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a offícial do mesmo regimento, Carlos de Almeida
Pessanha, por estar comprehendido na disposição do § 2.0
do artigo '12.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de oavallaria n.· 8
Alferes, os alferes alumnos do regimento de artilheria
n." 1, Antonio Augusto Vaz da Silva, e José Maria de
Sousa Horta e Co ta, em conformidade com a disposição
do artigo 45.0 do decreto com força ele lei de 24 de dezembro de 1863, por estarem habilitados com o curso de engenheria militar,
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Alferes graduados, os primeiros sargentos graduados aspirantes a offíciaes, do mesmo regimento, Firmino dos Santos Moutinho, e do regimento de cavallaria n, o 4, Augusto
Alves Tavares, por estarem comprehendidos na disposição
do § 2.0 do artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24
de dezembro de 1863.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Alferes, os alferes alumnos do regimento de artilhería
n." 1, Augusto Ferreira, João Severo da Cunha, Francisco
Maria Esteves Pereira, Antonio Joaquim de Sequeira de
Almeida Beja, e Antonio da Conceição Parreira, cm conformidade com a disposição do artigo 45.0 do decreto com
força de lei de 24 de dezembro de 1863, por estarem habilitados com o curso de engenheria militar.
Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a offieial do mesmo batalhão, Aleixo da Costa, por
estar comprehendido na disposição do § 1.0 do artigo 42.0
do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Alferes graduados, os primeiros sargentos gral1uados aspirantes a officiaes do mesmo batalhão, Julio de Sousa
Pereira Girão, Antonio Eustachio de Azevedo e Silva, e
Luiz Antonio Augusto de Macedo Waddington, por estarem comprchendidos na disposição do § 2.0 do artigo 42.0
do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 18G3.
Batalhão

D.O

5 de caçadores de El-Rei

Alferes graduados, os primeiros sargentos graduados aspirantes a officiaes, do mesmo batalhão, Ernesto José Ribeiro, do batalhão de caçadores n.? 6, Antonio Maria Dias
ela Costa; e o primeiro sargento aspirante a official do regimento de infanteria n.? 18, Antonio Lopes Ramos da
Silva, por estarem comprchondidos
na disposição do § 2.0
do artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 18G3.
Batalhão de caçadores n.s 6

Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a o:fficialdo mesmo batalhão, Alfredo Arthur de Magalhães, por estar cornprehendido na disposição do § 2.0
do artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Batalhão de caçadores n.O 8

Alferes graduado, O primeiro sargento graduado aspiran to a offieial do batalhão n.? 2 de caçadores da Rainha,
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Miguel do Patrocinio Cesar Duque, por estar comprehendído na disposição do § 2. o do artigo 42.0 do decreto com
força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Batalhão de caçadores n.· 9
Alferes, o alferes aIumno do regimento
de artilheria
n.? 1, Pedro Gomes Teixeira,
em conformidade
com a
disposição do artigo 45.0 do decreto com força de lei de
24 de dezembro de 1863, por estar habilitado com o curso
de engenheria militar.
Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a official do mesmo batalhão, Antonio Bernardo Alvares de Brito e Cunha, por estar comprehendido
na disposição do § LOdo artigo 42. o do decreto com força de
lei de 24 de dezembro de 1863.
Alferes graduados, os primeiros sargentos graduados aspirantcs a ofâciaes do mesmo batalhão, Alberto Carlos de
Oarvalhaes Malheiro, Arthur de Miranda Lemos, Abilio
Augusto Correia
Pinho, Francisco
Gomes Carneiro,
e
Francisco de Paula Ribeiro Vieira de Castro, por estarem
comprehendidos
na disposição do § 2.0 do artigo 42.0 do
decreto com força de lei de 24 de dezembro de t863.
Batalhão de caçadores n.s 10
Alferes graduados,
os primeiros sargentos graduados aspirantes a officiaes, do batalhão de caçadores n.? 1, Francisco Gomes, e do batalhão n.? 5 de caçadores de El-Rei,
Theotonio Moniz Barreto
do Couto, Antonio Pamplona
Côrte Real, Luiz Augusto Silvano, e Theotonio Octavio
Ornellas Bruges, por lhes ser applicavel o disposto no § 2. o
do artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de infa.nteria n.· 1
Alferes, os alferes alumnos do regimento de artilheria
n.? 1, Pedro. everino de Carvalho, e Antonio Marques Paixão, cm conformidade com a disposição do artigo 45.0 do
decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863, por
estarem habilitados com o curso de engenheria militar.
Regimento de infanteria n.· 5
Alferes graduado,
o primeiro sargento graduado aspirante a official do batalhão n. o 2 de caçadores da Rainha,
Antonio Maria Correia de Almeida, por estar comprchendi do na disposição do § 2.0 do artigo 4:? o do decreto com
força de lei ele 24: de dezembro de 1863.
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Regimento de infanteria n.O 8
Alferes graduado,
o primeiro sargento graduado aspirante a official do mesmo regimento, Domingos Belleza da
Costa, por estar comprehendido
na disposição do § 2.° do
artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de infanteria n. o 12
Alferes graduado,
o primeiro sargento graduado aspirante a official do regimento
de infanteria n.? 14, Francisco Pessanha Vilhegas do Casal, por estar comprehen<lido na disposição do § 2.° do artigo 42.° do decreto com
força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento

de infanteria. n.v 13

Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante a official, do mesmo regimento, Manuel Maria Coelho, e
do batalhão de caçadores n.? 9, Antonio Chaves Celestino
Queiroga,
por estarem comprehendidos
na disposição do
§ 2. ° do artigo 42. o do decreto com força de lei de 24 de
dezembro de 1863.
Regimento de infanterin. n.s 14
Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante
a official do mesmo regimento, Ayres Cordeiro da Cunha
Pinto, por estar comprehendido
na disposição do § 2.° do
artigo 42.° do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de infanteria n.· 15
Alferes graduados, os primeiros sargento'! graduados aspirantes a officiaes, do mesmo regimento, Lazaro Moreira
Côrte Real, e do batalhão n.? f> de caçadores de El-Rei,
José Gomes Paulo, por estarem comprehendidos
na disposição do § 2.° do artigo 42.0 do decreto com força de lei
de 24 de dezembro do 1863.
Regimento de infanteria n.v 16
Alferes graduados, os primeiros sargentos graduados aspirantes a officiaes, do mesmo regimento, José Marceliano
da Silva Pereira, e Corino J ayme da Costa e Andrade, e
do batalhão ele caçadores n.? 1, Miguel Victorino
Pereira
Garcia, por estarem comprehendielos na disposição elo § 2. °
do artigo 42. o do decreto com força ele lei de 21 de dezembro ele 1863.
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Regimento de infanteria n. ° 17

Alferes graduado, o primeiro sargento graduado aspirante
a official do mesmo regimento, Luiz Augusto Baptista, por
estar comprehendido na disposição do § 2.0 do artigo 42.0
do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de infanteria n.s 18

Alferes graduado, o primeiro sargento aspirante a official do mesmo regimento, Abilio Heliodoro Perdigão Pimcntel, por estar comprehendido na disposição do § 2.0 do
artigo 42.0 do decreto com força de lei de 24 de dezembro
de 1863.
Direcção da administração militar

Primeiro official com graduação de tenente coronel, o
primeiro official com graduação de major, José Antonio
Gomes.
Primeiro official com graduação de major, o segundo officíal com graduação de capitão, Manuel Antonio do Couto.
Scgundo official com graduação do capitão, o aspirante
com graduação de alferes, João Maria Lopes de Macedo.
Por decretos da mesma data:
Reformados, na conformidade da lei, os coroncis, de infanteria, Theotonio Maria Coelho Borges, de infanteria governador do forte de Nossa Senhora da Graça, João José
de Almeida; e o capitão do regimento de cavallaria n.? G,
José Antonio Ramos; pelo haverem requerido e terem sido
julgados incapazes do serviço activo pela junta militar de
saude, devendo o primeiro, para a classificação da reforma, ser considerado major de 7 de junho de 1860, tenente coronel de 29 de setembro de 1869 e coronel de 30 de
outubro de 1872, nos termos elo decreto do 22 de nevembro do anno proximo passado.
Por decretos de11 do mesmo mez :
Regimento de artilheria n.· 1

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.o da carta ele lei ele 18 de maio ele 1865, nos termos elo § 2.0 do artigo 13.0 da carta ele lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Julio Carlos de Abreu e Sousa, por
ter completado dez armes de serviço effectivo no referido
posto.
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Regimento de oavallaria n.· 1, lanoeiros de Viotor Ma.nuel

Capitão da 2.:1 companhia, o tenente, Antonio Lucio
Santa Clara.
Batalhão de oaçadores n.· 4

Alferes, o alferes graduado do batalhão n. ° 5 de caçadores de EI-Rei, Bernardino Dias de Sousa e Silva.
Batalhão n.· 5 de caçadores de El-Rei

Tenente, o alferes, José Maria Dyonisio de Almeida.
Batalhão de caçadores n.· 7

Cirurgião mór, o cirurgião ajudante do regimento de
infanteria n.? 16, Carlos Moniz Tavares.
Regimento de infanteria n.· 17

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do § 2.° do artigo 13.° da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Januario Antonio Lopes da Silva Valente, por ter completado dez annos de serviço effectivo
no referido posto.
Commissões

Tenentes de infanteria, os alferes, em commissão na arma
de artilhcria, Antonio Joaquim Correia Viegas, e ajudante
de campo do governador da praça de Elvas, Rodolpho Augusto de Passos e Sousa, continuando nas commissões em
que se acham.
1.. Companhia da administração militar

Capitão, o tenente, Domingos Jorge de Figueiredo.
Tenente, o alferes, Domingos José Pereira.
Alferes, o primeiro sargento, Bernardo Correia.
Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o cirurgião mór do
batalhão de caçadores n.? 7, João Lourenço de Almeida
Soares, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta militar de sande.
3. ° - Por determinação de Sua Magestade El-llei:
Regimento de cavallaria n.· 6

Capitão da 5.:1 companhia, o capitão do regimento de
cavallaria n.? 1, lanceiros ele Victor Manuel, Manuel Au·
gusto de Novacs Requeira.
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Batalhão n ." 5 de caçadores de El-Rei

Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n.? 3, José
Augusto de Matos Coelho.
Regimento de infanteria n.· 1

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante da brigada de
artilheria de montanha, Eugenio Coelho de Campos de
Azevedo Menezes.
Regimento de infanteria n.s 13

Alferes graduado, o alferes graduado de infanteria, Delfim Ernesto de Magalhães.
Regimento de infanteria n.s 16

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do regimento
de infanteria n.? 1, José Augusto Vieira.
4.

°-

Direcção da administração militar -

t. a Repartição

Postos 6 vencimentos com que ficaram os ol1iciaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes
haviam sido conferidas:
Major, com o soldo de 4515000 réis mensaes, o capitão
de infanteria, Francisco Alberto da Silveira, reformado
pela ordem do exercito n. ° 17 de 6 de dezembro do anno
proximo passado.
Major, com o soldo de 455000 réis mensaes, o capitão
do regimento de infanteria n.? 2, Julio Baptista, reformado pela ordem do exercito n.? 18 de 15 do mesmo mez.
Major, com o soldo de 451$000 réis mensaes, o capitão
do regimento de infanteria n.? 14, Fructuoso Ferreira da
Silva, reformado pela mesma ordem.
Major, com o soldo de 45;5000 réis mensaes, o capitão
do regimento de infanteria n.? 18, José Maria Leote Côrte
Real, reformado pela mesma ordem.
Major, com o soldo de 456000 réis mensaes, o capitão
quartel mestre do regimento de cavallaria n.? 2, lanceiros
da Rainha, Manuel Antonio Pinto, reformado pela mesma
ordem.
Major, com o soldo de 456000 réis mensaes, o capitão
da La companhia da ac1ministraçao militar, José Maria
Soares, reformado pela ordem do exercito n.? 19 de 18 do
mesmo mez.
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5.0-Liccnças
coacedldas
mencionados:

pOI'

motivo de molestia aos officiacs ahaixn

Em sessão de 21 de dezembro do anno proximo pas·
sado:
Regimento de artilheria n.· 1

Primeiro tenente, Ernesto
sessenta dias para se tratar.

Augusto Pereira

da Silva,

Regimento de oavallaria n.v 4

Alferes graduado, Eduardo Frederico Schwalbach Lucci, cincoenta <lias para se tratar.
Regimento de infanteria n.O1

Tenente, Roque Augusto de Seixas, quarenta dias para
se tratar em ares patrios.
Regimento de infanteria n.· 5

Alferes graduado, Eduardo Augusto de Almeida, quarenta dias para se tratar.
G.O-Foram confirmadas as licenças rcgistadas quc os commandantos da 2. a O 4. a divisões militares concederam aos officiacs abaixo
mencionados:
Il.egimento de oavallaria n.· 3

Alferes graduado, D. José Jorge de Mello, dez dias.
Cirurgião ajudante, Luiz Antonio Ribeiro Dias, oito dias.
Picador de 3. a classe, J osó Estevão Cordovil, tres dias,
Regimento de infanteria n.· 12

Tenente, Manuel Jacinto Nunes de Andrade, trinta dias.
Antonio Ma?'ia de Fontes Pereira de Mello.

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERnA
15 DE FEVEREIRO DE 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o ,seguinte:

1.°-Dccrcto
Secrelaria d'eslado dos ncgocios da guerra - Direcção geral- f.& Reparliçã()

Tendo sido nomeado conductor auxiliar das obras publicas da provincia de Cabo Verde, o alferes almoxarife
de artilheria, Franci sco José :Maria de Sousa Ramos: hei
por bem promovel-o ao posto de tenente, ficando pertencendo ao exercito de Portugal, sem prejuizo dos officiaes
mais antigos da sua classe e arma, nos termos elo decreto
com força de lei de 23 de dezembro de 18tSO. Outrosim
sou servido ordenar que esta minha soberana resolução
fique nulla e de nenhum effeito se o agraciado, por qualquer motivo, deixar de servir no ultramar o tempo marcado na lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado elos negocias ela fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 24 de janeiro de 1883,=REI.=Antonia Maria de I/antes Pereira de Mella.

2. ° - Por decretes de 17 de janeiro nltimo :
Arma de engenheria

Tenentes, os alferes, do batalhão n.? 2 de caçadores da
Rainha, Antonio Ismael da Gandra Curty, Antonio Ar·,
thur da Costa Mendes de Almeida, e do batalhão n. ° 5
de caçadores de EI-Rei, Victorino Teixeira Larangeira, e
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José Maria Cordeiro de Sousa, por estarem comprehendidos na disposição do § LOdo artigo 45.0 do decreto com
força de lei de 24 de dezembro de 1863.
Regimento de artilheria n.· 1

Primeiro tenente,
Tavares Perdigão.

o segundo tenente, Arthur de Sousa

Regimento de artilheria n,> 2

Primeiros tenentes, os segundos tenentes, do regimento
de artilheria n.? 1, Bento Adelino da Silveira Forte Gato,
João Pereira Mousinho de Albuquerque, Ernesto Diniz
Lopes de Sousa, Decio Augusto da Rocha ele Antas, e elo
regimento de artilheria n. o 3, Virgilio Soares ele Alber.garia.
Regimento de artilheria n.· 3

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da. carta de lei de 18 de maio de 18G5, nos termos elo artigo 13.0 da carta ele lei de 25 de abril de 1876,
o cirurgião mór, Antonio Edmundo de Moura, por ter
completado dez annos de serviço effcctivo no referido cxercicio.
Regimento de oavallaria n,s 3

Capitão da 3.a companhia, o tenente ajudante, Victorino
Norberto da Fonseca.
Batalhão de caçadores n.· 4

Major, o capitão ele infanteria em commissão, J ayn::eFrcderico Cordeiro.
Regimento de infanteria n."

(I

Tenente coronel, o maj 01' do batalhão de caçadores n. 06,
Domingos 'l'hcodoro Magno da Cunha.

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o capitão do regimento ele cavallaria n. o 8, Martinho José Teixeira Homem,
pelo haver requerido c ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta militar de sande.

Por decretes dc 21 do mesmo mcz:
Regimento de oavallaria n.· 6

Alferes graduac'o, o alferes graduado de cavallaria em
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inactividade
temporaria,
sem vencimento,
Chaves, pelo haver requerido.

21
João Rodrigues

ReS'imento de infanteria n.· 6
Alferes, o alferes gradm.do do regimento
n.? 5, José Caetano Ribeiro Vianna,
Regimento de infanteria n,> 12
Tenente, o alferes do regimento de infanteria
tonio Rodrigues.

de infanteria

n. ° 17, An-

Regimento de infanteria n.s 18
Capitão da 5.a companhia, o tenente do regimento
fanteria n.? 0, José Joaquim Brandão.

de in-

Quadro dos almoxarifes de artilheria
O sargento
ajudante da brigada
de montanha, José da Silva.

Alferes almoxarifc,
artilheria

de

Direcção da administração militar
Segundos officiacs com graduação de capitão, os aspirantes com g'racluação de alferes, Manuel Maria de :Magalhães,
Carlos Honorio de Faria, José Augusto Pereira Ramalho,
e Francisco Correia da Silva Menezes.
Commissões
Segundo official com gradunção de capitão, da direcção
eh adminietraçào militar, o aspirante com graduação de alferes, Alfredo Dantas Lopes de Macedo, contiuuando na
commissào em que se acha no ministério das obras publicas, commcrcio e industrin,
POI'

dw'clo da mesma data:

Reforma(lo, na conformidade
da lei, o capitão do batalhao de cnçarlorcs n.? 0, 301\.0 Joaquim Correia, pelo haver
requerido
c ter sido julgado
incapaz do serviço activo
pela junta militar de sande.

Por decretes de 3 J do mesmo mez:
Companhia. n.' 4 de artilheria de guarnição
Primeiro teu nte, o sc,ruu(lo tenente do reaimento
artilhcria n.? :2, Verissilllo o(le Gouveia, SarllleJ1t~.

de
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Batalhão de caçadores n. o 1

Capitão da La companhia, o tenente do regimento de
infanteria n.? r), Francisco Maria Tcdeschi.
Regimento de infanteria n.> 10

Tenente, o alferes do regimento de infantaria n.? 8, Augusto Cesar de Magalhães Sant' Anna.
Alferes, o sargento ajudante do regimento de infanteria
n. ° 4, João Baptista Arede.
Per decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o capitão do regimento de infanteria n.? 4, José Affonso da Palma, pelo
haver requerido e ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta militar de saude.
Por decreto de '1 do corrcn te mel:
Praça de S. Julião da Barra

Governador, o coronel de artilheria, commandante da escola pratica de artilheria, Emygdio José Xavier Machado.

3. o -

Por determinação de Sna )[agcstade EI-Rei :
Estado maior de artflherfa

Primeiros tenentes, os primeiros tenentes, do regimento
de artilheria n." 2, José Maria Greenficld de Mello, João
Segundo Adcodato Rola Lobo, Antonio Eugenio de Carvalho da Silva Pinto, c Antonio Carlos da Costa, e da companhia n.? 4 de artilheria de guarnição, João Pedro da
Silva Soares.
Regimento de artilheria n.· 1

Segundos tenentes, os segundos tenentes de artilhe ria,
José Manuel Rodrigues, Antonio Maria do Souto Cervantes,
c Antonio Correia Porto Carreiro Teixeira de Vaseoneellos.
Regimento de artilheria n.· 2

Major, o major do regimento de artilheria n.? 3, José
do Sacramento de Azevedo e Silva, por motivo disciplinar.
Segundos tenentes, os segundos tenentes de artilheria,
João Gomes do Espirito Santo, Alfredo José Durão, Ma-
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nuel Paes de Carvalho, Julio Gerardo de Almeida Castanho, e Paulo J udice.
Regimento de artilheria n.· 3

Major, o major do regimento de artilheria n. o 2, Manuel
Maria Barbosa Pitta.
Segundos tenentes, os segundos tenentes de artilberia,
Julio Hypolito Soares, Antonio Lopes Soares Branco, João
Pinheiro de Aragão, Francisco das Chagas Parreira, Antonio Rodrigues Mendes Castanheira, José Maria de Almeida, Agostinho José de Castro Faria, ~duardo Cyrillo Lourenço, Antonio Bernardo Ferreira, Manuel Eugenio de
Carvalho da Silva Pinto, Augusto Ruella Ferreira Tavares, Arthur Cesar Monteiro Guimarães, e Pedro] rancisco
Massano de Amorim.
Brigada de artilheria de montanha

Segundos tenentes, os segundos tenentes de artilheria,
José Eduardo Vaz Pinto da Veiga, Abel IIypolito, e Luiz
Candido de Albuquerque do Amaral Cardoso.
Companhia n.· 1 de artilheria de guarnição

Segundo tenente, o segundo tenente de artilheria, José
Mauuel Roma de Lemos.
Companhia n.· 2 de artilheria de guarnição

:-;egundo tenente, o segundo tenente de nrtilhcria, Manuel Goulart ele Medeiros,
Companhia n.· 4 de artilheria de guarnição

Segundo tenente, o segundo tenente de artilheria, Er
neste Augusto da Cunha Ferraz.
Regimento de oavallaria n.O1, lanceiros de Viotor Manuel

Tenente, o tenente elo regimento de cavallaria n. o 7,
Alberto Mimoso da Costa Ilharco.
Regimento de cavallaria. n.· 7

Tenente, o tenente do regimento de cavallnria n.? 1,
lancciros de Victor Manuel, José Lucio da 'ilva.
Regimento de cavallaria n.· 8

Capitão da :).:l companhia, o capitão do rcgimnto de
cavallarin n. o 3, Alexandre Augusto de Vasconcdlos e Sá.
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Arma de infanteria
Tenente coronel, o tenente coronel elo regimento ele infanteria n.? G, Deoclcciano Victor de Araujo ele Almeida
Rodado.
Capitão, o capitào do regimento de infantcria 11. o 1, Francisco José Guedes Qninliones.
Alferes, o alferes ela 2.a companhia da administração
militar, José Abreu Macedo Ortigfio.
Batalhão de oaçadores n. ° 3
Capitão ela 8. a companhia, O capitão elo bntalhão ele caçadores 11.0 1, Diogo Henrique ela Rocha Portugal, por motivo disciplinar.
Tenente quartel mestre, o tenente quartel mestre elo regimento de iufauteria n. o G, Francisco da Fonseca A breu.
Batalhão ele caçadores n,> 4
Capitão ela 7. a companhia, o capitfto elo regimento ele infantcria n.? G, Sebastião eh Gama Villa L01>08 Pinto.
Alferes gradnado, o alferes graduado
do regimento ele
infauteria n. o 1 G, J osó Marcelliano da Silva Pereira.
Batalhão de caçadores n ." 6
Major, o maj 01' do batalhão de caçadores n. o 4, João José.
Licio ele G ouvcia.
Batalhão de caçadores n.s 7
Alferes, o alferes do batalhão ele caçadores n. o 8, Alberto
Ilypolito Godinho Risques Pereira,
.
Batalhão de caçadores n.> \}
Capitão ela 7.:1 companhia, o capitão do regimento ele infanteria H.O 18, José Alvares Guedes Vaz.
Alferes, o alferes do hntalhâo ele caçadores D.O 7, JO(1.O
Augusto Lelio elo Rego Baya:».

Alferes
infanteria

Batalhão de oaçadores n.O 11
o nlforcs grac1nado do regimento
4, Luiz Alberto Drolhe.

gmdmdo,
11.0

de

Regimento de infantoria. n.s 1
Capitão da I .'' coinpnulria,
o capitão do l'egimellto de infauteria n.? 17, José Maria Gomos Pereira.

ORDEM DO EXERCITO N." 3
Regimento

de infanteria

n, c 5

Tenente, o tenente do regimento
de infanteria
n.? 10,
Luiz Maria dos Heis.
Alferes graduado,
o alferes graduado
do regimento ele
infanteria n. ° 3, Luiz Augusto de Sousa Sanches.
Regimento

de infanteria

n.·

e

Tenentes, os tenentes, elo regimento de infantoria n.? 10,
Joaquim Filippe de Araujo Sequeira,
e do regimento de
infauteria n.? 12, Frederico Augusto Madeira.
Alferes, o alferes do regimento de infantcria n." 3, Henrique José do Carmo Beja.
Regimento

de infanteria

Alferes, o alferes do batalhão
Paulo Guedes do Menezes.
Regimento

de infanteria

Alferes, o alferes elo regimento
ronymo Caracciolo Correia.
Regimento

n .v

n.? 10, Vasco

15

ele infanteria

de infanteria

Alferes, o alferes do regimento
toni.o Alberto Tavares do Couto.

n," 13

de caçadores

Governador,
o coronel de infantcria
tcllo de Angra, José ela Rosa.

° 10,

Je-

n.· 17

de infanteria

Forte de Nossa Senhora

n.

n. °

G, An-

da Graça
govcrllndol'

4. o _ Secretaria d'estade dos negorios d,l guerra - Djre,'~~o gml-

do cas

I. a IIrr,'rlição

Conhecon.lo-se pela corrcspondcncia
e informações prestadas pelo geneml director ger<\l ela nrtilheria que o capitào do regimento de artilhoria u.? 3, Pedro Coutinho da
Silveira Ramos, infringira os deveres 1.0, 3.°, b.", G.? e
21. ° elo artigo 1.0 elo rc:glllamonto disciplinar de 1õ do dezembro elo 1875' usando da faculdade quo me oU11f01'0o
. 3-1.° do mesmo
'
a~·tIgo
r 'gulamcnto:
determino que ao capitão do r gimcnto de artilhoria n. ° 3, Pedro Coutinho da
Silveira Ramos, seja. imposta a pona de innctividarle temporaria por um mez.
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Secretaria d'estado dos negocios da guerra, em 13 de
fevereiro de 1883. = Antonio Ma1'ia de Pontes Pereira de
Mello.

5.' -Semlaria

d'eslado dos negocio! daguma- Direcção geral-

Jlv1:EDA. L:a:: A.

ta R~parli~ão

Jlv1:
I L I TA. R

RELAÇÃO N.· 702
Medalha de prata
Guarda municipal de Lisboa

Primeiro sargento n. ° 1 da 4. a companhia de infantcria,
José Dclgado - comportamento exemplar; em substituição
da medalha de cobre da mesma classe que lhe foi concodida pela ordem do exercito n." 10 de Un8.
Guarda municipal do Porto

Soldado n.? 99 da L." companhia de infanteria, Antonio
G.:>me;,- comportamento exemplar.
Medalha de cobre
Guarda municipal de Lisboa.

Soldados, n.? 17 da 1.a companhia, José da Costa, n." 43
da 1.a, Luiz dos Reis, n. ° 31 da 2.·, Miguel Exposto, c
n.? 8 da 3.a, João Dias, todos de cavallariacomportamento exemplar.
Soldados, n.? 100 da 1.a companhia, Antonio Fernandes,
n.? 91 da 2.:1, Manuel Pereira, n.? 92 da 2.:1, Francisco
José, n.? 114 da 2.a, João José, n.? 16 da 5.a, Ignacio da
Camara, n.? 137 da 6.:1, João Exposto, e n.? 145 da 6.:\,
José Domingos, todos de infanteria - comportamento exemplar.
Guarda municipal do Porto

Soldado n. o 24 da companhia de cavallarin, Antonio Canellas - comportamento exemplar.
Soldados, n.O 100 da 2.a companhia, Martinho Antonio,
c 131 da 3. a, Manuel Ferreira, ambos de infantcria-c- comportamento exemplar.
I
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RELAÇÃO N.· 703
Medalha de prata
Regimento de artilhe ria n.· 3

Capitão, Zeferino Norberto Gonçalves Brandão _. comportamento exemplar.
Guarda municipal do Porto

Soldado n. ° 107 da 2. a companhia de infanteria, Manuel
Lixa - comportamento exemplar.
Medalha ele eobre
Regimento de cavallaria n.· 8

Furriel n. ° 3 da 3. a companhia, Manuel Arthur da Costa Monteiro - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n. o 11

Furriel n.? 22 da l.a companhia,
comportamento exemplar.

Antonio Pereira-

Regimento de infanteria n. o ts

Soldado n.? 53 da 1.a companhia, Antonio das Neves
Loureiro - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 6

Primeiro sargento n.? 20 da l,a companhia, Francisco
Lopes de Azevedo J unior - comportamento exemplar.
Regimento de infa.nteria n.· 17

Mestre de musica, Antonio Gonçalves da Cunha Taborda - comportamento xemplar,

l\J:ednlha de pra ta
Regimento de infanteria n.s 13

Primeiro sarg nto n." lr) da -:I:.a companhia, Joaquim
Maria Gomes EvangeliRta do Carvalhal - comportamento
exemplar;
m substituição da medalha ele cobre da mesma
classe que lhe foi concedi la, pr-la 01'<1 Jll do exercito n. o -:1:5
de Ul72.
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Medalha de cobre
Batalhão de caçadores n.s 1 ,
Segundo sargento n.? 19 da T," companhia, Antonio 1\1aria de Jesus Escudeiro - comportamento
exemplar.
Batalhão n. ° 2 de oaçadores da Rainha
Alferes graduado,
Luiz Antonio Augusto de Macedo
Waddington ; segundo sargento n. o 12 ela 2. a companhia,
Custodio José da Silva; e cabo n.? 5G da ô.:1, José Maria Ludovico J unior - comportamcuto
exemplar.
Batalhão dc caçadores
Segundos sargentos,
n. o 111 da
Luiz Fernandes,
n. o J da 2. a, Diogo
ccllos ; e cabo graduado 11.0 182 da
de - comportamento
exemplar.

n.· 12
La companhia,
João
Antonio ele VnsconLa, JO~lO de Andra-

Regimento de infantaria n.O2
Soldado n.?
da G.a companhia, JOrlO 'I'avnres Grello - comportamento
exemplar.

io

Regimento de infanteria n.v 13
Segundo sargento
n." 11 da 2.:1 companhia,
Alvaro
Adoliuo dos Santos Doutel-comportamento
exemplar.
!4." Compo.nhiada admíntstr ação militar
Cabo n. o 34G, Francisco Lopes - comportamento
plar.

G. o _

Secretaria d'cstade dos uegucios da guma - Direcção gml_L3

exem-

Repartição

Declara-se,
para os devidos cffeitos, qne o primeiro sargento, José Maria Ferreira,
condecorado
com a medalha
militar de comportamento
exemplar na ordem do exercito
n. o 1 d' este anuo, pertence
2. a. companhia
da adiuinistração militar.
á

7. o -SecrctJria
Declara-se
ta secretaria

d'est Ido dos n~gocio, da guerra - Dircc~ão grral-1!

nrl1nftição

que no dia 23 de janeiro se apres atou u'esd'cstado, o alferes sem prejuízo de antigui-
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dade, Antonio Maria Ferreira Mendes, o qual concluiu a
commissão que exercia no ultramar, pelo que fica na arma
a que pertence com o posto que tem.

8.0-Secrelaria

d'est,ldg dos lIegocio~ da guerra - Direcção geral- 3.a ReparliçãQ

Relação addicional
publicada na ordem do exercito n.s 18
de 15 de dezembro do anno próximo passado, dos alumnos
da escola polytechnica, pertencentes ao exercito, que foram premiados no anno lectivo de 1881-1882
á

2," Ond.cir-n

Segundo sargento aspirante a official <10 regimento de
artilheria
n.? ~, Henrique
Ccsar da Silva Barahona
e
Costa -louyor.

Em cumprimento
da di"posi~âo :;. a da ordem do exercito n. ° 1ô de :?ti de abril de 11)71, declara-se que o preço
por que saiu cada rüÇw de forragem fornecida pela padaria militar de Lisboa no trimestre "lindo em 31 de dezemLro ultimo, foi de :2:-;0,7-17 róis, sendo o grJ.o a 20G,034
róis e a palha a 7'1,71'3 róis.
Outrosim se declara qnC' o prc~o das raçõea de pão fornecidas no mesmo trimestre foi de 41,1 róis.

10.0-Dee1ar;\-se
que 110 dia ~1 do correutc se apresentou para o serviço o alferes do rcgimento de cavallaria
n.? 1), Francisco Alberto da 'jl\'u, Peleijào, desistindo elo
resto da licença r('giatacla que lhe foi concedida pela 01'dom do exercito n. ° 17 do auno pro. timo passado.
11. ° -l.iccnças
cnnrcdldas 11°1' molho de mnlestia aos oíllciacs e
cmpl't'Utlllo abaho menriuuades:
Em sessão de 4 de janeiro

Capino,
se tratar

ultimo:

Regimento de cavallaria n.s 1'5
José. Inria de S~l Camcllu, sessenta dias para
e011 vcuicntcmcnte
em 'llltHlal1~a de ares.
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Regimento de cavallaría n.· 6

Alferes, Joaquim Augusto Mousinho de Albuquerque,
eineoenta dias para continuar o seu tratamento.
Regimento de oavallaria n.s 7

Capitão, Leonel Joaquim Machado de Moraes Carmona,
'Sessenta dias para se tratar e convalescer em ares patrios,
Regimento de infanteria n.· 3

Capitão, Joaquim José da Silva Monteiro, quarenta dias
para continuar a tratar- se.
Regimento de infanteria n.· 9

Alferes, Luciano Augusto da Costa, trinta dias para se
tratar.
Regimento de in!anteria n.· 17

Tenente coronel, Manuel José Gomes, sessenta dias
para se tratar convenientemente cm mudança de ares, devendo fazer uso das aguas férreas cm Villa Viçosa.
Direcção da administração militar

Primeiro official com graduação de tenente coronel,
Quintino Anacleto Gramaxo, sessenta dias para continuar
a tratar-se.
Em sessão de 18 do mesmo mez :
Regimento de artilheria n.· 1

Segundo tenente, Decio Augusto da Rocha Dautas, sessenta dias para se tratar.
Alferes alumno, Paulo Judice, sessenta dias para se trata- cm ares patrios.
Regimento de cavallaria n.· ti

Veterinario de 3.'"' classe, Arthnr Frederico
se senta dias para continuar o seu tratamento.

Silveira,

Batalhão de oaçador ea n.· 6

Alferes, José Mendes, sessenta dias para se tratu: ..
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Batalhão de caçadores n.· 9
Alferes graduado, Alberto Carlos de Carvalhacs Malheiro, sessenta dias para se tratar cm ares patrios.
Em sessão de 24 do mesmo mez :
Regimento de cavallaria n.· 6
Alferes, José Augusto Coelho Leite Pereira de Castro,
trinta dias para continuar o seu tratamento.
Em sessão de 1 do corrente mez:
Regimento de artilheria n.· 2
Alferes alumno, Roberto Charters Henriques de Azevedo, trinta dias para se tratar,
Regimento de cavallaria n.· 4
Alferes graduado, Ayres Eugenio Luna Je Carvalho,
trinta dias para se tratar.
Regimento de cavallaria n.· 5
Capitão, Manuel dos Santos Salgueiro, sessenta dias para
se tratar convenientemente em ares patrios.
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha
Tenente, Augusto Hedwiges de Moraes Pereira Sarmento, cincoenta dias para continuar o seu tratamento.
Batalhão de caçadores n.· 6
Tenente, Candido Passos de Oliveira Valença, quarenta
dias para se tratar.
de caça.dores n.· 9
Alferes graduado, José Cardoso Valente, sessenta dias
para continuar a tratar-se e convalescer em ares patrios.
Batalhão

Regimento de infanteria n.· 7
Tenente, José Julio Martins Correia, quarenta dias para
se tratar.
Cirurgião mór graduado, Eduardo José Pessoa, quarenta
dias para se tratar.
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Regimento de infanteria n.O13

Alferes, Belisario Vieira da Silva Pereira, sessenta dias
para continuar a tratar-se e convalescer em ares pátrios.
Regimento de infanteria n.· 14

Tenente coronel, Antonio Ribeiro Nogueira Ferrão, sessenta dias para continuar o seu tratamento.

12. o-licenças
dos:

r~!Jistadas concedidas aos oíllciaes abahe mencionaEstado maior de engenheria

Tenente, Joaquim Basilio Cerveira e Sousa de Albuquerqne e Castro, dois mezcs.
Regimento de artilheria n.O1

Alferes alumno, J oto 'I'heophilo da CObta G OCS, noventa
-dias.
Regimento de cavallar ía n.s 1, lanceiros de Viotor nranuel

Capitão, Guilherme Augusto Tenreiro Ilharco, seis dias.
Regimento de oavallaria n.O1<, lanoeiros da Rainha

Alferes graduado, Estanislau Alcobia e Silva, quinze dias.
Regimento ce car allarfa n.O4

Alferes graduado, José Alfredo Ferreira Margarido, trinia dias.
Regimento ce cavaüai ía n.· 7

Capitão, José Correia, trinta dias.
Regimento de cavallaria n.· 8

Tenente, Antonio Tavares de Macedo, trinta dias.
Batalhão de oaçadores n.O6

Alferes, Albino Estevão Victoria Pereira, sessenta dias.
Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente, José Thomás
venta dias.

Pires Correia de Azevedo,

no-
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Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes graduado, Francisco Gomes Carneiro, quinze
dias.
Alferes graduado, Abilio Augusto Correia Pinho, trinta'
dias.
Regimento de infanteria n.· 7

Alferes, Joaquim Teixeira de Meneses, trinta dias.
Regímento de infanteria n.s 12

Tenente, Manuel Jacinto Nunes de Andrade, proroga~ão por trinta dias.
Alferes, Joaquim Castello Branco Prisco, pro rogação
por trinta dias.
Alferes graduado, Francisco Pessanha Vilhegas do Casal, sessenta dias.
Regimento de infanteria n.> 14

Alferes graduado, Ayres Cordeiro da Cunha Pinto, trinta
dias.
Regimento de infanteria n.s Hí

Alferes, José Manuel Carneiro de Brito, noventa dias,

13.

oForam confirmadas as licenças regi tadas que o director gerai da artilheria c os cummandmtes da 2.a e 3.a divisões militares eoncederam aos offidacs abaixo mencionados:

Regimento da artilheria n.· 3

Major, Leonel de Lima Paes de Sande c Castro, trinta
dias.
Esoola pratioa do polygono da Vendas Novas

Alferes ajudante de praça, Gonçalo Francisco Durão,
quinze dia s.
Batalhão do caçadoras n.· 9

Alferes, Abel Augusto Nogueira Soares, sessenta dias,
Regimento do infantaria n.> 12

Alferes, Joaquim Castcl-Branco Prisco, trinta dias.
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Regimento de infanteria n.s 14

Alferes graduado,
dias.

Filippe da Costa e Cunha,

treze

Regimento de infanteria n.· 18

Alferes graduado, Arthur Armenio Pinto da Cruz, seis
dias.
Antonio Ma?'ia de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o director geral,

.. r

,

.~

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
5 DE MARÇO DE 1883

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1, °- Decretos
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção

geral- La Repartição

Sendo-me presente a consulta do supremo tribunal administrativo sobre o recurso n. ° 5:591, em que é recorrente Guilherme Quintino Lopes de Macedo, e recorridos o ministro e secretario d' estado dos nego cios da guerra, e Barnabé Antonio Ferreira;
Mostra-se que pelo ministerio da guerra foram enviados
os autos para se proseguir nos termos regulares do recurso
interposto pelo recorrente, em conformidade do decreto de
10 de dezembro de 1868, artigo 75,° § 3,°, pedindo reparação da preterição, que diz ser injusta e offensiva dos seus
direitos, causada pelo decreto de 4 de agosto de 1880, que
elevou ao posto de coronel de artilheria, Barnabé Antonio
Ferreira, que era tenente coronel mais moderno que o reCorrente' ,
.
,
Mostra-se allegar este que reclamára em 11 de agosto
do dito anuo de 1880 a justa reparação da grave offensa
de lei e do seu direito proveniente da mencionada promoção, e que essa reclamação só teve despacho em 29 de
agosto de 1881, declarando o ministro, conforme o parecer
dos fiscaes superiores da corôa e fazenda, que não podia
ser aquella reclamação attendida pelo governo, porém que
ficava salvo ao recorrente o recurso para o supremo tribunal administrativo, nos termos do citado decreto de 10 de
dezembro de 1868'
Mostra..se qu~ no uso d'csse direito, e referindo-se aos
mesmos fu~mentos
com que instruiu a sua reclamàção,
o recorrente pede- ao -tribUnal que profira accordão declarando a illegalidade da promoção do coronel Barnabé, e o

,
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incontestavel direito do recorrente á justa reparação que
lhe é devida;
Mostra-se que sendo citado o recorrido Barnabé Antonio
Ferreira, para responder ao recurso, nada aUegou e seguiu o processo á revelia;
Mostra-se que sendo convidado o ministro da guerra para
dizer o que houvesse por bem sobre os fundamentos do recurso, respondeu que não julgava muito correcto, nem conforme ás disposições legaes o acto pelo qual depois de se
ter dado por prompto o recorrente para o serviço activo
em 30 de julho do anuo de 1880, em vez de esperar-se o
resultado da inspecção da junta militar de saudc, foi em
4 de agosto do mesmo anno promovido a coronel o recorrido Barnabé, que era tenente coronel mais moderno do
que o recorrente na mesma arma, e eonclue o ministro,
que lhe parece justa a reclamação do recorrente para o
offeito de aproveitar-lhe a disposição do § 3.° do artigo 75.0
do citado decreto de 10 de dezembro de 1868;
Mostra-se do arrazoado do advogado a fi. 31, insistir-se
nos argumentos deduzidos e nos documentos juntos á petição do recurso, pondo-se em relevo,. que o recorrente se
declarou prompto para o serviço em 30 de julho, e :ficando
á espera da ordem para apresentar-se á junta de saude,
foi surprehendido, quando soube que em 4 de agosto, reformado o coronel Valente do Couto, foi preenchida a vacatura com o recorrido tencntc coronel mais moderno que
o recorrente, e conclue o advogado que o recorrente foi
preterido no seu direito á promoção por ser o mais antigo,
com grave violação da lei, e de seus legitimos interesses,
e pede provimento no recurso; o que tudo visto, a promoção fiscal e o mais dos autos;
Considerando quc em 30 de julho de 1880 o recorrente,
tenente coronel de artilhoria, o mais antigo da arma, se
apresentou, dando parte de prompto para. o serviço activo
ao ministerio da guerra;
Considerando que em 4 de agosto do mesmo anuo foi
promovido a coronel o recorrido Barnabé Antonio Ferreira,
que era tenente coronel mais moderno quc o recorrente,
preenchendo-se a vacatura do posto de coronel pela reforma concedida ao coronel, Antonio Valente do Couto, na mesma data;
Considerando que o recorrente no dia immediato ao da
sua preterição reclamou contra esta cm termos cm que o
ministro entendeu não podia attend r, mas deixando salvo
o direito de recurso para o supremo tribunal administra-
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tivo, conforme o artigo 75.0 do decreto de 10 de dezembro
de 1868;
Considerando que o ministro, convidado para dizer o que
houvesse por bem sobre o recurso, respondeu que não julgava muito correcto nem muito conforme com n justiça e
Com as disposições legaes o acto pelo qual, havendo-se declarado prompto o recorrente para o serviço activo em 30
de julho, devia ordenar-se que se fizesse a inspecção da
junta de sande ao mesmo recorrente, e demorar-se o provimento de qualquer vacatura que no entretanto oceorresse, e por isso parece ao ministro que é justa a reclamação :
Hei por bem, conformando-me com a consulta, para que
foi ouvido o ministério publico, dar provimento no recurso,
para o effeito de declarar que o decreto de 4 de agosto
de 1880, publicado na ordem do exercito n. o 15 do mesmo
anno, e pelo qual foi promovido o recorrido ao posto de
coronel de artilheria, sendo mais moderno que o recorrente, offendeu os direitos d'este e as leis que regulam as promoções.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'cstado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido c faça
executar. Paço, cm 14 de janeiro de 1883. = REI. =Antonio Maria de Pontes Pereira de Mello,

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- I. a Repartição

Tendo por decreto de 29 de dezembro do anno proximo
passado, expedido pelo ministerio dos negocios da marinha
e ultramar, sido nom ado governador da província de Macau e Timor, o capitão do regimento ele cavallaria n.? 6,
'I'hornãs de ousa Rosa: hei por bem promovel-o ao posto
de major, ficando pertencendo ao exercito de Portugal sem
prejuizo dos officiaes mais antigos da sua classe e arma,
nos t rmos do decreto com força de Iei de 10 de sctembro de 1846, c ficando obrigado a dar em devido tempo
as provas de capacidade que forem exigidas para o posto
de major. Outrosim sou servido ordenar que esta minha soberana resolução fique nulla e de nenhum effeito se o agmciado, por qualquer motivo, deixar de seguir viagem para
o seu destino ou de servir no ultramar o tempo 'marcado
na lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro c secretario d'estado dos negocio da fazenda, encarregado intc-
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rinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 1 de março de 1883.=REI.=Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- t,a Repartiçãe

Tendo por decreto de 21 de fevereiro ultimo sido nomeado ajudante de ordens do governador da província de
Macau e Timor, o alferes graduado do regimento de cavallaria n.? 2, lanceiros da Rainha, Ignacio Cabral da
Costa Pessoa: hei por bem promovel-o á effectividade do
dito posto, ficando pertencendo ao exercito de Portugal
sem prejuizo dos o:fficiaesmais antigos da respectiva classe
e arma, nos termos do decreto com força de lei de iOde
setembro de 1846. Outro sim sou servido ordenar que esta
minha soberana resolução fique nulla e de nenhum effeito
se o agraciado, por qualquer motivo, deixar de seguir viagem para o seu destino ou de servir no ultramar o tempo
marcado na lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos nego cios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 1 de março de 1883. = REI. = Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção

geral-La

Repartição

Hei por bem nomear cirurgiões ajudantea do exercito,
os medicos cirurgiões, pela escola medico-eirurgica do Porto, Maximiano Augusto de Oliveira Lemos Junior, Augusto
José Domingues de Araujo, e Rafael de Sousa Tavares, e
pela escola medico-cirurgica de Lisboa, José Alexandrino
Craveiro Feio.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negocios da fazenda,' encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 1 de março de 1883.=REI.=Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.

2. o - Por decretos de H de fevereiro ultimo:
Estado maior de artilheria

Coronel, o tenente coronel, chefe da 3. a repartição da
direcção geral da referida arma, Guilherme Quintino Lo-
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pes de Macedo, contando a antiguidade do posto de coronel de 4 de agosto de 1880, em conformidade com a disposição do decreto d'esta data.
Commissões

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § nnico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do § 2.° do artigo 13.° da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão de cavallaria em commissão no ministerio das obras publicas, commercio e industria, João Manuel Esteves, por ter completado dez annos de serviço effectivo no referido posto.
Inaotividade temporaria

O veterinario de 2.a classe do regimento de cavallaria
n.? 6, José Joaquim Venancio Ferreira, sem vencimento,
pelo haver requerido.
Por decretos de 21 do mesmo mez:
Estado maior de artilheria.

Tenente coronel, o major, lente da escola do exercito, .
Augusto Frederico Pinto de Rebello Pedrosa.
Major, o capitão, Elizeu Xavier de Sousa Serpa.
Capitão, o primeiro tenente ajudante do regimento de
artilheria n. ° 1, J ayme Leitão de Castro.
Regimento de artilheria n.· 2

Capitão da T," companhia, o capitão de artilheria
disponibilidade, Joaquim Garcia.

em

Commissões

Cap~tiio de artilharia, o primeiro tenente em commissão
no ministerio das obras publicas, commercio e industria,
Alberto Affon o da ilva Monteiro.
Por decreto de 1 do rerrente mez :
2.· Divisâo militar

. Cirurgião de brigada, o cirurgião mór do regimento de
mfanteria n.? 6, Joaquim de Almeida Simão.
4.· Divisâo militar

Chefe do estado maior, o tenente coronel do corpo de
estado maior, Joaquim Jo é Porfirio Correia.

,
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Regimento de oavallaria n.> 2, lanoeiros da Rainha

Tenente, o alferes, João Rodrigues Ramada Curto.
Regimento de oavallaria n.· 15

Alferes, o alferes graduado, Manuel Godinho Caeiro.
Regimento de oavallaria n.· 8

Capitão da 4.a companhia, o tenente, José Maria de Gouveia Leite.
Regimento de infanteria n.· 12

. Cirurgião mór, o cirurgião ajudante, Francisco Maria
'de Barros e Vasconcellos da Cruz Sobral.
Commissões

. Capitão de cavallaria, o tenente ajudante de campo do
general presidente da commissão de remonta, Bernardino
Antonio .dos Ramos Barroso.
Inactividade temporaria

O cirurgião de brigada da 2.a divisão militar, Antonio
Fausto Namorado, por ter sido julgadu incapaz do serviço, temporariamente, pela junta militar de saude.
3. o -

Por, determinação de Sua Magestade E-Rei:
Regimento de a.rtilheria n.· 1

Segundos tenentes, os segundos tenentes, do regimento
de artilheria n.? 2, Josué de Oliveira Duque, e doregimento ,de artilhéria n. o 3, :Miguel Evaristo Nazareth Duarte.
1 :

Regimento de artilheria n.s 2

Capitão da 4. a companhia, o capitão da brigada dc artilheria de montanha, Zeferino Norberto Gonçalves Brandão,
,

Regimento de artilheria n.s 3

'Capitão á~ 8. a bateria, o capitão do regimento de artilheria n.? 2, Antonio Joaquim Vieira Pimentel.
Brigada de artilheria de montanha.

Capitão da.T." bateria, o capitão do regimento de artilheria n.? 2, Abílio Augusto da Silva Rosado.
. Cirurgião ajudante; o cirurgião ajudante do exercito, Augusto José Domingues de Araujo.
Regimento de oavalla.ria n.s 2, lanoeiros da Rainha

, Alferes, o alferes do regimento de cavallaria n, o. 7, Augusto A~fredo Jacomo de Castro.
.
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Regimento de cavallaria n.· 3

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do exercito,
Maximiano Augusto de Oliveira Lemos Junior.
Regimento de cavallaria n.· 4

Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
cavallaria n." 3, Balthazar de Bivar Moreira de Brito.
Regimento de cavallaria n.s 6

Capitão da 6.a companhia, o capitão do regimento de
cavallaria n. o 8, João José de Mello.
Regimento de cavallaria n.· 8

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do exercito,
Rafael de Sousa Tavares.
Arma de infanteria

Tenente, o tenente do regimento de infanteria n.? 1,
Roque Augusto de Seixas.
Batalhão de caçadores n.· 1

Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n. o 4, Bernardino Dias de Sousa e Silva.
Batalhão de caçadores n.· 4

Tenente, o tenente do batalhão de caçadores n.? 8, José
Thomás Pires Correia de Azevedo.
Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n, ° 1, Antonio Marcos Mendes Correia.
Batalhão de caçadores n.· 11

Cirurgião mór, o cirurgião mór do batalhão de caçadores n.? 12, Francisco de Paula Drolhe.
Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do exercito,
José Alexandrino Craveiro Feio.
Batalhão de caçadores n.· 12

Cirurgião mór, o cirurgião mór do regimento de infanteria n.? 12, Cesar Augusto Mourão Pita.
Regimento de infantaria n.· 1

Tenente, o tenente do batalhão de caçadores n. o 4, 01legario Borges de Medeiros.
Regimento de infanteria n.· 2

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 6, Manuel de Pina Freire da Fonseca Fcrraz Correia.
'
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N.o 4

Regimento de infanteria n.O3

Tenente, o tenente do regimento de infanteria n.? 10,
Augusto Cesar de Magalhães Sant'Anna.
Regimento de infanteria n.· 6

Capitão da 2.a companhia, o capitão do batalhão de caçadores n. o 3, Pedro Bruno de Almeida.
Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 2, Arthur Ernesto Coelho da Silva.
.
Cirurgião mór, o cirurgião mór do batalhão de caçadores n.? 11, Francisco Augusto da Graça Correia Fino.
Regimento de infanteria n. ° 8
Capitão da 4. a companhia, o capitão do regimento de infanteria n." 10, Augusto Luiz da Silva.
Alferes, o alferes do regimento de infanteria n. o 9, Antonio Augusto Pedreira de Matos.
Regimento de infanteria n.· 9

Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
infanteria n. o 7, Godofredo do Carmo das Neves Barreira.
Regimento de infanteria n.· 10

Capitão da 6.a campanhia, o capitão do regimento de
infanteria n.? 8, Francisco Rodrigues da Silva.
Regimento de infanteria n.v 11

Capitão da 7. a companhia, o capitão do regimento de infanteria n. o 12, Francisco Lourenço da Rocha.
Regimento de infanteria n.s 12

Alferes graduado, o alferes graduado do batalhão de caçadores n. o 11, Luiz Alberto Drolhc.
Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do regimento
do cavallaria n. o 3, Luiz Antonio Ribeiro Dias.

4.

o-

Secretaria d'estado dos negociosda guerra - Direcção geral- P Repartição

Não podendo, a maior parte das vezes, levar-se a effeito
o embarque das praças condemnadas a deportação militar,
por isso que muitos corpos do exercito demoram a correspondencia precisa para tal fim: determina Sua Magestade
EI-Rei que os commanduntes dos corpos remettam com a
possivel brevidade ao do deposito de deportados, os doeu-
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mentos precisos e devidamente encerrados das praças para
ali mandadas, a fim de poderem seguir viagem ao seu destino em occasião opportuna.
geral- 5.a Repartição

5. °_ Secretaria d'estado dos negocios da guerra -Direcçb

Manda Sua Magestade EI-Rei admittir no hospital de
invalidos militares de Runa, o cabo n. ° 138 da 7. a companhia de reformados, Joaquim Pedro Lacerda, por lhe
aproveitarem as disposições do decreto de 29 de dezembro de 1849.
6. O-Direcção

da admiDi~traçâo militar- L

a

Repartitão

Postos e vencimentos com que ficaram os officiaes abaixo mencionados, a quem foram classificadas as reformas que lhes hariam sido
conferidas
Major com o soldo de 456000 réis mensaes, o capitão
do regimento de cavallaria n.? 6, José Antonio Ramos,
reformado pela ordem do exercito n.? 2 de 16 de janeiro
ultimo.
Cirurgião de brigada, com a graduação de major e o
soldo de 45~OOOréis mensaes, o cirurgião mór do batalhão
de caçadores n.? 7, João Lourenço de Almeida Soares, reformado pela mesma ordem.
7. °- Declara-se:
1. ° Que o alferes graduado do batalhão de caçadores
n.? 9, João Correia dos, Santos, se apresentou para o serviço no dia 25 de fevereiro ultimo, desistindo do resto da
licença registada que lhe havia sido cencedida pela ordem
do exercito n.? 17 de 1882.
2.0 Que o major do regimento de artilheria n.? 3, Leonel de Lima Paes de Sande e Castro, se apresentou para
o serviço no dia 13 de fevereiro ultimo, desistindo do resto
da licença registada que lhe havia. sido concedida e que
fôra publicada na ordem do exercito n. ° 3 do corrente
anno.
3.0 Que no dia 20 de fevereiro ultimo so apresentou
para o serviço o alferes do regimento de infanteria n." 9,
Luciano Augusto da Costa, desistindo do resto da licença
da junta militar de saude que lho foi concedida em sessão de 4 de janeiro findo, publicada na ordem do exercito
n.? 3 d'cste anno,
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8. o _ Licenças registadas concedidas aos oüleíaes abaixo mencionados:
Regimento de artilheria n." 2

Alferes alumno, Roberto Charters Henriques de Azevedo,
seis mezes.
Regimento de oavallaria n.v 6
Alferes, José Augusto Coelho Leite Pereira de Castro,
sessenta dias.
Regimento de oavallaria n.· 8

Tenente, Antonio Tavares
trinta dias.

de Macedo, prorogação por

Regimento de infanteria n.· 17

Alferes graduado, José Maria Ganço de Almeida J'unior,
prorogação por noventa dias.
9. o _ Foram confirmadas as licenças registadas que os commandautes da i.a, 2.& e a.a divisões militares concederam aos officiaes
abaite mencionados:
Regimento de oavallaria n.· 8

Alferes graduado, Luiz Augusto de Lemos Vianna, quinze
dias.
Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes graduado, Arthur de Miranda Lemos, dez dias.
Alferes graduado, Francisco de Paula Ribeiro Vieira de
Castro, oito dias.
Regimento de infanteria n.> 1

Alferes, Jayme Ernesto Croner, doze dias.
Regimento de infanteria n.· 11

Alferes, Manuel Valentiniano Correia da Silva, quarenta
e cinco dias.
Antonio Ma1'ia de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
2'7 DE MARÇO DE 1883

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

Carta de lei

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Repartição central-2.a Secção
DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditoa,
que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte:
.
Artigo 1.0 E o govcrno auctorisado a applicar ao instructor de artilheria na escola do exercito as disposições
da lei de 10 de maio de 1878.
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrario.
Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a qucm o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem c façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado interino dos nego cios da guerra, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço ela Ajuda, aos 27
de fevereiro de 1883. =EL-REI,
com rubrica e gual'ela.=
Antonio Maria de Fontes Pereira de ~[l3llo.== (Logar do
sêllo grande das armas reacs.)
2. 0_ üecretes
Secretaria d'estade Aos negoeios da guerra- Direcção geral- La Reparti~ão
Rei por bem promover ao posto de capitão para o regimento de infanteria do ultramar, os tenentes, elo referido
regimento, Cyrillo Leopoldo da Costa e Andrade, e do regimento de infanteria n,° 1, João Pro copio Martins Madeira, nos termos dos artigos 5. o e 7. o da carta de lei de
3 de fevereiro de 1 76.
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presidente do conselho de ministros, ministro e secrctario d'estado dos negocies da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, e o ministro e secretario d'estado dos negoeios da marinha e ultramar, assim o tenham
entendido e façam executar. Paço, em 14 de março de
1883.=REI.=Antonio
Maria de Fontes Pereira de Mello=
José Vicente Barbosa du Bocage.
Secretaria d'estado dos negociosda guerra-Direcção geral- ta Repartição
Tendo por portaria de 30 de janeiro ultimo, expedida
pelo ministerio dos negocios da marinha e ultramar, sido
nomeado conductor auxiliar das obras publicas da provincia de Cabo Verde, o alferes graduado do regimento de
cavallaria n,o 4, Balthazar de Bivar Moreira de Brito: hei
por bem promovei-o á effectividado do dito posto, ficando
pertencendo ao exercito de Portugal sem prejuízo dos officiaes mais antigos da sua classe e arma, nos termos do decreto de 23 de dezembro de 1880. Outro sim sou servido
ordenar que esta minha soberana resolução fique nulla e
de nenhum effeito se o agraciado, por qualquer motivo,
deixar de seguir viagem para o seu destino ou de servir
no ultramar o tempo marcado na lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 14 de março de 1883. = HEI. =Antonio Masia de Fontes Pereira de Mello.
Secretaria d'eslado dos IIcgocio8da ~uerra-Direcçáo geral-a.'

Rerartição

Comprazendo-me usar da minha real clemencia, por oecasião da presente semana santa, para com aqucllcs róns que,
por circumstancias ponderosas, se mostram dignos de commisoração, c mais que tudo cm memoria das saeratissilllas
paixão c morte de Nosso Senhor Jesus Christo, solemnisadas pela Igreja n'cste dia de sexta feira maior: hei por
bem, depois de ter ouvido o conselho d'cstado, exercer o
poder moderador, segundo o artigo 74. o § 7. o da carta
constitucional da monarchia, para com os réus comprohondidos na relação junta, que faz parte integrante d'csto decrcto, e baixa assignada pelo presidente do conselho de
ministros, ministro e secretario d' estado dos negocies da
fazenda, encarregado interinamente dos da guerra.
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o

mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha
entendido c faça executar.
Paço, cm 23 de março de

1883.=REI. = Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
Relação a que se refere o decreto d'esta data

Josó Lucas, soldado servente n. ° 20 da 7. a bateria do
regimento de artilheria n.? 1, condemnado na pena de tres
annos de prisão militar pelo crime de subtracção - commutada a pena na de mais um anno da mesma prisão, alem
da que já tem soffrido.
José Bernardo, soldado aprendiz de ferrador n.? 11 da
4.a companhia do regimento de cavallaria n.? 3, condeninado na pena de dois annos de prisão militar pelo crime de inutilisação voluntária
de artigos militares - commutada a l)ena na de mais seis mczea da mesma prisão,
alem da que já tem soffrido.
Manuel Caetano, soldado n.? 51 da 4.:1 companhia do regimento de cavnllaria n. ° 5, condemnado na pent\ de tres
annos de deportação militar pelo crime de deserção c extravio de rutigos - conunutada a pena na do mais seis mezcs da mesma deportação, alem da quo já tem soffrido.
João Amaro da Silva Douvens, soldado n." 2 da 5.:1
companhia do batalhão n. ° 2 de caçadores da Rainha, condcmnado na pena de tres annos de deportação militar pelo
crime dç deserção - commutada a pena na de mais seis
mezcs da mesma deportação, alem da que já tem soffrido.
Manuel Henriques,
soldado n. ° 15 da 8.a companhia do
regimento de infunteriu 11.° 2, coudemnado na pena de trcs
annos de deportação militar pelo crime de deserção - commutada a pelU\ na de mais seis mezes da mesma deportaÇ1LO, alem da que já tem soffrido.
Joaquim Manuel, soldado u.? 18 da 7.a companhia do
regimento de infnnterin H.O 3, condomnado na pena de tres
annos
seis iuozcs de deportação militar pelo crime do
deserção - connuutada a l)('lU\ na de mais seis mezes da
mesma deportação, nlcm da que já tem soffrido .
•José Rodrigues, soldado n. o 3H da La companhia do regimcnto de infantcri« 1\.0 ,~, condcnuuulo na. pena. de trcs
anuos de deportação militar pelos crimes de deserção e extravio de artigo' militares - conunutada a pena na de mais
sci!:! mczos da mesma deportação, alem da que já tom soffriclo.

Felismino Augusto, aprendiz de tambor n. o 20 da 6.11
companhia do regimento de iufanteria. n.O 0, condomnado
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na pena de dezoito mezes de prisão militar pelos crimes
de extravio de artigos e de damno - commutada a pena
na de mais seis mezes da mesma prisão, alem da que já
tem soffrido.
Antonio das Dores, soldado n.? 76 da 7.a companhia do
regimento de infanteria n. o 17, eondemnado na pena de
tres annos de deportação militar pelo crime de deserçãoexpiada a culpa.
Joaquim do Nascimento Borges, segundo sargento n.? 81
da 2.a companhia da administração militar, condemnado na
pena de tres annos de prisão militar pelo crime ele falsidade - commutada a pena na de mais um anno da mesma
prisão, alem da quc já tem soffrido.
Lourenço Antunes de Almeida, cabo n.? G da 2.:1 companhia da administração militar, eondemnado na pena de
dois annos de prisão militar pelo crime de furto - commutada a pena na de mais seis mezcs ela mesma prisão,
alem da que já tem soffrido.
,
Paço, em 23 ele março de 1883. = Antonio Ma?'ia de
Fontes Pereira de Mello.

3. o - Por decretes (lo 7 do eorrent» mez :
Estado maior de artilheria

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do § 2.0 do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Antonio Vicente Ferreira Montalvão,
por ter completado dez annos de serviço effectivo no referido posto.
Regimento de infanteria n.s 1

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do artigo 1.0 da carta de lei de 18 ele maio ele 18G5, nos termos
do § 2.0 do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril de
1875, o capitão, Manuel Leite de Castro, por ter completado dez annos de serviço cffectivo no referido 'posto.
Por decrete de 8 do mesmo mez:
Commissões

Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, o capitiio de eavallaria, defensor oflicioso junto ao conselho de
guerra permanente ela .1. a divisão militar, Leopoldo Ocsar
de Noronha Gouveia.
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Por decretos de 14 do mesmo mez:
Regimento de artilheria n." 1

Ajudante, o primeiro tenente, Ernesto Augusto Pereira
da Silva.
Regimento de cavallaria n.s 3

Veterinario de 2.a classe, o veterinário
Joaquim Silvestre de Carvalho.

de 3.a classe,

Arma de in!anteria

Tenente, o alferes, Thiago Victorino Pinto Lobo.
Batalhão de caçadores n,s 1

Coronel, o tenente coronel do regimento de infanteria
n,? 1, João Justino
Teixeira.
Batalhão de caçadores n.· 10

Alferes, o alferes graduado do batalhão n.? 2 de caçadores da Rainha, .Josó Maria do Rego Lima.
Regimento de infanteria n.v 5

Tenente, o alferes do batalhão n. o 5 elo caçadores de
EI-Rei, Antonio Vaz Correia de Seabra Lacerda.
Regimento de infanteria n.· 12

Capitão da 5.a companhia, o tenente,
Nunes de Andrade.

Manuel Jacinto

Regimento de infanteria n.v 16

Tenente coronel, o major do regimento de infanteria
n.? 2, Silvério José Henriques Gamboa,
Regimento de infanteria n.> 18

Major, o capitão do regimento de infanteria n.? 10, Joaquim Pimenta de Gusmão Calheiros.
Commissões

Capitão de ínfanteria, o tene rte, Carlos da Silva Pessoa.
Disponibilidade

O alferes de infantcría cm inactividade temporária, sem
vencimento, Manuel Pinheiro Chagas, pelo haver requerido.
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Por decretos da mesma data:
Reformados, na conformidade da lei, o coronel do batalhão de caçadores n.? I, Luiz Lobo, e o major de infanteria em inactividade temperaria, Caetano Feliciano da
Rocha, pelo haverem requerido e. terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta militar de saudo.

4. ° -:- Por determinação de Sua Magestade EI-Rci:
Estado maior de artilheria

Capitão, o capitão do regimento de artilheria n. o 1, Cypriano Leite Pereira Jardim.
Regimento de artilheria n.O1

Capitão da 8.a bateria, o capitão do estado maior de artilhería, Jayme Leitão de Castro.
Regimento de cavallaría n.v 4

Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
cavallaria n.? 8, João Vieira Pessoa de Campos.
Arma de infanteria

Tenente coronel, o tenente coronel do regimento de infanteria n." 16, Joaquim Antonio de Carvalho e Vasconcellos.
Major, o major do regimento de infantería n." 8, Candido Hygino de Moraes .Sarmento.
Batalhão de caçadores n. o 1

Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n,° G, Manuel
Nunes.
Batalhão n.v 5 do caçadorea de EI-Rei

Alferes, o alferes elo batalhão de caçadores n." 1, Bernardino Dias de Sousa e Silva.
Batalhão de caçadores n.> 6

Alferes, o alferes do batalhão n.? 5 de ca~.adores de EIHei, João Baptista Pereira Heitor de Macedo.
Regimento de infanteria n, ° 1

Tenente coronel, o tenente coronel de infantoria Ventura José da Silva.
'
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Regimento de infanteria n.s 3

Tenente, o tenente do regimento de infanteria n.? 6,
Manuel Antonio Alves.
Regimento de infanteria n.· 6

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 10, Bernardino Rodrigues Pereira Junior.
Regimento de infanteria n." 8

Major, o major do regimento de infanteria n.? 14, Frederico Augusto de Sousa.
Alferes graduado, o alferes graduado do batalhão n. ° 5
de caçadores de El-Rei, Antonio Maria Dias da Costa.
Regimento de infanteria n.s 9

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n,° 17, Antonio Alberto Tavares do Couto.
Regimento de infanteria n.· 10

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n. ° 12, J oaquim Castello Branco Prisco,
Regimento de infanteria n.· 11

Major, o major do regimento de infanteria n.? 18, Francisco Augusto Jacome de Castro.
Tenente, o tenente da companhia de correcção do forte
da Graça, Annibal Augusto da Rocha Dantas.
Regimento de infanteria n." 1:3

Tenente, o tenente do regimento de infanteria n.? 11,
Antonio Maria de Barros e Vasconcellos da Cruz Sobral.
Regimento de infanteria n.> 14

Major, o major do regimento de infantería n.? 12, Leandro Maria 'I'evar de Andrade.
Regimento de infanteria n. 17
Q

Capitão da 2.a companhia, o capitão do batalhão de ca.çadores n.? 4, Sebastião da Gama Villa Lobos Pinto.
Alferes, o alferes do regimento de infanteria n. ° 6, José
Caetano Ribeiro Viauna.
Disponibilidade

O capitão de artilheria em inactividade temporária, Pe~l'o Coutinho da Silveira Ramos, por ter terminado o castigo que lhe foi imposto pela ordem do exercito n. o 3 do
corrente anno.
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5. o -Se~retaria

d'estad. dos negocio8 da guerra- Direcção geraJ-P Reparlição

~ED.A.LH.A.

~ILIT.A.R

RELAÇÃO N.· 705
Medalha de pra-ta
Regimento de artilheria n.· 2

Capitão, Francisco de Paula Gomes da Costa - comportamento exemplar; em substituição da medalha de cobre
da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do exer-.
cito n.? 10 de 1869.
Regimento de infanteria n.· 8

Sargento ajudante, Manuel Fernandes de Azevedocomportamento exemplar; cm substituição da medalha de
cobre da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem
do exercito n.? 15 de 1874.
Regimento de infanteria n.s 10

Cabo n.? 17 da 4.a companhia, Manuel de Araujocomportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 16

Primeiro sargento n.? 133 da 6.a companhia, Joaquim
Pereira Leitão - comportamento exemplar; em substituição da medalha de cobre da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 31 de 1875.
Medalha do oobro
Regimento de artilheria n.s 3

Soldado n, o 15 da 10. a bateria, Antonio dos Santoscomportamento exemplar.
Regimento de oavallaria n,> 3
I

Cabo n. ° 11 da La companhia, Arthur Licinio de Mello
Marques - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.· 3

Mestre de musica, J osé Ramos; e segundo sargento
n,o 10 da 2. a companhia, Eugenio Chrysostomo Pinto - comportamento exemplar.
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Regimento de infanteria n.· 4

Furriel n.? 49 da 7.a companhia, Mariano Augusto Alves Barrão - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 11

Cabo graduado n. ° 8 da 3. a companhia, Antonio Godinho - comportamento exemplar.
RELAÇÃO N.· 706
Medalha de prata
Batalhão de caçadores n.v 12

Mestre de musica, Miguel José Gomes Ribeiro-comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 14
Cabo graduado n.? 75 da L," companhia, Manuel de Al-

meida - comportamento exemplar.
Medalha de cobre
Batalhão de engenheria

Cabo n.? 66 da. 1.a companhia, Joaquim Lopes-comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.s 11

Soldado n.? 77 da 3.a companhia, Francisco da Silva
Rebello - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 9

Cabo n." 99 da 2.a companhia, Amaro Pinto-comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 10

Soldados, n.? 1 da 2.a companhia, Antonio Gomes
Arouca, e n. ° 9 da 5. a, Joaquim da Fonseca - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 18

Segundo sargento n.? 16 da 8.a companhia, Guilherme
Augusto Dias Rebello - comportamento exemplar.
2.' Companhia da administração militar

Soldado n. o 37, Manuel dos Santos exemplar.

comportamento
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6. o -Secretaria

d'estado dos negocios da gucrra - Direcção geral-

ta Repartição

Declara-se que, por decreto de 21 de dezembro do anno
próximo passado, foi conferida a mercê do grau de cavalleiro da ordem de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa ao cirurgião mór do regimento de infanteria n.? 14,
José Victorino de Sousa e Albuquerque.
7. o _ Secretaria d'eslad() dos negocios da guerra - Dirccção §eral- ta Repartiçãe
Declara-se que o verdadeiro nome do capitão do regimento
de infanteria n. o 10, que pela ordem do exercito n. o 4 do
corrente anno foi transferido para o n.? 8 da mesma arma,
é Antonio Luiz da Silva.
8.°_ Secretaria d'estado dos negocio! da guerra - Direcçã. geral- 5. a Aeparlição
Manda Sua Magestade EI-Rei admittir no hospital de invalidos militares de Runa, o soldado n.? 122 da 6.a companhia de reformados, João de Oliveira, por lhe aproveitarem as disposições do decreto de 29 de dezembro de 1849.
9. o - Declara-se que o tenente do batalhão de caçadores
n." 4, José Thomás Pires Correia de Azevedo, desistiu da
licença registada que lhe foi concedida pela ordem do exercito
n. o 3 do corrente anno.

Licenças concedidas por motivo do mclestia aos officiaes abaixo
meJlcionadus :

10.0-

Em sessão de 8 de fevereiro ultimo:
Regimento de artilheria n.O3

Primeiro tenente, Carlos Augusto Juzartc Caldeira, trinta
dias para continuar o seu tratamento.
Regimento de oavallaria n.v 1, lanoeiros de Viotor Manuel

Capitão quartel mestre, Baltbazar Jacinto Cardoso Cesal', sessenta dias para se tratar.
Regimento de infanteria n.O4

Tenente, Adolpho Augusto Leito de Sousa Noronha,
sessenta dias para se tratar.
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Em sessão de 15 do mesmo mez :
Regimento de artilheria n.· 1

Primeiro tenente, Ernesto Augusto Pereira da Silva, quarenta dias para continuar o seu tratamento.
Em sessão de 16 do mesmo mez:
Estado maior de engenheria

Tenente, Eduardo Augusto Xavier da Cunha, sessenta
dias para continuar o seu tratamento em ares patrios.
Em sessão de 20 do mesmo mez :
Regimento de artilheria n.s 3

Primeiro tenente ajudante, José Antonio de Sousa Menezes, sessenta dias para so tratar em ares pátrios.
Em sessão de 22 do mesmo mez:
Regimento de cavallaria n.· 7

Picador de 3.3 classe, Saturnino Bastos, trinta e cinco
dias para continuar o seu tratamento em ares pátrios.
Batalhão de caçadores n.· 3

Tenente, Manuel José dos Santos, sessenta. dias para
continuar o seu tratamento em ares do campo.
Praça de Miranda

Major reformado, governador, José Nicolau Pereira de
Moraesj noventa dias para se tratar.

11. o - Licenças rl'gistadas concedidas aos offíciaes abaixo meneíenados:'
Estado maior de engenheria

Tenonte, Joaquim Basilio Cerveira o Sousa de Albuquerque e Castro, prorogação por trinta dias ..
Regimento de oavallaria n." 1, lanoeiros de Victor Manuel

. Capellão, José Alexandre de Menezes Feio Serra, quinze
dias.
'
Regimento de oavallaria n. o IS

Veterinario de 3. a classe, Arthur
quinze dias.

Frederico

Silveira,
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Regimento de infante ria n.O12

Alferes graduado, Francisco Pessanha Vilhegas do Casal, prorogação por noventa dias.
Regimento de infanteria n. ° 17

Tenente, José Maria de Almeida, quarenta e cinco dias.

12. o - Foram eonfirmadas as licenças registadas que os commandautes da 2. a, 3. a e 4. a divisões militares concederam aos officiaes
abaixo mencionados:
Regimento de oavallaria n.O1, lanoeiros de Viotor Manuel

Tenente, José Augusto de Avellar Xavier, dez dias.
Regimento de oavallaria n.> 6

Tenente, José Celestino da Silva, seis dias.
Regimento de cavallaria n.O7

Alferes graduado, Antonio Sebastião do Valle, quinze
dias.
Regimento de cavallaria n. 8
O

Alferes graduado, Antonio Henriques Nunes de Aguiar,
noventa dias.
Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes, Antonio Joaquim Alvares de Oliveira, vinte e cinco
dias.
Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes graduado, Alberto Carlos de Carvalhaes Malheiro, trinta dias.
Alferes graduado, Julio Maria de Quadros Côrte Real,
trinta dias.
Regimento de infanteria n.· 6

Tenente, Manuel Antonio Alves, oito dias.
Regimento de infanteria n.· 14-

Alferes graduado, Affonso de Mello Porestrcllo, quinze
dias.
Antonio Ma?'ia de Fontes fe1'eira de Mello.
Está conforme. .
O direotor geral,

~
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SE(mETAIUA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUEIUU
10 DE ABUn UE 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1.° - Por decretos de 2'1 de março ultimo :
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção

geral

Tenente adjunto, o alferes adjunto, Candido Augusto da
. Cunha Vianna,
.
Batalhão de caçadores n.O6

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do § 2.° do artigo 13.° da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Antonio Severino Alves Gaivão, 'Por
ter completado dez annos de serviço effcctivo no referido
posto.
Batalhão de caçadores n.s 7

Alferes, o alferes graduado do regimento de infante ria
n.? 9, Augusto Antonio de Macedo Pinto.
BataÍhão de caçadores n.s 8

Tenente, o alferes do batalhão n. ° 2 de caçadores ela
Rainha, Augusto Carlos Teves.
Batalhão de caçadores n ,? 9

Tenente, o alferes do batalhão de caçadores n.? 1, José
Justino Botelho Moniz Teixeira.
Regimento de infanteria n.O8

Alferes, o alferes graduado do regimento de infanteria
n.? 15, José Rosalino Alves Pereira da Silva.
Regimento de infanteria n. ° 13

da 5. a companhia, o tenente do r gim
fanteria u. ° :3, Mathias de Sousa.
. Capitão

'11tO

de iu-
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Regimento de infanteria n.O18
Alferes, o sargento ajudante dó regimento de infantcria
n. ° 7, Antonio Augusto ela Silva Franco Castanheira.
Commissões
Tenentes
de infantcria,
os alferes, em commissão ua
guarda municipal de Lisboa, Joaquim Nicolau Rodrigues
Aguas, e ajudante ele campo do commandnntc da 2." divisão militar, Feliciano da Fonseca de Castro e Solla.
Os tenentes, do batalhão n.? 5 de caçadores de El-Rei,
Albino Evaristo do Valle Souto, e do regimento ele infanteria 11.° 7, José Julio Martins Correia; t' o alferes elo batalhão de caçoadores n.? 10, José Maria do Rego Lima, nos
termos do decreto ele 28 de junho de 1870, a fim de irem
servir no ministerio das ouras publicas, commcrcio c in-

dustria.
Per decretes da mesma dala :
Reformado, na eonf~rmidHde da lei, o capitão do regimento ele infantcria n. ° 10, Francisco de Mollo Baracho,
pelo haver requerido e ter sido julgado incapaz elo serviço
activo pela junta militar ele suudc.
Roformado no posto de alferes, o primeiro sargento de
infanteria
da guarda municipal do Porto, Annstacio José,
pelo haver requerido e ter sido julgado incapaz do serviço
activo pela junta militar ele saude, e por estar comprohendido n." 1.0 elo artigo G.o da carta de loi de 23 de junho
de 1880.
Por decretos de 2S do mesmo mez:
Regimento de oavallarta n.O7
Alferes, o sargcutc njudantc do regiJllellto <1<' cavallaria
H.O G, José Joaquim
Pires.
Capellão de 2.a classe, o capollão do ;3.:1classe, João
Manuel de Almeida Possanha.
Quadro dos almoxarifes
Capitão alruoxarifo,
o tenente
Nunes.
Tenente almoxurifu, o alferes
gusto.
Alferes alrnox.u-ifo, o . argcnto
engcnh('l'ia, Joaquim de Sousa.

de engonheria
nhnoxarife,
José Pedro
ahnoxarifo,

ajudant

Carlos Au-

do batalhão de
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Inactividade temporaria
O alferes do regimento de cavallaria n.? G, Joaquim Augusto Mousinho de Albuquerque,
por ter sido jlllga(loincapaz do serviço, temporariamente,
pela junta militar de
saudc.
•

Per decreto da mesma data:
Reformado,
na conformidade da lei, o capitâo nlnioxarife de engenhcria, Roberto de Deus Prado, pelo haver ro-:
querido e ter sido julgado incapaz do serviço activo pela.
junta militar ele sande.

2. o _ Por determinação de Sua IJagestadc El-Ilei :
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha
Alferes, o alferes do regimento de infnnteria n." ll, Arthur Ernesto Coelho da Silva.
Batalhão de caçadores n ,? 10
Alferes, o alferes do regimcnto de iníuutcria
nucl Augusto elo Mato» Cordeiro.

n. o H, Ma-

Regimento de infanteria n, ° 6
Alferes, o alferes elo batalhão do caçadores n.? 7, Augusto Antonio de Macedo Pinto.
Regimento de infanteria n.· 7
Tenente,
o tenente do batalhão do caçadores
Aniceto de Paiva Gonzalcs 130b lla.

n. o 1:d,

Regimento do infanteria n.· 9
Capitào da :>.:t companhia,
o capitão do l"gilllclltO de
iufunteria 11.V lH, Augusto E(lunrtlo de :-)oul-ia ])im, , por
1110ti\'0 disciplinurAlferes, o alferes do regimento
<lo inf:tllteria
11.1) 1i3,
Jono Antonio dlt Funtoura, por motivo disciplinar.

,
Regimento de infantaria n ,? 10
. Cnpitào da :3.a companhia,
o capitão tio rcgilUcut,)
iulautcriu
11.v fi, J o>'!".Joaqllilll ~lcndc J unior.

do

Regimento do íntautería n.v 13

Altere , o a Ifcr 1'. llo 1'l'g-illll'I\tO 111' iuíunteriu
tonio Alberto

1'<l\'tll'l'~

do 'Cou!o ..

II." !II .\11-
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Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Dil'erção geralJY.IEDALEl:A

ta Reparlição

JY.IILJ:TAR

RELAÇÃO N.o 707
J\'Ledalhade cobre
Regimento de cavallaria n.» 3
Furriel n." 10 da 2.a companhia,
Manuel Cardoso; e
-cabo n." 51 da 2.a, Anastacio Martins Estevão - comportamento exemplar.
Batalhão n,> 5 de caçadores de El-Rei
Furriel n. o 25 da 8. a companhia,
Carlos Augusto
Amorim - comportamento
exemplar.

de

Batalhão de caçadores n.· 6
Soldado n.? 121 da i» companhia,
José Rodriguescomportamento
exemplar.
Batalhão de caçadores n.s 7
Segundo sargento n.? 11 da 2." companhia,
Rocha Gomes - comportamento
exemplar.

Candido

da

Batalhão de caçadores n.> 12
Cabos, n. ° 3G da La companhia, J oaquím, Francisco dc
Freitas, n.? 37 da 3.a, José Gomes Henriques;
e soldado
n.? 7 da 5.a, Manuel Ferreira - comportamento
exemplar.
Regimento de ínfanterta n. o 2
Musico de 2.a classe n.? 42 da 2.n companhia, Francisco Augusto da Silveira - comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.s 6
Soldado n.? 15 da 2.a companhia,
Manuelmonto exemplar.

comporta-

Regimento de infanteria n.s 9
Segundo sargento
n.? 13 da 4.n companhia,
Antonio
Gon<;alves da Costa Pinto - comportamento
exemplar.

4. o -Sécrclaria

d'eslado dos negocios da guerra - Direcção geral- I.

a

Repartição

Declara-se, para, os devidos cffeitos, que o soldado n.? 37
da 2. a companhia
da administração
militar, Manuel dos
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Santos, condecorado com a medalha de cobre da classe de
comportamento exemplar na ordem do exercito D.O 5 do
corrente anno, pertence actualmente ao regimento de infanteria n.? 1G.
5. ° -Secrr,taria

d'estado dos negocios da guerra- Direcção geral- La Repartição

Declara-se que no dia 5 do corrente mez se apresentou
n'esta secretaria d'estado o tenente de infanteria sem prejuizo de antiguidade, Floreneio Vellosa do Carvalhal Esmcraldo Castcl-Branco, por ter sido exonerado da commissão de governador do distrieto de Angoche, pelo que volta
á situação de alferes de infanteria do exercito.
Ü.

°_

Secretaria festado dos negocios da guerra - Direcção geral- 5. a Refarlição

Manda Sua Magestade EI-Rei admittir no hospital de invalidos militar de Runa o cabo n. o 115 da 7. a companhia
de reformados, José de Oliveira, por lhe aproveitarem as
disposições do decreto de 2D de dezembro de 184D.
7.0_ Direcção da admini~tração militar-

í

,

a Repartição

Postos e vencimentos com que ficaram os officiaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes
haviam sido conferidas:
General de divisão, com o soldo de 1206000 róis mensaes, o coronel de infanteria, Theotonio Maria Coelho Borges, reformado pela ordem do exercito n." 17 de G de
dezembro do anno proximo pas ado.
.
Major, com o soldo de 45óOOO róis mensaes, o capitão
do regimento de infante ria n.? 4, José Affonso da Palma,
reformado pela ordem do exercito n.? 3 de 15 de fevereiro ultimo.
Major, com o soldo de 456000 róis mensacs, O capitão
do batalhão de caçadores n.? D, João Joaquim Correia,
reformado pela mesma ordem.
8.0 _ Em roctiticação ao n.? 9.° da ordem do exercito
n.? 5 do corr nte anuo, se declara que o tenente do batallü\o de caçador s n." 4, José Thoruás Pires Correia de
.Azevedo se apresentou para o serviço no dia !li de 111:11'<;0
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findo, desistindo do resto da licença registada que lhe havia sido concedida pela ordem do exercito n.? 3 d'cstc
anno,

9.0-Declal'a-se
que no dia 7 de março ultimo se apresentou para o serviço o primeiro tenente do regimento de
artilheria n.? 1, Ernesto Augusto Pereira ela Silva, desistindo do resto da licença que lhe havia sido concedida pela
junta militar de sande em sessão ele 15 de fevereiro findo,
publicada na ordem do exercito n.? 5 d'csto anno,
'
10.

°- Licenças concedidas por motivo de melestla aos olliciaes ahaixo mencionados:

Em sessão de 1 de março ultimo:
Regimento de cavallaria n.O2, lanceiros da Rainha

Alferes, Carlos Alberto
convalescer.

Feio Folgue, vinte dias para

Regimento de cavallaría n.s 3
D. José Jorge ele Mello, vinte dias

Alferes graduado,
pam se restabelecer.

Regimento de cavallaria n.v

4

Alferes, José Francisco Nunes, trinta dias para se tratar.
Batalhão de caçadores n.v

I)

Alferes graduado, Francisco Gomes Carneiro, sessenta
dias para continuar a tratar-se c a convalescer em nrcs
patrios,
RegimeD>tode infanteria n. o 2
Alferes graduado, Carlos Augusto Simõo«, quarenta dias

para se tratar.
Regimento de infanteria n.> 4

Alferes, José Ccsar Ferreira Gil, scssonta dias para se
tratar convenientemente em nres pntrios.
Regimento de infanteria n," 9

Tenente, João José Teixeira Pinto, quarenta dias para
se tratar.
Regimento de infanteria n ," 10

Tenente, A urelio Augusto de Moracs HOtll'CK, sessenta
<lias para continuar u tratar-se c convalescer em ares patrios.
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N,o li

6B

Regimento de infanteria n," 12

Üapitão, Viriato Lusitano Cabral, quarenta dias para se
tratar em ares patrios.
Regimento de infanteria n.s 14

Alferes graduado, Ayres Cordeiro da Cunha Pinto, quarenta dias para se tratar,
Em sessão de 8 elo mesmo mez :
Batalhão de caçadores

n.> 10

Coronel, Francisco Antonio de Sequeira, sessenta (lias
para se tratar.
Em sessâo de 15 do mesmo mez :
Corpo de estado maior

Coronel, José Maria de Serpa Pinto; sessenta dias para
se tratar em ares patrios.
Batalhão de engenheria

Veterinal'io de :3.a classe, J alto Ferreira
senta dias para se tratar.

da Silva, ses-

Regimento de eavallaria n.v 2, Ianceíros da Rainha

Alferes graduado, Francisco das Dores Moreira Lança,
quarenta dias para se tratar em ares pátrios.
Regimento de eavallaria n,s

4

Alferes graduado, Francisco ..Tunes da Silva, cincocnta
dias para se tratar cm ares patrios.
Batalhão n.O2 de caçadores da Rainha

:Major, Manuel de Sampaio, quarenta dias para se tratar.
Batalhão do caçadores n,O6

Alfer s, Manuel José da Cunha Brandão, quarenta dias
para se tratar cm ar s patrios.
Regimento de íníantertu n. o 1
Major, J osé Joaquim ..X avier de Sousa Guimarães,

senta di, s para se tratar

C,lU

ses-

ares patrios,

Regimento do infanteria n. o 7

T~\nent(', José Julio Martins Correia, quarenta <lias pal'a'
continuar o s 'U tratam .nto.
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Alferes graduado, Joaquim Francisco Nobrc Sobrinho,
trinta dias para se tratar.
Regimento de infanteria n," 15

Oapellão, José Joaquim de Sousa Júnior, cincoenta dias
para se tratar.
11.

o _-

Licença registada concedida ao official abaixo mencionado:
Batalhão de oaçaâores

n,> 4

'I'enente, Henrique Xavier Cavaco, sessenta dias.
12.0-Foram
onnflrmadas as licenças registadas, que os commandantes da 2. a e 3. a divisões militares concederam aos officiaes
abaixo mencionados:
Regimento de cavallaria n.· 8

Picador de 3.a classe, 'I'homás Gomes Carrasco, quinze
dias.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes graduado, Eduardo Augusto Paes de Villas Boas,
trinta dias.
Alferes, Abel Augusto Nogueira Soares, sessenta dias.
Regimento de infanteria n.· 8

Alferes, Francisco Pedro de Almeida, oito dias.
Reg'ímento de infanteria n.· 14

Alferes graduado, Adelino Augusto de Magalhães, oito
dias.
Alferes graduado, Affonso de Mello Perestrcllo, oito
dias.
Regimento de infanteria n.s 18

Alferes, José Fumega, dez dias.
Antonio Ma1'ta de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o

direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA HUERRA
27 DE ABRIL D:E 1883

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

Cartas de lei

Secrelaria d'eslado dos negocios da guerra-Repartição central- P Secção
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 e nós queremos a lei seguinte:
~rtigo 1.0 A força do exercito é fixada no corrente anno em 30:000 praças de pret de todas as armas.
Art. 2.0 Será Iicenceada toda a força que podér ser dispensada sem prejuízo do serviço.
Art. 3.0 Fica, revogada a legislação em contrario.
Mandãmos portanto a todas as auctoridadcs, a. quem o
conhecimento e xecução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tuo inteiramente como n'clla se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado interino dos nego cios da guerra, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço ela'Ajuda, aos 18
de abril de 1 ';3.-=EL-REI, com rubrica e guarda.=
Antonio Maria de Pontes Pereira de Mello, - (Legar do
sêllo grande elas armas reaes.)

Secretaria d'e lado dos negodos da guerra - Reparlição cenlral-2.

a

Secção

DOM LUIZ, por graça de D us, Rei de Portugal e dos
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos,
que as côrtes gemes decretaram o nós queremos a lei s .
guinte :
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Artigo 1. o São extensivas aos coroneis de todas as armas e do corpo do estado maior em effectividade de serviço, com antiguidade d'este posto anterior a 2·1 de abril
de 1878, e bem assim aos que nas mesmas circumstancias se reformaram depois de 10 de setembro 1880, as
vantagens concedidas em decreto d'essa data e seguintes,
a differentes coronéis de infanteria.
Art. 2.° A dotação annual do monte pio offieial será
augmentada com a quantia de 2:000bOOO réis para satisfazer aos encargos provenientes "das melhorias de reforma,
auctorisadas pela presente lei.
Art. 3. ° Os augmentos de vencimento resultantes das
disposições do artigo 1.0 ficam sujeitos a cabimento dentro da verba de G:üOOt$OOO róis, e das quantias que vagarem para o thesouro pelo fallecimcnto dos officiaes a
quem tiver sido applicado o decreto de 10 de setembro de
1880.
Art. 4. ° A verba de 2:0001~OOO róis designada no artigo 2.° pam auxilio do monte pio official, e a de róis
G:OOO~OOO estabelecida no artigo antecedente para occorrer
aos augmentos de vencimentos resultantes das disposições
do artigo 1.0, sairão das sobras do capitulo 3.° do orçamento do ministerio da guerra.
Art. 5.° Fica revogada a lcgielação em contrario.
Mandámos portanto a todas as auetoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'clla se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro e sccrotario d'cstado elosncgocios da fazenda, e interino dos negoeios da guerra, a fa~a imprimir, publicar e correr. Dada
no paço da Ajuda, aos 1H de abril do 1883, = gL.REl,
com rubrica c guarda. =Antonio 1I1m'ia de Fontes Pereira
de },feUo, - (Logar do sêllo graude das armas reaes.)
Secretaria d'eslado dos Ilcgocios da gucrra - Rrpartição celltral- 2.a Secção

DOM LUIZ, por graça de Deus, Hei de Portugal e dos
Algarves, etc, Fazemos sabor a todos os nossos subditos,
qU? as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte :
Artigo 1.0 O ofíicinl do exercito, da armada e do ultramar, .ou empregado civil com grallua~!ão militar, que so julgar illegalmcntc preterido eID posto ou CIDantiguidade,
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somente poderá obter reparação, para qualquer effeito, por
meio de recurso para o supremo tribunal administrativo,
interposto nos termos e pras os estabelecidos no regulamento do mesmo tribunal.
Art. 2.° O pras o para a interposição do recurso começará a correr:
1.° Desde a publicação d' esta lei na ordem do exercito,
na ordem da armada e no boletim militar do ultramar,
para os que actualmente se considerarem offendidos em
seus direitos, e conforme pertencerem, ao exercito, á armada ou ao exercito do ultramar;
2. ° Desde a publicação na ordem do exercito, da armada e no boletim do ultramar, do despacho que possa
dar logar á reclamação, para os que de futuro se julgarem
lesados em seus direitos, e conforme pertencerem, ao exercito, á armada ou ao exercito do ultramar;
3.0 Desde que na ordem do exercito se declarar publicado o almanach militar, na ordem da armada a lista dos
officiaes d'olla e no boletim militar do ultramar a lista respectiva, para os quc se julgarem mal collocados na respectiva escala, segundo pertencerem, ao exercito, á armada
ou ao exercito do ultramar.
Art. 3.° O recurso será interposto por meio de requerimente documentado apresentado dentro do praso legal pelo
recorrente ao immediato superior, sob cujas ordens servir,
~ qual lançará no requerimento a data da. apresentação, a
fim de constar o dia da interposição.
Art. 4.0 O requerimento será. expedido pelas vias competentes tt secretaria da guerra ou da marinha e ultramar,
Scgundo competir, devidamente informado pelas auctoridades que o rcmottcrem, e depois enviado de officio á seCretaria do supremo tribunal administrativo, acompanhado
de Um rclatorio eircumstaucindo sobre as allegaçõos do requerente.
Art. 5.° O decreto que resolver o recurso I:!erápublicado na ordem do exercito, da armada e boletim militar do
ultl'itlllar, segundo pertencer, e s 'rtL executado pelo modo
SCguinte:
1.0 Julgado que houve preterição de posto, será o imluecliatamente I sado promovido ao que lhe competir, com
n, rellpectiva antiguidade o collocado 110 quadro da sua ar111a,saindo para fóm d'cllc c ficando aupranumcrario
aquclIc que tiver sido iudevidamente promovido, para só
entrar quando ec dto vacatura no quadro da arma e lhe
Competir pela antiguidade. 'imillumtwucnto se procederá
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quando a promoção indevida abranger mais do que um
promovido;
2.° Julgado que houve preterição de antiguidade, será
ao promovido concedida aquella a que tiver direito, c collocado no logar que lhe competir.
Art. 6.° As disposiçõe da presente lei não prejudicam
o que está determinado pela lei de 17 de julho de 1855,
quanto a preterições por motivos politicos.
Art. 7.° Fica revogada toda a legislação em contrario.
Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lci pertencer, que [1"
cumpram e guardem e façam cumprir o guardar tão inteiramente como n' ella se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado interino dos negocios da guerra, o ministro
e secretario d'estado dos negocios do reino, e 'o ministro e
secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar, a
façam imprimir, publicar e correr. Dada no paço da Ajuda,
aos 23 de abril do 1883. = EL.REI, com rubrica o guarda. = Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello ='1'homás
Antonio Ribei1'o Fm'1'eú'a=José Vicente Barbosa du Bocage. - (Legar do sêllo grande das ar~as reaes.)

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Repartiçiío

central-

ta Secção

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal c dos
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos,
que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1.o O contingente para o exercito c armada, 6
fixado no anno de 1883 em 12:496 recrutas, distribuidos
pelos districtos administrativos do continente do reino e
ilhas adjacentes, conforme a tabolla que faz parte d'esta
lei, sendo 12:000 recrutas destinados para o serviço do
exercito e 496 para o da armada.
Art. 2.0 Fica revogada a legislação em contrario.
Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram c guardem e façam cumprir o guardar tão inteiramente como n'ella se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro secretario d'estado interino dos negocios ela guerra, o ministro e
secretario d'estado dos negocios do reino, e o ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar, a üi-
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çam imprimir, publicar e correr. Dada no paço da Ajuda,
aos 24 de abril de 1883. =EL-REI,
com rubriea e guarda. = Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello = Thomás
Antonio Ribei?'o Fm'reira=José Vicente Borboea dtt Boca.
ge. - (Logar do sêllo grande das armas reaes.)
Tabella a que se refere o artigo 1.0 d'esta lei

População legal
segundo o censo
de 1 de janeiro

Dístríctos administrativos

Recrutas

dc 1878

Angra ....••..••........•...........
Aveiro .••..•.••........•....•.•.....
Beja
Braga ....•................•........
Bragança ...••.•...........•..•.....
Cast 110 Branco •....................
Coimbra
"
Evora ............•.............•...
Faro .............................•..
Funchal
Guarda .......................•.....
Horta

.

, . " ..
.
.

Leiria ..........••...•..............

Lishoa
Ponta Delgada ........•....•.....•...
Portalegre
Porto .... , ...•.. , .....•..........•..
Santarem .............•.............
Vianna do Castello
Villa R al
Yízcu •••.•........•...•............

.
.
.
.

71:978
270:352
149:4.05
329:113
171:802
177:44.0
305:965
112:743
203:959
132:015
234:740
63:516
199:067
517:068
127:811
105:2G7
467:034
226:753
211:519
2:32:362
3 U:075

192
718
398
875
458
4.73
814
~9~)
• 542
351
625
168
530
1:375
311
27U
1:242
603
562
1i17
1:034.

_ _-----..

4..698:981

12:496

Paço, em 24 ele abril de 1 a. =.Ântonio Macia de Fontes Pereira de Jtlello=Thonuís Antonio llibeiro Ferreira
José Vi'cente Barbosa dic Bocage.

=

Secretaria d'e 'tado dos negorios da guerra-Repartição central-2.a Secção

DOU LUIZ, por graça de Deus, Rei ele Portugal c dos
Algarves, te. Fazemos abcr a todos os 110SS0S súbditos,
que ns côrte» gemcs dcer taram e nós queremos a lei seguinte:
Artigo 1. o É o governo auctorisado a ceder á cam ara

70

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

municipal de Melgaço, para alargamento e aformoseamento
da povoação, a parte da muralha das antigas fortificações
d'esta villa, comprehendida entre a porta do lado sul e a
do nascente, assim como o reducto que defendia csta ultima porta.
Art. 2.° O governo procederá á vcnda em lotes, tanto
do terreno pertencente á praça, como do resto das antigas
muralhas, applicando o seu producto exclusivamente á reparação em quartéis e fortificações segundo a lei existente.
§ unico. São conservados como padrões historicos, tanto
o antigo eastello,' como o baluarte adjacente pelo lado do
norte, ficando a cargo do ministerio da guerra.
Art. 3.° A cedencia á cam ara municipal ficará sem effeito, quando ella dentro do tres annos lhe não der a applicação marcada n' esta lei.
Art. 4.G Fica revogada a legislàção em contrario.
Mandãmos portanto a todas as auctoridades, a qucm
o conhecimento e execução da referida lei pertencer, quc
a cumpram o guardem e façam cumprir e guardar tão
inteiramente como n'ella se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro e se01'Otario d'estado interino dos negocios da gucrra, e o ministro o secretario d'estado dos negocios do reino, a façam
imprimir, publicar e correr. Dada no paço da Ajuda, aos
25 de abril de 1883.=EL-REI, com rubrica c gual'da.=
Antonio Maria de Fontes Pereira ele frlello = Thomás Antonio Ribeiro Ferreira. - (Logar do sêllo grande das armas
reaes.)

2.0-Decl'etos
Secretaria d'estade dos lIegociosda guerra-Direcção geral- J.a Repartição
Hei por bem promover ao posto do tenente para o regimento de infanteria do ultramar, o alferes de infanteria,
Florencio Vellosa do Carvalhal Esmeraldo Castel-Branco,
nos termos dos artigos 6.° e 7.° da carta de lei de 3 de
fevereiro de 1876.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocies da fazenda, encarregado intorinamente dos da guerra, c o ministro c secretario d'estado dos negocies da marinha c ultramar, assim o tenham entendido o façam executar. Paço, cm 11 de abril
de 1883.=REIt=Antonio
Maria. de Eonie« Pereira de
Mello = José Vicente Barbosa dn Bocage.
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negocios da guerra - Direcção geral- P lleparllçáo

Tendo em consideração o que me representou o director
eloreal collegio militar: hei por bem exonerar do cargo de
sub-director do mesmo collegio, o coronel de infanteria, Antonio José Fernandes Braga, e do de official de estado
maior, o capitão elo regimento de cavallaria n. o 7, Frederico Augusto de Almeida Pinheiro.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 18 de abril de 1883. = HEI. = Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.

3. o - Por decretos de H do corrente mez:
Regimento de oavallaria n,s 4

Capellão de 2.a classe, o capellão de 3.a classe, Manuel
Damazo Antunes.
Arma de infanteria

Alferes, o alferes do infanteria em disponibilidade, Manuel Joaquim Pinheiro Chagas.
Batalhão de caçadores n.s 9
Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo ].0 ela carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do § 2.° do artigo 13.0 da carta ele lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Adolpho Manuel Ferreira Seabra, por
ter completado dez annos de serviço effeetivo no referido
posto.
Regimento de infanteria n.v 6

Tenente, o alferes do regimento de infanteria n.? D, José
Augusto de Abreu Amorim Pessoa.
Oapollão de

Regimento de infanteria n, ° 7
La classe, o capellão de 2. a classe, Joaquim

Antonio de Mendonça.
Regimento de infanteria n, ° 9

Alferes, o alferes graduarlo elo regimento de infantaria
n.O 11, Antonio ele Assmupção Pereira da Silva.
Commissões

:J?ara gosar as vantagens cetabelccidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta ele lei elo 18 de maio cl 1 G6, nos termos do :!.n elo artigo 13.0 ela cm-ta de lei ele 13 de abril

*
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de 1875, o capitão, Augusto Ccsar Bon de Sousa, por tcr
completado dez annos ele serviço effectivo no referido posto.
Disponibilidade

O tenente ele cavallaria em commiesão no ministerio das
obras publicas, commercio e industria, Joaquim Emygdio
Xavier Machado, por ter pedido a exoneração da referida
commissão.
Inaotividade temporaria.

O capellão de LI. classc do rcgimento de infanteria
n.? 3, Francisco Antonio de Miranda, por ter sielojtllgado
incapaz do serviço, temporariamente, pela junta militar de
saude,

Por decretos (le 18 do mesmo mez :
Batalhão de caçadores n.> 1

Tenente ajudante, o alferes ajudante, Antonio Joaquim
Pancada.
Regimento de infanteria n. ° 12

Tenente, o alferes, Abílio Cesar Lopes Ramires.
Alferes, o sargento ajudante do regimento de infanteria
D.O 4, José Moreira Franco.

Por decrete da mesma data:
Reformado, na conformidade ela lei, o coronel do estado
maior de ongenhcria, José Joaquim Namorado, pelo haver
requerido e ter sielojulgado incapaz elo serviço activo pela
junta militar de saudo.

Por decretos de 23 do mesmo mez:
Batalhão de caçadores n.s 9

Capollão de 2. a classe, o capellão de 3. a classe, Arthur
Eduardo de Almeida Brandão.
Rogímento do infantaria n.· 15

Para gORar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 ele maio do 1 65, nos termos do § 2.0 do artigo J:L ° !la carta de lei de 1:3 de abril
de 1875, o cnpitão, Viriato Leão Cabreira, por ter complctado dez nnnos ele serviço cffectivo no referido posto.
Oommissões

Capcllão do 1.:1 classe, o capollão de 2.:1 classe, José
Cardoso de Abreu Castollo Branco.
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Guarda municipal de Lisboa
Para gosarem as vantagens
estabelecidas
pelo § unico
do artigo 1.0 da carta de lei de 18 dc maio de 1865, nos
termos do § 2.0 do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de
abril ele 1875, os capitães, de cavallaria, José Antonio Garcia, e de infanteria, Antonio Ribeiro de Almeida, por terem
completado dez annos de serviço effectivo no referido posto.

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o capellão de VI classe do regimento de infanteria n.? 13, José da Natividade
Caldas Sobral, pelo haver requerido e ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta militar de saude.

4. o - Perfaria
Secretaria d'cstado dos negocios da guerra - Direcção geral- t,a Repartição
Manda Sua Magestade EI-Rei, pela secretaria d'estado
dos negocias da guerra, em conformidade com o disposto
no artigo 9.0 do regulamento
dos capellães militares de 22
de outubro de 1863, nomear capellão militar para preen·
chimento ele vacatura
existente no respectivo
quadro c
para servir dois nnnos no corpo que lhe for designado, o
presbytero, J Of;Ó Pedro Lopes elos Santos, que satisfez ás
provas documentnos exigidas no artigo 11. o, c foi approvado no exame publico o oral pratico de que trata o artigo 12.0 do referido regulamento,
ficando a propriedade da
alludida capellania dependente de definitiva nomeação findo
o praso de serviço que lhe fica determinado.
Paço, em 11 de abril d 1 83. = Antonio Maria de

Pontes Pereira de lJfello.
i>. o -

Por determinação de sua Mane tade EI-Rei :

Regimento de artilheria n, o 2
Capellão provisorio, o capcllüo provisorio
José Pedro Lopes dos Santos.

do exercito,

Arma de cavallaria
'I' ncnt coronel, o tcncnt
01'011 1 do regimento
do cavallaria n.? 1, lauceiros de Victor Manuel, Manuel Dias
da. Rocha.

..
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Regimento de cavallaria n.s 4

Alferes, o alferes do regimento de cavallaria n.? 7, Joaquim Hygino de Azevedo Canhão.
Regimento de cavallaria n.· 8

Capitão quartel mestre, o capitão quartel mestre do regimento de cavallaria n.? 1, lanceiros de Victor Manuel,
Balthazar Jacinto Cardoso Cesar.
Batalhão de caçadores n.v 3

Alferes, o alferes do regimento de ínfanteria n.? 13, Celestino Jacinto de Madureira Bessa.
Batalhão de caçadores n.s 8

Capitão da 5. com~anhia, o capitão do batalhão de caçadores n, ° 4, José Cypriano Simõos Pinto, por motivo
disciplinar.
li.

Regimento de infante ria n.s 3

Capitão da 6.a companhia, o capitão do regimento de
infanteria n.? 13, Mathias de Sousa.
,
Capollão provisorio, o capellão provisorio do regimento
de artilheria n." 2, Antonio Augusto Teixeira.
Regimento de ínfanterta n.v 4

Capitão da 3. a companhia, o capitão do batalhão de caçadores n.? 8, João de Passos Pereira de Castro.
Regimento de infanteria n." 13

Capitão da 5. a companhia, O capitão do regimento
infanteria n.? 3, Manuel José Gomes.

ele

Regimento de infanteria n.s 14

Tenente, o tenente do regimento de infanteria
José Auguste de Abreu Amorim Pessoa.

n.? 0,

6. °- Secretaria d'eslado dos ucgocios da guerra - Direcção gcral- 1.a Reparli~áo
~ED.ALH.A

~ILIT.AR

RELAÇÃO N.o 70R
Medalha

de pl.'a"tR

Guarda. munioipal de Lisboa

Soldado n. o 31 da 2. companhia do cavallaria, Miguel
Exposto - comportamento exemplar; cm substituição da
li.

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

75

medalha de cobre ela mesma classe que lhe foi concedida
pela ordem do exercito n.? 3 de 1873.
Medalha

de oobre

Regimento de artilheria n, o 3

Furriel n. ° 13 da 2. a bateria, Jacinto da Silvatamento exemplar.

compor-

Brigada de artilheria de montanha

Furriel n. ° 22 da 2. a bateria, Joaquim Antonio Calças; c cabo servente graduado n.? 14 da 2.a, José Garrido - comportamento exemplar.
Regimento de cavallaria. n.s 7

Segundo sargento n. ° 2 da 2. a companhia, Manuel da
Assumpção Rodrigues-comportamento
exemplar.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Cabo n.? 18 da 8.a companhia, Joaquim José da Costa-comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 1

Musico de 2.a classe n.? 72 da 2.a companhia, Antonio
Ferreira de Andrade -comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.s 4

t:lcgundo sargento n.? 1 da La companhia, Emygdio Rodrigues - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 5

Soldado n.? 34 da 2.a companhia, José Martins - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 6

Cabo n.? 24 da 2.a companhia, José de Sousaportamento cxemplar.

com-

Regimento de infanteria n.s 10

Cabo graduado n.? 1 da 2.a companhia, Julio Adelino,
comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 14

Furriel n. o 33 da .a companhia, Alberto Ccsar do Azevedo - comportamento exemplar.
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Regimento de infanteria n.s 16

Segundo sargento n.? 7 da 4.a companhia, Viriato Sertorio Pinto Correia de Lacerda - comportamento exemplar.
RELAÇÃO N.' 709
Medalha

de oiro

Estado maior general

General de brigada, Henrique José Alves - comportamento exemplar; cm substituição da medalha de prata
da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n. ° 30 de 1865.
Medalha

<1eprn;ta

Batalhão de caçadores n.' 4

Alferes,
exemplar;
ma classe
n." 13 de

Francisco de Paula Bruno - comportamento
em substituição da medalha de cobre da mesque lhe foi concedida pela ordem elo exercito
1878.
Regimento de infanteria n.· 11

Segundo sargento n.? 128 da 5.:1 companhia, Antonio
Joaquim ela Silva - comportamento exemplar; cm substituição ela medalha ele cobre ela mesma classe que lho foi
concedida pela ordem do exercito n,o 8 de 1877.
Medalha

de

00 bre

Batalhão n.s 2 de caçadores ela Rainha

Soldado n.? 18 ela 3.a companhia, José Marcellino comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.s 8

Soldado aprendiz de musica n.? 13 da 2.:1 companhia,
Valerio Diniz Curado -- comportamento xciuplar.
Batalhão do caçadores n." 10

Soldado n.? 22 ela 3. a companhia, Manuel Silveira Flores - comportamento exemplar.
Regimento ele infantaria n.· 6

Soldado n.? G7 da 8.a companhia, Manuel Fortunato. comportamento exemplar.
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N.o 7

Regimento de infanteria n.· 7

Segundo sargento n. ° 36 da 7. a companhia, João de Rodrigues Valente - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 16

Cabo n.? 81 da 3.a companhia, Idylio Leopoldo de Magalhães Moura - comportamento exemplar.
Companhia. de correcção do forte da Graç!b-

Soldado n. o 17, Joaquim Alves _. comportamento exemplar.
7. ° - Seeretaria d'estado dos negocios da guerra - Direc~ão geral-1.a

Repartiçã~

Declara-se que por decreto de 5 do corrente mez foi
conferida a mercê do grau de cavalleiro da antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada, do valor, lealdade e.
mérito, ao cirurgião mór do regimento de infanteria n.? 12,
Francisco Maria de Barros e Vasconcellos da Cruz Sobral.
8.

°-

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

t,a

Repartição

Em conformidade com as disposições dos artigos 9.0 da
carta de lei de 20 de maio de 1863, 8.°, 9.° e 10.° do regulamento de 22 de outubro do mesmo anno, faz-se publico que a contar da data da presente ordem fica aberto
concurso, por espaço de quarenta dias, para preenchimento de vacaturas de capellão militar.
Os presbyteros que pretenderem habilitar-se ao provimento das referidas capellanias, deverão dirigir a esta secretaria d'estado os seus requerimentos instruidos com os
documentos exigidos no artigo 11.0 do supracitado regulamento.
Opportunamente será. annunciado o dia e local em que
os candidatos terão do apresentar-se para responder perante o jury uo exame oral e pratico de que trata o artigo
12.° do indicado regulamento de 22 de outubro de 1863.
9. O-Direcção da admilli tração militar- 2.a Repartição
Em cumprimento da disposição 3.a da ordem do exercito n.? 1 de ~G de abril do 1871, declara-se que o preço por que saiu cada ração de forragem fornecida pela nadaria, militar de Lisboa, no trimestre findo em 31 de mar-
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ço do corrente anno, foi de 285,78 réis, sendo o grão a
212,51 róis e a palha a 73,27 réis.
Igualmente se declara que o preço das rações de pão
fornecidas no mesmo trimestre foi de 39,93 réis.

10. o-Licenças concedidas por motivo de molcstia aos officiaes abaixo mencionados:
Em sessão de 5 do corrente moz:
Regimento de artilheria

n.· 1

Cirurgião mór, José Justi.no Cardoso Teixeira, quarenta
dias para se tratar.
Regimento de artilheria n.s 2

Primeiro tenente, Henrique Alexandre Assis de Carvalho, cincoonta dias para se tratar.
Regimento de artilheria n,> 3

Primeiro tenente, Carlos Augusto J uzarte Caldeira, sessenta dias para se tratar convenientemente em ares patrios.
Regimento de cavallaria n,s 1, lanceiros de Viotor Ma.nuel

Alferes, Joaquim Augusto Ripado, sessenta dias para se
tratar.
Regimento de oavallaria n.s 2, lanceiros da Rainha

Alferes, Alfredo Augusto Quintella de Assis, quarenta
dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de cavallaria n.s 4

Alferes, José Francisco Nunes, sessenta dias para se tratar em ares patrios.
Batalhão n.s 2 de oaçadores da Rainha.

Alfores graduado, João Vieira Tavares,
para se tratar em aros patrios.

quarenta

dias

Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão, Di.ogo Henrique da Rocha Portugal, noventa
dias para continuar a tratar-se o convalescer em aros pa·
trios.
Batalhão de caçadores n.s

1:1

Capitão, Adolpho Manuel Ferreira de Seabra, trinta <lias
para se tratar c convalescer em ares do campo.
Alferes graduado, José Antonio de Castro, trinta dias
para se tratar o convalescer cm aros patrios.
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Regimento de infante ria n. o 4

Alferes graduado, Manuel Maria Rebello, sessenta dias
para se tratar.
Regimento de infanteria n.·

Õ

Tenente, Antonio Vaz Correia de Seabra e Lacerda,
quarenta dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de infanteria n.s 6

Alferes, Julio Cesar Pimentel Perdigão,
para continuar o seu tratamento.

sessenta dias

Regimento de infanteria n.s 12

Alferes graduado, Abilio Heliodoro Perdigão Pimentel,
sesenta dias para continuar o seu tratamento.
Regimento de infanteria n.· 14

Tenente coronel, Antonio Ribeiro Nogueira Ferrão, sessenta dias para continuar a tratar-se.
Regimento de infanteria n.· 16

Alferes graduado, Leopoldo Gomes da Silva, cincoenta
dias para se tratar.
Commissões

Capitão de cavallaria, D .. Jorge Augusto de Mello, sessenta dias para se tratar. __

11. o - Licenças 1'I'gistadas concedidas aos officiaes abaixo mencionados:
Estado maior de engenheria

Tenente, Eduardo Augusto Xavier da Cunha, sessenta
dias.
Tenente, Joaquim Basilio Cerveira e Sousa de Albuquerque c Castro, prorogação por trinta dias.
Regimento de artilheria n.· 1

Alfere alumno, João 'I'heophilo da Costa Goes, prorogação por cento e oitenta dias.
Regimento de artilheria n.s 2

Alferes alunmo, Antonio Augusto Alves Martins Mm'inho da Cl'UI<I,cinco mez '/:l.
Regimento de oavallarta n,· 6

Alferes graduado, João Rodrigues Chaves, trinta dias.
Batalhão de caçadores n.· 6

Tenente, Oandido Pus 'os de Oliveira Valença, prorogação por noventa dias.

80

ORDEM DO EXERCITO N." 7

Alferes, Manuel José da Cunha Brandão, vinte dias.
Alferes, Albino Estevão Victoria Pereira, prorogação por
trinta dias.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes graduado,
rogação por noventa
Alferes graduado,
dias.
Alferes graduado,

Julio Augusto de Castro Feijó, prodias.
Francisco Gomes Carneiro, sessenta
José Antonio de Castro, sessenta dias.

Regimento de infanteria n. ° 17

Tenente, José Maria de Almeida, prorogação por vinte
e cinco dias.

12. o - Foram confirmadas as licenças registadas que o director
!fCl'alde engenhel'ia e eemmandantes da 2.a, 3.a e .i.a divisões militares concederam aos officiaes abaixo mencionados:
Batalhão de engenheria

Tenente, Antonio Augusto Garcia, dez dias.
Regimento de cavallaria n.s õ

Tenente, José Antonio Lopes, seis dias.
Regimento de oavallaria n.O 6

Alferes graduado, Antonio Augusto de Sousa Machado,
quinze dias.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes graduado, Eduardo Augusto Paos eleVillas Boas,
prorogação por trinta c cinco dias.
Regimento de infantaria n.s 13

Capitão, José do Carvalhal
valho, trinta dias.

ela Silveira TclIes de Car-

Regimento de infanteria n.s 14

Tenente, Antonio da Silva, dez dias.

Antonio Ma1'ia de Fontes Pereira de Mella,
Está conforme.

o director geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUEURA
14 DE MAIO DE 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1.o - Decretos
Scmtal'ia d'cstado dos negocio, da guerra - Direc~ão geral- ta Repartição
Estando comprohendido nas dispo ições do artigo 1.o da
carta de lei de 18 de abril do corrente anno, o genoral de
brigada reformado, Luciano Augusto da Cunha Doutel :
hei por bem determinar que, rectificada a clnssificaçãc da
reforma que lhe foi conferida por decreto de 20 de nevembro de 1880, lhe seja feita applicação das referidas disposições, nos termos da mesma lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro e se·
cretario d'cstado dos negocios ela fazenda, encarregado interinamente elos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 2 de maio ele 1883. =REL=Antonio
MaJ'ia de Fontes Pereira de Mello.
Secretaria a'estallo dos negorios da guerra - Dircrtão geral- i. a Repartição
Hei por bem nomear director da direcção ela administramilitar, '0 general de brigada, Luiz 'I'rnvnssos Valdez.
O prc::;idente do cou .elho de ministros, ministro e secretario d' stado dos negocíos da fazenda, encarregado inteririam nte elos da guerra, a sim o tenha ntendido e faça
xecutar. Paço, lU 0 de maio de 18B3. = HEI. = Antonio
Maria de Fontes Pereira ele Mello.
Ç~LO

Secrrtaria d'estado do nrgocios da guerra- Direcção geral- f.!\ Repartição
Tendo sido requi itndo para ir exercer uma commissão
nn provincia do Moçambique o alferes graduado do regi-
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mento de cavallaria n.? 4, Antonio Maria da Silva: hei
por bem promovel- o á, effectividade do dito posto, ficando
pertencendo ao exercito de Portugal sem prejuízo dos officiaes mais antigos da respectiva classe e arma, nos termos
do decreto com força de lei de 10 de setembro de 1846.
Outrosim sou servido ordenar que esta minha soberana
resolução fique nulla e de nenhum effeito se o agraciado,
por qualquer motivo, deixar de seguir viagem para o seu
destino ou de servir no ultramar o tempo marcado na lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado intorinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar, Paço, em 9 de maio de 1883.
REI. = An-

=

tonio Ma?'ia de Fontes Pereira de Mello.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- t,a Repartição
Tendo por decreto do 12 de abril ultimo, expedido pelo
ministério dos negoeios da marinha e ultramar, sido nomeado governador do districto de 'I'eto, o capitão do regimento de cavallaria n.? 3, Jorge Correia Pinto do Mornos
Sarmento:
hei por bem promovol-o ao posto de major, ficando pertencendo
ao exercito de Portugal sem prejuizo
dos officiaes mais antigos da sua classe e arma, nos termos do decreto com força de lei de 10 de setembro de
1846, e ficando obrigado a dar em devido tempo as provas de capacidade que forem exigidas para o posto de major. Outrosim sou servido ordenar que esta minha soberana resolução fique nulla e de nenhum effeito se o agraciado, por qualquer motivo, deixar de s guir viagem para
o seu destino ou de servir no ultramar o tempo marcado
na lei.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamento dos da guerra, assim o tenha entendido e fa~a
executar. Paço, cm 10 de maio de 18 3. = HEI. = Anto-

nio Maria de Fontes Pereira de JJ.1ello.

2. °- Por decreto de 26 de abril ultimo:
Estado maior de artdlhería
Commondador
da ordem militar de S. Bento de Aviz, o
major, director da fabrictt da polvoru cm Burcar na, visconde de Villa Nova de Ourem, pela promptidão com que,
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por accasião da explosão nas novas o:fficinas da referida
fabrica, occorrida cm 12 de maio do anno findo, correu
ao logar do sinistro, energia que mostrou e providencias
adoptadas.
Cavalleiro da ordem militar de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, o primeiro tenente adjunto á fabrica da pólvora em Barcarena,
Jayme Augusto de Pinho
Ramos Rocha, pela promptidão com que, por occasião da
explosão na referida fabrica, correu ao logar do sinistro,
coadjuvação que prestou ao respectivo director, e zêlo que
desenvolveu nas providencias que se tomaram.

Por decreto de :> do corrente mez:
Regimento de cavallaria n.· 1, lanceiros de Victor Manuel
Cavalloiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, o
capitão, Antonio Lucio Santa Clara.

Por decretos de 9 do me mo mez:
Estado maior general
General de brigada,
o coronel do estado maior de ar tilheria, José Frederico Pereira da Costa.

Coronel,

Corpo de estado maior
o tenente coronel, Alvaro Macedo da Cunha.

Regimento de artilheria n.s 2
Exonerado
do exercício de ajudante,
o primeiro tencnte, Augusto Ce. ar Pereira (1:. Mota, pelo haver pedido.
Ajudante, o primeiro tenente, Decio Augusto da Rocha
d'Antas.
Arma de oavallaria
Coronel, o tenente coronel elo regimento de cavallaria
n.? ,Luiz Per ira Mousinho de Albuquerque
Cotta Falcão.
Regimento do oavallaria n.s 15
Major, o capitão de cavallaria em commissão, D. Jorge
Augu to ele Mello.
Regimento de cavallaria n.· 8
T ncnte coronel, o major, Manuel Alves de Sousa.
Real collegio militar
• ub-dir ctor, O major do regimento de cavallaria
banto de Albuf ira.

n.? 3,
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Officíal do estado maior, o alferes do regimento de cavallarin n. o 2, lancoiros da Rainha, Francisco Antonio Ribeiro Bastos.
Commissões
Coroneis elo corpo ele estado maior, os tenentes eoroneis,
Antonio Maria Barreiros Arrobas, c Jaymo Larcher.
Major de cavallaria, o capitão promotor de justiça junto
ao conselho de guerra permanente da 2. a divisão militar,
Antonio ele Almeida Coelho e Campos.
O alferes de infanteria adjunto li direcção geral da secretaria d'estado dos negocies da guerra, J086 Xavier de
Moraos Pinto, para ir servir em commissào no ministerio
das obras publicas, commercio e industria, nos termos do
decreto de 28 de junho de 1870.

Por decretos da mesma data:
Reformados, na conformidade da lei, os coronéis, do corpo
elo estado maior, Fernando de Magalhfies Villas Boas, José
Maria de Serpa Pinto, e José de Vasconcellos Noronha e
Menezes;
ele engenheria,
Caetano Alberto de Sori, Antonio Ferreira
da Rocha Gandra, e l\Iiguel Henriqucs ; do
artilheria, Antonio Luiz de Bnto Pereira Coutinho, e Francisco da Ponte e Horta; e do regimento do cavallaria n. o 6,
Porfirio Gaudencio ; pelo haverem requerido e terem sido
julgados incapazes do serviço activo pela junta militar de

saude.

3. o - Por portarin de 9 do corrente mez :
Secretaria d'estado dos negocias da guerra-Direcção geral
Adjunto,
o tenente do ínfant ria, Diogo Maria de Andrade Pinto de l\Iagalhr~cs.

4. o - Por determinação de Sua Magcstade El-Uci :
Regimento de artilhoria n.· 2
o capellão provisório do regimento
n.? 15, José Joaquim do Sousa Júnior.

Capellão provisorio,
de infantoría

Batalhão de caçadores n,> 4
Capitão da 7. a companhia,
o capitão elo batalhão de
caçadores n. o 7, J OS0 Antonio Groot Pinto de Vuscouccllos.
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Batalhão n.· 5 de caçadores de El-Rei

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n. o 3, J oão
Antonio da Costa Leal.
Alferes graduado, o alferes graduado do batalhão de
caçadores n.? 12, Jorge Alexande da Cunha Queiroz.
Batalhão de caçadores n.s 7

Capitão da 3.a companhia, o capitão do batalhão de
caçadores n.? 11, Luiz de Sousa Gomes e Silva.
Batalhão de caçadores n.s 11

Alferes graduado, o alferes graduado do batalhão de
caçadores n. o 8, Antonio Verissimo de Sousa.
Regimento de infanteria n.s 2

Alferes graduado, o alferes graduado do batalhão do
caçadores n, o 0, Domingos Antonio dos Santos e Freitas.
Regimento de infanteria n.· 3

Tenente, o tenente do regimento de infanteria n. o 17,
José Maria elo Almeida.
Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 18, Antonio Augusto da Silva Franco Castanheira.
Regimento de infanteria n.· 8

Alferes graduado, o alferes graduado do batalhão
caçador s n, ° 4, Alfredo Augusto Ferreira,

de

Regimento de infanteria n.s 10
Cnpollão provisorio, o capemo provisório do regimento
de artilhcria n.? 2, José Pedro Lopes dos Santos.
Regimento do infanteria n.· 17

Tenente, o tenente do regimento de infauteria n. o B,
Adeliuo Candido Ferreira, Braklamy.
Regimento de infanteria n.v 18

Alferes, o alferes do r gimcnto de infantcria u.? G, Julio
Ce .ar Pimontcl Penligão.
5. o _ Secretaria ~'cstado dos uegocio~ da guerra - Direcção geral- 1.a l\cpartiçao
l\lEDALIL\ DE D. PEDRO E D. ~IAmA

Antonio J ouquim T L- ira, soldado
panhia de r .fonuados - algarismo J.

li. o

7::?6da 10. li com-
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Antonio da Silva, praça da 5.11 companhia de reformados, e actualmente addido ao batalhão de caçadores n, ° 6algarismo 5.
6.

o -

Secretaria d'eslado dos negocios da guerra - Direcção geral- P Repartição
MEDALHA DA DIVISÃO AUXILIAR Á HESPANIIA

Medalha

do oobro

Antonio da Silva, praça da 5. a companhia de reformados,
e actualmente addido ao batalhão do caçadores n.? 6.

7. °- Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcçáo geral- 5.n Ilepartição
Manda Sua Magestade EI-Rei admittir no hospital de
invalidos militares de Runa o soldado n.? 1:087 da 6.a companhia ele reformados, Filippe Nery, por lhe aproveitarem
as disposições do decreto de 29 de dezembro de 1849.
8. °- Declara- se :
1.° Que no dia 18 de abril findo se apresentou para o
serviço o coronel do batalhão de caçadores n.? 10, Francisco Antonio de Sequeira, desistindo do resto da licença
da junta militar do saudo que lhe foi concedida em sessão
de 8 de março ultimo, publicada na ordem do exercito
n.? 6 d'este anno.
2.° Que a licença de sessenta dias, concedido, pela junta
militar de saude, ao capitão dc cavallaria em commissão,
D. Jorge Augusto do 1\1e1l0,publicada na ordem do exercito n.? 7 do corrente anuo, foi em sessão de 19 de abril
ultimo.
3.° Que o capitão do regimento do infanteria n.? 13,
José Carvalhal da Silveira Tcllcs de Carvalho, e o alferes
do batalhão de caçadores n. ° G, Manuel José da Cunha
Brandão, desistiram da licença registada quc lhes foi concedida pela ordem do exercito n. ° 7 do corrente anno,

9.°_ Ilceneas concedidas
mencionados:

1)01'

motivo 110 mnlestia aos offieiaes abahe

Em sessão ele 19 do abril ultimo:
Regimento de ínfantería n.s 7

Alferes, João Francisco
para se tratar.

Xavier Franco,

quarenta dias
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Em sessão de 20 do mesmo mez :
Batalhão de caçadores n.s 4

Tenente ajudante, João Gualberto da Fonseca c Silva,
sessenta dias para se tratar em ares do campo.
Alferes graduado, Alfredo Augusto Ferreira, sessenta
dias para se tratar em ares pátrios.
Em sessão de 28 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.s 17

Alferes graduado, Luiz Augusto Baptista, sessenta dias
para se tratar.
Em sessão de 30 do mesmo mez :
Regimento de cavallaria n.s 8

Alferes graduado, João Maria Lopes, sessenta dias para
Se tratar.
Em sessão de 4 do corrente mez :
Estado maior de engenheria

Tenente, Roberto Rodrigues Mendes, cincoonta dias para
se tratar.
Regimento de eavallaria n.s 3

Capitão, José de Sousa Barra las, sessenta dias para se
tratar cm ares pátrios.
. Regimento do ínfanterta n. ° 12

Capitão, João Antonio da Cruz, trinta dins para continum' o seu tratamonto.
Tenente, Abilio Cesar Lopes Ramires, quarenta dias
para se tratar em ares patrios.
Regim~nto do infanteria n. ° 14

Alferes graduado, Ayres Cordeiro da Cunha Pinto, sessenta dias para continuar o seu tratamento cm ares patrios.
Regimento do infantaria n. o 17

. Alferes, Aluisio Augusto Marques Cala i1'11., sessenta
lhas pam se tratar convcnientemcntc cm ares patrics.
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10. o - Licença registada concedida ao ollicial abaixo mencionado:
Regimento de cavallaría n.s 4

Alfel;es graduado, Joaquim Augusto de Oliveira Valcnte, sessenta dias.

11. o - Foram confirmadas as lieenras registadas que os cnmmandantes da V', 2. a e 3. a divisães militares ceucederam aos olnciaes
abaixQ mencionados:
Batalhão de caçadores n,> 1

Alferes, Francisco Maria Pinto da Rocha, quarenta dias.
Regimento de infanteria n.· 9

Alferes graduado, Carmine Coelho da Silva, trinta dias.
Regimento de infanteria n.s 14

Alferes graduado,
dias.
Alferes graduado,
ccllos, seis dias.

Antonio Augusto de Matos Cid, oito
Diogo de Almeida Loureiro Vascon-

Regimcnto de infanteria n.> 18

Capittto, Benjamin Jo. é Lucas do Sobral, dez dias.
Capitão, Francisco Augusto Martins de Carvalho, cinco
dias.

Antonio }rIm'la de Fontes Pereira de Mello.
Esbt conforme.

o

direotor geral,

.,'
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Publica-se

ao exercito

o seguinte:

Ili00stcrio dos negocios do reino-Dirrcção geral de administração
3.8 Ilepartição

politica

I

cifil

'I'eudo em vista o disposto no § :-2.0 do artigo 6:'.0 da lei
:n de julho, de 185:>: hei por bem decretar o seguinte:
Arti,rro 1.° B fixado na quantia de 1 0;)000 róis o pre~o
das sub tituiçõcs dos recrutas do exercito e ela armada no
anuo de 1 ) ;) para todos os effeitos das leis de recrutaincuto, não prej udicados pelas disposições ela lei de 17 de
ubril el 1 73.
Art. 2.° O preço das substituições,
para os refractarios,
será do 4 '0:)000 róis.
O ministro e secr tario d'cstado dos negocios do reino
a im o tenha entendido
faça xecutar, Paço, em 'de
maio ele 18 3. - REI. = Ttiomás Antonio Ribeiro Ferreira,

de

~. o -

Por decrete: de '16 do corrente mez:

Estado maior de artilheria
Coronel, o coronel em disponibilidade,
Francisco Maria
<la Cunha.
Ooronel, o tenente coronel, Francisco Xavier Adrião.
1'enente coronel, o major, Ignaeio Augusto Nunes.
Major, o cal itão, 1 nte da escola do exercito, Antonio
BuO'enio Rib iro d Almeida.
'apitão, o apitão cm di ponibilidado, Pedro Coutinho
ela • ilveira Ramos.
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~.o

Regimento de artilheria n.v 2
Coronel, o coronel em disponibilidade,
José Manuel
Araujo Correia de Moraes.
Regimento de artilheria n. o 3
Tenente quartel mestre, o alferes graduado,
tre, José da Conceição IIortins.

quartel

de

mes-

Regimento de cavallaria n.· 2, lanceiros da Rainha
Capitão da G.a companhia, O tenente de eavallaria em
commiseão na guarda municipal de Lisboa, .J oào ::."Iraria<la
Silva Figueiredo.
\

Regimento de cava.llaría n.· 7
Capitâo ela 4.:\ companhia, o tenente de cavallaria cm
comrnissão na 2.3 companhia da administração militar, Joaquim Carneiro de Alcaçova de Sousa Chichorro.
Regimento de oavallaria n.s 8
Alferes, o alferes graduado do regimento de cavallaria
n." 1, Iancciros de Victor Manuel, Luiz Augusto Leitüo.

Tenente,

Arma de infanteria
o alferes, José de Abreu Macedo

Ortigão.

Bo.talhâo de caçadores n.· 1
Alfcros, o alferes grnduado do oata111:10 de caçadores
D.O 4, Augusto
Cesar Pires Seromcnho.
Batalhão de caçadores n.· 8
Tenente, o alferes do batalhão de caçadores
tonio Fernando do Rego Chagas.

n,

n." 4, An-

Regimento de infanteria n." 6
Alferes, o alferes graduado
do regimento
de inf nterin
o 8, Eduardo
Augusto Pereira ela Silva.

Regimento de ínfanterta n.· 10
Capitão da 7. a companhia, o tenente do regimento
fantcria n.? 5, Joaquim José de Sou a Figueir do.

de in-

Commissões
::\Iajor de artilheria, o capitão, lente da escola polytechuica, Adriano Augusto de Pina. Vidal.
O alferes do regimento d eavallaria n.? 4, Joaquim Antonio Marques, a fim de ir servir na guarda municipal ele
Lisboa.
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Por decretos da mesma data:
Roformados, na conformidade da lei, o coronel do regimento de nrtilheria n. o 2, Antonio Ferreira Quaresma;
o
capitâo do regimento de infanteria
n.? 13, Manuel José
Gomes; e o capitão quartel mestre do regimento de artilheria 11.0 :3, José Caetano; pelo haverem requerido e terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta
militar de sande.
:.J. 0_ j'or detcrmlnaçãe

de Sua llaucstade El-Ilei :

Direcção geral da artilhe ria
( hefe da La repartição,
O coronel chefe da 3. a reparti(:;'\0, Guilherme Quintiuo Lopes de Macedo,
Chefe da 0. a repartiçà o, O coronel director da fundição
de canhões, Francisco Xavier Adriào.
Estabelecimentos fabris da direcção geral da artilheria
Director da fundição de canhões, o major director da
fabrica da polvorn, visconde de Villa Nova de Ourem.
Estado maior do artilheria
Capitão, O capitão da companhia 11.° :> de artillicria
guarnição, Luiz Augusto de Vasconcellos e Sú.
Companhia n.· 3 de artilheria de guarnição
Capitào, O capitão elo e tado maior de artilheria,
tino Gom s de • ampaio.

de

Quin-

Regimento de cavallaria n.s 2, lanceiros da Rainha
Capitão da 4.a companhia, o capitão da G.a, J01tO Maria Pereira.
Regimento de oavallnrts, n.s 3
Capitão da La companhia, o capitão do regimento
de
vavallaria n." 7, J osé orrcia.
Batalhão de caçadores n.· 4
Alferes, O alferes do batalhão de caçadores n.? S, Domingo, M odes.
Regimento de infanteria n.· (5
apitão da 3. a companhia, O capitão do batalhão de caçadores n.? 1, Franci eo Maria Tedesehi.
Regimento de infanteria. n." 8
. Alfer s graduado, O alf res graduado do regimento
infantcria n. o 9, Tiberio
e ar de Campos Beltrão.

de

\:12
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Oommíasões

O capitão do regimento de infanteria n.? 5, Celestino
Hypolito de Oliveira, a fim ele ir exercer uma commissão
eventual elo serviço no real collcgio militar.
4. o - Licenças J"egista(las conccdidas aos omciacs abaixo mencienadus:
Regimento de cavallaria n.v 2, lanceiros da Rainha

Tenente, D. Nuno Maria de Figueiredo Cabral da Camara, trinta dias.
Regimento de infanteria n.s 7

Capitão, Antonio Candido Rosado Jara, oito dias.
Tenente, Francisco Affonso Chedas Sant'Anna, oito dias.
Alferes, Joaquim Teixeira de Menezes, oito dias.
Foram confirmadas as llcenras registadas 11110 o director geral
da enqenheria c o commandante da 'I. a divisão militar concederam
aos olficiacs abaixo mencionadcs :

(). o _

Batalhão de engenheria
Veterinário

de 3. a classe, João Ferreira da Silva, quinze

dias.
Regimento de cavallaria n.s 2, lanceiros da Rainha

Alferes, Alfredo Augusto Quintella de Assis, vinte dias.
Batalhão de caçadores n.s 6

Alferes, Albino Estevão Victoria Pereira, prorogação por
doze dias.
Regimento de infanteria n.s 11

Tenente, Francisco Julio Monteiro, oito dias.
Antonio },{m'?:ade Fontes Pereira de Mello,
Está conforme.=No
impedimento do director geral, o
chefe da 4. a repartição, José Frederico Amado Judice.
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Publica-se

ao ex rcito o seguinte:

•

üeeretes
llinislerio dos lI~gotios do reino-Dil'ec~áo geral de adminislraçflO politica e civil
1.' lIepulição
Hei por bem encarregar da gerencia interina elo ministerio dos n gocios da guena, o ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar,
conselheiro José
Vi cento Barbosa dn Bocage, durante a ausencia elo respectivo ministro o conselheiro d'estado Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
O ministro o secretario d' e tado dos nogocios do reino
assim o tenha ntendido o faça executar, Paço da Ajuda,
em ~ 1 do maio de 1 3, = HEI. - Thomás Antonio Ribeito Ferreira,
Minislcrio dos negocios do reine - nir~l'ção geral de adJllilli'lraç~o
1.a IlrpartiçãO

1IIIIiliciI e civil

•'('nelo indisp n avcl stabclecer O forrnulario com que,
durante a minha regcncia em nome de ~na Magestadc Fid \lis~illla o Senhor Dom Luiz I, Rei de Portugal o dos Algarves,
te., devem ser expedidos os diplomas o actos do
governo, c das nuctoridades
quo mandam cm nome do
mesmo augusto
cnhor : hei por bem, t nelo em vista a
carta con titucional ela monarchia portuguesa,
o acto addicional, o as I i' de 12 do fevcr iro d HlG2 o 27 de julho
elo anuo 1
imo pnssado, d crctar, em nom d EI-Rei,
o s guintc .
1.0 A promulgação das lei orá feita com esta formula:
«Dom 'arlo , Principe Real, }{,('gcnte de Portugal c aos Aignrv <I, etc" em nome d El-H.ci, fazemos saber n. todo>! os
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subditos de Sua Magestade, que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte».
e de quaesquer ou2.0 A formula das cartas patentes,
tros diplomas do governo, ou cartas e titulos dos tribunaea,
que se costumam expedir em nome expresso do Rei, será:
«Dom Carlos, Principe Real, Regente de Portugal e dos Algarves, etc., em nome de EI-Rei».
3.0 A formula dos alvarás, será: «Eu Principe Real, Regente, em nome do Rei, faço saber».
4. o As cartas regias para subditos portuguezes dirão no
logar competente:
«Eu Principe Real Dom Carlos, Regente
em nome do Rei); para estrangeiros
dirão: «Eu Príncipe
Real Dom Carlos, Regente de Portugal
e dos Algarves,
etc., em nome do Rei».
5.0 Os decretos terão a formula ordinária,
acrescentando-se ii. expressão preceptiva
as palavras:
«Em nome de
EI-Rei».
6. o As portarias do governo terão este formulario: «Manda o Príncipe Real, Regente em nome do Rei, pela secretaria d' estado dos negocios, etc.» . Nas portarias expedidas
pelos tribunaes nos casos do estylo se usará da formula:
«Manda o Principe Real, Regente em nome do Rei, pelo tribunal, etc.».
7. o As supplicas, representações
e mais papeis que me
forem dirigidos, ou immcdiatarnente
ou pelos tribunaes,
empregarão o tratamento de «Alteza Real» e priacipiarho
«Senhor»; a direcção externa sedo (A Sua Alteza H al o
Principe Regente em nome do Rei».
'I'oda a corrcspondencia
official deve ser expedida sob o
titulo de ((Serviço Nacional e Real».
Os ministros e seeretarios d'cstado das div rsas repartições assim o tenham entendido e façam executar. Paço da
Ajuda, em 21 de maio ele 18 3. = PRINCIPE
REGENTE. = Tliomás Antonio R ibeiro Ferreira = Julio Ma?'ques de
Vilhena= José Vicente Barbosa dtt Bocage = Ernesto Iio
dolpho Hintze Ribeiro.

JostJ Vicente Barbosa

dtt Bocaqe.

Está conforme.

o

chefe da 4.· repartíção,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
30 DE

uro

DE 1883

ORDE}! DO EXEROITO
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.o - Decreto
Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção !eral- t.a Repartição
Attendendo ao que me reprcsentou o tenente de infantería
em serviço no ultramar, José Jacinto Lino da Costa Montei1'0 ; considerando
qu este offieinl chegou á altura competente
na ro pectiva escala de nccesso para obter o actual posto
no quadro da sua arma; e querendo usar da faculdade concedida ao meu governo pelo artigo 3,0 do decreto com
força de lei de 10 de setembro ele 1 4G: hei por bem, em
nome de EI·Rei, promovel-o ao posto ele capitão, ficando
pertencendo ao exercito ele Portugal sem prejuizo dos officiaes mais antigos ela sua classe e arma, Ontrosim sou
servido ordenar que ata minha soberana resolução fique
nulla e de nenhum effeito se o agraciado,
por qualquer
motivo, deixar de servil' no ultramar o tempo marcado na
lei,
O ministro e secretario d'estado elos nego cios da marinha
ultramar,
encarregado
interinamente
dos negócios
da gu na, a sim o tenha entendido e faça executar. Paço)
em 2;3 de maio de 1 3. = I)IUNCIPE
REGENTE,
=

José Vicente Barboso dt, Bocaqe.

2, o - Por decrete de 23 do corrente mez :
Estado maior general
General de divisão, o g n ral de brigada, commandantc
da primeira. brigada de infanteria de instrucção e manobra, Joaquim Dias da Silva Tallaya.
. eu ral de brigada, o coronel do regimento de eavalla1'1[1. n. o 3, J cronymo
J o é Corr ia de Carvalho.
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Arma de cavallaria

Coronel, o tenente coronel, Manuel Dias da Rocha.
Tenente coronel, o major do regimento de cavallaria
n. ° 4, Manuel Augusto de Miranda.
Major, o capitão em cornmissão na guarda municipal de
Lisboa, José Antonio Garcia.
Tenente, o alferes, Francisco Nunes de Serra e Moura.
Regimento de cavallaria n.s 2, lanceiros da Rainha

Tenente coronel, o major do regimento de cavallaria
n.? 1, lanceiros de Victor Manuel, D. Rodrigo de Almeida
e Silva.
Regimento de oavallarta n.s 3

Major, o capitão do regimento de cavallaria
cisco J eronymo Soares Luna.

n.? 4, Fran-

Regimento de oavallaria n.s 4

Capitão da 4. a companhia, o tenente, Ildefonso Porfirio
de Mendonça e Silva.
Regimento de oavallaria n.s õ

Coronel, o tenente coronel, José de Aguiar.
Tenente coronel, o major de cavallaria, Ignacio Maria
de Moraes Carmona.
Regimento de oavallaria n.· 6

Coronel, o tenente coronel do regimento de cavallaria
n.? 2, laucciros ela Rainha, Manuel da Silveira Mendonça
Soares Serrão.
Capitão da 5. a companhia, o tenente, José Celestino da
Silva.
Rogimento do oavallaria n.s 7

Alferes, o alferes graduado do regimento de cavallaría
n.? 4, Antonio Leite de Barbosa Baccllar.
Regimento de oavallaria n.O8

Tenente, o alferes, Francisco Alberto da Silva Poloijão ,
Alferes, o sargento ajudante do regimento de cavallaria
n." 7, Ernesto Augusto Ferreira Pinto.
Oommissões

Major, o capitão elo regimento ele cavnllaria n. o G, Manuel Augusto de Novncs Sequeira, continuando na commissão em que se acha.
Tenente de eavallaria, o alferes em commissão na guar-
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da municipal do Lisboa, Fernando Tamagnini de Abreu e
Silva, continuando na commissão em que se acha.

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o coronel de cavalIaria, Diogo Pires Monteiro Bandeira, pelo haver requerido e ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
militar de saude.

3. o -

Por determinação de Sna Alteza o Prlneipe Regente:
Estado maior de artilheria

Capitão, o capitão do regimento de artilheria n. o 2, Francisco de Paula Gomes da Costa.
Regimento de artilheria n.· 2

Capitão da 2.a companhia, o capitão do estado maior de
artilheria, João de Sou, a Neves.
Regimento de oavallaria n.s 3

Tenente, o tenente eloregimento de cavallaria n.? 7, José
Lucio da Silva.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n." G, Antonio Lourenço Ferreira.
Batalhão de caçadores n.> 3

Tenente, o tenente do batalhão n. o 5 ele caçadores de
RI.Rei, Antonio Augusto de Miranda.
Batalhão n.· e de caçadores de El·nei
~enente, o tenente do regimento de infantoria n.? 5, AntonlQ Vaz Correia de Seabra Lacerda.
Regimento dê infanteria n,s 1

. Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
Infanteria n. o 12, Antonio Alfredo Alves.
2.a Companhia da administração militar

Subalternos, o tenente do regimento de cavallaria n.? 1,
laneeil'os de Victor Manuel, Alberto Mimoso da Costa Ilharco , e o alfer '1:\ do batalhão n, o 2 de caçadores da Rainha,
Antonio Augusto Pessoa.
.
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Secrelaria d'eslado dos negocios da guerra - Direcção geral- ta Reparhção
:tII.[EDA L:a: A

:tII.[IL I T AR

RELAÇÃO N.· 710
Medalha de prata
Regimento de infanteria n.s 6

Alferes, Julio Cesar Pimentel Perdigão - comportamento exemplar; em substituição da medalha de cobre da
mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 35 de 1873.
Regimento de infanteria n.s 16

Sargento ajudante, João Eduardo Julio de Carvalho comportamento exemplar; em substituição da medalha de
cobre da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem
do exercito n.? 14 de 1873.
Medalha de eobre
Batalhão de caçadores n.· 3

Espingardeiro, Francisco Candido Teixeira - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadorea n.· 4

Furriel n. ° 6 da 1.a companhia, Joaquim Emiliano da
Costa - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.· 12

Alferes graduados, João José Rodrigues Baptista, e Quirino Firmino Machado - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 4

Musico de 2.:1 classe n.? 52 da 2.:1 companhia, Domingos Raul Ferreira Galiano - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 6

Soldado n.? 83 da 1.11 companhia, José do Nascimentocomportamento exemplar.
Regimento de infantaria n.· 8

Cabo graduado D.O 50 ela 4.1\ companhia, José João ele
Brito Furtado de Mendonça - comportamento xemI lar.

Regimento de infanteria n.v 12
Musico de 2.a classe n.? 94 da 2.a companhia,
Marques - comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.O17
Segundo sargento n. o 67 da 6. a companhia,
riques Tavares - comportamento
exemplar.

José Hen-

1.' Companhia da administração militar
n.? 48, Eduardo l\1iguelcomportamento

Furriel
plar.

2.' Companhia da administração militar
Segundo sargento n.? 66, Domingos Antonio
quita - comportamento
exemplar.

lV -

Narciso

Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direcção geral-1.

exem-

de Mes-

a

Reparti~ao

Declara-se que, por decreto elo 19 do corrente moz, foi
conferida a mercê do grau de cavalleiro da ordem militar
de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa ao tenente do estado maior de engenheria,
Bernardo
Pinheiro
Correia de Mello.
G. ° - Secretaria d'cstade dos negocios da guerra - Direcção gcral-!í. a Repartição
.:Manda o Princípe Real, Regente cm nome do Rei, adtnIttir 110 hospital do invalido militares de Huna o soldado
n.> 57H da (J_a companhia do r formados, Joaquim Vicente, por lhe aprov itarcm as disposições elo decreto do 29
de dezembro de 1 49.
7.

°-

Direc~ão da admiui.lração militar- P

Repartição

Declara-so que o preço por quo saíu cada ração do for.
r~gCln fornecida pela padaria militar no 1ll0Z do abril pro ..
XI~UO findo foi do 292,3-!G
róis, s udo o grão a 21G,921
rél o a palha a 75,425 réis,
Igualm mto se d clara quo o preço das rações do pão
fornccidas P la m sma padaria no r f rido mez foi de reis
39,2G.
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8.°_ Declara-se que o tenente do regimento de infanteria n.? 11, Francisco Julio Monteiro, desistiu da licença
registada que lhe foi concedida pela ordem do exercito
n.? 9 do corrente anno.

9. °- licenças eencedldas
mcncionados :

1101'

motivo de molestia aos effíeiaes abaixo

Em sessão de 4 do corrente mez :
Batalhão de caçadores n.s 8

Tenente, Augusto Carlos T~ves, quarenta dias para se
tratar.
Batalhão de caçadores n.s 9

Alferes graduado, João Correia dos Santos, trinta
para continuar a tratar-se.
Regimento de infanteria n. ° 6
Alferes graduado, Manuel de Sousa Durão,
para continuar a tratar-se.

dias

trinta dias

Regimento de infanteria n." 18

Capitão, José Joaquim Pereira, trinta dias parn. continuar a tratar-se em ares do campo.
Em sessão de 12 do mesmo mez:
Regimento de cavallaria n.s 6

Tenente coronel, José Vergolino, sessenta dias para continuar a tratar-se e convalescer em ares patrios.
Alferes, Carlos Augusto Guedes, sessenta dias para convalescer cm ares elo campo.
Veterinario de 3.a classe, José Maria Alves Torgo Junior, trinta dias para fazer mo dos banhos das caldas de
Vizella, na sua origem, a começar em 17 do corrente.
Regimento de infanteria n.s 13

Alferes, Bolisario Vieira ela' Silva Pereira, sessenta dias
para continuar a tratar-se.
Em sessão de 1G do mesmo mcz :
Regimento do oavaHaria n.s 1, lanooiros de Viotor Manuel

Capitão,

José Maria da Costa Ramos,

quarenta

dias
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para fazer uso dos banhos das caldas da Rainha na sua
origem, a começar em 1 de julho proximo.
'I'enente, José Augusto de Avellar Xavier, sessenta dias
para se tratar.
Alferes, Domingos Maria Ramalho Fallé, sessenta dias
para se tratar convenientemente em ares pátrios.
Picador de La classe, João Baptista Ramalho Falcão,
sessenta dias para se tratar convenientemente em mudança
de ares.
Batalhão de caçadores n.s 6

Tenente, José de Figueiredo, sessenta dias para se tratar.
Regimento de infanteria

n.> 4

Major, Benedicto Candido de Sousa Araujo, quarenta
dias para fazer uso dos banhos thermaes no estabelecimento a S. Paulo, a começar em julho próximo.
Oapellão de 3.& classe, Abílio Augusto Rocha, sessenta
dias para se tratar convenientemente cm ares patrios.
Em sessão d 17 do mesmo mez : .
Regimento de artilharia

n,> 2

Alfer~s alumno, Pedro Antonio dos Santos, sessenta dias
para se tratar.
Commissões

Primeiro ten nte de artilheria, José Maria Greenfield do
Mello, quarenta dias para se ,tratn,r.

10.°_ Lieença regi stadas concedida aos officiaes abaixo mencionados:
Estado maior de engenharia

Tenente, Joaquim Bnsilio Correia e Sousa do Albuquerque o Castro, prorognçüo por trinta dias.
Regimento do artilheria n.O 2

Coronel, José Mauu I de Araujo Correia de Moraes,
cento c vinte dias.
Regimento da artilheria n.· 3

Primeiro tenente, Carlos Augusto J uzarte Caldeira, sessenta dias.
Regimento de cavalla rta n." 2, lanceiros da Rainha
1"S,
Rodolpho Augusto de Sequeira, oito dias.

Alf
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Regimento de oavallaria n.s 4

Alferes graduado, Antonio Leite Barbosa Bacellar, dez
dias.
Regimento de oavallaria n.s 6

Alferes graduado,
por trinta dias.

João Rodrigues Chaves, prorogação

Batalhão de caçadores n.s 9

Alferes, Abel Augusto Nogueira Soares, pro rogação por
sessenta dias.
Regimento de infanteria n.> 17

Alferes graduado, José Maria Garçfio de Almeida Junior, pro rogação por quarenta dias.
11. 0_ }'Ol'am ennflrmadas as licenças registadas que
dantes da 2. a e .p divisões militares enneederam
ahaim mencionados:

'8

o'S cemmanefllciaes

2." Divisão militar

Alferes de cavallaria, sem prejuízo de antiguidade, Antonio Nunes Bouças, trinta dias.
Regimento de oavallaria n,· 5

Alferes, Manuel Godinho Caeiro, trinta dias.
Regimento de oavallaria n.s 8

Tenente, Antonio Baptista Lobo, dez dias.
Alferes graduado, Augusto Alves Tavares, dez dias.
José Vicente Barbosa du Bocage.
EsM conforme. = O chefe da 4. a repartição, José lhederico Amado Judice.

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERltA
11 DE JUNHO DE 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
LO-Carta de lei
Miuistcrio dos negocio da fazenda-Gahincte

do ministro

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos,
qu~ as côrtes gcraos decretaram c nós queremos a lei seguinto.
. Artigo 1.0 A avaliação das receitas do estado, ordinanas e oxtraordinarias do exercício de 1882-1883, é rectificada em conformidade com o mappa n.? 1, junto a esta
lei, e que d'ella faz parte, em 32.390:9861$000 róis .
. Art. 2.° A despesa total do estado, ordinária e extraordlnaria, no mesmo exercício, é fixada em 35.019:1291$884
réis, sendo 31.628:662: 384 róis de despeza ordinária, e
3.:390:467500 róis de despesa extraordinária, conforme
com os mappas n. o 2 e 3 juntos a esta lei e quo d' ella
fazem J?arte.
§ umco. O governo decretará nas tab llas de distribuiçno das despesas do exercício de 1882-1883 as rectificaÇões necessarias, cm conformidade d'csta lei.
~l't. 3.° SflO declaradas de execuçao permanente as segUllltes, disposições :
1.a E considerada commissão activa na arma de artilheria, o commando das companhias de guarnição, s ndo as
respectivas gratificações abonadas n' essa conformidade.
2.:1 São igualados, nas respectivas categorias, os salarios
dOIi opernrios do arsenal do exercito, não podendo esses
salarios ser inferiores aos que actualmente são abonados.
3. a Os vencimentos do conservador do museu, addido ti
?Scola naval, cmquanto nao for collocado no quadro, são
Iguacs aos UO .ouservador da bibliotheca da mesma escola.
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Art. 4.0 Fica assim modificada a carta de lei de 27 de
junho de 1882 e revogada a legislação em contrario,
Mandãmos portanto a todas as auetoridades, a quem o
conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tüo inteiramente como n'ella se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, a faça imprimir,
publicar e correr. Dada no paço, aos 8 dejunho de 1883.=
EL-REI, com rubrica e guarda. = Antonio Ma10ia de
Fontes Pereira de Mello.- (Logar do sêllo grande das armas reaes.)
(Seguem os mappas n. o. 1 a 3, que fazem partem da presente carta de lei, e que estão publicados no Diario elogovemo 11.° 128, de ~l
do corrente mez.)
~. 0_

DCCl'ctos

Secrelaria d'tslado dos llegocios da gU6Ha-Direcção geral-P

Reparliti&

Tendo por decreto de 10 do corrente lUCZ, expedido
pelo ministerio dos negocios da marinha c ultramar, sido
nomeado governador do districto de Timor, o capitão do
regimento de eavallaria n.? 2, lanceiros da Rainha, Joüo
Maria Pereira: hei por bem, em nome dEI-Rei,
promovel-o ao posto de major, ficando pertenccml0 :10 exercito
de Portugal sem prejuizo dos oífíciaos mais antigos da
sua classe e arma, nos termos do doer to com força de lei
de 10 de setembro de 1846, e Hcando obrigado a dar em
devido tempo as provas de capacidade que forem exigidas
para o posto de major. Outrosim sou servido ordenar que
esta minha soberana resolução fique nulla e de nenhum
effeito se o agraciado, por qualquer motivo, deixar de seguir viagem para o seu destino ou de s rvir no ultramar o
tempo marcado na lei.
O ministro e secr tario d'estado dos ncgoci s da marinha e ultramar, encarregado intorinament
dos negocios
da guerra, assim o tenha entendido e faça ex cutar. Paço,
em 30 de maio de 1 83. = PRINUlP~~ REGE 'l'E. =
José Vicente Barbosa du Bocage.
Seeretaria d'eslade dos negocio8 da guerra - Direcçio gcral- t •a fteparlitão
Tendo sido r quisitado I ara ir x r r uma eommi sao
d serviço no ultramar, o tonent elo 1° rim nto d c. V l-
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laria n.? 4, Oypriano Forjaz: hci por bem, em nome de
RI-Rei, promovcl-o ao !,osto de capitão, ficando pertencendo ~o exercito de Portugal sem prcjuizo dos officiacs mais
anhgos da sua classe e arma, nos termos do decreto com
força de lei de 10 de setembro de 1 4G. Outrosim sou
servido ordenar que esta minha soberana resolução fique
null~ e de nenhum effeito se o agraciado, por qualquer
lllohyo, deixar de seguir viag m para o seu destino ou de
serVIr no ultramar o tempo marcado na lei.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar, encarregado interinamente dos nego cios
da guerra, as .im o tenha entendido e faça executar. Paço,
~rn,30. de maio de 1 3. = PRINOITE REGENTE. =
OSe Vtcente Barbosa du Bocage.

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- ta Repartição
fiei por bem determinar qu o auditor junto do conselho
~: g~erra permanente da 3. a divisão militar, Constantino
aJrllllOde ousa uedos, P<sse a ser abonado com o auglllento de um terço do ."CU ordenado, estabelecido pela
Carta de lei de 17 de agosto de 1 53, e nos termos do
§ ~o do artigo 13.0 da arta de lei de 25 de abril de 187G.
t . presid nte do con elho do ministros, mini tro e secrer~rlo d'e:;tado dos negocios da fazenda, encarregado inteelnamente dos da guerra, assim o tenha ntendido e faç<
n~e~tal:. Paço, cm G de junho de 1883. = REI. = Anto10
Qna de Fontes Pereir« de Mello.

3. o - Por decreto de ao de maio ultime :
G

int ~neral de

Estado maior general
divi ao, o general d brigada, commandante

.ermo da 2.a divisão militar, José Paulino de Sá Car....elro.
h

a General
oGeaI
sã Õeral

de bl'i~ada, o coron 1 de ngenheria, director
gio ~ilita.r, Joaquim An~onio D~as.
.
de brigada, o coronel de infanteria em comunslaudio Bernardo Pereira de Chaby.
0011

o,

R
rUa

4." Divisão militar

~on rados do cargo d ajudante de campo do comn ante, o tenente de infnuteria, Luiz Antonio AI es
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Leitão, e o alferes da mesma arma, André Joaquim de
Bastos, pelo haverem pedido.
Regimento de eavallaría n.s 2, lanoeiros da Rainha

Tenente ajudante, o alferes ajudante, Antonio Augusto
Chaves.
Regimento de oavalIaria n.v 4

Alferes, o alferes graduado do regimento de cavallaria
n. o 2, lanceiros da Rainha, Annibal Theodoro Goes Mourão.
Regimento de oavalIaria n.> 5

Capitão da 6.a companhia, o tenente, Joaquim Romão
Mendes Grajora.
Regimento de oavallaria n.s 7

Tenente, o alferes do regimento de cavallaria n. o 8, Manuel Domingues.
Arma de infanteria

Coronel, o tenente coronel do regimento de infantcris
n.? 15, Joaquim Nicolau Aguaa,
Major, o capitão cm commissão na guarda municipal do
Porto, Saturio Augusto Pires.
Regimento de infanteria n.·

Õ

Tenentes, os tenentes, de infantoria, Luiz Antonio Alves Leitão, e em commíssão na arma de artilheria, Antonio João de Faria Pereira.
Regimento de infanteria n.v 11
Capitão da 8.a companhia, o tenente do regimento de
infanteria n.? G, Francisco
onçalves Guerreiro OhnvceCommissõos

Tenente coronel de infantcria, o major, Vital Prudcncio
Alves Pereira.
Tcncntes ele cavallaria, os alferes, em commissão, J)!\
guarda municipal do Li boa, Fernando de Albuqu rque do
Amaral Cardoso, na guarda muuicipnl do Porto, Josó ~1!l'
theus Lapa Valente, e no minísterio do reino, Fernando dtt
Costa Maia.
Hospital militar permanente

do Porto

Cavall iro <la ordem militar do S. TI nto de Aviz, o C(1.'
pellão de 1.11 classe, Jo~6 Cardoso do Abreu CUl:ltcllo
Branco.
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1)01'deereu da mesma data:
Reformado,
na conformidade da lei, o capitão do regimento de infantoria n.? 11, João Maria. Manzoni, pelo haver requerido c ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta militar de saude.

Por dCCl'closde 6 do eerrente mez :
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção
Director, O coronel do estado maior de cngenheria,
tano Pereim
anches de Castro.

geral
Cae-

Real ooUegiomilitar
Exonerado do cargo de director, o general de brigada,
Joaquim Antonio Dias, a fim de ser convenientemente
empregado.
Director, o general de brigada, José Frederico Pereira
d a Costa.
Direcção geral da engenheria
1?irector g ral, e commandanto do corpo do estado
maIo!', o gen ral de brigada, Joaquim Antonio Dias.

COllllllandante
Chelmiek.

4.- Divisão militar
interino, o general de brigada,

José de

Praca dc Monsanto
Exonerado
cio legar de governador,
o general de brigada, José Diogo Zuchelli, a fim de ser convenientemente
empregado.
lrGovernaclor,
o coronel do estudo maior de ongcnhoría,
Iguel Baptisht Mnciel.
Praça de Elvas
d l<~.·Ol1cl'adodo logar de govornadoi-, o general de brigaa, Henrique José
lvcs, ti. fim de cr convenientemente
e1llpre"'ado.
Gov rnador, o rrcucral de br~gada, José Diogo Zucholli.
1.- Brigada do infantoria do instruoção o manobra
COmmandante, O eencral de brigada, Henrique José
ves.
b

Al-

Estado maior de engenheria
Coronel o tcueute coronel, José Maria Correia. da Sil'Va.
'
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Tenente coronel, o major, José Pedro Lumiar.
Major, o capitão, Godofrcdo Edmundo Alegro.
Arma de oavallaria

Capitão, o capitão em commissão na guarda municipal
de Lisboa, Eduardo Castilho.
Regimento de oavaIlaria n.s 3

Ajudante, o tenente, Antonio José de Sousa Durão.
Tenente, o alferes, Manuel Rogerio Carqueija.
Alferes, o alferes graduado do regimento de cavallaria
n.? 4, João Luiz Ramos.
Regimento de oavaIlaria n.O7

Tenente, o alferes do regimento de cavallaría n. o 3, Antonio Lourenço de Matos Azambuja.
Alferes, o sargento ajudante do regimento de cavallaria
n,o 8, João Agostinho da Costa.
Batalhão de oaçadores n. ° 1

Capitão da La companhia, o tenente do batalhão de caçadores n. o 6, Miguel Miranda.
Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão da 5. li companhia, o tenente, Francisco Alexandre.
Batalhão de oaçadores n. ° 6

Alferes, o sargento ajudante do regimento de infantaria
n.? 16, João Eduardo Julio de Carvalho.
Regimento de infanteria n.s 1

Tenente, o alferes, Francisco Antonio Martins de Barros.
Regimento de infanteria n.· 11

Alferes, o alferes graduado do regimento de iníantcria
n. o 5, Luiz Augusto de Sousa Sanches.
2." Oompanhia da administração militar

Tenente, o alferes, Antonio Augusto Pessoa.
Oommissões

Tenentes coroncis de engenheria, os majores cm ommissão, Josó Maria Couceiro ela Costa Coelho c Mcllo,
Jacinto Heliodoro da Veign, Antonio Casimiro d Figu irodo, Miguel Carlos Corrciu Pacs, Manuel Raymundo Vnl-
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Faustino

José da Victoria, D. Antonio de Almeida,
e Manuel José Ribeiro.
Os capitães, do regimento de cavallaria n.? 2, lanceiros da Rainha, Joao Julio Ribeiro, c do batalhão de caçadores n.? 9, Antonio José Pinto, a fim de irem servir, o
primeiro na guarda municipal de Lisboa, e o segundo na
guarda municipal do Porto.
O capitão do regimento de infanteria n.? 7, Manuel José
Ribeiro de Faria, a fim de ir exercer a commissão de que
trata o § unico do artigo 19.° do plano de organisação da
administração
militar approvado por decreto de 11 do dezembro de 1 69.

José Elias Garcia,

4. o-Portarias
Secrplaria d'e lado dos negociosda guerra- Direcção geral-I.a Repartição
Manda o Príncipe Real, Regente cm nome do Rei, pela
secretaria d'estado do ncgocios da guerra, louvar 05 coroneis, do regimento ele artilheria n.? 1, de cavallaria n.? 2,
lancoíros da Rainha, e do batalhão 11.0 2 de caçadores da
Rainha, pelo asseio, boa ordem e regularidade
cm que encontrou os quartéis dos corpos sob O commando dos referidos corónoís, quando ultimamente os visitou.
Paço, em 31 de maio de 1 3. = José Vicente Barbosa
du Bocage.

Secrelaria d'e lado dos negocios da guerra-Direcção geral- i.a Rtlpartiçin
Manda o Prin .ip R al, R g nto cm nome do Rei, pela
secretaria d' tado do negocios (la guerra, louvar o dir ctor g ral da artilherià, p elo a seio, regularidade
c boa disposiçao cm que encontrou [1. direcção gllral da urtilheria
Os cstabclccim
ntos fabris dcp ndontcs da mesma direcção,
quando ultimam nte o vi sitou.
Paço, cm :31 de maio elo I. 83.
,José Victmte Barbosct

du Bocaf!I"
Stcrelaria d'e lado do. negocio da goerra-Directão geral-ta

ReJl"rti~o

)Inncla () Princip R al, Regente 111 nome elo Rei, pela
secretaria d'e .tado dos negocio: da guerra, louvar o chefe
(1:, commissào d (1<'~ za de Li boa c seu porto, (' os offi<'la. qu s b I tu ord '11 proc deram ao c8tudo da
constl'ueçao (lo rcducto (lo Monte Cintra, cm • scav m,

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

110

pelo bom resultado e perícia com quo ultimaram aqucllc
fortificação.
Paço, em 31 de maio do 18H3.--José Vicente Barbosa

cll~ Bocage.
Secretaria d'estade des nerrocios da guerra - Diref~ão geral- 6. a Rcparlitão
Convindo prescrever,
m harmonia com os progr ssos da.
cirurgia moderna, uma nova lista de medicam ntos, de pensos preparados,
ele iustrumentoe c de appar lhos cirurgiI'OS para as mochilas c bolsas de nmbuluncia,
para as cantinas de artigos d cirurgia e de pharmnciu,
e p:lm os
furgons elo parque s.mitario militar: manda Sua Magcstadc
El-R i, pela secretaria
d'cstndo dOH llt'gocios (la guerra,
nomear uma commissao composta <10 {'irurgiao Ile divisão
ela 1.:\ divisão militar, Joaquim Snturnino <lo Oliveira • 'Mros da Rocha; do cirurgião mór do l"('gimcllto de artilhoria n.? 1, José Justino Cardoso Tcixcirn ; do eirnrgiao ll11ir
do regimento do infantcria 11.(1 17, Alltonio Manuel (ln ~IInha Bell m; do cirurgiílo mór, sub-chefe d:~ (i. ii repartição da direcção geral da secretaria
da gtu'lTa, Gnilhel"me
Jos6 Ennes ; do cirurgião
mór, director do deposito di'
roupas e objectos de ('irlll'gia do exercito, José An: Ir-to
Gonçalvcs ; c do cirurgilio ujudnntc ('JlI connnisaão, . icolau Antonio Camolino ; servindo o primeiro de pr sideut
e ultimo de secretario,
:1 qual Iicn conun .ttido o cncarsro
<1' um trabalho que sol> o ponto di' vista rigorosam ntc
scicntifico, sob o da simplicidudo c boa dispo si ';tO, (' : iuda sob o (la mais judiciosa I' 'onomia, pOR~a s(,l'vil' d(' ba ~
para :t v:mt:\jol'a tran~fol'JlI:l !jlO <101-1 rl'l'criclos nrtigos tI
material s:tllitario.
Paço, cm :! de junho (1 lH8:~.=Allt()l!iu
ilho'ia dI) PunteS Pt:I'fÍra de J.lhllu.

,cml.lria d'r,liulo dos nl'godo' dil gumil-Ilirrc~~o !Itrill-I.:\

RCllarliao

Manila. 'nn Mago s tll<l t' I.~I-Pt'i, pcln cerl'llll'ia (]'('. tat10
(ICH:!lH'b"oeioH da b0'1[('1'1':1 ,'1'nlH'
""('TI<'I'al de (li i no , COUlh
mandante
interino lIa :?n divisito militar, ,10,<': Panlillo d
t);t Carneiro, (' '('1'('11 t lnllOl'tll'illllWlIt
l'Olllllll\Jldo inte.
1
'
,
1'100 (a :1.;< divi:,1:lO IlIililnl'
I'JIlqWlllto o g 'II !':lI· <li (li"iflilO, (,01111(, til' 1'01'1'(
NO~IHI
{'Ollllll:\lld:tni<'
tln r ,C 'rida
:I.'L tlivi, iw llIilit1ll', II!lO PO(U"·; pelo S 'II t' lado de :mele,
(I

°

'x(,l'c('r

Pa~o,
ttS

o 1I1e '1110 1'(lJl1l1ll\llIlo.
('111

Ij (II' .i 1111ho ti' 1 ' ';j. = .1nful/io

H 1'1.0'(( c/o Mellu.

lt!al'ilt

ti·

FOII-
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Por determinação de Sua Ma!Jestade EI-Rei:
1.' Divisão militar

Inspector do engenheria, o tenente eoronol do estado
maior de engenheria, José Maria Moreira Freiro Correia
Manuel do Aboim.
Direcção geral da engenheria

Chefe da 4.:l ecção, o capitão do estado maior de engenheria, José de Oliveira Garção de Carvalho Campello
de Andrade.
Regimento de artilheria n.· 1

Prim iro tenente, o prim iro tenente do regimento de
artilheria n. ° :3, Antonio Augusto Ferreira.
egundos tenentes, o segundos tenentes do regimento
de artilheria u.? 3, Manuel Eugenio d Carvalho da Silva
Pinto, José Maria de Almeida, Francisco das Chagas Parreira, e Eduardo
yrillo Lourenço.
Regimento da artilheria n.· 3

Primeiro tenente, o primeiro t Dente do regimento de
artilheria n." 1, Joaquim Augusto Teixeira da Rocha.
,~ zundos tenente , O' segundos tenent s do regimento
de artilh ria n.? 1, s. Iiguel Evaristo da J.: azareth Duarte,
c Jo ué de liveira
uqu.
Regimento de oavallaria n.· 1, lanoeiros de Viotor Manuel

'I' mente .oron I, o t nente coronel do r gimento de cavallaria n,' ;~, AI xaudre Manuel da Veiga.
Regimento de oavallarta n.· 2, Ianceíros da. Rainha

Cnpitão dn _.'" companhia, o 'apitao do rgimento de cavnllaria 11.° :3, José
iogo I apo o Iousinho d Albuquerf}\tl' •

'npitao ela ,La companhi.
O capitão do r gim nto de cavallnrí., 11.° 3, 'indo Basilio Dama ceno Rosado.
Alfer", o alfcr
do regimento de cavallaria n.? 4, Annihal 'I'h odoro o Mourão.

'I'

Regimento de oll.va.llaria.n.· 3
n nte coronel, o t nente .oroncl do r gim nto de ca-

vallaria
'a~ila

11. n

nrlos Ferreira J unior.
o 'apitao (lo r girneuto de caAntonio Franci co d' AO'uinr.

7, Antonio

<la [>.u compauhiu,

vallarm n.O

r,

112

ORDEM DO EXERCITO N." 12
Regimento de cavallaria n." 7

Coronel, o coronel de cavallaria, Luiz Pereira Mousinho
ele Albuquerque Cotta Falcão.
Tenente coronel, o tenente coronel de cavallaria, Manuel Augusto de Miranda.
Arma de infanteria

O coronel, José Vicente Consolado.
Bata.lhão n." 2 de caçadorea da Rainha

Major, o major do regimento de infanteria n.?
Joaquim Ferreira.

7, José

Ba.talhi.o de 08.QadOre8n.· 4

Tenente, o tenente do batalhão de caçadores n,° 8, Antonio Fernando do Rego Chagas.
Batalhão de caçadores n.s 6

Tenente, o tenente do batalhão de caçador s n.? 7, Francisco Adclino de Serpa Faria Quarcema.
Batalhão

de oaçadoree n.s 8

'I'onente, O tenente do batalhão de caçador s n.? 6, Luiz
Maria da Conceição, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n.· 9

Capitiio da G.a companhia, o apitão do batalhí o d
çadorcs n. o 7, Francisco Xavi r Var. u de
orio.

a-

Bata.lhã.o do oaçadorea n.· 10

Alferc grndnado, o alf rcs grndnndo elobatalhão d
çadoros D.O 11, Antonio V rissimo do cousa.

,-

Regimento de infanteria n.· 1

.Alferes, o alfcr s do r gim nto dr ínfsntcria n.? 11, Rarmro Augusto do Mac do.
Regimento do infanteria n." 2

Major, o major do batalhão n.? 2 d caçadores ela Ruinha, Manuel d Sampuio.
npitão da 2.3 companhin o cn.pit:o do r <rim-nto de infanteria n.? 10, Joaquim .Jo~é ti ~O\1Ra, Figa ircdo.
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Regimento de infanteria n.s 7

Major, o major de infanteria, Saturio Augusto Pires.
Capitão da 3.:\ companhia, o capitão do regimento de infanteria n. ° 2, Arnaldo Belizario Barbosa,
Regimento de infanteria

n.· 9

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 11, Luiz
Augusto de Sousa anches.
Regimento de infanteria. n.· 11

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 9, Antonio de Assumpção Pereira da Silva.

6.° -

Secretaria d'e lado do negocios da guerra-Repartição

do gabinete

Determina
ua Magestade EI-Rei que o abono de forragon a dinheiro, a indivíduos re identes na arca da 1.a divisão militar, auctori ado p la disposição 3.11. da ordem do
exercito n.? 1 de 1 71, seja feito, computando-se o preço
da raçõe em cada mcz por aquelle por que saíram á padaria militar no mcz anterior; ficando assim alterada a disposição 5.11. da ordem do exercito n. ° 21 do mesmo anno,
na qual se estabelecia um modo diferente de fazer tal
computação.
7. ° -Semlaria

d'e lado do ntgo(Ío da guerra- Direcção geral-L II. Repartição

lY.tEDALHA

lY.tILITAR

Guarda. municipal do Porto

Prim iro .e reeuto 11.° 1 ti: ;~: companhia, .JoHé Augusto
T ixcir: - omportnm mto ex mplnr ; em 'ub:titniç:lO ela medalha d cobr da me ma ela . o que lho foi cone di da pela
ordem do
rcito n.? 1 de 1 7D.

Soldado

n.

Gunrdo. munioipal do LisboL\
) da 2." ompanhi. d cavnlluria,

cio Jo " -comporhll1

'I1tO l' »npl I',

lnnoccn-
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Furriel n. ° 3 da 4. a companhia, Ignacio Ferreira; soldados, n.? 68 da 2.:\, João Giroto, n.? 110 da 3.:\, José Pcreira, n." 92 da 4.:1, José Rodrigues Vinagro, n.? no da
4.:\, Antonio de Sousa, n.? 137 da d.", Jos6 Lopo, n.? 123
da 5.:1, Alvaro Maia, n.? 133 da 5.11, Manuel Ferreira,
n." 149 da 6.:1, José Tavares, e n.? 162 da 6:\ Antonio Pereira, todos de infanteria - comportamento exemplar.
Guarda municipal

do Porto

Soldados, n.? 23 da 1.:1 companhia, Francisco Bossa,
n.? 5~ da La, Jacinto Luiz Pereira, n.? 77 da L.", Antonio Lopes, n.? 98 da La, Jos6 Francisco, n.? O dlt 2.a,
Luiz dos Santos, e n.? 100 da 4.a, Joaquim Correia- comportamento exemplar.
RELAÇÃO N.· 712
Medalha
Regimento

de pra ta

de infanteria

n.s ~

Primeiro sargento n. ° 28 da. G.li companhia, Libcrato de
Aguiar Pereira Frazuo - eomportmncnto
exemplar; cm
substituição da medalha do couro (la mesma Ch\KSC qu
lhe foi concedida pela ordem do exercito H.O U de 187 .
Medalha
Rogimonto

de <'obro

do nrtilhorin. n.s 2

~egundo sargento n.? 1 da 11.~1companhia, Antonio
Azevedo - comportamcnto exemplar.
Compnnhia

d

n.o 2 do o.rtilhorin. do gunmíção

Cabos graduados, n.? (m, João Augusto, 11.° 77, Francisco; , soldado u. o 7li, Francisco - comportamento xompIar.
Regimento

do cavalla.rio. n.s 4-

.Cabo ~mcl~ado ;':3 da 1.:\ compallhia, .foRt· 1al·ja Rodrigues Correia, actunlmcntc na. r I:l rvn.-- comport.un 'I\tO
exemplar.
11.lf

Bo.talhílo do oaçadorca

:tbo n." 4G <1:\

8.a

Silva Co lho, actualm
oxemplar.

compnnhin,
'IÜ'

n.s 1

.loaquim

Francisco

nu reserva - comport un

<1:\
llt
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Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Soldado n.? 49 da 6.a companhia, Manuel dos Santos,
actualmente na reserva-comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.· 7

Furriel n.? 9 da 7.a companhia, Bernardo Miguel da
Costa; e soldado n. ° 17 da 7. a, José Martins - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 9

Alferes graduado, Augusto Antonio de Macedo Pintocomportamento exemplar.
Regimento de infantaria n.· 17

Cabo graduado n.? 3 da 6.a companhia, Antonio Diascomportam nto exemplar.
Guarda municipal de Lisboa

Onbo 11.0 10 da 5." companhia, 'imeào dos Santos; e
soldado 11.0 155 da 2.3., Antonio Francisco Delgado, ambos d infanteria - comportamento exemplar .

.°-

Secrelaria d'e lado dos Degocio da guerra - Direcção geral- f.a lI.epartiç1o

Annun iao _rum do
aberto 'OI1C\11'
abril ultimo,
d z horas da
militar.

,para conh cimento dos iut resaados, que
candidatos a capcllão militar para que foi
o p la ord m do xercito n. o 7 de 27 de
deve omcçar no dia:2
do corrent pelas
manha, 110 quartel general da VI divisão

9. o- Direc{io da admini. Ira~lo mililar- t .a Repartição
1'0111que tiraram o: ofliciae~ abaho melltionA!lo. • a (JIII'1lI ulümamente (oram I(ualiliradas a' reformas que lhes
ha,iam ,hlo runf ridas:

JloslOs • H'lIriUlcutos

U rui d bri r. dn, com o aoldo tI 7:"
róis m na' , o '01'01ll'1 d infaut 'ria, Jo. o Jo {. do Almeida, reformado pela ordem do • _ feito 11.° :2 de 16 de janeiro ultimo,
1
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Tenente coronel, com o soldo de 48i$OOO róis mensacs,
major de infantoria cm inactividade tomporaria, Caetano Feliciano da Rocha, reformado pela ordem do exercito
n.? 5 de 27 de março ultimo.
Major, com o soldo de 4õ?000 réis mcnaaes, o capitão
almoxarife de engenheria, Roberto de Deus Prado, reformado pela ordem do exercito n." 6 de 10 de abril ultimo.
Major, com o soldo d 45i$000 réis mensaes, o capitão
do regimento de infanteria n.? 10, Francisco de Mello Baracho, reformado pela mesma ordem.
General do divisão, eom o soldo de 120,'000 róis mensaes, o coronel de engenhcria, José Joaquim Namorado,
reformado pela ordem elo exercito n.? 7 d 27 de abril ultimo.
General ele divisão com o soldo de 120aOOO róis monsaes, o general de brigada reformado, Lueiano Augusto
da Cunha Doutel, por effcito da melhoria da reforma qu
lhe foi rectificada pela ordem do exercito n."
de 14 de
maio ultimo.
Generaes ele divisão, com soldo de 120~000 rói m nsnes, os coroncis, do corpo de estado maior, Jo é ele Vasconccllos oronha e Menezes, Jo Maria de
l'pa Pinto,
e Fernando de Mngalhlics Villas Boas; de ng nheria, Miguel Henriques, Antonio Ferreira da Rochn Gancha,
Caetano Alberto de Sori ; do artilh ria" Francisco da Poute e Horta, e Antonio Luiz d Brito Pereira Coutinho; e
do regimento de cnvallariu n. o 5, Porfirio Gaudencio, reformados pela mesma ordem.
General de divisão, com o i'01c10 do 751)000 r is m msacs, o coron 1 do rogimcnto d nrtilhcrin n.? 2, Antonio
Ferreira Quaresma, r formado pela ordem do _ r .ito
n. o 9 do 19 d maio ultimo; esp rando opportnnidad I al'll,
rec bel' o soldo mensal de 1201$000 réis, que compete no
posto de general d divisão reformado.
O

°

é

10.0--Uf,enras Mntedidas Ilor moliTo do molf'stia aos oRldaf's abaio eBeiooados:
Em sessão de 4 de maio ultimo:
Ba.ta.lhão de o Qa.dores n. o 12

Alf r 8 graauado, .T01·g'(· Alexuudrc
noventa dias para cOl1valcsc·r.

11:\Cnnha

"irnz.
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Em sessão de 17 do mesmo mcz :
Regimento de oavallaria n.· 4

Alfer s graduado, Antonio Amorim da Ounha, cincoenta
dias para se tratar.
Regimento de infanteria

n. o '7

Alfer s, Eduardo Adelino lierr ira, sess nta dias para
convale r.
Em sessüo de 1U do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.s 11

T

nte oron 1, Joà JOH6 da Maia e Vasoon
senta dias para, s tratar cm ar s patrio .
11

Em

eseão de :2 ' do mesmo

III

1I0s, ses-

z:

Batalhão do oaçadores n." 12

lu, S ssenta
z r uso interno de .uruus tltcrmnes, a começar
I' nte IlH'Z.
AI~ r s graduado, J oao Aumu to C sal' de
senta dia p:u'a ontinuar o s u tratamento.
Alf r i gruduadc, Albino de jlen 'Z' Leal.
para se tratar.
Al~ res, Alo' undre J o l! •'arl;li

dias pam faem 1 do corFreitas, sess sacnta dias

11. o - Lie lira. rt'gisladas renredidas aos ollidaes abailo mencionatIos:
Estado maior de ongenaerío,

'1' '11 nte, Augusto _~avi

'1'

Teix 'ira, quinze dia,

Rogimonto de cavulln.rin. n. 8
U

Alfar

graduado, Antonio Ilmrique

}.ll'Ol'Ogllçao

por

UO\' mta

ui .

\Ill '8 t1 ' Aguiar,

Batalhã.o do caçadores n.· 8

Ten nte, Auuu to 1m'lo Tevos, quarenta. dia.
Regimento de infantcri

Alfer

graduado

n.· 9

-'urlllilll' Cm'lho da. •'ilv:\, trinta dias.
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12. o - Foram confirmadas as licenças registadas que os commandantes da 1. a e 3. a divisões militares oaneederam aos officiaes
abaixo mencionados:
Regimento de oavallaria. n.s 4

Alferes graduado,
Alvim, quinze dias.

Thimoteo da Silva Neves de Sousa

Regimento da infantaria n.v 18

Major, Joaquim
dias.

Pimenta de Gusmão Calheiros, vinte

Antonio Maria de Fontes

Pereira de Mello.

Está conforme. = O chefe da 4. a repartição,
derico Amado Judice.

Jo G Fre-

SECRETARIA D'E TADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
7 DE JULHO E 18 3

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se

ao

xercito

1.o -

o eguinte:

Carta (le lei

Secretaria d'e lado do. negocio da guerra-Rrparlição cenlral-P

Sceçáo

D M LUIZ, por graça dr.
us, Rei d Portuzal e dos
AlgarvN;,
tc.]· azemos sab r a todo.' os nos os súbditos,
qu a eôrt s g 1'0. d cretarnm
nó quer mos a 1 i seguint :
Artigo 1." O l'mpr ,t)'os 'lVI
(' militar
s sp cificado na t. b lla junta
ao xclu ivament
de tinados, na
propol'~ao declarada na mesma tab lia, conform as vacaturns OCCOI'I' ntes
a condiçõ
d admi ao determinac1..., nos oflicia . inferi r. do x rito,
m s rviço no
r ino ou no ultramar, ao: da guardas municipa s, e aos
elo orpo de marinh iro' da armada qu r unam as seguintp. l'OlHli'õ' :
1.a B m iomport mcnto ;
2.:1 ove .umo: (lI' dr .tivo . irvi o nt fileira, do quaes
tre. p lo III no. 110 po. to UI' primeiro sarg< nto, 11 quatro
no tI furriel • e rundo . al'g .nto.
~ unico, Para o '1ft ito ela pr ente lei nao é iontado
o : lIgllwnto do tempo concedido pia. lei .. vig .ute , como
r comp n . , ao: milito J"
ln.
rviço no ultramar .
.Art. 2.°
f; olli ,ia
inf('riol'l'" qu' "tiv r m nas condi '() do. rtigo ant(' <leut pod 1': o r qu 'r r, 8 i m li li
ant!' dt' eOlllplt t r'lll o t 'lll}Jo d· . r\'iço
. igido p 10
rn .liln adi ro, pr' iu\ ·uto 'm algum do.

II!

Hão d • tin:\!lo .

<
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Art. 3. ° Quando occorrer alguma vacatura nos logarcs
destinados aos officiaes inferiores, o ministro de qucm depender a repartição em que se der essa vacatura a participarã ao ministro da guerra, para este lho enviar a lista.
dos officiaes inferiores habilitados, havendo-os, do entre os
quaes deve ser nomeado o que a lia de preencher.
Art. 4.° Uma commissão presidida por um general, tendo
por vogaes um primeiro official de cada minístorio, e por
secretario um capitão de qualquer das armas do exercito,
receberá os requerimentos
e formulará listas, por ordem
de merito e de categorias dos pretendentes,
propondo ao
ministro da guerra os melhor classificados, para o provimento dos logares, quando occorrercm vncaturas.
Art. 5.° Quando uao houver o numero sufficionte de
pretendentes
para o preenchimento
das vacaturas
que
occorrerem, a commissào assim o pnrticipará ao ministro
da guerra, para que este mande fazer communicação <1' 'sÍlt
oircumstancia
ao ministro de quem depender a repartição
em que se tiver dado a vacutura,
a qual poderA então
ser provida cm individuo estranho ao c: ercito o li unnada.
Art.,6.0 Os oílieiacs inferiores habilitados com o cur o
completo da sua. classe, c d'cetcs os que maior num '1'0 de
habilitações
littornrias o sciontiíicas possuircm, temo IS .mpro prefcrcnciu no provimento dos empregos que por esta
lei lhes são destinados.
Art. 7.° Os ofliciacs inferiores, invulidos ou rcformndos
em consequcncin do ferimentos
recebidos,
ou de docncn
contrahida no serviço, podem aproveitar
do beneficio da
presente lei, qualquer que s(ja
tempo que tcnliam pas ado no quadro efl'(,etivo ou 110 posto, uma vez <luo sntisfaçam ás cOlldiçõml (lo idade c (lo aptidao necessm-ins pam
os empregos q1l0 soliciuu-cm.
§ unico. A pl'ov:t de bom comportnm mto é indispcnsuvol em todas as hypothcscs,
Al't. 8.° O quadro dcseuvolvido dos elllpl'l'go
de ianados na tabolln juntn sel':í ouvindo nos g('lH'.·1l'8 conunundantes das (lifl'pl'cntes (li visões do continente II ilhas,
ao
major general (la m'll1ada, e posto ti. dispoRição de Lodo
os militares.
Esto qlltulro indieará. para cada 'ltIprego o Vl'lICilll('nto

°

.ti.. o,

It

gratificnção,

!lO

n

hOUVI'I', IIS

ao ndllli

(~()ll(!i)õ(:s

1'0,
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o limite da idade, e a media provavel das vacaturas annuaes que são reservadas aos officiaes inferiores, conforme
as disposições dos artigos antecedentes.
Art. 9. o
governo fará os regulamentos necesaarios
para a xecuçao da presente lei, fixando a categoria dos
empregos, as habilita)õ s a qu devem satisfazer os concorrentes, limites de idade, proec' o do exam s, o o modo
de organisar as listas dos indivíduos d' entre os quaes devem
ser feitas as nomcaçoe·.
Art. 10.0 Fica revogada a. I gislaçao em contrario.
Disposição transitoria
Durante os primeiros cinco annos, a contar ela data. da
prcs nte lei, pod ruo go ar (lo ben Seio <1' lla os individues
eomp1' hcndidos n'algurun das ela se n. que c ref rc o artigo 1.°, quo tendo completado na. actividade e na reserva
o t 'Il1PO de erviço ti. ado na lerri la~ Q vig4'ntC', hajam
obtido a suu escusa na elas e do officiacs inferiores, uma
Vez que mostrem ati faz 'r ao requisitos do aptidão c calHlcÍ41ade,_ ígído: aos officia
inferiores na. effcctividadc
de serviço .
.Mundâmo portanto a. todas.
nnctoridadcs, a quem o
conhecimento o ,'C 'uçao da r 'D'rida lei pcrtenc 'r, que Il
cumpram e guardem 41 facum cumprir c guardar tao int ira111 'nte

como

II'

,lIa

I

iontóm.

() pr(' idcntc do COII dilo d mini tros, o o mini .tro: n
l!e:l'(~tario d'; tado da diver
rcpru'tj~'Õ
IL fOl -am im'tl?ir, publi "U' o correr. Dada no paço da Ajuda, MS 26
«() Jllllho de J
:l. 1·.f....1 EI, . lU rubri ':.\ gUlml:t.=
>

A.1tfo11iu .lfaria de

t;lio RilJciro

,

=

/1'ollt

P, r ira ,16

jf

/ln"""" 'l'h01111j

Ali'

larqu
d VUllima=José
l!"C nle l1',rlJQ a dlt 110 age-Antonio
de 'ropa J>imU/f~l
rll
4 ' to NodolpllO lJiul;:
Rib iro. I.J()gar do 8"'110 grt\lIllo
d 'la
• arllla rca ~ .)
Jr',)'r

;nl=Julio
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Tabella dos empregos a. que se refere a presente lei
Proporção
cm que podem
ler nomeados

Deslgnaçlio do. cmpl'cgo~

oloJllcla.es
Inforlore.

Amauuens s, porteiros C coutinuos dos dífferent s ministerios, C das secretarias das eôrtes ; amauuonscs,
continues c bedeis da universidade do Coimbra; continuos e amanucnses dos líovcrnos civis; nmauucns s
41 guardas menores dos tribunnes
de segunda instaneia ; amanuensea o oontinuos do supremo tribunal de
justiça, das escolas superiores
.secundarias;
amanucnses ou esoripturarios de qualquer natureza, dependentes dos difl:'('l'('rües miniaterios, ~artt provimento dos quu 's tt lei não exija habilituções ou cursos especiaes
, , .• ' ......••.
,
, ...•..
J/~
Amanuenscs, porteiros o continues dos miniatui-ioa da.
gl1Crrlt o da marinha •....••••.........•.
' , ....•.
Totalidade
Amanucnses da dirccçâo geral do cngenheri« (' artilhe
ria, archivistas
das divisõ 'S militares tr-rritorin 8,
aspirantes da administração militar, aspirantes It uíliciucs de fazenda. da armada, secr tnrios do eonselhos
de guerra p nnancnt is, cscripturnrios (lo commnudo
geral da armada c dn supcrintendeucin
do a nll' II H L, '
em geral os mpregudos menores de todns as r pnrtiçõrs militares dependentes dOH ministorioa d;t gucnu
o da marinha, eompr IIc11(1<'n(Lo
os tribuuaes militnres, OR arscnncs, OH quarteia genouu-s (' aH !ll'IH:IIH dr
gllerra .••. , .. , •..••...
, .••. , .... , ............•
Totalidade
Aapiruntcs
umauuensea daI:! l'c'pul'liçõl's
dllH diJ,C(·"õel
dr ('xplol'llção dos caminhol! cip f('no (lo ('sl!tdo, fipiH
e f:tc,torcl! no 8('l'vi~0 das (,HtaçÕI'S, agrllt('s fis('IU'R
de 2,' <'lasse do movim nto ' t1'ltf go, ('h('fc'lj e fi('is

<1(' ('Atações, satisfazendo

nos

l'

quiAitos (~xigic1os...•

pé ou a ('llVallo (,Itl t das ali l'ppartiçÕ('R pu_
blicas
tl'ihullIlCI:!"",
.•.•• , .. , , •.• , ... , •. , ....
I(Lrlll nos minist 'rios dlt gu 'rra C da marinhl\, .. ' , .••
Fiol de !1.rmaZ('1l1:!dn dil'l' '<;ilo "ruI do!! (~{)I'I'pioA,tpll'gl'aphoB (l plmrorl!; a, pimntcH auiliHl'('H tt'Il'g'l'u,l'hoC01')'('ios

1/2

it

pOHtlles,

1/2

Totalidade

IWl'('gadol:l de cstllÇÕ<'H dl~ 5,' ('I:'A~(',
,xigidnH., ••••••••••••
Chl'fl'S d COIUlllllll, (]p posto c d 8('('çilo nll fiH('U IiRI\çilo (': t('rnlt dll nlfalld<'gas, o eS('ril'hll'urioH
dnA ('OIUl'll

Ill\tiRfnzcndo ás habilitnçõl's

pllnhlUs braçaes

., , ••••.•.••..•.••••

, , ....•.

, .•

Chefrs d Ij('('çito do t'81'f1lllrll'n,IUnl\.lllll'l1H(' ( ('s('rivils, el08 'Ommi8Stl.rindos do poli 'ilt , ••••• ' , , , • , . ,

Paço, fi 2G d junho d 18H:L ,Antullio Maria ele POllf,.,
j>(ireira r1t: Jt'llo
'1'1lOmás illltollio Rib/'iro Prn'l'im
Julio
Marqlt

'8 d

Vilhena

.JO.'I~ Vi'rlmt/' JJrtl'llUSft du /Joe,.,!}!'

tonio d' Serpe, Piml:llflJl-

R"//I: ,to RodolpllO J lilli;;

, Rib

An'
irO.
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2. o - Decretos
Alinislerio do negocios do reino-Direcção geral de adJUini&tra~io politica e aTil
3.a Repartição
Tendo a carta do lei de 24 de abril ultimo fixado em
12:496 recrutas o contingente para as forças do exercito
e da armada no corrente anno, destinando 12:000 para o
exercito e 496 para a armada;
.
ndo certo, porque assim o tem mostrado a invariável
experiencia de todos os annos, que por conta dos contingente para o s rviço naval sómente se apura das profissões marítimas um diminutissimo numero de recrutados, o
que torna indi pen avel distribuir annualmente com destino áquelle serviço um supprimento tirado dos mancebos
approvados para o xercito;
E endo conveniente que e te supprimento se distribua
e se chame a par do conting nte total, por se ter reconhecido haver graves inconveni nte e injustiças em ser o mesmo supprimento p dido já depois de chamados os recrutas
para o erviço do xercito:
Hei por bem, em execução da citada carta de lei e das
de 27 de julho de 1 55 e de 22 de fevereiro de 1876, deCretar o s guint :
Artigo 1.0 Proc d r-ac-ha á. distribuição pelos districtos,
con clhos
fr gu zias do ontinsr nt de 12:496 recrutas
para o
rviço militar terr str
naval,
bem assim de
Um supprim nto 1ar O s rviço naval do 200 recrutas tirados d'aqu lle onting nt total.
Art ..... 0 As junta
.rae: dos distri .tos, ou, onde ellas
UM st jnm r unida ,a r p tiva
ommiesêes districtaea,
pro ed 'r~ o {~di tribuição, p lo cone lhos, dOI:!contingent s to ta
do 'U di tri 'tos, gundo a r partição constante
da tab lla junta sob n. o 1, e m a to BU'C ssivo á. distribui',o, P ·10 me tOO 01) lho, do upprim mto para o ser'(iço naval, qu con tam da tab llu junta ob 00.° 2, tomando por b ,til mu
outra distribuição, a população 1 0'0.1
v rifi 'ada p lo .enso d 1 7 , conimunicando d sd logo
o re ultado d' ta
P l'açõ's á camara municípa s ( m
Lillboa Porto ti r
ctiva commis l! 8 de rec useam nto).
Art. ;.0 TI~ di trilmiç:
p 1
t '8 tot:w.
do. upprilll 'rltos, n Junta
lui. ii'8 di tl'i ·tn .
{'r a1':o n regra.
O'

ou
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1.a Quando, depois de repartidos os contingentes totaes
pelos concelhos, ficarem por distribuir alguns recrutas, serão estes adjudicados aos concelhos, de que na repartição
ficarem fracções, começando de maior para menor;
2.a Quando, depois de repartidos pelos concelhos os supprímentos districtaes, ainda restarem recrutas para distribuir, em rasão das fracções e da inferior população de alguns concelhos, os recrutas restantes serão adjudicados aos
concelhos, aos quaes não coube recruta algum, sendo um
recruta por cada concelho, pela ord m da maior população,
c tomando-se como equivalentes de concelhos as fra çõcs
que tiverem resultado da distribuição feita aos concelhos
de população superior.
Art. 4. o As camarns municipaes e commissões d recenseamento, logo que rcc bam connnunicação dos conting ntes totaes e auppriruentos distribuidos aos fiOHS cone lhos ou
bairros, procederão, sem demora, a eubdividil-os pelas fr guezias respectivas na rasão da sua população, fazendo m
primeiro logar ao subdivisão dos conting mtos tota s, e, depois d' esta concluída, a dos supprimentos para o s rviço 113.vaI.
Art. 5.0 Na subdivisão dos contingentes tota s ob orvarse-hão as regras seguintes:
v~A freguesia quo não tiver população suff 'i nt pro'a
dar um recruta, scrú reunida a outra ou outras quo estejam nas mesmas circumstancins, sómouto, poréin, até ao 110cessario para constituirem ll.ppro. imnduuiento a unidud de
população correspondente H. um recruta j
2.a So, alem das frcsucsiaa a que caiba um ou mais
recrutas o dos grupos formados na conformidade dn r('gm.
preced nte, reatar m algumas frcguesins 1\ que 11110 caiba
um recruta, serão (lata aggregndus, eada lima do p r si,
a cada uma das outras frogu zia~ ou grupos de fr gn zins,
tomando-se para este fim IlB fregu('zia restantes pela ordem da população do maior para menor, o 1\1:1 outrus fr guozins ou. grupos p .la ordem inveraa;
3. a Se na subdivisl\o p ]ns fr<l~\1czills grupos
no fi.
cal' repartido todo o contingontn do cone lho, 011 rI cruta
que reatarem serno distrilmi<los !'la fr'('gll zias ou grupos <lo
ql1~ tiverem ficndo fmcções elo popnlnc:il.o, cOIlH,~alHlo do
mruor para mono!,'
. 4,1\ Na f()l'llH\~':i~ <lOH grupos nlh·n<1('r.s('.ha, quanto po •
slvel, {~lllaior pro imi,bulo das Ih'gu zins :tgl'lIpluln .
Art. G." 1 I~ lIubdivil:l:lo <los tlllppl'im 'n(o }II'O('1<lm',sl'
}ln por moio dOIlOl-tcio IItro:\s jj' 'gu()zill () gt·upos dI CI'I'
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manhã, procederão
as camaras municipaes e commissões
de recenseamento
ao sorteio de todos os mancebos inseriptos nos recenseamentos,
observando-se n'esta operação as
disposições do artigo 27.0 e seguintcs do citado decreto de
28 de janeiro de 1879.
Art. 13.0 Em seguida ao sorteio se procederá á formação das listas dos contingentes que a cada freguesia ou
grupo de freguezias houver tocado na repartição dos contingentes totaes, observando-se
a este respeito as disposições do artigo 29.0 e seguintes do citado decreto, assim como toda a mais legislação
regulamentos
applicaveis.
Art. 14.0 No chamamento dos mancebos para. preenchimento dos contingentes
obs rvar-s -hão na parte applicavel as disposições do j~í citado d creto de ~8 d janeiro
de 1879 e demais legislação respectiva, tende-s
em vista
as regras seguintes:
1.a Todos. os mancebos chamados a preench r os contingentes totaes, quer na. qualidade de effectivos quer na
de supplentes, que forem julgados aptos para o s rviç militar e que pertencerem
a alguma das profisso s maritima
mencionadas
no artigo 3.0 da 1 i de 22 d fevereiro d
1876, serão adjudicados
exclusivamente
ao serviço naval
e levados á conta dos contingentes teta s elas respectivas
freguesias ;
2. a D' entre os mancebos chamados ao preonchim nto do .
contingentes,
os ele numeres mais baixos serão d atinados
ao serviço naval por conta da quota do supprim mto pura
este serviço, que houv r sido distribuido à sua fr gucaia,
o até ao numero P" ciso para pr ncher asa quota, s ndo
estes r crutados 1 vados conjunctam ntc tI. conta do ('OUtiugentes totacs das ua fl' guozins ;
3.a • e a algum mane bo, j:í depois do de tinudo ao S rviço naval, for annullado o alistam nto 011 It obrigação do
serviço em virtud
d r solução dOI3 tribunues ~Olllp 'teutes, o r cruta qu dev pre sncher i\ fllltn. H 1'11. o do uum 1'0
mais baixo ela r sp ctivn fl'{\gllC'zi:\, qU(I lll~:t cl
01' cha-

mado pOHt<'l'iol'm nt' lÍ. IlICHllHl faltll.
Art. 1:).° Aos administl'aclo)'l'i"l (1(' cotlct'lho
ump" ° tlcclarar nas guia!! de mal' 'lia, akm (lo que H' llch:t rc 'ommondnel~ nOH r oglllmnl'ntos, qnllt'H os nuto!.:( LOH <}n 0, ntL
confornlHlad(' d'eHtl' (h'CI't'to, ~d() Ch'RtillluloH no Hl~l'vi\(l nn·
vnl, . <ln r C1I\ vil'tll(ho dnli "lIn:-l }ll'ofiKSÕes pOI' conta dotl
°outmgent s tOtlHlH (PI )' (m vil,tll(h~ dOH !IIais h:li.·os uu·
lU 1'013por eC)1\ta (los l'llIpprillwlltoH.
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presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado interino dos negocios da guerra, e os ministros e secretaries d'e tado dos negocios do reino e dos da
marinha e ultramar, assim o tenham entendido e façam
executar. Paço, em 5 de junho de 18 3.=REL=Antonio
llIaria de Pontes Pereira de lJ1eZlo=Tlwmá Antooio Ribeiro
Ferreiraee Jo é Vicente Barbosa du Bocage.
N.'l
To.bella demonstrativa
do numero de recrutas oom que os
distriotos administrativos
do oontinente do reino e ilhas
adjaoentes devem contribuir para o contingente do exorcito e da armada no anno de 1883, mandado distribuir
pela lei de 24 de abril do mesmo anno

1)181.-1,·IU.aduilní

Populaçllo leg,,1
conrcrme o <:NlIIO
d.· 1878

tmtlvo.

Aveiro ...........•...•.....•..•.....

Quot ..
do
conttngeuta

B ja

270:3ó2
.

718

149:405

398

Braga
Bragança. ......................•....
Castello Branco ...............•......
olmbra ...••.....•..............•..
Evora " .......•....................
Faro
Guarda .......•.....................
Leiria ..................•.........•.
Lisboa

.

329:113
171: 2

87.-)

1 ortnl gr

.

.
.

Porto .........•.....................
l:iantllr u\
'
Vinnll!~ ....•...................•.•..

.

Villu H al. ...................•.•....
Vizcu ..................•.•..•.•..••.
Fuu hnl ..................•..•......

fi d junho d

542

2:34:740

62/',
530
1:375

J!I!I:067
;-,17:068
J ()~):2(j7
J!i7:031

279
1:242

2:W:75:1

(iO:l

~11:51!1
2:l:!:;j(j:!
:IH!I:07/"

562
UI7
1: 3-1

71 :!17

lIor!J\
Ponta D Ig da

'111

20:J:!15U

):l2:(!H')

Angrl\ ..•.•..•••••.•....•.•.•.•••...

l':l~,

112:743

4:'
473
811
2!J!)

177:·1'10
30~):!IG!í

.

.

1

6:l:~)lG
127: 11

; .=Allt,Jllio

afaria (!t

351
lU2

16H
:1J1

PUI!-

reiru (7 ..1/([10= 'l'WllllÍ Allionio J.'ibtiro Ferreira
Jo .' 1 icenie lJa,'ó a riu JJQwge.

ti, 1't

_
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N.· 2
Tabella da distribuição do supprimento de 200 recrutas maritimos, por conta do respectivo contingente do anno de
1883, a. que se refere o decreto d'esta. data
elos admlnistratl

Aveiro
Beja
Braga
Bragança ..............•............
Cast 110 Branco ..•...•.............•.
Coimbra •.........................•.
Évora
Faro .........................•....•.
Guarda ...•..•.•.....•......•.......
Leiria
'" .•....
Lisboa ............•................

Populaçâo legal
Jcgundo o c UM)
de 1878

V08

.
.
.

.
_

.

Portalegre .....•.................•..
Porto ....•...•....•..........•.••...
Santarem ...........•...............
Viann« .....•.....................•.
Villa Real, ...•......................
Vizen ......•......•...•.....•.......
Funchal. ..........................•.
Angra ............•...•.............
I1ortn. .......•••.•.•••.•.•.•....•.•.
Ponta Delgada

I

Quot"
<lo
811pprlmcnto

11
6
14

270:352
149:405
:129:113

171: O~

7

177:440
305:965
112:74:l
203:!l5!)
234:7·JO
1!l!):067
f>17:0GS
105:2H7
467:034
~:!6:75a
21l:!í19

8
13
!.l
10
8

22
4
20
10

n

232::l62

.

10
17
6
:1

3 n:07f.
132:015
71:n7H
63:516
127:811

3
5
~OO

1-----1 U!lS:!l~·1

Paço, cm f) de junho de 18 3.
Antonio lIIa1'ia di' Fontes Pereira de Mello Thonuis Antonio Ribeiro Ferreira =
José Vicente Barbosa <luBocage.

lIinisterio dos IICITIlCillSda gucrra-

neparli~ão de ceutahilidade

os termo
UO artigo 2. o da. carta de lei d 8 do corronto : hei por b m ordenar qlH' n IliHtl'ibni ·ito <1;\ d(, l' 'la.
do ministorio da gu rra, :t1t('(ori~Hula. ]lar: o '_ 1'1' -i .io (11188~-188;l P lo decreto (1(· 28 II, junho III' I tl:! c r ctifil'

cada p('la soln-cditn lei de 8 110 '01']'('1\11 mcz,
p. la tabcllu junta, que fa~ tio prcscntu decreto, e

foi

hai'

r 'guie
.,.

pplo prl' idcnt: (lo eons -lho (lo ministro,
mini tro
('
secr
tnrio
d·".
tudo
do,
IH''' cio
Ib
Inzcnda,
mcnrn
"a 10
•
•
I:>
interinamente
dOIl II gu rru,
() llICRIllO )ll'l: illl'lIte
do ('0)1: .lho til' mini h'o>l, 111illi tI'O
I" 8{' '1' -tario
el'e tndo, o tenha II sim ('nÍl'lHlido e f : (l.' •
cntar. 1'a '0, III II II junho (lo 18 ':L - HEI. _ ln/uniu
lI/w'i(/ de FUlltl:' l)t:rcil'~1 ,I, Mdlu.
tHgnada
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ecrelaria d'e lad. dos lIegocio~ da gucrra- nepll'li~4n de cool3bilidade
os termos do regulamento
<rCl'al eh contabilidade
publica, c na. conformidade
da carta de lei da r ceita e desP za do estado de 21 do corrent mez : hei por bem determinar que a li ·tribuição da de peza do mini s terio dos
negocias da guerm ]xtm o exor .icio de 1 :3-1 4: se
rceulc pela. tabclla junta que faz parte do pre ente decreto,
baixa as ignada pelo pr sid nt do conselho de minietros, ministro
s r tario d'cstado do negocias da faz nela, ncarr gado int rinam ut dos da gu rra.
O me mo pr!'. id mt elo con elho ele ministros, ministro
secr tarjo d' ·t:\elo, a.~11I1 o tenha
ntcnêido
faça
ex eutar. Paço, ~;) <1 junho de 1 3. - Rgl.
.Antonio

Maria dr Fonte Per-ira ri, Mcllo,
Resumo do. tabella da distribuição da. despeza do ministerio
dos negocias da. guerra, para. o xercioio de 1883-1884,
a. que se refere o decreto da dat do hojo
)IIlJlOrtnll,·(n~

<.'111'111110

1.· H CI' tarin tl' .tudo
2,' 1.0: tudo maior do . ircito

auvtort

" .•....
couunandoa mili-

lUJO"

:lH:GJl 33.

tar
,.,
, .. ,
, .• ,
.
H:3:lU700
:l.. crpos dn divorsu armas
, .. (II)~.!,H': 'H~íf;:;
27 :O();j'óH!íO
~.• Pnl~a8 dto gucrr t I' pont
fortificado •...•.
4 'li:!I;j;, ,1] H
;~.o J)i\'('r
o I' !:ll)('lC'ci! ento e ju tilia militur .
o Ollicillc
·17::11 í :.!!JO
('III diver n ('0111IIIi ii,
.
h.
i.o Ofliciae'
m di (lonihiliJ:ul'
(' illllctivicl:u)l'
t('l!Ipol'fIl'ia
.
. •• (IOjc'ill('
CIII I I"
o. reful'lIllulo ,afio
Iltnelo
I' jubilados .....•......................
(lJ) (j2;,:~~:I,:1!ln
W:<iú7 mI:,
!I.o COlOpanhia
UI' r fOl'lnl\,lo , i11\ aliuo ...•.
2:',:1:11!),3100
lO,o 1 iv'l'
d('ap .7.118
..
~:íO() Q(I()
11.· U" p za d l', C'l'cicio fi11l1" •••••.•
, •.•••

. (1(' jllllho d(l
Olntllnlltlnntl'lI
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(li) Alem d'esta

importancia

está anctorisadn

mais a quantia

de

(j:OOO~OOOréis, qne deve ser trunsferida do capitulo 3,· para este,
e a qual a lei de 18 de abril d 1883 consignou para oecorrer ao
pagamento dos augmentos do vencimentos resultantes
das disposições do artigo L· da referida lei.
(c) Alem d'estn somma está auetorisada mais, para ser applicada
a reparaçõ s em quarteie, nas fortíficuçõ s militares, e a quae qu r
outras dcspczas de material de gl1el'l'l\, na conformidade do ' J,. do
artigo 5,· da lei de 21 de junho de 18l:l3, a importauciu do producto
da venda de propriedades
de que esteja de posse o mini terio da
gu na,

Paço, cm 2f> d junho
Pontes Pereira d('~lJlello,

d

1

3. = Antonio Mm'ia de

Secfrlaria d'eslado do~ negocios da guerra - Direcção geral-

i,&

Reparli~ão

Hei por bem conceder a gnulnnçao honorifica d t n
coronel, ao eng nhciro civil com graduação d major,
ru
serviço no ministcrio das obras publicas, comm r io e industria, Henrique
uilh irrne Thomá Brunco, contando a
antiguidad
da graduação de ti do corr nte m z, l1l conformidade com as di posi õ s do artigo 13,0 do d r to
com força de lei de 30 d outubro de 1 (i'.
O prcsid nte do conselho de ministros, ministro e ccr tario d'e tudo dos negocies da Ü\Z nela, mcarrcgado int rinam nt dos ela. guerra,
o mini tro c '(' r tario d' 'tado UOi:! negocios das obra, publicas, comm -rcio industria, as im o tonhum mtcnrlido (' ínçnm xccutur. Pa o,
em 20 de junho de 18l:l;),= 1tEl.=~lntollio )!rll'ia de Pontes Perc;Í!'u de .ftft:llo - Erllc to Rudo7pho J lÍlltz' HibtÍl'o.
Secrelaria d'cslado do negocios da guerra-Dirertão

geral-I.a

Brpartiçio

Tendo sido r qllisitado pal·:)' ir'
r' r o logal' tI, a.jnuant de oreleml elo gov 'rnador g'c'l'1l1 d!t provincia d(' Angola, o )ll'im iro, :ll'gcnto do rcgilll'nto d ' l'n"nllarin 11.<1 :!,
lanceiros ,ln, Hainha,
Il tano ()I:lorio da 'O.I:L Al'l\Iljo C
H!LlltOIi: hei por Ul'lIl pl'olllovd-o ao po~t() III' aI!' '}", , ii 'lmdo
p 'rtel\c(,IHlo ao (,xcl'·i to (1(' Portugal
('III Jln:i lli;t,o ,ln
pntçai:! maL antiga
da ,'\l:L ·Ia l' I' arllla, 1111 t '1'1Il0 do (l(~crcto ('om fOI'!)a d' h'i IlP 10 (lo t'tI'llIhl'() Ilu lt' H.i 'circular ti. :H ,i! maio dI' 1HI)~. (hl!r'OHilll HOII 'l'l'vido 01'11 nar
qu'
tl\, ,minha
OUt'rall:L r' olt!C;i\.o fiIJllI llull:L, ,I· n nhum ('fl1'110 til' o agora 'indo, por cl'mlq1l I' lIlotivl), II i nr
de ti 'gllÍl' viagl'lll pam o S 'II Il ':II ino Oll III ('rvil' no ultl'~\Illal' o

t 'mpo

IlIIU'l'llllo lia )!'i.
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prcsident
cretario d' estado
terinamente
dos
executar.
Paço,

14!)

do on lho de ministro , ministro e sedos nego cios da fazenda, encarr gado inda guerra, assim o tenha entendido e fuça
em 2í d junho d 1 3. = HEI. -= An-

tonio l!rlaria de Pontes Pereira

de 11111lo.

3. ° - Por decreto de li de junho ultime :
Regimento de cavallo.ria n.s 1, lanoeiros de Victor Manuel
Ajudant , O alferes, Alipio Antonio Pinheiro.
Commissões

Pnra go ar a' vnntagcn
stah ,}
artigo 1.0 da carta d I i de 1 d maio d 1 'üõ, nOI; ter1110' do ~ 2.° do nrtigo 1:~.0 el. carta, cl I i de 1:3 d abril
dc Ij 7f), o ,1tpitflO d infant 'ria nu commis 'ao na uarda
municipal de Lisboa, Joào Inrco d Vas onc 110
t 'r
giro,
Jlor t r .ompl .tado tl z anuo elo . rviço fI' etivo
110 ref rido posto.
,
Pum gosar as vantagens
tal> J cidm pelo artigo 3.° da
carta d lei d lG de abril de 1 ';>[1, nos termos do § 2.°
do artigo W.o rlu carta de lei d 1:3 de abril de 18í5, o
cil'urgiao ajudant ,Vicent
F 1'1' ira, do
'antos, por ter
C?mpl tudo .ci annos d erviço cífectivo no referido ex rcicio.
vet rinario de :k elas oe! do 1>ata1h:~oao F('lT ira d: Silva, 110' termos do d
J11Uho ti' I.'í p, ru ir x .rc 'r Hum onnui ao (lCJl nd ntc
do mini, t ,rio (la obra publica,
' mm 'r 'io
iudu trino

Por derrf'los de 20 do mesmo mez :
1.' Brigada do infant ria de instruoçã.o o manobro.
. Ajlldant
cl' call1pu do COlIIIll:lIl<IIlJltc, O capitilO do rcgUIl 'llto li, inf:Ult ria !l.o 1 ,Jo ".Maria. ~ollle P 'I" 'ira.
Regimonto dú o vallo..rla n.' 4
Alft res, o alf, r'. gl'ntlulldo (10 rcgilllcuh\ d( ('Il\"nllari<~
1l.1J ~, ):llll' ,iro
(b lhinha,
J()", Ali ruto )[or 'no Mar{:<:011.

Batalhii.o de caçadores n.· 9

C Alft.r , o nlf,'r
~r dUlI.do, Antonio TiLurl'io
IU'll(>lro ti Va l'oJlrello .

Pinto
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Tenente,

Regimento de infanteria. n.s 7
o alferes, Joaquim Teixeira de Menezes.

Regimento de infanteria. n.s 10
Capitão da 7.:1 companhia,
o tenente do regimento
infanteria n. o 15, J osé Fernandes.

de

Oommissões
do regimento
d cavallaria n.? 6, José Augusto Coelho Leite Pereira de Castro, a fim de ir S rvir
na guarda municipal de Lisboa.

O alferes

Real oollegio milita.r
Exonerado
do logar d director, O general de brigada,
José Frederico Pereira da osta, P lo haver p elido.
Disponibilidado

1.a classe cm iuuctividad temperaria,
Hermano
Augusto Ramoa, por t r sido julgado prompto
para todo o serviço pela junta militar de iaudo.
O veterinário

d

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da II'i, o capitão da 1.a companhia da administração
militar, Domingos Jorg d Figueiredo, pelo haver l'equ rido o ter sido jUIO'IHlo incapuz
do serviço activo pela junta militar do snud

Por dccl'etos (te 27 do mcsmo mez :
Seoretaria. d'estado dos nogooios da guerra=Díreoçãc
geral
EXOll rado do logar de chcf da 4, fi r partiçào,
o coronel do stndo maior de nc nhcrin, J osó Fr derico Amar
Judie,
pelo hav r p dido,
hei' dn 4. repartiC'lto, O t ncnt
'01'011 1 <ln c tudo
maior de 'ng nh ria, Domingos All)(,I,t! dn unha.
I

Estado

maior gonoral

Icncrnl do divi ao, o general

dp brigndn,

Luiz (I·

Mascercn III\~.

, Gen iral (1 brigada,
H.O \), João Antoni

na

() ioroucl !ln l'egim .uto
l~'t'l'I'cirl\ dus Hl\llto~,

<l infuutc-

2,· Divi uo Dlilltar
EXOIH'I"I\(lo

J

do

0111111:\11110
interino,

ae HA

1.' Pn.ulino
te l'lllpr gado,

'al'lll'iro,

t\

fim (k

o

gt II

I',

l' 'OIlV

I d divi i~(),
ui 'I\t lJ\ 1\-

151

Commandante interino, o general de brigada, Jeronymo
orreia de arvalho.

Jo é

3." Divisão militar

Commandante,
arneiro.

O

general ele divisão, Jo é Paulino de "á
Praça de Monsanto

Exonerado do logar de ajudante ele campo do governador, o capitão d artilheria, vi conde de Barcellinhos, pelo
haver pedido.
Armo. de artflhería

Alfere
a. official
Jorg C
ti(~o ..J.:3.o

nlumno, o primeiro sargento graduado aspirante
do batalhão n.? 2 de caçador . ela Rainha, João
cilia Koll, por lhe r appli av lo dispo to 110 ardo d CI' to -om força til' 1 i de 24 d dezembro

tI 1 63.
Batalhão de caçadorea

Coronel, o tenente coronel,
Chaby.

n.O 11

nrlos Augu to P r ira de

Regimento de infantaria

da. 3.:1 companhia, o teu nt
n.? ,Joaquim J{)' \.

Capitão

çadore

'1'

11

n.· 4
do batalhão

Regimento de infanteria n.· (S
nt ,o alfer " Antonio d Varnhaa m Iorae
Regimento de infanteria

n. () 12,

O

Beasa.

n.· 9

arg nto njudnute do rceim
arlo F .rnnnde. Villao.

Alfer s,

de ca-

DtO

d

infanterir

Regimento de infanteria. n.· 16

Ten snt

orou 1, O mnjor, Luiz ::\Inri. Pir . da {ama.
..Iajor, o apit: II (k· iníunteri:
ajudunte
(le <'IlI11PO do
gcncml encnrrcgt <lo da in P" 'ç: o do .orpos de infant ria,
Jo é )Iaull ,I de Bt 1'1'0 ,

I ir' tor

nha,

Ocn mi

O

'

h rto ~tllia.

Roal ool1ogio militar
ron 1 de rtilh riu, F ranci co ~ral'ia d:\. 'u-

tl tlivi: o,

bl'i -ada,

(l '11 '1'.\1 d ~ LI·j 'Il(l:t, o coron I (le infanteri
ào, Jo " .M rin. Lobo (l'A\'i1 .

~actan() AI-

~m cOIIIIJli

-
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1," Companhia da administração militar
Capitão, o tenente, Domingos Jo é Pereira,
Tenente, o alferes, Bernardo Correia.
Alfer s, o primeiro sargento, Luiz l\Iaria da Silva.

Por decretes (le 28

(10

mcsmo mez :

Batalhão do caçadores n,' 4
Cavalleiro da. ordem militar de S. Bento de Avia, o capitão, J oão Eduardo Augusto Vieira.
Commissões
Cavallciro da ordem militar de . Bento d Aviz, ocapitão de infanteria em commissão no minist rio da, obras
publicas, commercio c industria,
ierardo Augu to P ry.

Por decretes de .1 do cerrente mez :
Pagadoria geral do ministorio da guerra

Pagador, o primeiro official com gl'adnac;:to do major dn
direcção da administração militar, Manuel Antonio do Couto, percebendo
os v ncimcntos
stabclccidos pela I gialaÇ;lO .m vigor.
Exonerados

3.' Divisão militar
do logur do njuduutcs tlf' campo

(10 COIl1111I\II-

dnntc, o capitão de artilh rin, Josó On(\(le BnuHlão de
:0-1110,
o tenente do in Ianteria, Vasco Pinto Hill iro dl~
astro, pelo haverem pedido.
Armo. do n.rtilhoria

Altero» alumno, () soldado aspirnute a o ílicinl do l't'gimonto de cavallarin 11." 4, José Alvo» :t1>1'1I1, ':H'ndum,
pOl' lhe ser npplicnvel
:\ IliHposi)ao rlo al'ti~o ·1:LO do (1 crcto com forcu do lei de :J ~ de dez nnbro de 1, li;}.
Arma do infn.ntorio.

'I'encnto corou 1, o major <lo hatalhao (1' cncadorcr n.? I I I
JO:t([llilll Curlos (1ft Hilva lIcitol·.
';\la.iol', o ('apitao elo batlllh:lO de 'Il~aclol't'" 11.° !l, Atlolpho
)lallll('! 1!' ri' ,ira (le Hnbr:t.
B t lhô.o d

09.Q

dores n. o 10

.\11' ,. " () nlferl' g-l'a(hl'\I!O, ,Julio

1I!{(')

)

Ol'g

I

Ro imonto de infantaria. n.O 10

'1' 'IH'UL!',

O

all'('1'

H,

O:l!~p, r

P\'l't il"L

Dia

,I 1111i01',

1nhrnl.

1:>3
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Regimento de infanteria

Capitão
Proença.

da

a

companhia,

n. o 12

o tenente,

José Maria. de

Por decretos da me ma data:
Reformado, na conformidade ela lei, o capitão de infanterio m inactividad t zmporaria, João Antunes Leite Junior, pelo hav r requerido c t r ido julgado incapaz do
erviço activo pela junta. militar d aude.
R formado no posto d alf sr .~, o primeiro urgente guarda
de porta da dir çao g ral du artilh ria, João Antonio
Ferr ira aliauno, p lo haver requ 'rido
ter sido julgado
incapaz de todo o ti rviço pela junta militar de sande, e
por lhe er applicav I a di..posição elo artigo 9.° do decreto
Com força de 1 i de 2ü d dez mbro de 1 G , revigorado
pelo artigo (j!).o do plano para a organisaçâo da arma de
artilh ria approvado por decreto de 13 d dezembro de

1

eo.

4. o -

Por pertarla de Hi de junho ultime :
Escola do exercito

Official da biblioth ca, o teu ntc de infauteria,

Roque

Augu to de 'ixa.

Regimento de artilheria.

n.·

1

:cg\l~c1o Ü'Il mtu, "." gUlHlo ~('n nte !lo regimento
a1'hlher13. n." :~, Antonio LO}l
oure 131':11100.

ele

Regimento de oo.vallo.rio.n.· 3

T uent , () ten mte do r cim nto d cnvalluri
1\., 7,
Antonio LOIlI' 'U('O (1 Mato Azambuju.
Alfer(' crl':l(lt{:H!, o alfer. grad1Uulo elo rezimonto de
'avallaria n.? 4, Jo "Augu to 'o~ji\o Ramo
0

nto ele • dI)
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Regimento de cavallaría n.'

t>

Tenente coronel, o tenente coronel do regimento de cavallaria n.? 4, Antonio Correia.
Tenente, o tenente do regimento de cavallaria n.? 3,
Joaquim José Ribeiro Júnior.
Regimento de ca.vallaria n.·

a

Veterinario de La classe, o v teriuario de 1.a classe do
regimento ele artilheria n.? 1, Paulino José de Oliveira.
Regimento de oavallaria n.· 7

Tenente coronel, o tenente oron 1 elo regim nto de cavallaria n. ° 6, Iguacio Maria de Moraes Carmona.
Arma de infanteria

Alferes, o alferes elo batalhão ele caçadores
Augusto Nogu ira Soares.

11.°

9, Abel

Batalhão de caçadores n.· 1

Capitão ela 7. a campanhia, O capitão do batalhão d
caçadores n." 10, Augusto Carlos Maria de Magalhães.
Batalhão de oaçadores n.s 7

Capitão da 5.a companhia, o capitão do r gim nto de
infanteria n.? 4, João de Passos P reira de astro.
Alferes, o alferes do regimento d iufant ria n. o 3, Antonio Augusto da Silvu Franco Castunh ira.
Batalhão de caçadoroa n.· 8

Alferes, o alferes do batalhão de caçador
nuel Augusto de Matos Cordeiro.

i

n.? 10, :Ma-

Batalhão de oaçadorea n.· 11

Major, o major de infantoria,
UI'IH

nndido lIygino de Morao

nto.
Batalhão de caçadores n.s 12

T nontc C01'on 1, o t u nt corou 1 d iufaut ria, Jouquim Antonio cl
arvalho
Vas on icllos.
Regimento da infa.nteria n.· 1

'apitao
eaçudores

da 1. a .ompnnhia, O capitão do b talhl o d
n. o 1, João de J ssue Ii ij: o.
Regimento de infanteria n.· 3

Alferes, o nlf r s <lobatalhão d
mundo Maria Correio. Mendes Júnior.

.açnd r s n,o :3, Rny-

ORDE~[ DO EXER 'ITO N.· 13
Regimento de infanteria n.' 7

'1'e11ute coronel, o tenente coron 1 do regimento de iufanteria n.? 1;;, aetauo Jacques Dupont .
Alferea, o alferes do regim '11tOde infanteria n." 1], Manuel Valentiniano Correia da ·ilva.
Regimento de infanteria n.' 9

Tenente coronel. o tenente eoron 1 do regimento
fanteria n. o 7, J oito urlos K 1'1I e ornes.

de iu-

Regimento de infanteria n.· 10

T '11 mte, o t ment do r trimento do infauteria n.? 5,
JU('into Eduardo I ach co.
Alfer " o alfer . <lo r eim nto de infanteria 0.° ü, Augusto Antouio d Macedo Pinto.
Regimento de infa.nteria n.' 13

Tcn zuto .oroucl, o t ncnt
oron I do regimento de íufant ria n. o \.l, .J oão Antonio da. l'UZ.
npitào ,ln :),3 companhia, o capitao do r gimento de
infuuteriu n." 12, Autouio
'a itnuo Pereira.
Regimento de infanteria n.· 14

T uent
01' n I. o t nent
oron 1 do batalhão d caçador . D.O 12 Joaquim Antonio ' vero d
liveira.
Regimento

de infanteria. n.s 16

T ncnt , () t uentc do r gim nto de infanteria n. o 17,
Ad lino andido F 1'1' ira Braklnmy.
Regimento do infanteria n.> 17

T n ntc, o

t in ntc (lo)' <rim ato ti
Luiz P 'r ~ira 1 ('h 'II .

JY.rED.AL:B:A.
HELA<.'.\O

infaut ria

1\.0

7,

~ILIT.AR

•'.' iI:l

~t:. (lnlhn d.

»1"" i II.

Regimento do rtilhorio. n.' 2
• ':I1'O'ooto ajudaut " AI l' do Angu. to Hib 'iro dn F on

ca.-

'omport:\1l1Cllto ~.' mplnl"
III ui> tihli): O da ln daIha
({ •
CObl"
(h III ma 'ln
(Pll' lhe foi
one 'did: P'la orei 'lll
do '::'r 'ito !l.0 i ti 1 i:L
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Regimento de infanteria n.· 3

Alferes, Joaquim José Tristão - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 14

Cabo n.? 76 da 2.:1 companhia, Antonio Lopes Folgueicomportamento exemplar j cm sub tituição da medalha de cobre dn mesma classe que lhe foi concedida p la
ordem do exercito n.? 22 de 1873.

ra -

Regimento de infanteria n.· 1ts

Segundo sarg nto n.? J da La companhia, José Antonio
da ilva e 'ousa-comportam
nto ex mplar ; m substituição da medalha de cobre da mesma elas e qu lhe foi
concedida p la 01'<1 1Il do x rcito n.? 37 d 1 74.
Regimento de infanteria n.· 17

Teu ntc. J oão de L mos Affonso - comportam nto e.' mplar j em substituiçào da medalha d cobre da mesma classe que lhe foi concedido pela ord Jll do exercito u," 7 de

1 72.
M dnllta

d

obl'

Regimento de artilheria

n.· 2

Cabo J .°30 da .a companhia, Manuel Alvo' de Ahn
da - comportam nto ex mplar.
Regimento de artilharia n.O 3
Prim iro. argento 11.° 1 u: f).ll bateria, José Brusc
comportam nto x implar.
Regimento de cavallarfa

I-

-

n.O 1, lanoeiros de Viotor M nuel

Soldado 11.° 10 da <i.:\ companhia,
comportam n10 .x mplar.
Regimento de oavallari

<

rl

Franci

ti

'0-

n. 8

Cabo graduado n, ° 4\) da 1. a eompunhin,
go
comportam nto . nnplnr.

)[alluc! Fid. 1-

Bat lhão n.· :2 de oaçadorea da R ínhu

'gulltlo SlIl'g uto 11.° ()~ <la l."compnuhin,
Bcrnurdo (' oucnlv 'S _. c mporuunento
(' remplar.

Ant nio

Bn.t lhii.o de o Q dores n.v

FIIJ'ri 1 11.0 to da li. ('()lIlpallhia,
\111;11 to Eduardo
larqu ~S; e Hoi<l:t<lo
11.° \1(; da L'l, ,'alll tiano E.·po to-compOl'tmncll1o .. ·llIpllll'.
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Batalhão de caçadores n.s 9

Cabo n.? 2G da f>.a companhia, Antonio Martins Tavares - comportam nto exemplar.
Regimento de infantElria n." 5

abo n. o 50 da 7. a companhia, Manuel Baptista - comportamonto xemplar.
Regimento de infanteria n.· 10

'oldado n. o 5ü da .a companhia, Francisco Rodrigues.
L onardo - comportam nto xomplar.
e retaria d'estade do nrg cio da guma- Directão geral-1.a

7. o_

Rcparliçã

Declara-se qu no dÜL 2 do corr nte mez e apresentou
n'cstu secretaria d'e tado, o major ti cavallaria s 111 prejuizo
autiguidnde, l' ornando Augu to ichwalback, pOl
ter regressado do ultramar, ond concluiu t~ sua commissão, pelo que fica na arma a qll{' P rtcnce om o posto
que tem.

a

.o _

Direr{:lO da adminitra~ão militar - ta Reparli~ão
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n'essas localidades, para a que por ali transitar,
bem como para a dos destacamentos,
como acima se indica.
Os contratos deixarão de ter offeito quando convier ao
governo mandar fazer o fornecimento por administração,
sem que os arrematantes
tenham direito a indemnisação.
Perante os conselhos administrativos
das praças de Almeida e Peniche terão logar as arrematações
para o fornecimento das forças ali estacionadas,
que n'ellas forem
estacionar, ou por ellas transitarem;
assistindo ás arrematações, com voto deliberativo,
os commandantes
dos destacamentos nas ditas praças.
As arrematações
para os destacamentos
em Aveiro,
0vilhã e Villa Real serão feitas perante os respectivos conselhos eventuaes.
Em todos os mais destacamentos
procodcr-sc-ha
igualmente ás arrematações,
sempre que pela distancia
m que
estejam da séde dos respectivos corpos não po sam ser fornecidos pelos arrematantes
dos mesmos; devendo os officiacs cornmandantes
dos destacamentos,
quando as licitações não tenham logar perante os conselhos ventua s, assistir com voto deliberativo
ás sessões dos conselhos, P rante os quaes se offcctuarem.
Os depoeitos que os licitantes, na conformidade elo artigo 133.° do já referido regulamento,
são obrigados a apr sentar para serem admittidos á licitação, devem ser feitos
em dinheiro ou titulos de divida publica fundada pelo seu
valor no mercado, c iguahnente
os d'aqucllos a qucm for
adjudicado o fornecimento devem ser feitos: os I rim iros,
nos cofres dos conselhos administrativos,
perant
os quac'
tiverem logar as licitações;
e os scguudos, na caixa. g '1,,1
de deposites annexa à junta do credito publico, ou suns delegações, á disposição do minist rio da gn na; devendo os
respectivos titulos ser enviados á direcção da admini tra~ã() militar, c a sua. importaucia
será designada pelos consclhos administrativos
nos annuncios,
conform
di8p';P O
dito artigo.
Alem das condições aqui indicadas ficam o .ousclhos
administrativos
auctorieados n acr .scentar !li) que julgunun
conducentes
a assegurar
o bom fornocim nto
ali vantagens da fazenda.
Os conselho.' cn .urrcendos
da ar!' mataçõe«
uvinrào
logo depois d'cllas,
. cli~cct:uncnt<' :í dir cção h adI tinistmção militar, os t rmos rcsp ictivos, acompanhados
d
todas as informações
xigidas P lo artigo 13 .0 do supracitado regulamento
da admillj8tra.çr~0 da fazenda militar,
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declarando se julgam mais conveniente e económico, em
vista dos preços obtidos nas licitações, o fornecimento por
ajuste com padeiros, fabricar o pão por conta dos conselhos, ou contratar a sua manipulação na falta de fornos,
officinas, ou pessoal habilitado de que os mesmos conselhos
possam dispor.
s conselhos administrativos diligenciarão, quanto possivel, que nas arrematações seja iucluido o fornecimento
de todos ou de parte dos destacamentos que os respectivos corpos derem.
Logo que os mesmos conselhos tenham conhecimento
d'esta determinação, farão annunciar a abertura das praças, conform e tatue o artigo 138.0 do já citado regulamento,
artigo' 76.0 e 79.0 do da contabilidade publica.
9.

o_

DJrec~áoda admiui lra~áo milílar- 2. a Reparlição

Terminando no dia 30 de setembro proximo futuro os
actuaes contratos de arr matação do fornecimento das rações de forrag ns a secco para 08 cavallos e muares dos
corpos do exercito, e cumprindo providenciar desde já ácerca da pocha, que ha de decorr r de 1 de outubro do corrente anno a 30 de setembro de 1 84: determina-se que
a alludidas arremataçõe
e façam pela fôrma abaixo designada, para as força' que não suo fornecidas pelo deposito de forragens de Li boa;
guindo-se em tudo o mais
as dispo 'iço do r gulamcnto da administração da fazenda
militar de 16 de s tembro de 1 64, do' regulamento geral
da contabilidade publica de ;31 d agosto de 1 81, e mais
ord ns cm vigor.
Perant O conselho administrativo da brigada de artilheria do montanha t rú, logur l\ arrematação para as forças
'ta rionudas, qu for 'fi stacionar ou transitarem pela
pruçu de Abrant is.
P rante o 'Oll' ,lho udmini trativo do rczimcnto de artilh ria 1), o ;~ " eff -ctuunl a arrematuçâo para as forças
estacion: da', ql\l' for 'm .stacionar ou tran itarem p la cidade d Santnrcui, pelas villas d 'I'orrea I ovas c oruche, (' 'ampo d manobra' nu 'I'ancos ; podendo a arreruutnção , 'r f ,iüL m globo ou cm separado pura cada uma
d:tH localidudes.
P rrant o ons lho ndmini .trativo do r 'gim mto de cuvullaria n. o 1 erú f ,i1: a al'l' 'mataçao pam as força8 '8taciOlll\lln>!, C{u' forl III (' tt~'ioual' ou tr:Ul itar 'lU pCJU8 prad' Elva
~ Cnlll}JO ~ laio!'.
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n. o :3 cffectuar-se-ha
a
conselho administrativo,
para as forças estacionadas,
que forem estacionar ou transitarem pela praça de Extrellloz e por Vilb Vi~o:;a.
Para os regimentos de cavallaria n. os 5, Ü, 7 o 8 temo
legar as arrematações
perante os respectivos
conselhos
administrativos,
para as forças estacionadas
ou que for nu
estacionar' na localidade onde estiver aquartelado o corpo
na cpoeha da, arrematação,
bem como para as que por ali
transi tarem.
Para o destacamento de eavallarir, na cidade do Porto,
e mais forças que estacionarem, forem estacionar ou transitarem pela dita cidade, será ft·ita a arrcmutaçüo perante
o conselho administrativo
da 3.a divisão militar.
Para o destacamento de cnvallaria cm Braga, e for 'as
estacionadas,
que forem estacionar n'nquclla cidade ou por
ena transitarem, far-se-hn a arrematação perante o conselho
admínietrativo
do regimento de infnuteria n. o H.
Para o destacamento
do cavallaria em Vizeu, (' forcns
estacionadas
ou que forem
stacionnr na referida cidad ,
o ás que Jlor ali transitarem,
serlÍ feita a arrcmutaçào
perante o conselho administrativo
do regimento do infant ria
Para

o regimento

do cavallaria

arrematação perante o respectivo

n.? 14.
Para o destacamento

de cnvallnria cm Coimbra, ll!t~;tas
forças cstncionudns na dita cidade, para as que forem n'ollu
estacionar ou por uli transitnrem, lt nrremutaçâo twní. fpi ta
perante o conselho eveutunl <lo de tucnmento (lo infanteria
existente na mesma cidade.
Perante o conselho administrativo <lo batalhão ele caçadores n.? 4 toni legar a nrrcmataçâo para o fornecimento
du for~as estncioundns, qllo forem o tncionnr ou tran ital' m pelus ci<I:ulefl de 'I'aviru c Fnro.
Em todas fiS f()r~as destacndn« prol' ,(I 'r-se-lia igualllH'nt
:I. arremutação das forrngcn« precisa, ; (1(\\,1'11(10 os oflieines
commnndnntos
(los destucamontot
quando It lil'itll~: () nuo
tenha lognr perante os conscllurs (vpntluu' , a i ,til' t'om
voto <h-liberativo li 80S80(:S dos cOllMolho 1'1'1':\1110 OH qua 'S
80 cffl,(,tlul.rmn.
J>llm 01; mais destILC:lllll'ntoH, <lili r('lIeias o c 'olta provi(lclI('iari\o Otl rl\s)l(·(,tivos ('011 (·lhos ll(lJllini tratiyo,
na
confol'llIi<lade dOI:\ :u'tigos t 7l:i,o a 1. :3.0 110 ('illulo l'('~lIlaIII nto da atllllillistl'llt.'llo
da f:\zl'll(lll llliJit:u' (Ie li; dp ('tClllbro di' 1 'ü4, iicullIlo til p 'luleu!l' da lia npl'l'OVIII'lLlI o
ajll tl>8 fi·itoR pelos
01:1 conselhos

clIUl:il·lhps

l·VPlltll:l

U(llllillistmtivos

dos

...
l'OI'pO:!

<pu

11;\0

fi("lllt
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incluidos nas arrematações aqui mencionadas, e que não
são fornecidos por administração, procederão á arrematapo do fornecimento para os cavallos praças dos officiaes
montados do mesmos corpos, e para quaesquer forças que
forem estacionar ou transitarem pelas respectivas localidadcs.

Em todas as arrematações serão incluídas as forragens
a que tiverem direito os generacs, os officiaes não arregimentados e os empregados civis do exercito.
Os depositos qu , na conformidade do artigo 133.° do
supracitado regulamento, os licitant s são obrigados aapresentar para serem admittidos ~í8licitações, devem ser feitos
em dinheiro ou cm titulos da divida publica fundada pelo
valor do mercado, e igualmente os d'aquellcs a quem forem adjudicados os fornecimentos; os primeiros, poderão
ser feitos nos cofres do cons lhos administrativos perante
os quaes tiver nn logar as licitações; e os segundos, na caixa g ral de deposites annexa á junta do credito publico,
ou suns delegaçõea, :í. disposiçãc do ministerio da guerra,
devendo os respectivos titulos ser enviados :í direcção da
administração

militar,

c a

SUl\

importanciu

8

rá designada

pelos conselhos nOI:!annuncios, conforme determina o mesmO artigo .
• Alem das condições já. indicada , ficam os conselhos administrativos auctori ado ás mais que julgarem conducentes a I\S egurar o bom fornecimento c vantagens da fascnda.
011 con elhos encarregados das arrematações enviarão sem
demora, cm seguida :\ '11as, e directamente á direcção da
rulmini ·trnçao militar, o' t rmos r' .pcctivoe, acompanhados de todas n informações exigidns pelo artigo li38.o do
j:í citado r guIam nto.
s mesmos cons 'lhos, logo que tenham conhecimento
d' stu doterminaçào,
furão nnnuncinr a ahertura das praçaH, segundo C."t:ÜIH' o artigo 1:30.° do referido r 'guIam nto d 1 '64, c artigo 7H.o o 77.° do da contabilidade pu
blica.
to.O-Direcçlo

da adllioi traçio .. iliur - 2.' Bepa.rtíção

, Em conformidade da dispo il.'llo G.· dn ordem elo excr-ito n. ° 12 ,1, 11 de junho ultimo, so declara (l'w o pr(',o
pOI' (JlH'
nín cacllL rn):to de fOl'l'<lg III fOl'J1<'cicla
P{·1a padari:L militar dc Li bOI, no III 'r. de maio proXilll1l lindo, foi
(1 2!I:l,(j\I;\ r "i,
'lldo () .. do a 217,0:3-1 rúid e u palha a
7ü,li!)!) r'·is.
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Igualmente se declara que o preço das rações de pão,
fornecidas no mesmo mez, foi de 39,11 réis.
11. o - Declara-se:
1. o Que no dia 22 de junho ultimo se apresentou para
o serviço no real collegio militar, o primeiro tenente do estado maior de artilheria, José Maria Greenfield de Mello,
desistindo do resto da licença que lhe havia sido concedida
pela junta militar de saude em sessão de 17 de maio ultimo, publicada na ordem do exercito n.? 11 d'este anno.
2. o Que o alferes do regimento dc cavallaria n. o 5, Manuel Godinho Caeiro, só gosou quinze dias da licença registada que lhe foi concedida pela ordem do exercito D.O 11
d'este anno.
3. o Qne o alferes graduado do regimento de cavallarin
n. o 8, Augusto Alves Tavares, desistiu da licença registada que lhe havia sido concedida pela ordem do exercito
n.? 11 d'este anno,
4.0 Que o tenente do estado maior de engenheria, Augusto Xavier Teixeira, desistiu da licença r gistada que
lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 12 d'este
anno.
5.' Que no dia 1 do corrente mcz se apresentou para
o serviço o alferes do regimento de infanteria n. o 7, Eduardo Adelino Ferreira, desistindo do resto da licença que
lhe havia sido concedida pela junta militar do saude cm
sessão de 17 de maio ultimo, publicada na ordem do exercito n.? 12 d'este anuo.

12.0 - Li('rnras concedidas llor molho de melesíla aos oOici:ll's e
emp.·e9ado abahe ID('lIriollados :
Em seSSLiO
de 7 do junho ultimo:
Regimento de artilheria

n.· 2

Capitao, João d Sousa Nov s, soss nta dias para s
tratar m nre pátrios.
Primeiro ten nte, Henrique AI xandre Assis d
arvalho, quarenta dias para s tratar.
Primeiro tenente, Virgilio Soares d Alb 'l'O'ul'ia, quarenta dias para se tratar.
Regimento de cavallarra n.s 2, lanoeíroa da Rainha

Major, Antonio Abrauch
se tratar.

'S

de

Qu 'il'oz, s

SI!

nta dias para
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Regimento de oavallaría n.s
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Õ

Tenente coronel, Ignacio Maria. de Moraes Carmona, quarenta dias para fazer uso dos banhos thermaes em Vizella,
Regimento de cavallaría n." 7

Tenente quartel mestre, Frederico Augusto de Oliveira,
quarenta dias para. se tratar e convalescer em ares patrios.
Batalhão n.s 2 de caçadores

Alferes, Antonio Lourenço Ferreira,
se tratar cm ares patrios.

da Rainha

quarenta dias para

Batalhão de caçadores n.· 6

Alferes, Albino Estevão Victoria Pereira, sessenta dias
para faz r uso dos banhos thermaes das Caldas da Rainha
e mail) tratamento.
Batalhão de caçadorea

n.s 8

Ten nte, Antonio ]; mando do Rego Chagas, sessenta
dias paro. se tratar ionv nientem nto em ares patrios.
Batalhão de caçadores n.s 9

~oron 1, J osé Cyrillo Machado, trinta dias para fazer
\1 'o do banhos thermae
em Vizella.
Alfer s graduado, Eduardo Augusto Paes de Villas Boas,
quarenta dia para
tratar e convalescer cm ares patrios.
Alferes graduado, João orreia dos •antes, trinta dias
para faz r li o do banhos th rmaes m Viz lla,
AI~'r s graduado, Antonio Tiburcio Pinto Carneiro de
Va cone 110', trinta dias p:tl"<t continuar o seu tratam nto.
Alf r s graduado, ]; ran ·i..co de Paula Ribeiro Vieira de
a stro, trinta dia para se tratar.
Regimento de infanteria n.· 1

Iajor, JO,I, Joaquim ..~avier do Sousa Guimarães,
senta dia para continuar a tratar-se.

S(;S-

Regimento de infanteria n.· 3

Alfcr is, Joaquim Jo 6 Tristão, quarenta
tratar.
Regimento do infantaria n.·

Alf ires,
nilh rru
dias para c tratar.

dias para se

(S

Augu to Gom s P r ira, quarenta
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Regimento de infanteria n.s 6

Alferes graduado, Manuel de Sousa Durão, trinta dias
para fazer uso dos banhos thermaes em Vizella.
Regimento de infanteria n.O 11

Alferes, Manuel Valontíniano Correia da Silva, noventa
dias para se tratar cm ares do campo.
Regimento de infanteria n.s 14

Tenente coronel, Antonio Ribeiro Nogueira Ferrão, sessenta dias para continuar a tratar-se.
Alferes graduado, José Peixoto da Silva Menezes Alarcão,
quarenta dias para se tratar.
Regimento da infantaria n.s 16

Tenente, Julio Luiz Felncr, quarenta dias para se tratar.
Regimento de. infanteria n. ° 17

Capitâo, Manuel Jeronymo Pereira Sines, s sscnta dias
para se tratar convenientemente em ares pntrios.
Regimento de infanteria n.O18

Capitão, José Joaquim Pereira, sessenta dias para continuar a tratar-se.
Alferes, José Homem de Almeida da COHbl.Cabral, quarenta dias pam continuar a tratar-se cm ares patrios.
Alferes graduado, José Augusto Simas Machado, cineocnta dias para se tratar.
Direcção da administração

militar

Primeiro ofliciul com gradua~'ão do tenente coronel,
servindo na rcparti)ão do coutuhilidado (lo ministerio da
guerra, João Baptista Sabbo, sesscuta dias para so tratar
cm ares do campo.

13. o Licenças registadas eeneedídas aos officiaes abaixo rnt'D('io.
nados:
2.' Divisão militar

Alferes de cavallarin sem prejuízo do antlguidndo, Antonio Nunes Bouças, prorognção por seascnta dias.
Estado maior do engenharia

Tonento, Joaquim Basilio Corvoirn c Sousa do Albuqucrque e astro, trinta dias,
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Regimento de cavallaria n," 2, lanoeiros da Rainha

Tenente, D. Nuno Maria de Figueiredo Cabral da Camarn, prorogação por trinta dias.
Alferes graduado, Estanislau Alcobia e Silva, quinze
(lias.
Alferes graduado, Pedro Raphacl Franco Campello, sessenta dias.
Regimento de cavallaria n.· 6

Alferes graduado, João Rodrigues Chaves, prorogaçao
por trinta dia'.
Regimento de oavallaria n.· 8

Alfer s graduado, Custodio Alberto de Oliveira, sessenta dia'.
Batalhão n.· 5 de caçadores de El-Rei

Tenente, Antonio Vaz 'orreia. de Seabra. Lacerda, trinta. dias.
Batalhão de oaçadores n.· 7

. Tenente, lzidoro Marques da
apitão,

'o 'ta, oito dias.

Regimento de infanteria n.s 10
Luiz Pinto de Me quita Carvalho, dez dias.

Regimento do infanteria n.· 12
Alf res graduado, Franci sco r,ssanha Vilhcga

do Ca-

sal, proroga~ao por noventa dia'.
Regimento de infanteria. n.· 13

Capitão, JO'6 do
valho, trinta dias.

nrvnlhal ela Silvcíra T llcs de Car-

14.0 _ "oram C'OJlfirm.llas a: Iirrnç:\s rcgi.l:\das que II tlirt'dor !Iea
ral da cJI!JI'nhl'ri. t' 01\ I"UIIIlIIlUHlaJlles da I.a, 2.", :l.a I' t. divisões militares I'OlIfCIIt'ró1l1l aos olliriaf's abaixo mt'nriollaflos :
.
Vi.

Praça. do Monsanto
apitão 11 :\rtilh sria, jll(llIlltl1 de campo do governador,
0011110 do Barccllin}H),
iuto dia .
Est do maior do engenharia
Antonio Maria Mimo o de 1\1 illo
dia.

'r 'Ilentc,
go, hinta

ouv ia Pro-

Regimento de cavallarí n.· 1, tunooíroa do Viotor :Manuel
'upil.ilo, .lulio 'I) ar ii' '1" 'eira Ouare mn, trinta dias.
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Regimento de oavallaria n,s 2, lanoeiros da Rainha

Alferes graduado, D. Antonio José de MelIo, dez dias.
Regimento de oavallaria n.s 4

Alferes graduado, Eduardo Frederico Schwalback Lucci,
oito dias.
Batalhão de caçadores n.O9

Alferes, Antonio Tiburcio Pinto Carneiro de Vasconcollos, trinta dias.
Alferes graduado, Franci co Gomes Carneiro, trinta
dias.
Alferes graduado, José Correia dos Santos, sessenta
dias.
Alferes graduado, Francisco de Paula Vieira de Castro,
sessenta dias.
Regimento de infanteria n.> 13

Alferes, Antonio Alberto Tavares do Couto, trinta dias.
Regimento de infante ria n.s 14

Tenente, Manuel de Freitas Barros, s senta dias.
Alferes graduado, Diogo de Almeida Loureiro c Va concellos, dezesete dias.
Regimento de infantoria n.· U5

Alferes graduado, Feliciano de Abreu Macedo Ortigão,
quinze dias.
Commissões

Vet rinario de 3.:\ classe, Jos6 Maria Alve!> Torgo Junior, quinze dias.

Antonio Mm'ia de Fontes Pereira de Metlo.
Está conforme.
O direotor gora1,

SEt:IlETAIlU

D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se no exercito o seguinte:
Porlaria
Secretaria d'estado do Degocio da guerra - Direcç10 geral- 3.a Repartição

Em cumprimento do artigo 5.° do regulamento provisorio dos exame esp ines de 'habilitaçüo pal'a as different s carr ira do serviço militar
da eugenheria cio
vil, decr tado em 17 de junho de 1 67: manda Sua Mag stad
EI·Rei, pela s cr taria d'estado dos negocio
da guerra, publicar o' progl'iuumas que fazem parte
d'esta portaria e que baixam as ignndos P .lo coronel do
atado maior de ngcnhCl'ia, Caetano Pereira. anches de
Castro, director eeral da 111 sma iccrotaria d'estado ; mano
dando, outro rim, m harmonia com o exarado no artigo
1.0 do d er to com força de 1 i <lo i4 de d zembro de
1:l63, qu o indivi luo: com tantos da r la ão junta, igual.
m nte ussieuada P lo r f ri lo coron I, COIl titunm os div rsos jurys para. o. exnm
v ndo I' unir-se no dia 27
do próximo mez d outUUI'O,na escola d ,'C1' ito, III conformidad do quo di põe o nrtieo 4.° do itado regulamento,
Paço, III 17 do julho de 1 ':3,
Antonio Maria de
PUllte,~ Pe/' ira de .lLello,

'*

,a

Programmas dos OX mos cspocíaoa de habilitação para as
dUforontos carreíraa do serviço militar e do. engenhorla
cívíl, m oonformtdudo oom o artigo Ci." do deoroto do
17 de junho do 1867, o aos qUl\OS so rofore a portaria
d'ostll.

da.to.
CURSO

DE ESTADO

MAIOR

1'nl\ as tI! 'oricil

I-

Anil. 111
'lIto, l:ldi'a
'klllL'lItal'
l' h1':lt:d· tu 't;ca :
1 \' alltag(·n. tio <'trialll IItO- Empl'('hO das ('o·
11\1J1Il:l d' 'ompaul,ia.
Oifl't'l'('llt 'R phnl'\('~

dI)

pnlllhatt'

t'm

~()I':II :
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2 Projecteis das armas portáteis persa - Combate ele alturas,

Ordem dis-

II - Estrategia:
1 Thcatros de operações dos exerci tos uustriacos,
italianos e prussianos na guerra de 1866 ;
2 Systemas de opern9ões adoptados por Napoleão I nas campanhas de 1805 em VIm e
Austerlitz, de H114 em Nogent, de 1 15 em
Waterloo, de 1800 em Jena o Auerstaedt ;
pelo exercito allcmão nas margens do Rheno
e Mosella antes das batalhas de W oerth e
Spichcrcn ; por Mach em VIm; por Soult
depois de ter sido batido em Orthez; e pelos
russos em 1812. Principios relativos ao systema de operaçoes.
III - Cnstrnmctaçào :
1 Acantonamentos cerrados
extensos;
2 Acmnpamentos ao ar livre, em t ndas, barracas e acampamentos chamados de aldeia.
IV-Fortificação
passageira:
1 Importnncia ela fortiticnção passageira na guerra modcrna ;
2 Estudo critico (1:1.slinhas ele Torres V dras.
V - Legislação sobro recompensas o justiça militar:
1 Pensões;
2 Reformns ;
;3 D s rções ;
4 Conselhos de ("u 1'1'a.
VI-Topographia
e gcod sin pratica:
1 l\1cdiçno d/UI bnscs c corroc '(j " • l\{ thodo d
levantmuentos topograplrico: ;
2 ln trum ntos reit rndor li (\ uso. iv lamento
topographico ;
n Mothodos para a resolução dos trinngulo: g 0dcsicos. Nivel d'Egault, 111 thodo d ob ervnção . theorin ;
4 Prqje .çoca stcrcogrnphicas meridional ( equatorial.
·VIT- Photographia :
1 Applieaçõcs dn photogr.iphin
2 Processos photogrnphiccs.

(t

arte da guerrn ;
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I....
scripturaçào
C contabilidadc :
1 Roquisiçào, di tribuição de prot e livrete das
praças;
2 Escalas o nomoaçuo dos serviços;
:3 adornos de alterações.
Provas prnticaà

VI -

eodesia pratica:
1 Repetição
r it r: ção dos angulos ;
2 D termina ão d um ponto m relação a tres
outro. já conh cidos.

VII - Photographiu :
Prova po itivas sobr
CURSO

aos do prata.

DE ENGENHERIA

MILITAR

Prova thcorlcas

1cm particular

eo-

n
1
11
c qua-

12
13

lI-Fol'tiiim<;:

o 11.rmnn -nte :

1 Ol'~ani a -:lo 110 I' 'pnro. Di po içuu para o Hunqn nm mto ;
2 {)1I1'3. nu: iliur

int 'rio!'

;
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3 Obras auxiliares exteriores;
4 Critica dos traçados abaluartados, polygonal e
tenalhado ;
!) Campos entrincheirados;
G Posições da artilheria e parallelas no ataque
das praças;
7 Fortificação subterranoa.
III-Armamento
das
1 Armamento
2 Armamento
3 Armamento
4 Armamento
dinrias e
5 Ar~amento,

1)l'ac;aB:
contra O ataque por surpreza;
contra o ataque {t viva força;
contra O ataque regular;
contra sortidas; baterias intermede reserva;
guarnição e serviços da engenhe-

ria,

IV - Penetração dos projecteis:
1 Leis de penetração;
2 Funil de escavação, sua fórmn, dimensões e
equação da goneratris ;
:l Extensão c duração da P n trnçlo;
4 Penetrações nns massas cobridoras das obras
de fortificação;
5 Penetrações nos revestimento de alvenaria e
em muros;
6 Penetrações nas couraça, ,

V - Materiaes de construcção ;
1 Pedras naturnei
al'tihC'ia s;
2 Aviamento, ;
3 Estuques e asphaltos ;

4 Madeiras;
[) Vidros c tintas ;
6 Ferros c aço, .

VI - Mechanica upplicadu :

.

1 • olidos d igl1nl resistencin ;
2 Verif ação da stabilidnd das abobada;
;1 Alovitllcnto p .rman nte variado da agnu nos
tubos eonductor 'S ;
.j. .l\[ovilll mto (la agua nos cnna 'S ;
f) rl'IH'()rjagcml (10B l' 'C('ptOI' ~H hvdrnulico: j
fi TI! 'ol'ja do volante ;
,
7 LO('lImof i\':U'I (1(' PHI;B:tg'C'il'(l!;,
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VII -
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Escripturação e contabilidade:
1 Arrematação para fornecimentos;
2 Composição dos conselhos administrativos e
eventuaes;
3 Diario de uma companhia e papeis que d'elle
. se extrahem;
4 Vencimentos das praças de prct do batalhão
de engenheria ;
5 Relações do vencimentos;
6 Prece so para inutilisaçào de artigos de mobilia;
7 Entrega de aquartelamentos;
Arehivo ela secretaria regimental.
Provas praticas

I-

'cod sia pratica:
1 Rep tição ou reiteração dos angulos;
~ D terminação d UIlI ponto cm relação a troa
outros já onh cidos;
3 Niv 111m nto trigonom trico.

II- Fortificação permancntc :
Traçado do elemento

de obras.

III - Mcchanica applicada:
2 Applicação de um do methodos ;
:3 D termiuaçào do diametro
de um systoma
d tubo
i) Traçado d uma roda hydraulica.
CURSO

DE

ART'LHER'A

Provas tb orica
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Applicaçõos da balística:
1 Estudo da resistencia do ar atroo pherico ;
2 Doducção das equações do movimento dos projecteis oblongos no ar atmosphorico.
Mcthodos approximados de Mayeoeki, de Bachforth
e da escola de Fontaineblcau
;
3 Espécies de tiros das bôcas de fogo;

4 Chronographos elcctro-balisticos ;
5 Desvios e effeitos elos projecteis de artilharia.
III -

Organisação e serviços da arma de artilhoria :
1 Especialidades
de artilhoria ;
2 Baterias, parques e tracção;
3 Instrucções de combate;
4 Carregamentos
e manobras de força;
5 Remuniciamcntoa, e transportes de artilheria.

IV -

Pyrotcchnica

:

1 Polvoras e outras substancias explosivas;

2 Munições para bôcas ele fogo;
3 Artificio' de guerra;
4: Mctacs empregados no fabrico das bôcas de
fogo;

5 Moldações;
6 Fundições;
7 Verificações das bôcas de fogo j
8 Fabrico dos projecteis para artilh ria.
V-

Escripturação

o contabilidad

:

1 Dov r s g ra ti do commandantc
subalternos
d uma bateria;
2 Divisão dos
rviços r 'O'im nta s, nomeaçao e
escalas

j

3 Serviço geral ' diario de um 'O1'})O do artilh ,ria, clCVC1'0H elas praças para e110 u l1l 'aelas;

4. lorviço privativo

do uma bateria,

dever

ela'

]lm~aH pam dlt' nom ada. ;
5 Entr

gn c posse do commnndo

de uma br te-

ria;
Ü COlllposiç:io dos ar .hivos da s .crctaria,

do conselho administrntivo
o do uma bat 'ria;
7 Din.rio (1 uiuu butcria ;
H Caderllo aununl <10 nltcracõcs
estado de pagnm nto;
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N.· 14

9 Mappa da força do uma bateria;

10 Registo do pessoal e "ado de uma bateria;
11 Requisição e distribuição do prct ;
1~ Relação do veucimentus das praças em diver'as situaçõcs ;
13 Vencimento
das praças cm diversas situações,
e abono' de ma sas ;
1-1 Abono'
abates feitos ás praças
m condições

espccia s;
15 Administraçào
do rancho, pessoal, receita 01'dinaria c extraordinaria;
lli
veres gera s dos eommandantcs
dos destacamentos, compet ucia di rciplinnr ;
17 Compo 'iÇ:10 dos cons lho administrativos
c
cventuaes ;
1 Pro cc sso de r monta pam artilhoria ;
19 Compet meia discipliuar dos ofliciacs de uma
bateria ou companhiu ;
~O Ponus disciplinares <ln' podem ser iuipostas aos
subalternos, e pOl· (pt 'JIl dcterruiuadus.
Provas pratieus

I - Mai rial do artilheria:
D 'terminação do centro de gmvidad
Mea. de fogo;
Traçado de uma peça, thcorica ;
alculo

110

de uma

recuo ele uma h(ica de fogo.

11- - Applit'a<;o ,,' halistica :
1 lJHO clm! .hronogrupbos
;
:! HCHoln<;ao tI ' pl'ohlcm:to bali uicos.
CURSO

OE CAVALLARIA

E INFANTERIA

1- Al'lll<lllH:n!o:

1 'Ia, siíicucão ela armas portat<oi . ;
:! E. pac1ao ) ,'aUl'Cs·llH)'OIl .tas, hayollclaH (' lnuças;
:, 'oIHli,:oe: gl'I':1I' a f[mo (\!o\,('lll I'atil:lfaz °1' as
urmns cll' 1'0"0 portn ki~;
nuno (la armas portat iis, aif)Il'lI~()(" e calculo (la ° un rcsi ten ·ia.
:) 'ol'ollha,
di crii>~i\o e ju titic<l<°:lO da fÓl'lll:t
li

que ° - lhl':> ,IIi.;
)lpc!t:mi mo, (k COIHIlIlUli('/\ oi\o dn
CHl" 'n, (la al'ma~ porta! -iI!;

fogo

:í~
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7 Projeeteis das armas portatcis, sua matoria prima, calibre e férma indicada pelas leis da
resistcncia do ar;
8 Estrias, vantagens do estriamento e por conseguinte da rotação dos projeeteis;
9 Cartuehame;
10 Alças e pontos de mira, condições a que devem satisfazcr para a boa execução das pontarias;
11 Velocidade de tiro e j uetcza das armas de fogo
e processos para avaliar esta;
12 Arma Dreyso ;
13 Arma Chassepot ;
14 Arma Beaumont;
15 Arma Wettcl'li ;
16 Arma Mnuscr ;
17 Arma Gras ;
18 Arma Comblain ;
19 Arma Peabody ;
20 Arma Martini Henry;
21 Arma Snider;
22 Arma Wernal ;
23 Armas Westley Richards ;
24 Arma Albini Brandlin ;
25 Arma Remington;
26 Arma Spencer;
27 Arma Kropatchek;
28 Arma 'Vinchester;
29 Rewolvercs;
30 Noções com relação
bô 'a,s d fogo, l' paro
o projecteis do artilh ria o metralhadora,

as

II - Tactica dom ntar:
1 Marcba cadenciada c m tronomo d Maetz I;
2 Rodas c convcrsõ s;
:J 1\1ar('hI18 em tempo do gUCl'l'l1 e cm t mpo de
paz;
·1 Factores C]IH' mni: influem nas mal' '1Ia. das
tropas;
[) IlIlpol'tancia dns diílor ntcs nnuaa pnl'a o e 1'viço dr s<'glll'IUl)a durante as mnrchns ;
I.i UllIlI'dtl avnnçndn n'uma marcha contra o inimigo (murcha nvn.nçada); d V(,I' , , compO!lição, força, distancia 0.0 O'rOSRO da eolumnn
e fraccionnmonto
d'csta guarda;
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7 Flanqueamento n'uma marcha de flaneo;
8 Guarda da reetagnarda n'uma marcha em retirada, deveres, composição, força, distancia ao grosso C fraccionamento d'ella;
9 Importancia e cmprego das differentes armas
no serviço de postos avançados;
10 Esgrima e gymnastica;
11 Escola de equitação ;
12 Escola de tracção;
13 Formatura habitual e de costado;
1-1 Formaturas cm columna ;
15 Vantagens do emprego das colurnnas de companhia
prcscripções q\le devem observarse para sua unidade de acção j
16 Formatura em escalão, xadrez e quadrado ;
17 rdcm di per. a j
1 1\Ianobrns ;
1D Lnctas;
~O DiYC'r n. (>.P ci s de fogos.

III - Fortificação pa;sag ira:
1 Perfis das fortificações de campanha j
2 Traçado;
3 Organi ação dos parapeitos c outras massas
cobridora : barbetc j canhoneiras j travozes ;
para-dor o ; para-testas (bonneues); para-('stilhaço: j mascara para atiradores j di simulação do, ntrincheiram ntos j .
·1 Bateria d companhia. descobertas, blindadas
couraçada:;
5 Parap ito d madcira ; paliosadns dcfcnsivas
palanca'. Parapeitos d neve;
() Abrigo' blindados. Paiocs. Trinch iras para as
re erva ;
7 ommunicações para. o exterior. Trincheiras
d communicaçí o;
Obstncuku : fo:so~ (' !l('f('n~n~ n('(><'~Rol'inK pnssi \'IlS;
!) )[iI'3s volantes,
foga)3, c torpedos torres t I'<'R;
1
arncter s e huportancia da Iortif 'a)ão improvisada; abrigos
emboscadas pam atirndores i trincheira. abri os r gul:\l1lcntlll' c
ela. scoln pratica d(' cng mherin ; nhrigos
1 1\1':\ P ~a (modelo d 1H74), armõ .8 e -nr1'0. dl' lllulliçii s, baterias improvisada ;
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das posições isoladas; obras abertas, roductos e blockaus ;
Linhas de entrincheiramentos; continuas e com
intervallos;
Organisação defensiva dos accidcntcs elo terreno;
Applicaçõcs cspociacs da fortificação passageira: organisação elos campos de batalha; obras
ele barreira (arrêt); campos entrincheirados;
Ferramentas portatois ; pás Linncmann e Wallace. Construcção elas fortificações passageiras.
Ataque e defensa das posições fortificadas.

11 Fortificação

12
13
14

15
16

IV - Topographia :
1 Systemas de configuração de terreno;
2 Leituras de cartas;
3 Processos de oriontação ;
·1 Instrumentos de medir e apreciar distanciai'>;
5 Gouiomctros

;

() Goniographos;
7 Planimetria de um levantamento regular;
) Níveis e miras;
o Eelimetros;
10 Execução de um nivelamento r guIar;
11 Cla sificação dOI:! r .conliccim utos ; s u íim
importancia ;
12 Instrumentos
empregados
nos 1 .váutam mtos
exp ditos. Equipagcm P ignó ;
13 1\1 thodo de cxceuçno do lovautumcutos e.·peditos ;

1·1 Itinerariua ;
15 Memorias dos rcconh icimcnto '.
V-

Escripturaçào

e contabilidade:
Para

cavalllil'ia.;

1 H rviço privativo de uma t'ompanhia;
2 Archivo de uma ompan},ia;

3 Diurio do llICZ pal)('il:! qu . d' ·11' I:!' •. urah 'ln;
4 Livro do r 'gil!to do effcctivo das praC;a.. d
pret;
1)
adorno do altoraçõcs e estado d pagam nto ;
6 Livrete daR praças d pr t;
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7
~
9
10
11
12

13
14
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Requisição de pret;
Entrega. do commando do uma. companhia;
Prece o para. o concerto de arreios;
Processo para a venda dos cavallos inutilisados;
Processo a seguir para obter as rações nos destacamentos ;
Conselhos eventuaes;
Deveres geraes de um commandanto de destacamento;
Vencimento das praças ele pret em tempo de
paz.
Para

Infantaria.

1 Archivo de uma companhia;
2 la ificação e nomeação dos serviços;
3 Diário d uma companhia;
4: Fundos do rancho geral e administração do
III smo ;
[) Entrega. do commando do uma companhia;
Registo do cffeetivo das praças de prct de uma.
companhia. ;
7 adorno de alt rações e seu uso;
Mappa da. força. de uma companhia;
U Relaçõe de vencimentos;
10 Requi ição e di tribuição de vencimentos;
11 Pap is que. e extrahom do diario dc uma companhia;
12 on olho: administrntivos ;
j:3 Ajuste d(' cont:\H:'1 praça
14 Livr -te das pl'llças;
15 Cons ilhos .vcutuaes ;
!t> ._"rviço nos destacam ntos ;
17 E. -riptura "lO n. cargo do t uontc coronel;
1, Rancho dos officia s iuforiores ;
1n E 'cripturaçi\o a cargo elo ajudante;
20 Vcucimentoe 11..\1; prnçlU! de prct;
:H Es 'ripturação dos d 'l;t:w:\llwntotl;
2~ De tino do spolio deixado pelas praças;
2:! Innufacturas i
~-! Di tribuição de artigos de v istuario,

o

Prova praticar

III - Fortifi

'I\ç: O 1'1\:. nf,"cir.

Tra 'ado

(!

:

p rfilaru nto,
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IV - Topographia :
1 Levantamento ele Uma planta;
2 Execução de um nivelamento.
Exerololos

de taotloa pare. 08 dllferento8

oursos

I- Espeeiaes de engenheria:
Escola de equitação;
Jogo dc sabre.
Il-

Espocíacs de artilhcria :
Exercícios de bôcas de fogo;
Manobras ele bateria.

III - Espcciacs do estado maior:
Escola de equitação;
Jogo de espada ..
IV - Espcciacs ele cnvallnria.:
Evolução de osquadrào ;
Jogo de espada a cavallo ;
Jogo de lança a cavallo.
V - Eapcciacs d infant ria:
Escola de companhia;
Jogo d sabre.
CURSO

DE ENOENHERIA
PrOVl\S

1-

CIVIL

thcorlcaa

'I'opographia c gcod sia pratica:
1 .Mcdiçllo d bas s e corr cçõ '8. Elcm Dto graphicos para a configura ':10 do t rrcno ;
:3 Instrum ntos rep tidor
uso.
ivelam Dto
topographico ;
3 Instrumentos rciteradorcs e uso. l\Ietbodo de
levantam Dto topographi 'os;
<1 Correcção (los nngulos nzimuthnce.
lisim tro
de ~hsy
11 o;
f) ?II thodos para ti, r solucão dos trlnugulos g o
de i os.
01'1' 'çõ s ele nivelam nto topographi O.
(j Jomp nRllç:\oda r d g od si ·a. Niv Id
ault,
methodo de obs rvaçâo
th oria ;
7 Proj 'çiks .oni a frnn OZI\. 01\ do d 1'0. ito d
gu irra, P rfis 1 ngitudiua s tl'l\TlSV r a s,
t

};

Ol('OEAI DO EXERCITO N." 14

17fJ

II - Viação publica:
1 Inclinações dos taludes ;
2 Subterraneos ;
3 onsorvação da calçadas de pedra britada;
4 Vias int iramento motallicas ;
5 Viaturas de viajantes;
6 Locomotiva de merc~'\dfrias.
III - Mechanica npplicada :
1 Theoria de Hcxãc ;
2 Apreciação dos methodo de verificação da estabilidade das abobadas;
3 Rec ptor s hydraulicos ;
4 Th oria do P ndulo conico;
5 Movimento da agua nos tubos conductores.
V - Dir ito administrativo applicado ás obras publicas:
1 rviço de uma dir cção de obras publicas;
2 ontratos para a construcção e exploração de
stradas
caminhos de f 1'1'0;
3 Principio de auctoridade do estado na viação - ordinária e accelerada. Homologação
de tarifas.
4 Ba es de tarificação, unificação de tarifas. Red s europ as de linhas fcrreas.
Prova praticas

I - 'I'opographia e g ode ill pruti a:
1 H. P ti ao
r it irn ão do angulos uns triaugull\~õ , de prim ira ordem ;
2 'ivclam nt trig0110111tri o.
II - Viaçã publi 1\:
Proje to de uma estrada ou
um caminho de
forro.
III .- M haui 1\ appli adu :
2 Appli aç: d Hill doi'! m thodos ;
( Traçndo d uma roda hydrauli a.

a

:l.

tado d s lH'got'ios (la gu rra, m J 7 de
O diré .tor g rnl, ("II:f(1I1O Pereira tanorou 01 do ot:ul maio!' de ongellh ·rin.
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Relação dos diversos
de habilítação,

jurys paro. os ex amos ospeoiaes
a que so refere o. portarín
d'esta data

CURSO

DE ESTADO

MAIOR

Presidente

D. Luiz da Camaro Leme, coronel do corpo de estado
maior.
Vogues

Antonio da Rosa Gama Lobo, corou 1 de nrtilh ria,
lente da La cadeira da escola no ex rcito.
Francisco Antonio Alvar s Pereira, major de ngcnheria, lente da 9. a cadeira da escola do exercito.
Godofredo Edmundo Alegro, major de ongenheria.
Alberto Ferreira da ilva Oliveira, capitão do corpo d
stado maior.
Antonio Vicente Ferreira Montalvão, capitão do artilheria, lente de 2.:1 classe da. escola do x rcito,
Vi conde de Barcellinhos, capitão do artilharia.
CURSO

DE ENGENHERIA

MILITAR

Presidente

Joaquim Antonio Dias, gen 'mi de bri ada, dir ctor
ral da cngcnheria.
Voga

f'1'

-

'S

Jo é Elias Clareia, tenente coronel do ngenl1 ria, lent
da 6.:1 cadeira da escola do e.' 'r .ito,
Thomás Fred rico Per ira Bnstos, capitão de artilh ria,
lente da 3. a cad im dn. scoln do '. rei to.
Josó Manu 1 d'ElV:\H
nnl ira, capitão (lo corpo d . c. tndo maior.
Antonio Augu to Duval Tellcs, 'apitao de mgenheria.
Antonio Julio da 'ostn Per ira d'j<~('a, primou
t n '1It·
do r gimeuto de artilh rio. n. o 1.
CURSO

DE ARTILHERIA

Pr lIidt'lIh'

João M~nuc.l Cordeiro,
ral da arti 111ma.

g neral do brigndn, dir etor

("

VIl~Il('1!

Maria Rodarte,
nrtilh ria.
JO:lO

t

'II

uto corou -I do {'.tndo maior 11•
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Augusto Frederico
Pinto de R be110 Pedrosa,
tenente
coronel do artilheria, lento da f>.a cad ira da escola do
exercito.
Antonio Eugenio Ribeiro de Almeida, major de artilheria, lent da 4.:t cadeira da escola do exercito.
~ntonio Rodrigues Ribeiro, capitão do corpo de estado

maior.
unha. a tcl-Branco,
capiJ086 Emilio de •'ant'Anna
ng nh ria, lente do 2. a ela se da escola do x rtao d
cito.
Jo ino Augusto Per ira do Vnllc, tenente de engenhcria,
CURSO

DE

CAVALLARIA

E INF'ANTERIA

Presidente
João Pinto

Carneiro,

eeneral
Vo'a

de brigadn.
'S

Antonio Vic nto li' ,rreira. Montalvão, c. pitito do artilheria, I ntc de ~.I.I clu
ela e cola elo exercito,
Jo é Honorato de J. l ndonçu, capitao do regimento do
avaliaria n. o 4.
Jaymc L 'itão d
astro, inpitão do r igimcnto de artí-

lheria

11.0

1.

Antonio ado
·0 olho de V 3.1:; xmcellos Porto, tenente
d nc nh ria, lent de :2.3 ela:' da scola do x rcito.
Franci co }I oliibcrto Dias
osta, t ment d engenhoria, lente eh, :2. a ela. '(' rln escola elo x rcito .
•To.t: ,Tayml' d ,ou a Marques, tenente do l' gim mto
d infant °ria n.? lG.
CURSO

DE ENOENHERIA

Pre id

CIVIL

Ilho

acu no AlI> rto Mnin, g neral d divi ao, nn s rviço
no mini t rio da 0111':\ publi ns, conunercio c industria .

.

Vo

'Il

JIlt'iuto II iliodor da Vt'ign, tenente coronel d
nh ria, Jll 'I'viço no lllilli:t 'rio <la obra!ol publicas,
111 01' °io 'illlln

•10 'o Elia

ngecom-

tria .

G:m'ia, tt'll ontc cOl'ollcl (le 'ngenhcl'in, J(Ou1
d:t (),~ t'acllÍl'n (lu l coi: elo l'.- f(°ito,
.Jaci1\to .To. l' {urino elo 'outo, lll:ljOI' de png ·1Ihcl'in., J nt d:\ .1\ (.0. dein <1:\ • cola <lo e . 'l'cito.

18:J

ORDEM DO EXEIWl'l'O N," L4

Francisco Antonio Alvares Pereira,
major de engenhoria, lente da 9.3. cadeira da escola do exercito,
Antonio José d'Avila, capitào do corpo de estado maio!',
e111 serviço no ministcrio das obras publicas, commercio
e industria,
Antonio Xavier de Almeida Pinheiro, engenheiro civil,
em serviço no ministcrio das obras publicas, commorcio c
industria.
Secretaria
d' estado dos negociou da guerra, cm 17 de
julho de 1.$83, = O director geral, Caetano Pe1'N:I'a Sanches de Castro, coronel do estado maio!' de engenh ria.

Antonio Ma?'!:a de Pontes Pereira de Mello,
Est{1 conforme.

o

dírcetor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERltA
23 DE JULHO DE 1883

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

1. o - Decreto
Secretaria d'estado dos negocio! da guerra - Direcção geral- f.I Repartiçlo
Att ndendo no que 111 repre ntou o alferes de cavallaria 111 ' rviço uo ultramar, Caetano Alb rto da Costa
Pe oa ; considerando qu
te official chegou ~íaltura compct nt na r pectiva e cala de acce so para obter o actual
po to no quadro da sua arma; e querendo u ar da faculdade cone dida ao meu gov ruo pelo artigo 3.° do decreto
com força d 1 i d 1 d
t mbro de 1 46: hei por bem
promov l-o ao po to de t n nt , ficando pcrt acendo ao
- ercito de Portuzr 1 'em prejuizo dos officiaes mais antigo da sua la
e arma.
utrosim ou ervido ordenar
qu
ta minha ob rana r olução fique nulla e .de nenhum ff ito '0 o 3,0'1', cir do, por qualqu r motivo, deixar
de ervir no ultramar o temp ln, rendo na 1 i.
pr id I1t. d
n dilo d ministro, mini tro
t:l6C1' tario d' .tado do n go io da faz nda, encarr gado int rinnm nt do!'!da gu rra, as im t nha nt ndido o faça
ex .utar.
aço, III 12 d julho d 1 :3. REI. = An-

tonio Maria, de Fonte« P

'I'

'ira de Mdlo.

=

2. t - Por derreto. de 1% do corrente mtz:
2." Divisão militar

Ajud: ut d c. mpo d 'ommnndant,
t in nt do rcgiro nto d c. v. llaria n. o 5, Adrià
ama c no Teixeira.
O.· Divisão militar

'ommundant(', o
Almeidn ..

a

n 1"1\1do brig da, Jo quim Jo é de
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Sub-divisão militar da Horta.

Commandante,
Consolado.

o coronel de infanteria,

José Vicente

Estado maior de engenheria.

Capitão, o tenente, Affonso de Moraes Sarmento.
Estado maior de artilheria

Tenente coronel, o major do regimento de artilheria
n. o 3, Leonel de Lima Paes de Sande e Castro.
Major, o capitão, lente da escola do exercito, Thomás
Frederico Pereira Bastos.
Regimento de artilheria n.· 2

Capitão da 3. a companhia, O capitão em disponibilidade,
José Guedes Brandão de Mello.
.
.
Regimento de artilheria

n. ° 3

Coronel, o tenente coronel do estado maior ele artilheria, José Gonçalves de Lima.
Arma. de artilherIa

Alferes alumnos, os soldados aspirantes a oíficia s do
batalhão de engenheria, Frnncisco de Serpa Machado Pimentol, e Frederico Oom; o segundo sarg nto a pirant a
official do regimento de artilheria n. o 3, Henrique
c r
da Silva Barahona e Costa; os aoldados, do batalhão n. o 2
de caçadores da Rainha, José Roma Machado do Faria e
Maia, c João oares Branco, o do r gimento elo infant ria
n,? 16, Manuel Alves de Matos, por' lhes SOl' applicavcl a
disposição do artigo 43. o do doer to com força de ] i d \
24 de dezembro de 1 63.
Regimento de oavalla.ria n.s 1, Ianoeírcs de Viotor Manuel
Alferes, o alferes graduado do rogim nto d cavt Ilarin

n.? 2, lanceiros da. Rainha, José Joaquim Jnnuario Por .ira Garcez.
Rogimento de oavallaria n.· O

Tenent , o nlf reli do re ..im nto de nvnllnrin n, 0!:l,
Loopoldíno de 'ampaio o Mollo,
P~imeiro

DirooQão da adm1tl.istra.Qão militar
offi(·ia.l com graduação
d major,

o

ti

osé

gnndo

ofllcial com graduação de capitão. João F lix ../ avi r da
Nobr ga Aguiar.
egundo officíal com graduação d capit~o, o aspiro nt
com graduação do alf r08, Augusto
Sfil' d Mora 's.
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Commissões
capitão do estado maior de engenhcria, Carlos Roma
du Bocage, nos termos do decreto de 2 de junho de
1 70, para ir exercer uma commissão dependente do ministerio dos negocios c trangeiros.
Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 1 de maio de 1 G5, nos termos do § 2.° do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril
de 1 75, o capitão de infanteria em comtniesão no ministerio das obras publica, commercio e industria, João Maria. de Magalhaes, por ter completado dez annos do serviço effectivo no referido posto.

Per decreto da me ma data:
Reformado, na conformidade da lei; o coronel do regi.
m nto de artilheria n.? 3, J oao Alb rto da. Silveira, pelo
haver requ rido e ter sido julgado incapaz do serviço
activo pula junta militar de saude.

Por decreto de 1 ' do me mo mel:
6.' Divisão militar
Para go ar as vantazen
stab leeida pelo § unico do
artigo 1.0 da carta. de lei de 1 de maio de 1 65, nos termos do § 2.° do artigo 13.° da
rta de 1 i do 13 do abril
do 1 7f), o capitão .do corpo d
tado maior, eh fo do osta~o maior (la. mo ma divisão, Luciano d Azevedo Monteiro d Barro, por ter completado d z nnnos do serviço
offcctivo no rcf rido posto.
Batalhão de engenhería

, Vetcrinario do 1.& das 'O, o . tcrinario de La claasc
disponibilidade, Hermano AuglU;to Ramos.

lU

Arma de artilhoria
Alf r', alumnos, o cabo graduado 1\, pirant fi, official do
l' gim nto de nrtilhC'!'ia 11." 1, ,Joan
la. ('ar nhas Manuel
d
1 ndouçn Gaivüo ; o .abo graduado do batnlb! o de
caçador
u. o ,1 J OSl~ J O:lquim )'( 1'(' ; o .oldado do batalh: o d cl\)l\dor' H,O U, Manuel Rodri ru Ermitl o; o soldado aepirante a offi iial do r gim ut d infant ria 11.° Ó,
Jo~ \ AIv 8 '1\n\lloho; o .oldado do r gim nto d infant na n,o U, Aml\(l 'U d Aip im d C rql1 ira Borg
Cabral, por II! Mer appli av 1 a di po iç!\o do artigo 43.0
do tI· 'r t
om t r~3. d 1 ,i d 2J. d d z mhro do 1 (;3,
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Regimento de infanteria n.· 11

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1. o da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do § 2.0 do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Francisco Lourenço da Rocha, por ter
completado dez annos de serviço effcctivo no referido posto.
1.' Companhia da administração

militar

Capitão, o tenente, Bernardo Correia.
Tenente, o alferes, Luiz Maria da Silva.
Alferes, o primeiro sargento, José Caetano Pereira.
Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o capitão da 1.a
companhia da administração militar, Domingos Jos6 Pereira, pelo haver r querido e ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta militar d saudc.

3. o -

Por pertarla

dc H do corrente

IIH'Z :

Exonerado de membro da, commissào nom ada por portaria de 21 d novembro do 187U, para pr .ccd r a
tudos o exporienciae sobre o armamento da cavallaria o iufanteria, o major reformado, Francisco Adolpho
eleatino
Soares, pelo haver podido.
4. 0_ ])or determin3(:io

"" Sua \lagtlsludl' l:I-Hf'j:

2.· Divisão militar

Exon rado <lo Iogar rl insp ,tOI' de ng nh ria, O t n 'lltO
coronel do stado maior de ongcnh ria, Thomáe d Aquino
de Sousa.
Inspector de mgenhcria, o major do stndo maior elo
ongenhcria, Manuel d Gouv ia sorio.
3.' Divisão militar

~nsp ctor de eng nh ria, () tenente' .or n 1 do c lado
maior d ong nh ria, insp dor na. 4.A diviHào militar, Jo ~
Pedro Lumiar.
Ajudant de campo d ommnndante,
t n nt d infanteria, ajudnnto de campo do commnudnnte <ln. ~.:\ divisil.o militar, :F liciano da Fons 'a d
1\ tro
Solla.
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4.' Divisã.o militar
de engenhcria,
o coronel do estado maior de
J08é Frederico Amado Judice.
Inspector de artilheria, o tenente coronel do estado
maior de artilh ria, Leonel de Lima Paes de Sande e
Castro.
Estado maior de artilheria
Capitão, o capitão do regimento de artilheria n. ° 2, José
Guedes Brandão de Mello.
Inspector
ngenheria,

Regimento de artilheria n.· 1
Alferes aluamo, o alferes alumno de artilheria,
ves
abral
acadura.

José Al-

Regimento de artilheria. n.· 2
Alferes alumno, o alfer 8 alumno de artilheria,
ge ecilia Koll.

.João Jor-

Regimento de artilheria n.· 3
Major, o major do stado maior de artilheria,
Egydio Vi ira de M ndonça.

Duarte

Regimento de oava.llaria n.· 2, lanoeiros da. Rainha
Alfet'c" O alf r S do regimento de cavallaria n.? 4, José
Augnsto Moreno Mal' '·co .
Regimento de oavallaria n.· 4
'I'eueut , o teneut
do r gimento de cavallaria n.? 5, José
Antonio Lop s.
.Alft'r ., o alf r 8 do r gimento de cu. allaria n." 2, lanC('Il'OS da Rainha,
Augu: to Alfr ido Jncome d
astro.
apitão,
nuel P dr

Arma de infanteria
o capitão do rq;-im nto de infanteria
Coutinho.

0.° 1,

Ma-

Batalhã.o do caçadovea n,· 9
('n.pit.1u da 4.· compuuhia, O apitão do batalhão
'iadol'c. 11.° 7, Luiz de Sou a
om 'S (' Silva.

d

ca-

Regimento de infa.ntaria n.· 1
'apitao (h :La 'omp:\llhin, o apitao do batalhão
')adol". 1\.0 1, .1oi\o lguucio d Moura Holbeehc.

d

('[l-'"'

'01'01\

.1, o

:\f:1.llIwl Pinto.

Regimonto de infantaria n.· 10
do l' 'gim IItO de infant ria

l'OI'OIWI

n.O !, .To I.'
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5.° - Secretaria d'estade dos uegocios da guerra-Repartit.ão du gabinele
Em conformidade do n." 3.0 do artigo 2.0 da carta de
lei de 23 de abril ultimo, declara-se que está publicado o
almanach do exercito, ou lista geral d antiguidade dos
officiaes e empregados civis do exercito.

6. o -Secretaria

d'estado dos negocio8da gucrra- Direcção geral-ta

~EDAL:a:A

Repartição

~ILITAR

RELAÇÃO N.o 714
~

dalha d

prata

Batalhão de caçadores n.· 10

Capellão de La classe, José da Rosa da
portamento exemplar.

ilveira - com.

M dalha do cobr
Regimento de oavallaria n.· 4

Ferrador forjador n. o 8 da La companhia, Manuel da
Silva - comportamento ex mplar.
Regimento de oavallaria n.· 8

Ferrador n. ° 64 da 6. a companhia, Manu I dos
Bernardino - comportamento exemplar.

anto

Batalhão de oaçadorea n.· 1

Furriel,
exemplar.

Joaquim

azimiro Franco -

omportam nto

Batalhão n.· 2 de caçadoree da Rainha

abo n.? 50 da :3.a companhia, João P reira - comportamento xemplar.
Batalhão do oaçadoros n. o 3

_ 'egundo Harg nto n.? 2 da 1.a companhia, Frunci co lTypolito 811 1'1'1\ - comportamento xemplnr.
Batalhão do eaçndorea n.· 10

egundo surg nt n. o [)7 da l ,
tano - comportmn nto . mplnr.

OUlp

uhia,

1 uuel

ti. -.
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Batalhão

de caçadores n.· 11

Cabo n." 11 da 2.& companhia, Manuel Jacinto - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 17

oldado n." 5 da 5.& companhia,
portamento ex mplar.

João Pereira-com-

Companhia de correcção no forte da Graça

Cabo n. ° 41, João Pires; soldados, n,° 7, Raphael João,
e n.? 27, Manuel de ant'Anna-comportamento
exemplar.
1.& Companhia da administração

militar

Cabo n." 91, Nicolau José Evora exemplar.

comportamento

Paizano

Ex.segundo sarg nto do exer ito, Eduardo
u iroz e ..ilva - comportamento x mplar.

d08 Santos

RELAÇÃO N.· 715
M dalha d

prata.

Regimento de artilheria n.· 3

oldado ervento n. ° 6 ... da 4.& bateria, João Martinscomportam nto ex mplar.
Regimento de oava1la.ria n.· 8

• egundo nrgcnto n." 2 da 3.& companhia, Jo é ela Costa
Ro.'o - omportamento xcmplar ; m sub tituição da me«alha. d 'obre da. mesma da sse que Ih foi concedida pela
ord m do exercito n.? 22 d 1 73.
_:I:

Regimento do artilharia n.· 2
;).a ompnnhia, Antonio Joaquim
comportamento
. mplar.
•

.'oldado n.? 16 do.
ranho -

<InIba <1( cobr

ar-

Batalhão n.· 2 do caçudorea da Rainha.
RCl'fund !la!'g' nto 0.° (i. dn. .1.& ompanhia, José Moniz;
cabo 1).0 ~ d. 1. 1. Joao José ar mo Lobo c li igueirêa ;
c soldndo H.O IIi da G.&,Augu to ilvcrio Pil"s-compol'tum nto cx mpl 1'.
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Batalhão de caçadores n.· 12

Cabo n.? 51 da 4.a companhia, Rufino Nunes - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 3

Segundo sargento n.? 8 da 5.:1 companhia, Manuel José
Gonçalves Carneiro -comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.· 11

Cabo n. o 71 da La companhia, João Francisco Migueiscomportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 12

Segundo sargento n. o 24 da 6. a companhia, Alexandre
de Almeida Barbas - comportamento exemplar.
Oompanhía de correcção no forte da GraQa

Segundo sargento n.? 1 , Joaquim Antonio da ilva ;
soldado n. o 26, Sebastião Barão - comportamento exemplar.

7. o _ Secretaria d'e tado dOInegocios da guerra - Direcção !eral-

t.' Repartição

Declara-s
que por decr to do 7 do corrente mez foi
agraciado com o grau d cavall iro da antiga, nobilis ima
e esclarecidn ordem de S. Thiago, do merito s i ntif o,
littorario c artiatico, o capitão d ng mhcria m commissão no ministerio dOI:!n igocíos strangeiros,
arlo Romr
du Bocage .
•0_

Sccrrtaria d'estade dos negocios da gucrra- DirN.ão gml- t. a Repartição

Declara-se quc no dia 1 do '01'1' nt III 'Z I:i apr '8('11tou n'e ta s erotariu d' atado o -apitão do r cim nt c1
infauteria d ultramar, João Augu to •ioar 's, por IR' haver P rtencido O r t rido po to na arma a qu pert nc .

9.·-Sttrelam

d'estad. do .egocils da gaerra-Direcçlo geral-l.' Rtpartltio

• ua :Mug stad El-I i manda d 11l1'IIr fi pirantei
officinca, com n rrradun~ã() d primeiro
ar nto
v '11 'imente d a
l'éis dinrio
JIl confol'lUidad ' t'om o di po .
to llO urtigo 37.0 do tI 'cr' to d 11 d dez 'lIlbl'O d 1 f) 1,
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os soldado dos corpo abaixo mencionados, por hav )' m
concluido o curso do real collcgio militar.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Eduardo Antonio Prieto de Valadim.
Batalhão de caçadores n.s 9

Jo é Ildefon o do Lago.
10.

o-

Secretaria d'e 'lado do negocio da gama - Direcçio geral-5.

a

Repartição

Manda
ua :MaO'stad EI-Rei admittir no hospital de
invalides militar
de Runa, o gen ral d brigada reformado, João yriaco o lho, por lh aproveitar m as di posiçõ do artigo 1.0 da. carta d I i d 24 d' eosto d
1 GU.
11. o-IJire

ção da adll1illi.tra~áomilitar- ef~ão do gabiu te

, proced 'rt\. '0111 r la~i\.o a <tua 1:1qu ' t Ilham d ti 'r .ubm ttido a

r

,formado

.ontinuuui

':t'll1

1\

,)'

a 'c s·

subm 't·
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tidos a processo por intermedio dos quarteia generaes das
differentes divisões militares.
Com relação á 2.a, 3.a e 4.a divisões militares continua
sem alteração alguma a scr feita a remessa pela fórma que
se acha estabelecida, tendo-se em vista. o exacto cumprimento das instrucções publicadas na ordem do xorcito
n.? 9 de 1882.
Nas relações de eílectividade é índispensav 1 que com
referencia a cada officiaI se consignem por extenso e com
clareza todas as indicações que possam influir nos seus
abonos, para que estes sejam feitos com a devida r gularidade, sem dopendencia do ulteriores rectificações.

12. o - Direcção da adminislraçie

mililar - 2.a Repartição

Na conformidade da disposição 6.& da ordem do xercito n. o 12 de 11 de junho ultimo, se declara qn o pr ço
por que saiu cada ração de forrag Dl fornecida p la padaria militar de Lisboa, no mez d junho próximo finde, foi
de 282,46757 róis, sendo o grão a 209,96417 róis e a palha a 72,50340 róis.
Igualmente se declara que o preço das raçõ 8 de pão
fornecidas no mesmo mez foi de 39,2 .
13.°- Declara-se:
1.0 Que o alferes da arma de infanterin, Ab 1 Augu to
ogueira Soares, se apr sentou no dia 10 do corrent m z,
desistindo do resto da licença l' ,gistada qu lho foi OIlC·
didn p la ordem do xercito n. o 11 d' ate anno.
2. ° uo o alf ros graduado do regimento do .nvallarir,
n.? 2, lnn iros da Rninhn, paro Raphu 1 Frnn 'o 'Iunpollo, d sistiu da licença rgi ta da qn 111 foi onc xlidn
pda ordem do xcrcito n. o 13 d' t anno.
:3. o u no dia 11 do corront fi z se n.p.' sentou pt\m
o fi rviço o alf .ros do batalhão do caçador H 11.0 !l, Antonio Tibnreio Pinto Carneiro ti Vo. oncellos, de istindo d
r sto da liccnça r gi tada qu lh haviu sido one didn II ila
mesmn ordem.
4. ° no () alfeI' s <1(, 'Iwall:\l'ia S('H\ pr juizo d an!i rnid~<lc, A~toni~
\ln
BO\l~n, H' ll]ll' '1-1 'l\tou }Iam o )'V!~O no .dm lG (~O COl'l'l'ute
!ti 'Z, lh'Hi tindo II qUllr 'nt:~ e
ClllCO (has da !tc ll~n r "~itad!t CJu Iii, h:wit~ ido ('OllC '.
dida p ,la ))Icsma onl'm. b
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14.0 - Licenças concedidas por motiTO de melestia aos offieiaes e
empregados abai o mencionados:
Em ses ao de 11 do j unho ultimo:
Batalhão de oaçadores n.s 10

Alfer s graduado, ] rancisco Gomes, sessenta dias para
se tratar.
Em se suo de 19 do me mo moz :
Sub-divisão militar do Funehal

Archivi ta com graduação de alferes, Norberto Vieira
Moniz, eseenta dias para fazer u o de banhos nas Caldas
da Rainha, a com çar em 1 do corrente mez.
Em sessão de 21 do me mo mez :
Estado maior de engenheria

Ten nt coron I, Tbomá
dias para se tratar.

de Aquino d

Sousa, sessenta

Regimento de artilheria n.· 2

Primeiro tenente, Filippe da
para e tratar.

o ta QuintelIa, trinta dias

Regimento de oavallaria n.· 2, lanoeiros da Rainha

Alferes,
arlo Alberto F yo Folqu , cinco nta dias
paro. 80 tratar.
Alferes graduado, Jacinto Mariu da Rocha Rodrigues
Ba tos, quarcuta dia para fazer U'O ele bunhos thermn S
no tab ,I, imcnto l~ S. Paulo.
Regimento de oavallarta n.O tS
1:1'

Major, I . Jorge
tratar.

AUg'1l

to ele Mcllo,

Bata.lhã.o n.O 2 de oaçadorea

H

senta dias para

do. Rainha.

Major, Jos Joaquim F -rr ira, cinco mta dias para s tratar.
'I'en mte, Aueu ..to J Iedwicc d 1\I01':1.C P '1' ira Sarui nto, sc.. ntu dia' paru. "C tratar.
t.

Batalhã.o de caçadcres n.s 3

dia

pib o, Diogo Henrique
para . C tratar.

da Iio 'ha Portugal, sesseutu
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Batalhão de caçadorea

Tenente, Luiz Maria da Conceição,
se tratar.

n ," 8

sessenta dias para

Regimento de infanteria n.· 6

Alferes, Izidoro Ferreira de Sousa Alvim, cincoenta
dias para fazer uso de banhos nas Caldas da Rainha.
Direoção da administração

militar

Aspirante com graduação de alferes, Manuel Joaquim
da Silva Lapa, sessenta dias para se tratar em ares patrios.
Em sessão de 213 do mesmo ruez :
Batalhão de oaçadores n,· 10

Coronel, Francisco Antonio de Sequeira, sessenta dias
para uso interno e externo das Dguas do Valle das Furna,
a começar em 26 de junho ultimo.
Em sessão de 27 do mesmo mez :
Commissões

Tenente de infaut ria, José Feri' ira da Silva Júnior,
sessenta dias para s tratar em ares patrios.
Em sessuo d !> do corrente mez :
Corpo de estado maior

T ncnte coronel, Antonio
, para se tratar.

ogu ira Soares, sess nta dias

Estado maior de engenheria

T nent , Roberto Rodrigues M nd s, s ssenta dias parfi
s tratar.
Regimento de artilheria n. o 2
Primeiro t n mt , Joaquim Maria 'o iro d

senta dias para
tratar m ar s patrio ,
Cirurgião ajudnnt , Jo é Barbo a L 'í\o,
para fi tl'atar' em ares pntrios.
Rogimento de artilherin. n.· 3
S sscnln dias

Capitão, .JOH':'l\[nri:t Granel,
tal'.

8

Brito,
'

Sl'S-

nta dias

píWU.

trn-

Regimento de oaval1nria n .• 1, lanoeiros de Viotor Manuel

Cnpitno, Guilhcrm« Auzu to Tcnr 'iro Ilhal' o num' mdiIfiH para ffiZ'1' uso den lmllltw; do 1II1lr 1'111 .' , .tubnl
'I
n
come ~ar em 16 d ag'(), to proxiuio
futuro.
'

ta
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Regimento de oavallarta, n.s 2, lanoeiros

da Ra.inha

Alferes, Augusto Alfr do Jacome de Castro, sessenta
dias para se tratar em ares patrios.
Alferes, Alfredo Arthur de Oliveira, quarenta dias para
se tratar.
Alfer s graduado, Antonio d Andrade Pinto, trinta
dia para se tratar.
Alferes graduado, José da Costa Felix, quarenta dias
para fazer uso de banhos nas Caldas da Rainha.
Alferes graduado, Pedro Rafael Franco Campollo, trino
ta dias para se tratar.
Alferes graduado, Jos '. Levy da • ilva 'aturnino, quarenta dias para fazer uso de banhos nas Caldas da Rainha.
Regimento de cavallarta n. ° 3

ti

Alf rc: graduado, J eronymo Martins da ilva Salgado,
~s nta dias pum
tratar m ar pátrios.
Regimento

de eavallarta n.o 4

Alfcr " JOi," Frnnci o Nun , quarenta. dias para se
tratar em :\1' 5 patrios.
Alfcr s graduado, Fcli .iano
umillo Ribbas, sessenta
dia p:.ml, se tratar em are. putrios.
Ali' rei gl'aduad , João (h osta, H ss nta dias para se
tratar cm ar : pntrios.
Regimento

de oavallarta

n.s 15

'I' n nt qunrt 1 11H'. trc, Affonso d Paula Ramoa, quanta dia para faz r t1~0 de banhos nas 'nldas ela Bainha,
a com çnr m 21 do corrente mcz.
apcllão d :LA ela se, J omp u cla~ ev s Oliv ira,
trinta dias pal't\ faz r uso d bnnhos na. uldas du Raiuha,
u começar 'm;3
do corr '111' m z ,

l'

Commissõos

V t irinario d ;).~ class , JOl:!6 Maria Alves Torgo Junior, d z dia para se tratar.
Arma. de oa.vallaria.

Major, Fcmnndo
p:n'a.' tratar.

Ali nato S hwalbach,

IS di 'l1t9.

dias

Bat lhíi.o n • 2 de o ço.dores do. Ra.inha

All'c'l'( ~ratlll. clo, )lanu('! E(lunl'do cllt Mota lortugnl,
CillCO nt:t dia parlt
C tratar.
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Batalhão n, o 5 de caçadores de El-Rei

Alferes, Joaquim Cabral de Noronha,
para se tratar em ares patrios.

cincocnta

dias

Batalhão de caçadores n.s 8

Alferes graduado, José Vicente Cansado, sess nta dias
para se tratar em ares patrios.
Batalhão de caçadores n.s 9

Alferes, Ayres Osorio de Aragão, trinta dias para fazer
uso de banhos em Vizella.
Alferes graduado, Julio Maria de Quadros Côrte Real,
trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Regimento de infanteria n.· 6

Alferes, Augusto Antonio de Macedo Pinto, quinze dias
para se tratar.
Regimento da infantaria n.s 8

Tenente, Bento Manuel Gonçalves Roma, trinta
para fazer uso de banhos do mar.

dias

Regimento de infanteria. n.· 10

Capellüo, Alexandre
para se tratar.

Jos6 ele Carvalho,

Regimento de infanteria

sos enta dias

n ,> 16

Tenente, José Jayme de ,'OUSI\. Marquell, trinta
para se tratar rm ares elo campo.

dias

Regimento de infanteria n.O 17

Alferes graduado, J086 Maria
noventa dias para 80 tratar.

an~o de Alm idn Jl1nior,

Regimento de infanteria

n.s 18

T monto coron 1, 'I'homás Antonio ela

uartla Cubr ira,

sessenta dias par(~ continuar a tratar-soo
Alferes, (1uilhermc Augu to Pires Vicl('il'n, trinta dias
paro. fazer uso eh: bunhoa cm Viz llu, n COI1I(')I\1' cm l ~
do corrente mcz.
Alferes, Antonio d rnrdo elo liv ira Junior, quar nta
e cinco dias p9.1'I\s tratar.
Direoção do. o.dmlnistraQão :militar

'egundo officinl Com grnduução d npitão, Alfredo Augusto da Costa Monteiro, quarenta dins pltm fi tratar.
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15.o-Licenra
nado :

registada

concedida

aos ófficiaes abai o mencio-

Estado maior de engenheria

Tenente, Joaquim Da. ilio Cerveira. e ousa de Albuquerqu e Ca tro, prorogaçao por trinta. dias.
Estado maior de artilheria.

apitão, Joaquim
por seis mcze .

arlos Paiva. de Andrada, prorogação

Regimento de artiIheria

n.s 2

Prim iro tenente, II nriquo Alexandr Assis de Carvalho, ses' ntn dias.
Alfer s alumno, João Borge L one, quarenta. dias.
Alferes alumno, Luciano Antonio Per ira. da Uva, vinte
dias.
Alfer
alumno, Arnaldo Augusto do Sousa Queiroz,
trinta. dias.
Regimento de oavallaria n.· 2, lanoeiros da Rainha

Ten nte,
uno Maria. do Figu iredo
ruara, prorogação por oito dias.
Batalhão

Ten ntc, Augn to
ronta dia.

de caçadores

arlo

Tv,

abral da Ca-

n.· 8

prorogação

por qua-

Regimento de infanteria

n." 4
ap ollao, Abílio Augu to Rocha, s s,' nta dia.

lü. °~ Foram confirmadas as Iicenças registada 11M o direrter geraI da artilbcria e o: enmmandantes da t_l", 2.&, :l.' e P divisões militares rnncederam ao.' offidaes ahaite mencionados:
2." Divisão militar

1apitão do 'OI'pO de , tmlo mnior, sub- .h fc do estado
lnnior, }lignl'l Augu: to do Sou '(I 1·igtH'ircdo, cinco dias.
Rogimento de ar tílherfa n.· 2

Prim .iro L n mtc, Filipp \ .J aymc Ouint 'Iht, cloze clias.
Bntn.lhii.o n.o 2 do oaçadores da Rainha
Alfer s, l' 1':\llci~ 'o • l:\llU ·1 J IOIII m llt'i to, trinta dias.
Batalhão n .• O de oaçadores de EI·Roi

Alfcr'

gl'll(lUI\t1o, P:lulino Filipp

da, 'ilva,

8

·slIento.dias.

198

ORDEM DO EXERCITO N.· lb
Batalhão de oaçadores n.· 9

Alferes graduado, Eduardo Augusto Paes de Villas Boas,
cincoenta dias.
Regimento de infanteria n.s 8

Alferes graduado, Alfredo Augusto Ferreira,

trinta dias.

Reg-tmento de infanteria n.· 14

Tenente, José David, doze dias.
Alferes graduado, José Peixoto da Silva Menezes Alarcão, trinta dias.
Regimento de infanteria n.· 15

Cirurgião ajudante,
Peres, vinte dias.

Marcellino

Hermenegildo

Egypto

Regimento de infanteria n.· 17

Alferes graduado,
dias.

Armenio Ramalho da Costa, trinta.

Antonio Maria de Fonte Pereira de !Jfello.
Est~t conforme.

o

direotor geral,

'ECUETAIUA D'ESTADO DOS l\EGOCIOS nA 1;~ElmA
1 DE ~\(J()ST(J DE lll;~

ORDE)l DO EXEnUITü
Publica-se

no oxcrcit« () l'<'guint ':

Secretaria d'estad» do ucgodos da guerra - DircCtáll gcral- La 1\"pJrtlçáfl
] lci por h m det rrniuar que a. commissão de (lue trata.
o artigo 4.° da. carta. de lei de 2G d \ junho do corrente
anno,
para o' fim; indicados na. 1111l1:t lei, eja orupo 'ta
do g ncral de brigada, Antonio
ugusto de Macedo c
Couto, como pr .id ntc ; dos primeiros officiaes, do ministeria do neeocios do r iiuo, Fred rico de Abreu Gouveia,
do mini teria dos n gocios eccle .iastico
de justiça, Miguel .Maria andido, do mini tcrio dos negocios da fazenda, Iiguel Maria de Olival Gouveia, do mini trio dos
negocio' da. marinha.
ultramar, José do B ire , do mi
ui 'teria do' 11 gocio
trangciros, barâo de S. P dro, do
~ini terio <10:; 11 "Ol'io da obra publicas, commer 'ia ('
Indu stria, ,Ta .iuto José Martins ; e (lo cnpitào de infanteria, -Ioão Vcllo o de Az v do 'outinho, como sccr itario ,
pr '. id nte elo .ousclho de mini tros, mini tro o se,
cr 'tario d'c stado dos negocio du fazenda, encarregado i11
t 'rinalll ntc do da gn 'ITa, a" im o tenha entendido
'fac'a
xccutar. Paço, em ~;-)(1'julho (le 1 :-;:L- HEI.
A IIfO/l iu
J/arir( ri,' J·;I/dl.~ /), I't i,,(! til' .1ft/lo.
~,u _

Por Mm'los de 2:i ti" julho ultimo:
Estado maior de engenharia

Uupilao,
a,

1'P.

F

o ")litilo

(lP cllO'cnh('l'ia, Lni",

}<'('Iil'inno

:\[:\1'.

ITl'j 1';\.

Arma de nrtUhcria

Al~ 'l'e, ahullllo,
oldnuo 110 l' 'gim 'I!tO tl <::t\'"lI:\l'ia
!l.
hnct'il'o
clC'Yit'tnl' ~ratllH'), Alb l'to Botelho, 1'01' lhe
I)

U

)
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ser applicavel o disposto no urtigo 43.° do decreto com
força de lei de 24 de dezembro de 1 G3.
Arma de infanteria

Coronel, o tenente coronel, Deocleciano Victor de Araujo
de Almeida Rodado.
Major, o capitão do regimento de infanteria n.? 2, Diogo
Lopes da Gama Lobo Booarro.
Batalhão de oaçadores n.s 3

Capitão da 4.a companhia, o tenente do regimento de
n." 9, .Antonio da Silva.

infanteria

Batalhão de caçadores n, ° 7
Tenente, o alferes, Eduardo Josó Bernardino Rodrigues
Monteiro.
Alferes, o alfcr s graduado do batalhão n.? 2 d ençadores da Rainha, José Bernardino de Sousa Romano.
Regimento de infanteria

n.O 6

Capitão da 5.a companhia, o capitão do regimento do
infanteria do ultramar, João Augusto Som' s.
Regimento de infanteriá

n.s 14

T nente coronel, o major do batalhão de caçadores
Cosar Augusto da Costa.

° 1,

li.

Commissões
O tenente do estado maior de eng nh ria, Joaquim Bazilio de Cerveira e ousa d Albuqu rqne
Castro, a fiiu
do ir desomp nhar uma commis ão d pena ute do minist
rio dos negocies do reino.
Para gosar as vantaecns cstabol icidas pelo ~ uni 'o <lo
artigo 1.0 da C1\1'tado lei do 1 de maio ti 1 65, nos terlUOS do § 2.° do artigo 13.0 da .arta cl 1'i d 13 d abril
de 1875, o capitão de iufantcrin cm commis no na guarda
municipal do Porto, P <11'0 Augusto d ious«, por t 'r .omplctado dez auuos de S rviço ffcctivo no ref rido posto.

3.°_ Portaria
S eretaru d'eslado do

IlCguCIO

da guma-Direcção

geral-La Rfparli~áo

Manda 'ua. l\Iugcstlltlo El-Rei p Iu s cr itariu d'cstado
dos negocíos do. gn rrn, que ii. o~mlllissuo nomeada. por d \_
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=

creto d'esta data, em conformidade
com as disposições da
carta de lei de 2ô de junho do corrente anuo, seja encarregada de formular O' projectos dos regulamentos
indicado no artigo 0.° da me. ma lei, remcttendo
seguidamente
o resultado do seu trabalho pela mesma secretaria d'estado, a fim de ser tomado em cont ideração quando se estab lecer o modo pratico de dar execução à lei.
Paço, em 2:> de julho de 1 3. = Antoni» Alaria de

Palites Pereira

4. o -

de Mello.

Por determinarão de Sua Ma9cstade Bl-Iíci:

Regimento de ar tílherta n. ° 1
Alferes alumnos, o alferes alumnos de artilheria, Francisco de 'rpa Ma hado Pimcnt I, Jo é Roma Machado de
Faria e Maia, e João
rascar uhas Ianuel d M ndonça
GaivlLO.
Regimento de artílhería n.· 2
Alferes alumno, o nlf r s nlurnno d artilhoria,
Henrique
esar da Silva Barahouo e osta.
Regimento de artilharia n.O 3
Alf r ' alumno ,o
alferes alumnos de artilheria,
Frederico 00111, João 'oarc· Branco, Manuel AI.
de Matos,

Jo·é Joaquim Per ,J. Iauuel Rodrigu s Ermitão, José AIvos lamacho, e Amad u de Alpoim d
rqu ira Borges
'abral.
Regimento do cavallar ía n.· 1, laaoeíros de Victor Manuel
.Ale'r -s, o alferc do r gim nto de cavallaria 11.° 2, laneciro da H. inha, Fr.mci co Antonio Ribeiro Bustos.
Regimento

do oava.lla.ria n.· 2, Iancoíros

do. Rainha.

.All' 're , () alfcrc (lo roeimcnto de c, vullnri« n." 1, luue,'II'O de Yictul' .I:t1llll'l, .To:;', .JO:l(Illilll .Jallll:u·io Pel'eim
(A:tl" ' '7:.

'1\'lIente,

H.ogimonto de OD.vo.lla.ril~n.· a
o t 11 ntc do 1 gim IIto
':t\':\lIarht

a·

li.o

7,

Domingo J o.', u1'1',ia.
Alf('I' ,o all'cl'I. do l\'r.im ~ntll dtO c:\vnllarin. n. o :3, AI"
thttr do .' ou n. ~o"\lcil'n.

l' lIcnt ,
ntol1io (1

O

Rogimonto
t n ntt do

~Oll

1\.

da oa.va.ll ria. n.' 7
oto (1 cn\'.dlaria

1'( "illl

11.° (i,

Jo~o
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N;o 16

Arma de infante ria
Tenente

coronel,

o tenente coronel do regimento de inAntonio Severo ele Oliv ira,
Major, o major do regimento de infanteria 11.0 1, José
Joaquim Xavier de ousa Guimarães.

fantcria n." 14, Joaquim

Batalhão de caçudores n.s 12
Alferes, o alferes do regimento de infantaria n,o G, H 1'nardino Rodrigues Per ira Junior.
Alferes graduado,
o alferes graduado
do batalhão de
caçadores n.? 4, José Marc lliuno da Silva P rcira.

Major,
Mencz s.

Regimento do infantoria n~o1
o major do infantcria,
Julio
esar Augusto

d

Regimento de infantaria n.> 2
o capitão do batalhão de cu
çadorcs n.? 1, Augnsto C sar de Macedo
a t 110 Branco.

Capitão da 7.'" companhia,

Regimento de infanteria n." 6
Alferes, o alferes do bntalhão de caçadores
xandre J OSl'
arsfield.

n." 12, Ale-

Regimento do infantaria n.« 8
Capitão da G. a companhia,
o eapit:lo do regimento
infant ria n.? 9, Eduardo de Campos Beltrão.

de

Regimento de infantaria n. o 9
Capitão da 4.a companhia,
o capitilO do r gim nto de
infautcria n. o G, Manuel da Costa nscaes.

Oapitão
infant ria

Regimento de infanteria n.· 12
da 3.a compauhiu,
() capitâo do rcgim
11.0 14, Joaquim
d Andrad \ Pia nrru.

nto de'

Regimento de info.nteria n.· 14
.
npi t~~o da 7. a ompanhia,
() cnpi tão do r gim o to de
infautcrin 11.0 1~, .João Antonio <1:~ Cruz.
Regimento de infanteria n.· 18
iapitao da 4.a companhia,
o cnpitào elo rcgim
infautcria n." H, João T iix ,ira de Icsquitu.

nto (I

ORDEM
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M

dnlha

a
geral-1.

IIrpatli~ão
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<.loprn t tl.

Regimento de attilheria n,· 3
Picador d La ela
,Ca siano da Fonseca
tamcuto
xcmplar.

-

compor-

Batalhão de caçadores n.s 1
João de J us F ijtLO-eomportamento

apitâo,

cxcm

plur ; m sub titnição da medalha de couro da mesma
elas e qu lh foi oncedida pela ord III do xcrcito n.? 2:>
I

d

1 'ü7,

Regimento de infantcria n,· 1
lu 'ico d V). ela ~ 11,° 73 da 2,3 companhia, José U_
II
de A c nsào
omportnmcnto
xcrnplar ; em substituição ela. m dnlha de cobre ela. me ma class qn lhe foi
concedida. p ln, ord m do xcrcito 11,° 1:3 de 1 7ü,
T

Guardo. munioipal do Porto

71 da 4,a companhia, Antonio
onçalv s Marm llciro - comportam nto xernplar ; m substituição
da
111 dnlha d
obr da fi '1M ela'
qn lhe foi cone dida
P .la ord m do x rcito 0,° 3:. de 1 7G.
abo

0,°

7," Companhio. de reformados
Iu sico de 1.:1 la ... , Franci: 'o P <Iro d
portam nto x mplar.
1\.1 do.lbu, d

•'ou 'a -

obr

Regimento do infanterio. n," 9
1abo n.? Gl da 4.,' 'ompanhia, Fr:lnei. o Eduardo
Campo' 1 ·Itl':l - comportamento
(" Illpl:tr,
Regimento do infanteria n,' 14
1 n,o :H da :2,' oll\panhia, 13 rnul'clino
'ompol'tamento
','cmpl 1'.
'urri

Comp nh!

'auo
.Joaquilll

com-

dI'

~onl' ':-;-

de oorrecção no forte d Gr Qa

.1, • tUlII.l Antonio .M,l'h; l ~oldncl() H,O :IH,
U 1I~1\h- 1'1'1·1lia
l'ol1lpOl'tallll'lIto
(' 1'1l1pJ:U"

n,O
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Guarda, muníoípal do Porto
Furriel D.O 2 da 2.a companhia, José Antonio Martins;
cabos graduados, n.? GO da 2.[\, Antonio Gonçalves, n.? 117
da 3.\ Manuel Pereira Duarte, (' n.? 32 da 4.[\, José 1\1a
nuel; e soldado 11.° 5 da 2.[\, Lourenço Bernardo - comportamento exemplar.

G. °- Secretaria d'cstade dos nrgocios 'da guerra - Direcção grral-1.

a

Rcparli~ã"

Declara-se que o verdadeiro nom ' elo tcn nto coronel elo
regimento de infant ria 11.° 13, transferido parn. stc regiro nto pela. ordem elo ex rcito n. ° 13 do corrente anuo, é
Josó Antonio da Cruz.

7.0-Se-relaria

d'cst.ldo dos nego cios da gverra- Direc~áo geral- 3. a ncparl1~ão

Declnrn-se que fn:r. parto do jury do exames
spcciaos
de habilitação
<10 cur o elo engenheria militar, nomeado
por portaria do 17 de julho ultimo (' publicado no. ordem
do x rcito 11.° 14, o major (10 ngcnhoria,
lente ela n.:I
cadeira da cscolu do .xcr .ito, Franci sco Antonio Alvares

Per ira.

8.o-Sccrrlaria
Manda

Sua

d't.tado dos ncgociosda 9I1erra-Dlrcc~ã~ grral_5.a Rcparliçflo
Ma~e;;t:ttle

EI-Rei

ndrnittir

nô hospital

de

iuvalidos militares d Runa, o ix-cubo do regimento d cavallarin n, o 4, .J osé Dias, por lh aprov itar 111 a di posiço s do artigo 1.° da carta de 1 i d :2<1 de ago to de

1 69.
9. ° -

Dirtetão da admioi trasio militar - [. a Rtparli~áo

Postos (' H'nfimf'nlOs rum que ücaram OS OfllriMS allaÍ\o mcnricnados, a filiem ultlmamente foram qualifiradas as r formas que Ih 's
ha, iam sitIo ('onw)jtIas:
1'1\1de hl'igncln, com o KoIdo d' í5' 00 l' "iH 111 no COl'on 1 do batalh;o d' ell :ulor
11.° t, L1Iiz Lobo,
l' formado
li la ol'dem elo e.'(,l'cito H.o :> (ll ~7 (1 lll:lt'ÇO
nltimo.
'
Major, com o ohlo de ~~).000 rói lllell a s, () eapitl (I
quartel me tr' do rl'gilllC'llto (1 nrtillll'ria n.O 3, .J !!ó ~a(tano, r fOl'lllntlo pl'la 01',1 m llo ('Xl'n'ito !l.o li (11' 1n (1
1

'll

ht 'S,

m: io ultimo.

ORDEM DO EXERCl'l'O N.o iii

eneral de brigada, com o soldo de 75(000 réis meusaes, o coronel de cavallnriu, Diogo Pires Monteiro Bandeira, r formado pela. ordem do exercito n.? 11 de so do
m mo JU('Z.
Major, cOJU o soldo ti \ 45 '000 róis men a s, o capitão
da 1. companhia. da. administração militar, Domingos Jorge de Figu ircdo, reformado p la ordem do exercito 11.° 13
de 7 de julho ultimo.
Iajor, com o .oldo de 45: 000 r "is mcn 11. 'H, o capitão
de infnnteria
em inactividade
temporaria,
João Antunes
L it \ Junior, r formado pela mesma ord m.
10.0 Declara- e:
l.Q ue no dia. 17 d julho ultimo 'e apre entou pam o
s rviço o t nente d infant ria. em comrui isão, José F 1'1' ira
da ilva J unior, d ·i tindo do r .to da licença qu lhe havia ido cone dida p -la junta militar de audc UI s s 'ILO
d :27 d junho findo, publicada na ord ID do xcrcito
11.° 1;) d' te < uno.
~.o Ouo no dia. lU de julho ultimo
'apl'
ntou para o
rviço na dir \cção g irul da artilheriu, u segundo oflicial
com graduação d capitão, da direcção da administrncão
militar, Alfre lo Augu 'to da. Co ta. Monteiro, desistindo do
r to ela lic nç: que lhe havia 'ido concedida P iln junta.
militar d saude nn S 'S uo d i) elo dito m z, publicada
lia me I1l1L ord 111.

Il.°-I,iunras
do, :
AlI'

rtgi.ladas concedida aos oOidaes abaho mencionaRegimento de artilheria n,· 2
Atlriallo Abilie ti' •':i, (' cuía <lias.

nlumno,

r'

Regimento de artilharia. n.· 3
teu nt,
'tII·lo Augll to J Ilzarh'
plll' trinta dia ,

Primeiro
1'0 '0.)110

'ultl 'ira,

}II·O.

Regimento de eavo.llaria. n.· :2, lane iros da. Rainha
Al~ r
"1'lllluadu, Antonio d .Andradn. Pinto, . (!, 'clIta

di

.
Bat lhão n.· :2 de caçadores dl~Ro.inh
r. duado, l)olllillffO Eug ·uio
il\'a ':tn '(lo,
di: .
B to.lhuo do e çadoros n.· 9
rndllad , l<'r \!lci co
11·0, prol'oO'a-

ua

110\'(,1110.

l'

(l1t

(lin.

:!Uü

UIWEM

Alferes graduado,
oitenta dias.

DO EXEIWJ'l'O N.". Ui

Julio Maria do Quadros COrte HNtI,

Batalhão de caçadores n.· 12

Alferes, Alexandre Josó Sarsfield,

noventa dias.

Foram confirmadas as licenças rcgistadas que u directer geraI da artilherin () o cemmandante (Ia 3. a divisão militar concederam aos olliciaes abaixo mencienades :

12.°-

Regimento de artilheria

n,>

3

Primeiro tenente, José Lobo de Vas .oncellos, trinta dins.
Regimento de infantcria n.s 18

Alfer 's graduado, J osé Augusto do [cixae Machado, trinta dias.
Antonio Maria de Pontes Pereira de Mello.
Eflhí conforme.

o

director geral,

SECRETARIA D'E TADO DOS NE(~OClO DA flUERRA
14 DE AfiO,'TO 1m 1 3

ORDEM DO EXERCI1'O
Publica- e ao xercito o seguinte:
1,o -

üecretes

Semtaria d' tado do negocio da guerra-Direc,ão geral-3,a Repartição

• ter

tari. d'e tado do. aeg

lO,

da gurrra- Dirl' ~áo gml- 1. RfllJlti~~u

T mdo " l'gulIdo,
~ rgl'llto da L coinpanhin 11 ref I',
d , <::1 -tauo 1 ,,!J 110 ,1(, JaJ"\':dho, 111'0\'(\ lo judiciallIl'nte que 11'·11 «oucorr III a .ircum t: \H'ia ixieidas 1I:~
l'Ul ta U,' h·j lI,· ;10 di' j:\lll·irl)
tl' J Ii,': )l!'i »111'1'1'111 I,t'fol'lllal'l) 110 po to ,I ' :II!, 'rI' , 110 h'I'HIII' II: 1111' 111:1 II'i,
ln

ORDEM DO EXERCITO N.· 17

208

o presidente

elo conselho

de ministros,

ministro

e seere-

tario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado inte
rinamonte dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
executar. Paço, em 1 de agosto de 18:L
nio Maria de Fontes Pereira de Mello.

Rgl.;;;; Anto-

Secretaria d'estade dos negocios da gllerra- Directão geral-1.a

Repartitão

Hei por bem promover ao po to elo tenente para o regimento de infanteria do ultramar,
o nlfer s do batalhão de
caçador s n. o ,:Eduardo
Bandeira de Lima, nos termos
dos artigos n.o c 'l ," eh carta (11' lei d ;\ de 1) voreiro <1(.

187G.
O presidente
tario d'cstado

do conselho d ministros, ministro
eerenegócios da fazenda, cncarr gado interinamente
dos da guerra, o O ministro e secretario d' stado dos negócios
icclcsinsticos e (1(' juatiçu,
ucarr gado
interinamente
dos da marinha e ultramar,
assim o t nham
entendido e façam e. cutar. Paço, ru 8 de ago to de
l8 3. = RE L = Antonio Mari« (h>Funie« Pereira ,I" },fillo = Julio Maroue« (h Vilherl".
d08

Seereuria d'estad« do' lI\'gorio' da guerra - Direr~áo geral- i.a Rrpartição

*

dar C ..cecuçno ao disposto no
~.o do artieo
de lei dl' 8 do junho do corrente MIIO: 11('i
por bem det rminar que o mnximo estab«l ciclo na tab 1111
que faz parte (lo decreto de 1:3 de dez mbro d 1 )ml,
umprindo

:3.0 da curta

s da de üóO róis nos dias d trabnlho para a difler
.atcgoria
de opcrarios ali mcncionndos.
O pr ident do cousolho d ministros, ministro e
turio d' atado dos uegocíos d,~ fazenda,
ncarr 'g. do
rin, ment' dOH da gll{,l'l'a, as~illl o tc'llha l'ntcmlido c
e • ·(,lÜal'. pu, 'O, elll H do agoi'!to <lo I X:l.
lU~1.

=

tonio

l'rtaria di>

Smtaria

}t'ol/fl',ç

nte
sereint •

r ':

Ali'

P('l'eil'!"( di' AII'/I/I.

d'csladu .10 III'godo. da guerra - Dir"t~ " gml-

f.' R.·p rti~ "

. sando dn faculdade
001le 'elida no Ill'U gOV'I'1I0 P 1"
1lJ.'Í1go,4, o do I] 'cl'do l'om fOl'çn (1<\ lei de :~ d 1) v('mbl'o
d:}
G8: .l~ei pOl' II III 1'(' tu,bclccl'J' !l)'llvi Ol'inm 'lIt n \1bdJVl,
aO
11l1htnr d .. Furo I c nOllloar lHu'a n 'ommandlll' in•
tCl'lllaJllcnte
O r '1H'I'ul de Leigada, .J(l;t() Bn)lti til AI\' ,<;.
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presidente do conselho ele ministros, mini tro e secretu rio el' tado do negocies da fazenda, encarregado
interinamentc dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
o' cutar. Paço,
m 10 de agosto de lti 3,
REI.=
An-

tonio Maria de Fontes Pereira de Mello.

~,O-llor

decretos de 1 do eorrente mez :

Capitão

quartel

Batalhão

cent

Ferrer
artigo v' °
de 1 51.

\1

de engenharia
o teu 'IÜ' quartel mestre, Viornes l'ieaura, na conformidade do disposto
do decr ,to com for ':\ de 1 'j de :W th· agosto
111' .tre,

Estado maior de artilharia
Primeiro t n mt ,()
gundo ten I1t do J' 'gim nto d
nrtilh ria n.? 1, José Antonio II err ,ira Mndail.
Arma. de artilharia

AIB r. alumno, o .oldado n pirant a oííieial do roeimento d infant ria n. o 14, Dioao de Almeida Azevedo
Vasconccllos,

por lh

43,u ao d creto
18H3.

'0)\\

.er nppli .avel o disposto no artigo
força de lei de :H do dez nnbro de

Arma da infantaria
evero ae
Corou I, O t n nt .oron 1, Joaquim Antonio
livcira.
T n -ntc coronel
o maj 01' do reirim
~ mto de infaut 'ria
11,11 4 Ben dicto Cundido (11' I I)\lS:\ Araujo.

,

Batalhíio

da cnçadorca

n,O 4

do regida. !i.a com}>: nhin, o teucntc ajudant
li infunt rin n," 1:), B 1110 .To '. LI'ot' 'l'av:\J'cs.

(Inpitao

lll('llto

Batalhão

C'apilao

(le Almt'i(ln B

1'1'0

I

n nlfl!l'l'

lI, ,1 'li\l~

,

Regimento

Alf'r'

de e ç dores n,O '7
<I 11'IIt'IlIl'
Antollio

lo. :3,01l'Olllp 1l11in,

elo infi nteri

n, ° 5

gra!lllllllo, Bons 'ntlll'n d'

Regimento

da infantaria

~ol'ollhtl.

n,· 6

, ,upitiln tia f',4 COlllp nhin o t'l1 'llÍ do l' gimcnto do
ln! nt ria. 11.°
.JOlllluilll F 1'1' 'tIl C:ued> .
T '1\cntc ,o ale,!', II, 110 III' 1110 l' gim 'nto Dllurtl' du

a,

210

ORDEM DO EXERCITO N.· 11

Silva Correia, e do regimento de infanteria n.? 16, João
José da Costa.
Regimento de infanteria

n.· 10

Alferes, o sargento ajudante elo batalhão de caçador s
n. ° 1, Gualberto Mauricio Jorge de Lima.
Regimento de infanteria

n.s 13

Tenente ajudante, o alferes ajudante, Antonio Lucio de
Sousa Dias.
Commissões

Major de infauteria, o capitão, José Ricardo da Josta
Silva Antnnes.
Os capitães, do batalhão de caçadores n," 12, João
pomuceno Menezes Cabral, a fim de ir exerc r o logar d
ajudante de campo do general encarr gado da inspecção
dos corpos de iufantcria ; e do r gimento de infante ria
n.? 16, Antonio Joaquim de Almeida Coutinho, parn. ir
servir na guarda municipal de Lisboa.

Por I)ecretos da mesma data:
Reformadoa, na conformidade da lei, o orou I de infanteria commandantc da sub-divisão militar da Horta,
José Vicente Consolado; os capitãe , do r zimento d infanteria n.? 10, José Fernandes, c de infant ria m iommissão na guarda municipal de Lisboa, Antonio Joaquim;
e o veterinário de 1.<1 cluss m commis ão, Antonio Brito
da 'I'rindad ; pelo haver m requerido
ter m sido julgaelos incapazes do serviço activo pela .i unta militar d saud .

Por Ill'cr('los de % do mesmo
Regimento

III('Z :

da infanteria

n.· 1

Cavall iro da ord ln militar dr " Bento d
capitão, JOfI ~ Augusto da OHto. MOllt iro.
Regimento

Aviz, o

de infantClrio. n.· IS

Cnvalloiro eh ord III militar <lp H. Bento de Avi»,
rapitao, João Augusto .'01\1' H.

tl

Por dtlt'retos dr Silo me, 1110 1Il('l:
Seoretario. d'estado

dos n gooios da. guerro.-R
de oonto.bilidnde

J rim iro ofticin] o . gn))tlo offlcinl
Arbués Moreirn,
'

p rtiçuo

.JOIHJ11illl

1 rhnuo

ORI)E~l DO EXERCITO No· 17
Segundo
Sampaio.

official,

o amanuensc,

Adolpho
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Casqueiro

de

Regimento de artilhe ria. n.· 3

Para gosar as vantageu

estabelecidas no § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 1 de maio de 1 65, nos
termos do § 2.° do artigo 13,° da arta de lei de 13 de
abril de 1 75, o capitão, Euecnio Augusto Cardo o do
Amaral,
por ter completado d z anuo de S rviço cffcctivo no ref rido po to.
Tenente,

o alf

Arma. de infantaria
Manuel Joaquim

1'0',

Pinheiro

Chagas,

Batalhão de oaçadorea n.· 3
do batalhão n. o ~ de ca'.'udores da Rainha, Ruy Alfredo do
iantos.

Alter " o alferes graduado

Bata.lhão de caçadores n.· 4
apitão da 3,:\ companhia, o t n nte, .Jo ',II nriquos da
Cruz.
Para ~ ar a vantag us e stab lccidas P lo unico do
artigo 1.0 da .arta d 1 i d \ 1 d \ maio de 1 65, nos ter,
mo do artiao l;}.o da curta d 1 i d 25 de abril de 1 76,
o cirurzião
mór, José Manu 1 Pita Simõ , por t r complotndo d z aun
de . erviço
ff tivo no r ÍI rido exercicio.
Ba.talhão da caçadores n.· 6
apitão dn .:l .ompanhia, o t nente, João Antonio Ferr ira Mont ir ,
Batalhão do oaçadores n,· 8

*

Teu mtc,
ulfcrc:
J o é Fu Ill('ga ,
(I

110

r <rim nto ele infnnt ria

11.

0

1 ,

*

Batalhão do caçadoro n.· 11
Para gOl'ar;l, Yilllt'l~ 'II istulx-locidas 110 uni 'o do arlitio t ,U da c'nta di' l·j 11l' 1 de maio (I«. 1 üf, no t 1'-

mo, 110 ~ :?," do IIrti~o 1:1." (la ('al't:\ dl\ I i d· 1:3 d abril
(1 I ;;\ o 'Ill'itilll ,\ntoni" )[al\ltI'l da .. ilva, por t<,r com
pIntado ~1..7. ltllllll' d. ,n'i"!I .. Ir. l'Iivo 1\0 r 'fl'rillo po.to.
R gim nto d infantaria n.· a
Alh'" '" u nl"T 'uto ajtulantü 1111 r gillll'uto
II.') (I, Alhino ,KII"II to (1 :-',111 ·a,
R gim nto d infant

,lIla.i'Il·,

o (':lJ1il:\o

). I'lltll'i ('0 1.01l1' 'n~o

,!t)

1"I·~illll'l1l<l

,la 1'Ill·11I1.

rtC\

ctl illfimtcrin.

n.a 12

(1(' infallfl'l'ia

II," 11,

212
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Commissões
Para gosal'em as vantagens estabelecidas
pelo § unico
do artigo 1.0 da carta de I i de 1 de maio de 1 65, nos
termos do § 2.0 do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de
abril de 1875, os capitães, do corpo d estado maior, Antonio José de Ávila, e ele artilheria,
Antonio Augu to de
Sousa e Silva, ambos em commissão no ministerio da'
obras publicas, commercio e industria, por terem .ornpl
tado dez annos de serviço effectivo no ref rido posto.

Por decreto da

III('SIII:I

data:

Reformado, na couíormidado
da I i, o capitão <lo batalhão db caçadores n. o 7, J osé Antonio ela Silva, pelo haver
requerido e ter sido julgado incapaz do serviço activo p la
junta militar cl eaudc.

:3. o -

Por detcl'lIIin:lção tle lia lr:l!J('sladc EI-II('j :

Regimento do artilheria n.s 2
Segundo tenente, o segundo ten uto do 1'0 rim mtu de
urtilhcria n. o 1, Antonio Maria 'oulo
orv.uucs.

Alfe»
Botelho.

H

Regimento de artilhoria n." 3
nhuuuo, o nlfcrcs nlumno de nrtilh

Ml~iol', ()

ria,

Batalhão do oaçadorea n. o 1
major de infauterin,
Jncinto
Ignacio

Ali> .rto

(10 Brito

H,(·b 110.
'apitão da :3.li compa uhia, o cnpitào do batalhão
çador 'S n. o .t, Antonio Augusto l\lay Figueira,

de ca-

Batalhâo
CHpitào da
iillltl'l'ia II.I! 6,

do oaçadores n.· 4
o <:Itpitao do l'l'g'illH'lllu do iuBI'IlIIO dr AIIlH'ir!a.

!i.'1 companhia,

I'cdro

Batalhão n," (5 de oaçadorca do l';l-R.ci
. l\f:\jOl', o major elo 1'l'gil1lf'nto (h, infitllLel'ia II." 7, H.lttlAng'lll'ito Pirt-s.

1'10

Batalhão do açudorcs n.· 7

da n ..' companhin, o capit.lO do hHüdhtlO ti'
~'ador s 11. (i, <1aspal' de • 'fm"ll Bl'!1"n.
Capitão

'fI-

fI

Bl~t:llhno

Mann 1 Joaqnim

dú cnçudor

,

11."

do l'l'gillh'lltO dI' illtilnt ·!'ia
nonç:llvf'~ d~ CnlTalho.

'reli 'IÜI', o Íl'ltl'llÜ'

!t.1i

lU,
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Batalhão de caçadores n.s 10

Capitão da 1.a companhia, o capitão de batalhão
çadores n.? 4, José Luiz Gome.

d ca-

Regimento de infanteria. n.s 2
apitão da 2.a companhia,
o capitão da T:", Augusto
sar de Macedo Ca tello Branco.
Capitão da 7.a companhia,
o capitão da 2.a, Joaquim
Jo é d
ou a Figueiredo.
Regimento de infanteria n. o 4
Major, o major do batalhão de caçadores n." 11, Candido lIygino de Mora
Sarmento.
Regimento de infanteria n. o 6
'. a companhia, O capitâo do r gimcnto de
infaut ria n.? 6, João Augusto
'oar .
Capitão na .a companhia, o capitão de infanteria, Guilherme Au u to Victorio de 'reita.

apitão da

Regimento de infanteria n.' 6
da 2. a companhia,
o capitão do recimcnto de
n.? 5, Luiz Candido da ilva Patacho.

apitão

infanteria

Regimento de infanteria. n.' 7

Iajor, o major d infanteria, Diogo Lopes da
ama
Lobo Bocarro.
apitâo ela ;~.'Icompanhia,
o capitão elo r gimclIto de
iuíunterin 11.' 1:> Frnnci: co Antonio (ln Araujo .' cqueira,
Rogimento de infa.nteria. n." 8

Alli-rcl', o nlf·t'(
do regim nto d!' infant ria n." G,
Eduardo Augu: to P r iirn «ln. • ilvn.
Regimento de infantaria

n.O O

'1\_11 .ntc, o t<-lll'nte rIo r« ..iment I ri, infant 'ri;
.J o. o Carl o·., dn
'api tI
iltfanl'ril
V (·irra.

()

()1'\l7..

Regimento do ínf nteria. n.O 10
7.a oompanhin,
o 'apitt (I (lo r uimento d
"
Freei
ril'o
A\I
11to Botelho
Toh!'· (!;~
11.°
1 ogimento do 1nf ntcri

n.· 11

dn 'i. (·Olllp:mhin. o cnpitl () do l'c"im IIto (Iriufantl rin n.O j. Arn. Ido H·li rio H.l'bo : .
Ali! I'(), {\ nllt I,
d r illll'uto tl infllllf ·I'in. 11.0 10,
Jo IS AlIgll to 'I'pa.
apilH(1

I

~14
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Regimento de infanteria n,> 12
Capit~Lo da. ·1.fi companhia,
o capitão do regimento
inlantcria n.? 5, João Lopes Sooiro de Amorim.

d

Regimento de ínfanterta n.s 15
Capitiio da 4. a companhia,
O capitão
do batnlhâc
caçadores n.? 4, Bento JOB ~ L oto Tavares.

de

Regimento de infanteria. n.s 16
da G.a companhia,
o capitão do r 'gillleuto de
iuíanteria n.? 17, Manuel .J ronymo P reira Sines.
Alferes, o alferes do regimento de infantcria n.? !l, Luiz

Capitão

Augui:!to de Sousa •'anchos.
Capitão
infanteria

Alferes,

Joaquim
4.

U -

Reg-imento de ínfantería n.s 17
da f).a companhia,
o capitão do regimcuto
n.? l~, Viriato Lusitano Cabral.
Regimento de infante ria n.s 18
infantcria

o alferes do r zirn nto d
Moreira da
ilva
outo,

Secretaria d'estade dos negocio~ da guerra - DirrcçAo gml~EDALHA

de

n."

'

L a Rrpilrllç.io

:tv.I:ILITAR

RELAÇÃO N.o 717
M <.Ialho. <lo pra ta.
Regimento de infanteria n.s 3

rimoiro 8arg nto H.O 22 da 2. companhia,
v rino
'onçnlv s Iuorrciro
hav s
comportam nto x mplar ;
'fi substituiçào
da 111 dalha <1<, 001>1'
da mesma clase
('pi
lhe foi cone elida P ,Ia orel im do
• .rcito n." 2G de
1 '71.
Regirnonto

ele íuínnt ri n.« 7

:! da 1i,:I. ('olllpal1hill, Antoni« TIIlIt
~o (I\> J\\'ll1l.iO-('lllllj)Or!III1l\'lllu
cxcntplnr ; em lillbl'\titniçào
da mcdnlh» de cohr , rln ItW ma llasti (,plt' III foi conce
diria pela ord 11; do ('.'( I'('ito li," ;\!l de 1~7;1.
PI'illH'il'll

lIal'~('l\to

7,"

Pl'im 'it'oal'~('II(O
tallH'lltn (' (·I\lplar.

II,"

(\!l'Il'I nhll

n.') I r),

rl
J();~f)

rcformllrt.OR

V Jlo,'!) L"ot, - compor-
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Medalha de eobre
Brigada de artilharia

de montanha

Cabo conductor n.? 7 da La bateria,
comportamento exemplar.

José Machado-

Batalhão de caçadores n.· 4

Furriel n.? 2 da 2.a companhia, Francisco Constantino
Verissimo; e cabo n.? 44 da 6.a, Francisco Matheuscomportamento exemplar.
Batalhão de oaçadorea

n.· 6

Cabo 0.° 19 da '.a companhia, Joaquim de Oliveira Jordão - comportamento xcmplar.
Batalhão

de oaçadores

n.· 11

.' gundo .argento n.? 97 da 2. a companhia, Luiz Carlo' Silveira ; c cabo graduado n. ° 43 da G.a, Manuel Cabral da ilva - comportam nto ex mplar.
I

Regimento de infanteria

n.· 4

.Musico de 3." ela c n.? :26 da 2.'1 companhia, Manuel
Antonio - comportam nto exemplar.
Regimento de infanteria

n.· 7

abos, 11.° 25 da 2. companhia, Jo Nunes Leitão, e
H.O 3 dh. li.a, R drico :b~ rr ira comportam nto exemplar.
Regimento de infanteria n.· 10

Cabo 0.°
da 7." corop. nhia, João Ferr ira portam Dto x rnplar.

110

'g'unclo
II 1'1' in

com-

Regimento da infantaria n.O 17
arg nto n.":r da. 1.~ companhia, João Aqui-

xnnportum

ut

ex .mplar.

Faiz no

xcmplar,
,."-~

(I(ui. d'f'l.1tlo des Btg cio. da goma-Dir

çin 9ml-~.a Rtp.rll{lo

"I[",r (ael El-ll i mand: ri 'J. I'; r a pirant s tt offi'oro a ~Yradll:\c:;o d prinu ir s dlrw·nto.
o ven iIlH'll! <ll::j , r'·j cli. rio' (111 . nf rmirlnd. Mm o di po to

• 'iat
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no artigo 37.0 do decreto de 11 de dezembro de 1'51, os
soldados dos corpos abaixo mencionados, por haverem coucluido o curso do real collegio militar:
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha
I::)ebastião Augusto Nunes da Matta.
Batalhão de caçadores n.s 9
José Lopes dos Rios.
Luiz Gonzaga Vaz ele Victoria.
Ba.ta.lhão de caçadores n.· 11
Sergio Augusto Alvares Cabral.
Regimento de infanteria. n." :2
Mo coso.

Fradesso Salazar

Jorge

Antonio

6.

Regimento de infantaria n.> 6
de Vasconcellos Mendes de Carvalho.

o-

Direc~áo da adminislração mililar - U' Reparhçào

Postos e venrimeníns com filie flraram OS oOieiaes abaho mencionados, a (1'1('111 ultiusunente foram flllalilh'ad~s as reformas (IU6 lhes
haviam sido conferidas:
Major, com o soldo do 45·~OOOréis III nsaes, o capitão
do r gim nto d infauteria
n.? 11, João
lm'ia
Ianzoni,
reformado pela ordem do ixcr ito 11.0 12 <ln 1 j d junho
ultimo,
G mcral de brigada, com o 80}(10 ti 7:>6000 r \it; III n Reli,
o coronel elo r gimcnto d artilh rin 11.° ;3, .loão Alb rto
(la Silveira, reformado pr]a ordem (lo e," rcito H.U 1;) de

:d:3 d julho ultimo.
Major, .om o soldo de 45.) 00 r'·jfl mcn u s, o capitão
(la 1.& corupnnhin (ln lullllinil:\t1'l\t;i\0 militar, Domingos .TOKé
Porei
,
r 'Ira, rcíorm
<10 pelu 111(', mn ordem.
7.° -])
claru-se :
1.° ue o 'OI'?lll'l do l'l'gillH'llto de .ntillieriu n," i, .10 (',
Manu 1 de ~l':lu.lO OI'I'('iade

lora ':,

e npr sentou

ptu'j\

s rviço no dia IOdo COl'1'PI\Ü' m y, de, i findo do r to dI
lic nçn. r gi tnda quI' lhe foi ('(lIle c1'id. p'l 01'<1.10 di"

cito n. o 11 de:3

do

mnio ultimo.
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2.° Que o major elo r zimeuto d infanteria n.? 4, B nedícto
andido de , ou a Araujo, se apresentou para o serviço DO dia (j do orrent mez, d -i tiudo do resto da licença que lhe foi arbitrada P la junta militar de . aude cm
e 10 do 16 d maio ultimo, publi 'ada na mesma ordem.
3.° Que no dia ;)0 de junho findo e apr sentou pam o
erviço o t mente elo batalhão de caçadores n. ° 8, Antonio
Fernando do R· o lhaza .., desi stindo do rc to da licença
que lhe havia ido cone elida pela junta militar do saudc
em
ssâo dI' 7 do m mo mcz , publicada na ordem do
exercito 11.° l;~ de 7 de julho ultimo,
4,° u o priiu iro tenent do r aimento d artilheria
n.? 2, Joaquim }Iaria •'o iro de Brito, se apr sentou pam
o erviço no dia li do corr nt rn z, de istindo do r sto ela
li onça qu lh foi arbitrada p la junta militar de saudc
m e ão de [) d _julho ultimo, publi ada. na ordem do
xercito n. ° 15 de ~;3do mesmo mez.
5, ° u o nlf ru graduado do batalhão n. ° 6 de caçadore de EI-Hl'i, Pauliuo Filipp
da iilva, BC apreli utou
para o .' rviço no <lia li do COIT ntc mez, d istindo do resto
da licen a r gi bula que lhe foi cone <lida p la mesma. ordem.
Ü, °
ue no dia:? do corr ut m Z S apr entou para o
til rviço o , lf res elo batalhão
d caçador
n.? 12 (actualmente no r gim nto de infnnt ria n." () , AI xandr Jo 6 Hnrl!fi ld, II . i..tindo ela li n~a l'\·<ri ..tacll qll lh ltayia ido 'onc ,lida p 11\ or(lp!ll do e.-preito D.o Hi <1(' 1 d'<' t mrz.
7. o II o alf r g-radnarlo do l'('<rirn oto de avaliaria
li. :!, lanc 'iro .. rh ]{uinha,
\ntonio (Ir. An<lracln Pinto, tiO
apr
ntoll p. r:t n ('n'i·o no dia 7 do ('orrcnle mez, desistind do r -to (la li('l'n';\ I'l',ri ·t:lcl;L fjlH' lhe foi 'on 'c<lida
pela Ille llIa ordl'III,
~
.
II

~." -lirenças
cun ('llill... Ilor JUntilo dI' IlUllr"tia alls nRirilll''i allaitO Ilu'nrionadn,:
EIII (',

lIO

,l('

:1

ele julho

UltillIO:

Rogimonto de

'I'
,li"

'Ol'lIl1cl,
pnl'll I trutar

'IH!lItl:

!

lanul'I
III ar

d

Em

11\1'

OIl.V

11ari n,· 7

.AlIgn. t

de ~til'aJl(lH,

mo

1II('?;:

n.O
( 'I

pum

pit

,

'al'I

olltinullr o

(' 'tjcnta

patrio ..

7
I'

u

tI'. lmll

nto.

ntl\ dias
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Em sessão de 17 do mesmo mez :
Regimento

de oa.va.llo.ria.n.· 8

Coronel, João Malaquias ele Lemos, quarenta dias para
fazer uso de banhos do mar na FiglH'im da Foz, a principiar em 23 do corrente mez.
Tenente ajudante, Filippe MnJay_uiasde Lemos, s 'senta
dias para continuar a tratar-se c fazer uso d banhos thermaes no estabelecimento a . Paulo.
Tenente, Antonio Jcronymo Fatolla, quarenta dia' para
fazer uso de banhos do mar na Figueira da Foz, a principiar em 15 do corrente mez.
Alferes graduado, Joaquim Augu to de Oliveira L itào,
quinze dias para continuar o seu tratamento.
Alferes graduado, João da
osta Trena',
ciucoenta
dias para se tratar '111 ares patrio ,
Alferes graduado, Aucusto Alvcs Tavares, sessenta dias
para continuar a tratar-se em ares patrios.
Capitão quartel mestre, Balthazar Jacinto
ardo 'o csal', quarenta dias para fazer uso de banho do mar na
Figueira da Foz, a principiar em H') de sotembr proximo
futuro.
Cirul'girLo mór, Joaquim Josó OCl'ald H L ite, quarenta
dias para fazer uso de banhos do mar ua Figu ira da
Foz, a principiar no 1.0 de outubr próximo futuro.
Vetcrinario de 3. a elas c, Fran 'isco Jo é Figu ira, 'csenta dias par!t continuar a tratar-se , faz r u o d banhos sulphurosos nu '. P dro do Sul.
Em sessão de 10 do m smo m z :
Estado

maior do artilhoria

T n ntc .oronel, Frnn .isco };rn isto da •'ilva,
dias para se tratar m UI' I) do campo.
Ro ....imento de artilheria

Ali'

l' ti

alumno,

d iafl pl\l'al'

II

t ratar

(11'0

('III

TI gim

Antonio

n.s 2
dor; ~nllto,',

Chi'

nta

(' :'l'lIla

:\1'('" !'!tll'in;;.

nto d n.rtilh ru n ," ii
t '\lafi,1 ('.1 'qlll ii,,) h'ill!.l

V ,t iriuario de :!.'\ ela-s , Jo
dias para 1), trata!'.
Regimento

d

Tenente, ,Joao
p:\I'1\ F(' t1'l\tm',

('(\VlI.lIl\rl

n ." 2, Iano troa dA. Rntnh'.

POdl'Í~lwR

HIlIl\:ldll

Curto,

(1'1:11'1'1111\ dia

I
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Alferes, Annibal 'I'h odoro Gome Mourlto, trinta dias
para. se tratar.
Alfer s graduado, Estanislan
Alcobia e 'ilva, quarenta
dias para. s tratar.
Alfer s gra.duado, João 'I'heodoro Lopes Vulladas, trinta

dias par:! s tratar.
Regimento de oava.llaria. n.· 4
l'

Ten 11t<"Adriano de ] ieueir do Fazenda
nta dia para se tratar em ares patrios.
Alferes

graduado,

João

nrlo

Viegas,

Pinto Ferreira,

qua-

quarenta

dias pam. s tratar.
Regimento de oava.llaria n.· 6
V terinario d V' ela e, Pauli no .Jo é de
nta dias para
tratar.

liveira, ses-

Batalhão de caçadores n.· 1
Alfer s, Manuel
on -alve , qual' nta dias para
u o de banho th rma na
aldas da Rainha.

fazer

Regimento de infanteria n.· 1
ontinho,. es enta dias para se

Capitão, Manuel P dro
tratar
m are .. do ampo.
Regimento

apitüo, Antonio
. para

tratar.

de infa.nteria n.· 15
Bandeira,

Jos ~ Pinto

8

enta dias

Regimento de infanteria. n.· 7

T u nt , Luiz Antonio d L mo , cinc enta dias par
tratar
m, r . patri .
Regimento de infanteria. n.· 16
, .lulio Luiz E ln '1', inc nta dias para se tra-

Tenont
tar.
Capitão,
1° trat
r
~,1I1

('.

Ajudante de praçe,
Innu 1 AI\' s d
arvnlho,.
III ares pntrio

no

d·:2

(lo

1I\

nta dia

II

pam

.1110 IIll'Z :

Reghnonto de oavallaria. n.O 6

, -prinuo AlIgll. to 1 odri U ,
d

b nho

".'(\111\:\<1

ao

mar
Antonio

11

P \'
ll"Il'to

d

. 8 nta dias para
arzilO.

tI • '011 a M~wbado,
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quarenta dia para ÜlZ 'r uso do banho do mal' na Povoa
de Varzim, a principiar em () de setembro pro x imo,
Batalhão de oaçadorea n. ° 4
Tnente,
Albano (ineiroga de 'otum [acedo, ses enta
dias para se tratar
lU ares patrios.
Cirurgião ajudante, Antonio Marques da o ta, es enta
dias para se tratar em ares patrio .
Regimento de infanteria n.O13

Capitão, Jo, é onçalves (la Fons a, quarenta. dia }I:\I'It
fazer uso do banho <lo mar na POVO:1 dI' Vnrzim, a. comeC;ar em lG do corrente mcz.
'I' ncnte, Antonio Maria d Abr u nst lIo Branco, quarenta dia para se tratar.
Alferes, Eduardo Augn to F rreiru, qual' nta o cinco
(lias para continuar o seu tratarnouto
em :U'(' do campo.
Alf re , Belisario Vieira da Silva, Per ira, 110V nta dias
para fazer u 'o <l banhos elo mal' na Povoa de Varziui.
Em s

11.0

de 21 do mesmo

IllCZ:

Regimento de eavallaria. n,s 6

Tenente, Ignu 'io Jo 6 Rodriguc», sossentn dias para faz r uso das nguas em Vidago.
Em s ssão d

2:3 (lo

IllCil1110

moz :

Regimento da infantaria n. ° 12

~oronel, Domingos .J 08(' (~0111('1>, novouta dins p:\l'. RI'
tratar -m ar
putrios.
Japitão, JO'lO Chrysostomo Pereira Franco, qnurcutu <lin,
para fazor U!lO de b:\nhos <lo mnr 11:\ FigUl'il'(\ da }'o;'" :L
.om çar no 1,11 de setembro proxim« futuro.
Alferes, Antonio IlOIlI('1l1 (II' }"igllC'in'(lo, . '.!lt'lIta (li:1
para H' tratar.
Alfer 'H graduado, AI xnndro <Ie Allll 'hla (' OliVl'il':I, <{UUl' 'ntl1 dilUI para. faz I' liSO do bnl1hoH do mal' na l'ig-lIl'il':I <la
Foz, a ooml')ar 1Il O 1,° tI HC( 'll1!Jl'O pl'O 'illlo futul'o.
Alf~r 8 graduado, Julio
UgWltO JlI'OPII ':l, qU:Il'l'lItn dia
para. Jazer n 'o de halllwH do ll1:U' 1111 I·'i'qu·im dn ]"01., :t
com çnr no I,o <to 'Ol'1'Clltl' me;'"
Rogimento do in! nterio. n.· 1

T n nt , Jo
nhos th l'llln S

I.

Davi(l, trinta diaH
1'\, Pl'tll'() dn ,'ul.

('1\\

11111':\ fil:'. I'

n, o

dI'

ba-
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Alfere , Francis O 0111 S Furo, trinta dias para fazQl'
o de b. nbo: tliermaea cm •'. Pedro do HuI, fi começar cm
:m do corr ,1lÜ' mez.
AIfere graduado, Filippc da Costa
unha, quareuta e
cinco dia para. l"C trr tal' em ar s P' trio .
II

Licenças regi lada concedi(la ao' officiaes abaixo meneioDado:

!). o _

Arma de artflherte,

Alferes t lumuo, Amtul
g s fi bral, . c)" nt. dias.
Regimento

It

d

lpoim dr.

de artilharia

ran

(i -rqueirn

Hor-

n, o 1

AIf re

alumno, Amav 1

AI~
Alf

r

alumuo Alfr '<lo VaI. Pinto <la V i~Il, vinte dias.
alurnno, Joao P ·(11'1) Peixoto, vinte (lias,

Alf

l'

"Cl',

trinta dias.

Regimento do artílhería
I'

'S

n,· 2

Regimento de caval larfa n," 3
gmduntlo, I , Jo " .lorgc de }Icllo, trinta

'

Regimento de eavallaría

Alter 'gl'adllado,
qniuze diiu .

Eduardo Frederico

Batalhão

'1'

Au

1H'lIt',

~I1,

dias.

n.s 4
'chw: lua k Lucci,

de ceç dores n,' 3

to de Arzillu

1<'011.ecu,

ssentu dias.

B talhilo de oaç dores n,· 6
1,' n nte,
(,'.10

nndido Pl\,' o, ,II'
por trinta .lins.
B talhão do

AlIl'l"
'''Il~alJ }I\II'

'"I',HIII do, .J ulio

liveira

aleuça, }Jrorogu-

çndores n.· O
to di' Ca tr'o Foij,í,

AIWII

pl'OI'O-

('t'nto . \"int ' dia ,
Regimonto de illfllntorÍl\ n,· 7

Alf~'I')

"1':11111:\<10,Antollio

,lo

:anto

J"O!l,

'('U, tI'illta

(lia.
Alf

'r
~\!

'1"

l\l'lIt.

din .

gl'llllul\,lo, Frnlld

Lop,

'. ~llh dia

n gim unto do nflLD.tria. n,· 14
I ti 1, r ,jt I n !TO , p1'01'O 'açuo

[!lU

pOl' ({llill-

22'~

10.°_
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Foram t8ulirmadas as )jeell~as registadas que Os commau-

dotes da 3. a e ..t. a divisões militares e o director da administração

militar coneederam aos officiaes e mprerrado abaixo meneinnades :
Regimento de infanteri

n.s 6

Alferes, Eduardo Augusto Pereira da • ilva, trinta dias.
Regimento de infanteria n. ~ 8

Alferes graduado,
dias.

Domingo

Bell z::\ da

osta, trinta

Regimento de infanteria. n. o 17

Alferes, José Joaquim
los, vinte dias.

d

and

Menezes e Va onc 1-

DireoQão da. admíntatr açâo militar

Segundo official com graduação do apitão, Fran i o
Correia da ilva Men zes, quinz dia..

Antonio Maria de Ponte Pereira de Jfe!lo.
Está conform .

o direotor geral,

1o
•

J

1(

ORDE 1 DO E EROITO
1 nbli a-se ao " rcito () 'eguillt ':
1.U

Carta rrnia
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bon Saxe Cobourgo G otha, general de brigada honorario
do exercito, commandante da brigada de cavallaria de
instrucção e manobra.

2. o - Decreto
Secretaria d'estadn dos ne~ocios da guerra - Direcção geral-i.

a

Repartição

Porquanto na carta de lei de 21 de junho de 1883 está
augmcntada 11 verba destinada ao pagamento d ubsidios
ás vi uvas e orphüs dos officiacs do exercito, que não rccebcm pensão do monte pio officinl, ele modo qu () numero
total d'estas pensões de Bt5000 róis lUOI\I:!fWS, fica sendo no
actual anno económico d cento c vinte c cinco; i verifi 'anuo-se que o abono 110 mcz do junho foi de H tenta (' sete,
pelo quc podem desde o 1.° de julho do corrente anuo s I'
concedidas mais quarcuta
'oito d'catas pcnsoos : h i por
bem determinar
que fie pagltC o suosi(lio mensal d 3.000
róis às quarenta
e oito viuvus ou orphãs mencionadas
na
relação que faz parte d'este decreto c baixa aSHignada P lo
president
do conselho de mini troa, ministro i aecr tario
d'cstado interino dos negocios ela gn na, pOl' serem a primeiras elas ificadas para este fim pela comrni ssuo renda
por portaria de 1G de abril de 1877.
O mesmo presidcnt do conselho do ministros, mini tro

e secretario d'cstado dos negociou da ÜI.Z nua, eucarr gado
dos (ln. gm'l'ra, nssiui o t uha
nt ndido •
Paço, cm 22 de agosto de L :3, = HEI.

interinamcnt
faça executar.

Antonio Maria de Fontes Pereira de Mrllo.
Relação das víuvas e orphâs a quem pelo deoreto d'esta
data ê oonoedidoo subsidio mensal de 3$000 róis

l.a D, Am lia Augusta dn COIl 'ci<;llo Ivo de 1al'vulho.
2.:1 D. Anna Carolina l\lntoi'i 'Ull('R.
!l,a O. Boniti.cia Maria
l\fcRquita,
_l.lL D. Carlota
Fl'llllCil4clt Pillll:llta
(louwin
~OllJ' 'ti
Brandl1o.
fJ.a D. Constança Mnnuel PlIll nla de A\'(,II:u' (~o tu.
!i.a 1>, Carolina Hosa (ln ,'ilv:. 'rlll'pin,
7. a D. C:l.thal'iua das l>O)'('H ~ol'rei:l.
H.II D. ~atharilln de NOllna e :-;ilv:\.
lP D. gmili:t Blllulpira Lop s <k HO\tHIl.
10.a 1). Gllilhcl'min:l. Rosa <ln OOlI('('iç1\o HOllR:l c Co til.
11.a D .• JOflOplm I{i(a (lo CHl'IIl0 BnlTi\o.

a,
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12.a D. Julia Augusta, 'tuart de Azevedo, e D. Maria
Leonor Stuart Teixeira de Azev (lo.
J3.a D. Jacinta Amélia. Benevenuto.
14.:1 D. Jo epha Candida de Almeida 'araiva da Costa.
1"'.:1 D. Leopoldina Iariu Dantns de Oliveira.
16.a D. Leonor Augusta Vecchi.
17.a
• Maria Libania .. ilvcira dos
antes.
I .a D. Maria Amelia lloskin de á.
1\).3 D. Mnria dos Praz re. Fcrr ira.
:!O.a D. Mnrinuna 1 o a 'J eixeira Bar)' to.
:21.:\ 1). 1 Iargarida de .J c us :-;illlões.
2:2.3 D. Muriu .J c mina Arnaut.
23.a
• Maria. da As UlUP~;\o da, ..[obrega Botelho.
~4:.a D. Maria ccilia do
antes Diniz Miranda.
~r)~a
Iaria Emilia alaz.
~(.>,a D. Maria .• Jo .epha l' ,ll s.
~7 .a D. faria do armo P r ira.
:2 .' n. Mariu Jos ~ de Az rvedo Mendel.
~H.'l I . Murin Clara, Vinunu.
ai Vi'I o
3 .3 1). ~IaI'ia Barbara • la carenhns M xia
Criva.
:\1,& D. Rosu Joaquina da Purificação Botelho.
:~2.a . Rita d
aciu de Pina Freir da Fonseca Ferr:\z L itão 01'1' ia.
;l3.
.] o ~t andidr da
:;4.'
. '1'h r za d Jesu
:15.a . 'I'hcr za tl J·"U T ix ira Faro.
:W.a D. Anne, Amclia I:L Silva Araujo.
;l7.' D. Anua. Emilia l! rnr nu' 1 r ira.
:1,'
. Am ilin Augu.'t:\ Vill:wa Iht 'aUla,
D. Rita
11 J'mini Vill:w:\ tI: Gama.
:m." n . .Antolli: hlllilin] ia. da :iIVê\.
IO.a 1 . Anila B('n 'lli ·ta ]'1'1' il'll d'E ';1 D. laria .Jos ~
Pt'r 'ira a' 1<...'"
1>. (lnilh 'J'lIIilla Il:t A ~lll1lp 'ao P 'l' ,ira
d'E 'a,
1>. UI), Emilia P 'I' ·il·
i1.11 D. Ad ·1:llell· tl ('OI1C i<;ólo <ln •'auto
'ol'l'I·i!t.
4:>'.- 1) .. \lIna B(llI(',lida lar 'ao, ,V. M' ·j:t 3.11didn
Oal')i o.
t:~. . AI, audrillll Ho.:1 .' olm~ 'l'l'illd·tlll', e . 1m'ia
(la 101\ i<;: o .' our '1 rind ,h.
41." D .• \nll:l.U I id J.
lar :0,
.. Jnlia
Al1gu ta cl M121l '1.1' AllU''' O.
lf,. I. \lJIU Adt lni<1 ~ 01 d, I
'U Folgado.
~ti.' T . Bll111l'11i1l1l • r:lria da 011' i,: o Hohilll.
I

(n':~a.
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47,:1 D, Cathariua Eduarda de LiuHL Pinto,
48,:1 D, Carlota Amelia de Froitas Alsina.
Paço, cm 22 de agosto de 1888, = Antonio
Fontes Pereira de Mello,

H, Q_ I'er (lc(,l'elos lle " , de

lIfnrirr cI"

('01'1'1'.111(' lIIez :

Estado maior de arüílherfu

Capitão, o capitão de nrtilhoria
conde de Barcellinhos.

em disponibilidade,

Regimento de artilheria

vifl-

n.s 2

'I'cnonto coronel, o major do l' gim uto dr nrtilherin
n," 3, Duarte Egydio Vieira c1 Mendonça.
Regimento do artilheria n. o 3
Coroo 1, o t nent coronel do regim nto de artilh I'in
u." 2, José Antonio lHalaqnias d Almeida c Hà,
Major, o capi trio do atado maio I' <l nrtilh ria, P dro
Coutinho da • ilvcira Ramos.
Quadro dos ulmoxarífes

de arttlheri

Capitão almoxarifo, () ton nt almoxarifc, 'I'homús Augasto Serpa.
Tcnent
almoxarife, o al1'('I'(,s almoxnrifc, A ntonio :\f:l.
nuel Antunes Baptista,
Alferes almoxarifo, I) alferes s m prejuiso de alltigllidad , Mign I da Cruz
unes.

POJ' derretes da me 'lIIa data :
H formados,
nu conformidnd
da 1 i, o oronel do I' gimento tl(' artilhcrin ll,°:3, José (lol1(:lllvu; Limn ; o apitHO nhnoxnriíc
d nrtilheria,
Manu I Alve» I ((:11'\':\lh '
, o pl'im iro oflieil1J com g'mdní\.(;ao tl· llll\jm', da dil'pc<:;to
da a<lministl'llt:ao milita!', .Joao F li. ..' avi l' <la 'obr 'ga,
Agnia!', pelo ha\'P!'clll rcquel'ido <' tCI'('m ido ,Ínlgndoll in('apaz " do ' I'vi<;o nctivo p 1ft jnlltll militai' t1 ' s:\\I<1(·,
l)or tle('r(~tos de 22 do

IIH'SIUO lIltlZ :

Sub-divisílo milito.r do Faro
Pm":t ('""(,I'('tll' illt l'illnllll'llte () logm' (lp :~il\dl\llt(

do ('OtnlIHllHlant<! illtPI'illO, o
l!1ri:l 11," (i,

.Jo!Itf1lilll _\tm'ia

:tlfi'I'('H
'l'I'n\':J~os

do l't'gilll
V:dll( z,

d(

:tmpo

I1tO eh· (':1"

I
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T." 11'

Arma de cavallaría
Major, () major de cavallaria, barão de Albufeira,
exonerado da commis ao 111 qu se acha.

ficando

Regimento de oavallaría n.s 5
Ajudant , o tenente do r gimento de cuvallurin 11. o 1,
Iam: iro' de Victor
Ianuel, João c1(' Alegria Ricardo.
Batalhão

de cnçadoroe n. o 1
() tenente, • utonio

'apitrLO lIa ü. a .ompauhia,
da Costa.
Alt'

1'0

,

O

alf res graduado

n. o

~)

de cac;a-

'. ar J llg'l z 1(' [oura,

dores dr 1':1-H i, Eduardo
Batalhão

do batalhão

lonçalvcs

de caçadores n,· S

T '11 int , o ali I' s do r eimouto de infant n-ia n." .j, Antonio .J oaquim ,'anta
lnra.
All<' 1'( s, O nIt<.'rC''\ graduado elo hatalhao de cnçadoros
II."

"

FI' dcrico

Tcncnt
Frau

·ibCO

Lurlgero

:;\[artins

']'01'1' ti.

Regimento do infantaria n.s 1~
, o nlfcr s do r ginll'nto ele inlaut 'ria
iucdcs de Almeida Osorio.

11.° U,

Real collogio militar

Exon 1':1(1"de offi 'ial elo sta lo maio!', o ('apiti'lo rio r gilllcnto de iufnnteria 1\.0 1;~, 'ar ISO II nriquc Achcmann,
a fim d ..cr mpl'l'gaelo m uma commi suo .vcntual no
!

III

smo collceio.

ot!i inl do . tuelo maior,
110 Ilypolito
d Oli\'1 im.
Companhia. de

001'1' 095.0

I)

I'apitão de infnntcriu,

da pr

Q(l.

1

ilcsti-

de S. Julião do. Bnrro.

T 11 nh', o h'lI IIt Ih infante I'ia, cl'"inclo
'hl'i to\'ào J\eloll'ho Hill il'o eln"Fo!1 (·('I\.

('111

artilhcl'ia,

Comp nhi, elo corrooQ o do forto (ln. Gr~çl\
'apillo
ti j fant ·riu: ('Olnlll(\U l. li!!', o ll:ucul' da COlllpallltiól (h~ ('01'1' t'C;' o d pru)"\ cI .'. Juliilo (l;~ Bar!'a, ,Jod

Mal'! illiallo • [Cnll.
Dir cçii.o da ndmlnistro.Qll.o milito.r

Prill\ iro olli i II . 111 ....l'llIll1ll{IO ri· lIlajor, o l'g'tllldo
oOi 'inl ('0111 'I'n 1111lÇll0 th (', pi 0, li II I Uno de' Ahrl'lI.
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Segundo

official com graduação
d capitão, o aspirante
de alferes, Thomús Augu to Ribeiro.

com graduação

Inaotividade tempornrta

Us capitàes,

do bntalhão do caçadores n."

;>, Diogo

lTe11-

riques da Rocha Portugal, ('. do batalhâo de caçadores n." ü,
Thomás
orreia de Aquino, por terem sido julgados inca
pal!:es do serviço, temporariument
, pela junta militar de

sande.

Por decret« da mesma data :
Reformado,

da lei, I) capitão dê! I," com
tral,~ltO militar, Bcruurdo
orreia, 1 elo
haver requerido l' ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta militar <1(. snude .
panhia

na. conformidade

da admini

l, u.

Portariax

SrrrcLlria d'dado dos IIrgorlos da gucrra-Ulrcrtáo gerdl-I.

K

Rrp;uhtao

:\(anda ~UlL l\[ag 'st:l<1e EI-Hci, pelo. sccrctm-iu d'cstadu
dOH negocies da guerra, <]lH' o capitão do r >gimellto d iufantoria n. o 13, Emilio II cnriqu Xavi r [ogueira, paIOl'
.l

<.L

ixercer interinameut

'a

funccôcs IL • sub-director

collcgio militar.
Paço, 'lU 22 do agoHto de 1 i);3,

Fontes

l)1'1'

= Antunio

do r aI
Jl!ari(,

ri,

.ira d( Mello.

Srmtaria d'eslade dos negocios da guma- Dircc~áo gml-1.'

Reparti 'âo

'r('lulo :-;ido llC('('sHa)'io dl'::;(in:l), olltm ' ('OllllllitlsOl'; dI' 1'1')'vi\,o publico a quasi tlldo~ (l o!liei;wH I(IH' eOlllptlnhl\1H a
('olllmiH8H() 1l0llwacla por porl;u'ia de 7 II!: Julho III' Ir; I,
pam forlllular UIll l'q;IlI:UIH'nto tI(· ladil"l
pam li arma fLe
cavallul'ia: Il1Hu(b •'lia rngl' ·tadl' I;~I-lki, J> ·lll 1'l'l'l'lal'ia
Il'cHtado Ilos IIcgocios ela g\lI'I'I'Il, (1i81;01\'('1'a 1'1'1' rida ('OlllmiHsilo, IOllvan(lo o~ 'I:tlS 11\01111>1'0:-;
1"·1a 1\, :idni<llldl'
Olll
que, segull(lo U inforlllal'lItl. clllda', Il'I\tHl'alll dI'
II ('m·
penhar cl? ('ncllrgo que lhe" fÔ!';t C'Olllllldtido,
Ontro 1111llllUldo. () mo, !lIO llllglltltocllhor
(IUl' tuua commissllo composta 110gOllcl'al elo ltrigada, )"l'nn<'i l'0 (le 'ou 1\
annval'ro;
elo corom·) 110 l'l'gillH'lIto (1 ca aliaria II. o :.!,
Inneciros c1(~ Haillhu, José Joaquilll I1l'l1l'iqu S [01' imj elo

22!l
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major da mesma arma, barão de Albufeira ; do capitão do
regimento de cavallaria n." 5, Filippe Nery da Silva Barata; (' do tenent
do regimento de cavallarin n. o ~, lanceiros da Rainha, D. Nuno Maria Figueiredo Cabral da
'amara,
s ja mcarregadc dr. coordenar, com :t possível
hr vidade, o' trabalhos já feitos, para. OH enviar á mesma
recretaria d'c tado, a fim de sobre este nssumpto se tomar

uma. re oluçào definitiva.
1: aço, em 24 de agosto de l!:1H3. == Anto/tio
Eontee Pereira dI! Me/lu.
SWCI nA d'e,lado <lo negocIo da guerra-Oirw;ão

Ma?' ia, di'

gcral-1.a ntparli~;w

Tundo () pre id ute da comrui 'ào uom nda por portaria
21 d novembro d 1,7!I, para proccd r :t (' rtudos e
xpericncins :'1('('1'(':1 do armam nto das armas rle cavalluria, o de infunteria, ponderado <lu', pam prOt;(guir
ultimar proficuamente
os trnbnlhos qnu lhe foram conuucttidos, .onvinhu sul» tituir os membros da. mesmu commieaão,
qu' por .·igeucia,; do ~('r\'Ít:(J têcm sido (1'<' lia ditipcll:-\ac1os:
manda Sua Magctad
El.H i, peln socrctmia d'cstado <los
n godos <la guerra, (lU }la,' cm a fazer parte ela commis-

d

ao

npraeitada

O

l'npitllo (lo r gimento de cavallaria

2, lnnc irl) eh I ninha, .\ngu:to Eugenio ~\lvc:;; o capitão do batalhão ele c:t)adol";'> 11.° 1 Antonio daria CcIe ,tillo d ,'0\1.'1\. (~ o primeiro t n nt do regiro nto <l
artilh ria I\.o~.
II('l\l'i'l\l!' AkxalHll'r.
: is d<, Carvalho.
Pa '0, em ~4 (le ago to ,1· 1 ';1.
AI/tol/;o M" 1';(1 Ih
Font,.~ P'I'I~;m (ltI " [d/o.

11."

:>.

ti

Por dt'tl'rlJlillarão dI' :lIa
Ro lmonto do

:I!II·sl;ulr. 1;I·Itt'i:
rtilhorill n.· 1
(lo r

>trilllCllto

,lo l'C'gim nto
('n tanhcim.
R gimonto <\0 nrtilhcri

n.·:3

Ali!.'!"_ aluUlllU, O alfcn'
alUllluO ti al·tilh 'ria, Diogo
d Alm ·jlla Az('\'( do t Vil 'Cou . 'lIo .
Vlotor Mllnuol

Alf'l"
.u,vullurin

Bo! ·lho df

!lo o

~
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no

[<;~'EIWITO

N.o li'

Regimento de eavallaria n.s 2, lanoeiros da Rainha
Alferes grathmdob,
os alferes graduados do regimento
de cavallaria
n." -l, Joaquim José Ferreira
de Aguiar,
'
,J osé Mendes Maldonndo Pedroso.
Regimento de cavallur ia n.s 6
Alfer :s, o alferes <10 cavallaria, Joaquim .Maria Travassos Valrlez.
Batalhão de oaçadores n.O 1
Tenente, o tenente do batalhão de caçador 'ri 11." ~l,José
Justino Botelho Moniz 'l'eix('im,

Capitâo
iufunteria

da
11.°

Bo.tu.lhão de caçador-es n.v 6
:>,a companhia,
o capitão do regimento
4, 'I'hcotonio Lopes elo Macedo.

Batalhâo de caçadores n, o 7
T ncntc, () tcn .ute do regimento de iníantcria
,J onquim Rodrigues I'~ tovcs Mascar nhas.
Batalhão do oaçadores n.s 11
o major 110 regimento do infantcrin

Major,
Antonio (Ionçnlvcs

\1,

11."

n." ~), José

P .reirn.

Regimento elo infantaria n. u 2
n." compnuhiu, o CILpit:lO do I'egilllcllto
11.0 ;1, .T1li\O Allglliito
Sunrcs.

('apilitO
in luutcriu

110

da

H.cgimento

do íufantcrfa

n.s

rlc

4,

('apit:\o

da 1,:1 con.pnuhiu, o capit;to da eompunhia ,1
OOl'J·t'C~i'IO
<lo t'1l!'to da Oml:a, Leopoldo WI'C'clrt'i 'o Iufanto Fcrnnndos.
Allcre«, o al!'\ J'('h do regimento de iuíuntcria 11." 1:->,Au
touio Manu ,( Hodl'igue,
ROg"imm1to

do infnnt.crin. n,·

Capitlt() d:l (i.a \'Ollljl!llIlti:t,
o ('apilho elo l'cgim uto d
iuf:ll1tl'l'Í:I 11." :1, j\l1g'lI to l\1:tlhill~ (l1H'd('~,
Regimento

l\11~jm',

do infl\lltorio. n." ()
d(' illf:llltoria

o 1I1:~ior (lo 1'('gilllC'lItO

H,V

lO,

.J ()uq II iIII II!ta l't'O.
Ue imOllto de in
'1'CI\('I1{(',

Fumega.

o

t"II('11t1'

.Jo·

ntoriu. n," 10

do 1>:I1.'1lh:lodi (':t~t\dOl'C''' n. o

• ,

,10
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Regimento de infanteria. n.s 11
Capitão da 7.l\ companhia,
o capitão do regimento
infanteria n." 12, João Lopes
oeiro do Amorim.

de

Regimento de infa.nteria n.s 12

apitão da 4.a companhia, o capitão do regimento
iulanteria n.? 11, Arnaldo B lisario Barbosa.
Alter

iufanteria

Ii, o _

Regimento de infanteria n.s 16
O'raduado, o alf rcs g'raduado
do regímen to do
11.0 fl,
orodorr do do arrn da. Neves Barreira.

melaria d'etatlo dos n goeio da guerra - Direcção geral-~.

• 'lIU

de

Mage ..tad

El-Rei

manda, d clarar

a

Reparti~iío

a ipirantes Ou, oí-

ficiaes, por 8 achar m t'ompr h ndidos nas disposições
ela .artus de 1 i de 17 <lo novembro de 1 41 5 d abril
do 1,1;), os ioldndos, n. o ;) 1 da 1.l\ ompanhia
1:449 d '
matri iula do rccim 'I\tO d
avnllnria n.? 4, Jos \ Augusto
Victor d
II iroz,
11.0 li! ela 7.'" companhia
o 1:997 de
matricula <lo regiiu nto 11('infanteria n." !l, Alvaro Pereira

1

ouvcia.
Smeluia

• II

d't. t.l~O tio. nrgnrio da goma - J)lrPrçio grral- 3.a Rrparli~âo

• 'tI;1, ~{ag 'tarll'
EI-R ,i manda d h\J.':tr a pirant s a offia''', com a g'mclnllC)llo ele prim iro arg nto
o v ncinuto etc;~
r ',i.. eliarios
III t'onformitla.d
('om o clis).to no aI,titro "7.° d dccl' to e1 II d' n zembro de
{;)I, o, n)(l;\.tlo. (lo corpo. abaixo Jl1 'II 'ionanol:!, por har 11l 'OH lnido o CItl"O (lI) I' -ai '011 "'io militar:

Ba.talhao de caçador os n.· 9
Hopfl'r

'li,

tOllio ~. a\'iel' Clemente

(4om "

Regim.ento do infl{ntcrin. n." 9
t

ao l\Iontct.

'h:1lnpalilll:llltL

. -lIjrrc~iio

da 311wini tra áo D1ilitar- crçáo do !Iahinrl~

l'Ulitlll • li; :\1:1 fel lad' hl·} ci ([tHl o suh idio <lo 1'0iI\. \,('nll1:\l, : ({III e I'cf, 1'( O 11.° :).0 ela di. posição
1 d: 01,,11'11\ ti" 1'.'t'ITito 11." ~ I el( li ch j1lnho cl 1 72,

d
,iCt
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seja considerado como se fosse ajuda de custo; e como tal
podendo accumular-so com o de marcha e de resid ncia, a
que possa dar direito o serviço de destacamento 01\ diligencia, para que forem nom ados os officiaes e OH officiaes
inferiores, nos trinta dia. qUl' se seguirem ú sua apre ntação no corpo; devendo esta determinação começar a ter
vigor desde a data da sua publicação em ordem do exercito.
9.° -Oirecçáo

da illlllliuisll'ilta6 mililill'- 2,11. lIeparli~all

Em cumprimento da di posição íi." da. ord m do exer
cito n.? 12 de 11 do junho ultimo, s declara qu o pr ço
por que saiu cada raçuo dr forrngcm fornecida P la padaria militar de Lisboa, llO mcz de julho pro imo findo,
foi de 268,65()()G róis, sendo () 0'1';(0 a ~OH,f)f>207 réis e lL
palha a üO,104õU róis,
Igualmente se declara qu o preço ti \ cada raçao de
pão no indicado mez foi de :3\),~:) róis.

lO.O-Licenças
concedidas pOl' motivo de 11101stia aos ofticiaell
elllllregados abaixo mencionado' :
Em sesaão do LU de julho ultimo:
Regimento

de a.rtilheria.

n,· 2

Alf res alumno, Antonio L ite ardoso P reira d Me]
S(' tratar
m ar \~ pntrio

J unior, quarenta dias para
Em s

KHIW

de ~5 (lo mesmo

Illllil:

Regimento do ínfanteríu n. u lO

Tenente coron 1, Luiz Maria Pires (ln Oallla, qual' ~a
dias paro, fazer uso da' aguaH therm» s CU) 110llChiqlH II
começar cm 1 de
tombro proximo futuro.
, Capitao, Mnri, no Antonio (1(· A", vedo, trinta dia::fazer uso de banholi thcriua l:I cm Ionchique, II comar
fi 6 do corr ntc lIl1'Z.

ra

Em

S(,Sfll

o <lo~() do

))1('

mo mez :

Estl\do m ior de ongonherit\

In.jOl', JOl:ié Band -ira 'odho cl 1\1 110, t)cllctltl~ia
para 80 tratar m ar' elo (·lllilpO.
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Em 8e~8ão de 30 do me mo mez.
Regimento de infanteria n.s 17

Major, arlo FI' derico Pinheiro de Lacerda, 8088 nta
dia para se tratar mares patrios.
Capitão, Fernando Augusto da 'ilva Almeida, quarenta
dia' para fazer u o de banho' do mar em etubal, a com s-ar m 2 de eteuibro próximo futuro.
Capitão, Venceslau José de ousa 'I'elles, sessenta dias
para
tratar em ar pátrios.
T n nte, Antonio .J o' " amas .euo, quarenta dias para
fazer uso ele banhos do mar m S tubal, a começar em 11
de . t mbro próximo futuro.
Alferes gnulnado, Antonio José da'ilva
Damasceno,
qual' nta dia para faz r u 'o de br nhos do mar m ~ tubal, a começar m 11 de . t mbro próximo futuro.
Alfel' graduado, Luiz Augusto Bapti 'ta, qu,u' nta dias
para faz r lI'O ele hanh
do mal' em S tubal, a começar
ln 10 (lo '01'1' nte mez.
Em

Sl'Shii.O

de ;; t do

inez :

l11CIllO

Regimento de infanteria

n.v 9

T ucnte, Matheus Antonio de Abreu ('3.8t 110 Branco,
I:!ti mta dia
para'
tratar.
Alfer s, .10'" Antonio da Fontoura, essenta dias para
se tratar.
Alf 1'0. eradua lo 'armiuc Joelho da Silva, s ssonta
di
tratar.

li ~ do
( 'apiC o
tratar.

1:01'1'

mte mez :

Regimonto dú artilh ria n.· 1
:\1.)1,,\1 :':1\ a, qn:m ntu (lias

Duarte

.Io.

I'·

pal'i\ :;e

_\lltouio

ta ']ulIlo dI Fnri:

Muitl,

Ragimonto do artilharia n.· 2

Filipp'

d:

10

tn

uint 11u,quaronta

ORDEM DO EXERCITO
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." lH

Alferes alumno, Achillos Alfr do da Silveira Machado,
dias para se tratar.
Alferes alumno, Francisco Miranda da 10i:ita Lobo, quarenta dias para se tratar.
cineoenta

Regimento

de artilheria

n.· 3

Primeiro tenent , Pedro Luiz Bcllegardo da Silva, bei:isenta dins para se tratar.
Primeiro tenente, João Augusto Vi ira, quarenta dias
para se tratar m ar H patrios.
Alferes alumno, Manu I Alves d Matoa, iesscntn c1iali
para se tratar.
Companhia

n.s 4 de artilheria

de guarnição

Primeiro tenent , V ri simo d Gouveia Sarmento,
coenta dias para ao tratar cm ar I:! patrios.
Regimento

de cavallaríe,

n.s 1, Ianceíros

C11I-

do Viotor Manuol

'1' ncnte, João de Alegria Ricardo, SCflS nta dia' para

ti '

tratar cm ares pntrios.
Regimento

de oavallarta

n." 2, Ianoeíros

da Rainha

Tenente coronel, D. Rodrigo de AIIll ida (' Silva, sessenta dias para continuar :1. tratar-se.
Tenente, Luiz Antonio Bencvidcs de ~Oll:;:l, quurcnta
dias para
tratar.
Alferes,
arlos Alberto Fr-io Folquc, quarenta dia. para
se tratar.
AH res graduado, .10 l' L onnrdo d rouv 'ia, quarenta
dias parl1 S' tratar cm nr fi patrios,
Alfor 8 graduado, JOI\O 01' -gorio Duarte F rrcira, Irillt;~
dia::; para!:! tratar.
Alferes graduado, D. Diogo Manuel d Xorouha, triuta
dins para r. tratar.
Regiuu:lllt.O do oavallario.

n.« 3

'il'lll'giào n;jndllld', Maximiano Augu to d Oli\'('im
L mos .Jnlliol', ('~: 111:\ (lin }1H1':l. (' trutal' ('lIl 1\1' pilo
tl'iofl.
RI gim nto d oE\vallnr1a n.· 4
'apiLao, J1<lcf'OIl () I'orlil'io (le)[ IHIOI)('l\, (' ~i1\'a (l'lUl'cnta (lias para. SI' tmtar.
'I' n lIL , .J 'I'OI1)"lI\O (la ~il\'ll. 1\[:11<1011;\(10 <l':EÇIl, (111:11'('11tn dias para. !H: trntnr.
Alf, l' 'R gl':uluado, 1,'I·all(·i cu UI' Paula l':tITCil':\, qll:l1'( no
tl\ dias para li tratar.
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l'

Alferes graduado, Braz
nta dias para se tratar,

Iousinho d Albuquerque,

Regimento de oavallaria

qua-

n,o 5

Alf r s, Augusto
uerra Lobo de Carvalho, quarenta
dias pam fa7. r uso das agua em Cabeço d Vide, n, come.ar m 4 do OlT nte U1 ·z,
Cirurcião mór, Antonio .Iu.uucl Pires Moreira, vinte
dia para fazer uso da agua,
m Cabeço de Vide, a
começs r em 25 do corr nt ur z ,
Picador de 1, a -la 00, uilherm Augusto Franco, trinta
dia para faz r u 'o da' agua' cm Cab ço de Vide, a começar m
corr nte mez.
o

1ao

Batalhão

de caçadores n." 1

'I'en nte, Antonio Julio d Fontoura Madureira
ued s,
cin o nta dia para
tratar 111 ar s pátrios.
T n nt quart l mestr , Luiz Valcrio da amara Lom )Iino, qual' tn dinn para.
tratar.
'irurzião tyudant"
Ab ) du Hilva, se H nta dias pam se
tratar,
Batalhão n,· 2 de caçadores da Rainha

graduado, Aunibal 1 rbnno do Santos Cord iro,
trinta dia' para
tratar,
o(

Batalhã.o

Alf r),
se tra tal'

n,O

ti de caçadores

lbauo ] Ieud da Fon
III are: Iatri s.

o

de EI-Rei

a, quarenta dias para

Ba.talhão de cac dores n," 8

Eclu rdo 1 rim

aI

unha)

'llrg

UM, qunreuta

B ttl.lh~o de caçadores n,· 11

A Ifer« , J. ranci
(lia p:ll'lt. \. tl'lltl\l'

do PII.UIt {)o orio .' tll'aiv
III UI'('S }l:\trio

('0
I

ine

< ,

nta

o,

de Az

R giDlonto d infunt

'1\'1\( ut
1ia p:1l :1

• rumH I .lo l' tI, . 'OH:
t'

tl'llt:u',

ria no· 2

E

(')'ivtuW

,

'III

I"utll

o
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Capellão

N.· 18

de 2.a classe, Vicente Maria da Rocha, qua·
fazer nso elo banhos nas Calda. da Rai-

renta dias para
nha.
Tenente
dias para
meçar em
Tenente,
pal'a fazer
'111 1(i de

Regimento de infanteria n.· 4
coronel, Zachm-ias de Sousa Callado, quarenta
fazer uso de banhos do mar em Setúbal, a colG ele setembro próximo futuro.
Franeisco
Máximo de Moraes, quarenta dias
uso d banhos do mar em .' tubal, arome
[\1'
setembro proximo futuro.

Regimento de infantoria n.· 10
Capitão, Luiz Pinto de Me. quita
nrvalho, fi S8 nta tliaf\
para se tratar cm ar s pátrios.
Capitão, Leopoldo Frnncisco de Menezes, trinta dias
para continuar fi tratar-se.
Tenente, Francisco de Paula Botelho, trinta dias p ra
faz r U o de banhos
m Vizella, a come ar 111 1 de set mbro proximo futuro.
Regimento de infanteria n.s 13
Alferes gradundo,
Agostinho Alvaro
d'
sessenta dias para s tratar C011" ni nt m nte

das agues das Pedra

Salgadas.

Regimento de ínfanterfa n.s 16
, B rnardo Antonio ti Brito
Abreu,

Tenent

li

nta

dias liam
'I'encnt

e tratar.
, Antonio Amaro Pjl'CH~U rru, ses. nta dia.
para fnz r uso das aglH\1:I daH (ialda~ <lo G ir z (' mn i. trntamento.
Alfer s ~rad\ll\do) João Vaz
pam I:W trntnr ('111 :\1' S pntrioa.
Regimento

Fernnnrle«,

de inf nteria

qu:\1' .ntn di:!.

n.· 18

Ton nt , Joaquim
JOH(', (le Almeida,
tl'intu (lin
pa!':!
eontinulll' a lmtar-sc.
Tcn 'lIh', Antonio Ant\llw, Ou 'I'l'l'iro, ~ 'I;Hwntn dia. pnl'a
continuar a Iratn1"8(, !lI fIl'('S pall'j .
C'il'u1'giào
.. :I,'ud:ml( El'n 'Hto '1' i' ira dI' 11'1\'Z' '1.('11't~stro, ymt(' l' cinco dias pUl'Il fazer \lSO (le h:\Ilho ell)
V1Z lia, a ('Olne 'ar ('m Ü do ('ol'1'('nt lll(lZ.
,

,

T 'n nt

ArthuJ',

Oommissõcs
Bar! 1101011)('11
parl\ 1:1' tl·:\1I\I·.

d(' infan.tt'rin,

quurcllü~

dtas

:-i('zinnndo Hiu('iro
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DireoQão da. a.dministra.Qão militar
'egundo official com graduação
de capitão, .10 é Luciano da Main. "r avier Ann " .incocuta dia para se tratar
'Ill are'
patrio .
Aspirant com gratluaçat) de tenente,
hristino Mnnu 1
Hibeiro da Co rta, cinco mtn dia' para fazer uso das agu as
da
alda elo GI'l'l'Z c mais tratam -nto.
Em

('~ ào de fi do me mo mez:
Estado

'1' nentc,
aia

Edutll'llo

p:\l':l fazer

U 'o

maior do engonheria
.AUg'U

to • nvicr
T

de banhos

<la Cunha,

trinta

cm .'. P .dro do 'ui.

Regimento de infanteria n.· 12
~apitao, Vii-ir to Ln itano
'abral, trinta dia

para faz l'
u o d banhos nu Fip;ucil':l, a com -nr mIO <1(' lidem bro
próximo futuro,
Alfore«, .Joao Victoriuo Ahrnnche
L mos e M 11 izea,
qunrentu

P

(lias para " . tratar.

Regimento do infanteria n," 13
Alf r s, ntonio Alb rrto 'I'nvar s do Conto, quinze
rn s tratar,
Regimtlnto de infanteria. n.s 14

dias

Alf r " g-ruclnnclo, Antonio ,'imo r Dias, trinta dia pam
trr taro
Em se

'RaO

el 10 do m '. mo

III 'I.:

trinta

dias vara
uita <lin

1 agi:ncnto

<Japitlo Jo l' do
lho, lIo\'l'nta di. p

Em

{

t

do inf nt ria n,O 13

11' ....l\lhlll
1'1\

o ele 11 cio

tll\ • ih' 'im 'l'·lI

('outiOlIl\I'

II

III(

';I,:

IUO

III

tl',ll:II'·

1 gimento do infuntari

'1' mmh, A o tinho Alv
('outilllt

I'

ti, tuI'-

l!t. ~[()lll':
111 111" p. trio ,

'li

(h· C:ll'\':\.

p,

n.O 8
,

ntn. llia P'II'1t
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N.· 1

Tenente, Flaviano José Barbosa Rego, se . mtn dias
para fazer uso de banhos cm Visella.
Alferes, Diogo Antonio de ousa e Castro Moraea Sarmento, quarenta e cinco dias para continuar n. tratar-e
em ares patrios,
Alferes, João José Pereira Vianna, quarenta dia para
fazer uso de banhos do mal' na Povoa de Vt rzim, a começar em 14 do corrente m z.
Alferes graduado, Antonio Maria Dias da Costa, ciucoenta dias para continuar a tratar-a
Em sessão de 14 do m

S11IO

mcz :

Regimento de infanteria. n.· 3

:Major, Antonio José Teix ira d Sousa, quarenta dia.
para fazer uso de banhos cm Vizelln, o. com 'III' im 2:> do
corrente mez.
Capitão, Antonio Marinho d 'ousa. Burros, trinta dia.
para fazer uso de banhos cm Vizella, n com '~Ill' m 2:3 UO
corrente mcz.
Capitão, José .Maria P r ira de Castro, '08. cnta dias
para continuar a tratar- e m ar S patrios.
Tenente, Emilio Acbilles M nd s, trinta dias pára fazer
uso de banhos m Viz 11a.
'I'enente, Miguel Augu to Per ira de Amorim, se. 'I mta
dias para se tratar,

Antonio Maria de Fonte.

PIJ1'eÚ'll

E hi -onforme.
o direotor geral,

de Mello.

SECltETARU D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
1 DB ,'ETE)LBlW DE 1 83

ORDE}! DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o sceuinte:

1.o - üeerete
Sr retana d'c lado d ncgorio da guerra - Direc~ão grral-1.il

Rrl'ilrll~aO

'1' .udo o teu nte do l' eim nrto d inlautcriu do ultramar,
.J 0:-;'. JO:1I1uim •ioromcnho, solicitado regre$:>al' ao exercito
do contiu ntc : hei por b m aunullar o decreto de j J d
ago 'to d l' O, que o prolllov 'U ao referido posto, voltando
,~ ituacào d alfer d infant ria. do 'X rcito.
O pr\;idcnt do con .clho ele mini .tros, mini tI'O c sccr tario d' talo elo. n go io da. fazenda, ncarr ga lo in lorinnm nte elo d. gu 1'1'"
o ministro secretario d' stado
do 1\ o .io da. marinha.
ultramar,
a im o tenham nt ndido
façam
_ .cutr r. Paço, m::?'
de agosto de
1 i>. HEl.=AlltultÍO Maria de Fonte Pereir« de 1I1el·
lo Jvú Vicwte Barbo « eh, })oc(/[je.

ecretaria d' I do d n 90 io ,Ia gu rra- UJrl~c~l gml- :l.a acpallit~o
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de Coimbra e na escola polytoclmicn mais ele doze praças
elo exercito com destino ás nnuas espcciucs e corpo de e t ,
tudo maior; e bem assim que na scola do exer .ito uno
sejam admittidua
I\. matri 'ufa com destino para a.' armas
de cavallaria e infnntcria mnis de quarenta prac;as, sendo
oito para o curso de cavallaria e trinta t' duas para o ele
iufantcria.
Quando o muncro dos pretendentes
para qual.
quer das armas, íicnndo comprehcndido
no num 1'0 da'
que se destinam {lS anuas de cav ullnria ' iuíuutcria os
candidatos tt qne f; r fere o ~ 2,0 do .itado nrtigo, íor superior ao que fica d siguado, d rv rá verificarentão o
concurso ele <lue trata o S 1, o do Jll '~mo artigo, o qual scni
docum iutul e feito P rauto um jury nomeado I' .Io conselho ele instrucçào da escola do x rcito.
O prcsidcnt
do cons lho de ministros, ministro e sccr '.
turio d' estado elos negocies da luzcuda,
encarregado
iutcrinamcnto elos da guerra, assim () t nha cnt ndido o jil~t"
executar. Paço, em'2'
dc ngosto de 1 "J,=HEl.
JJn·

tonio Mari« de lJ'ontes Pe/'ei)'!t de .Mello,
Secrelaria d'c lado dos urgocios da guerra - Dircrtão geral-1. a Rrl'ilrli~ao
8ando da fa~llldad' ~Oll' ,elida ao IH \l gov '1'110 pelo :ll'ligo LU do d 'crcto com for~a de 1 ,i (10 :~ de no\' 'muro <l '
1 (j': hci por U 'lll re,taud ' '('1' pl'o\"i.o)'inm '11te a "uu,di·
i::ll'tomilitar dc 'hav',
'noJllear
pam a 'umIlHlllll. I' iu·
terinamente
o gcucral
d' brig. da, J OtlO ~ Ialaq uias de
LCIllOH,

O IH'l,tiid llÜe do con~ ,lho dI' mini li'o, lIlilli lI'o o \l'
cl'etario d', tndo <lo llegoeios da L:lzcnda, l'llcm'l'egado iII·
tl'l'inall1cl\te dos. ela glH'l'ra, a ':;illl o ü'1I1H\ 'IÜt'}Hli(lo c t:l~:L
C. 'CUtHl',l't\~O,
~}Il :.?!I d( agusto
de l~'l. = 10:1.
Intu·
Iliv .Maria clc FViltt.:li jJt:I'cú'a ,II' Ndlv.

~.ll-lIUl·(h'('I'dos di' 21141(' alIo lu

Estado maior
(lt'IH'ral
•
o
rUI 11. :-i,

(1(, bl'i"atla

r)'

E

•'ilv:! Alltllll'

lIl:ljO!'

, qllr \'

dI' L

n ruI
do I' ,~illH lilo llu n\·nlln·

g

O (,'OI'UII1

,loan l\lalnqllias

•'c(,)' ,t:tl'i!l, o

ultilHo:

1110 ,

oh !Lo

di' i JI:1l1h'l'in, ,lo " I:i
'1'1'(,'
••

iii! l'inalll 'HI'

,1,.10

I I'

,f,

.1n ('

l'il!)

t:

1., . U',
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Brigada

de artilharia

de montanha

Vcteriruu-io ele 2," cln '';0, o vetorinnrio
Eduardo TO~llril':l (Iuedc:

de

6

COmI), nhin. 11," 1 de nrt.ilherín do guarnição
Primeiro t neute, o e~ll1l(lo tenente <10 rezimonto

nrtilhcria
Cnbral.

n." :?, Amancio (1· Alpoim de Cerqueira

ele
Borgc»

Armo. do cu.vnllo.ria

Coronel, o t IH utc coronel cm commis: ào, visconde de
Villa 'ova da llninhn.
Tenente corou '1, o major, D, Polycurpo ratheu~. nvier
(la. 'iI\':\ Lobo.
6

r

Regimento

de cavallaría

n,O 7

Y<'t zrinnrio de 1,:1 classe, fi v itcrinnrio
Guilherm« (11' Alcnnt.un
.Jr:lIl(lp de Pina,
Bn.tulhii.o do caçadores

ele :?,:I. cl« se,

n,o 12

1:.·onl'rac1o elo cxer iici do ajudante, o alferes,
(II' FI' itn Cubra!.
Ajudante, o nlfcr "lo é )ffLl'j d Gouveia.
Regimento

Ajudant

I

o nlfer

Jncinto

do infante ria. n,· 15

,Alfl' do AU"1l to Fornaudes.

1,. Companhia. da. administrtI.Qõ,o militar

upitão, O t nentc, Luiz Mnrin <ln Silva,
TCIIl'ot , o alf re , Jo l' a tl\1I0 Per ira,
J\ lf )'(' o prim iro ur
to Jo '. II • [01', s 'id,
Pnr tlrr,'rlo 41. lIIC'slll:l data :
H formado, nu conformidndc
da lei, o g nC1':\1 ele ln-igac1n, .Jonquilll .10 '. dI • 'ih·: (': t 110 Bl'<lIlCO, }leIo Itn\'C'l'
r (1'lcrido • tl'I' ido jlll ' do inc:ll'f\z (ln 1'I'\"i('o a ,tivo pda
jllutn militur (1, nll(l,'.

:1. o_

rr~ui ,I'f I do I ntg i d guma - nir c~áG 9m1- L Rrpóllti~:'o
:M:EDALHA

HEI,

M:J:LJ:TAR

<.ÀO • ',. 71

(( dnlhn d.· oiro
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io

M<'<lnlha <1<, pro, ta,
Regimento de infanteria n.> 7
Primeiro sargento H,O :39 da 2,a companhia, Manuel Gonçalves - comportamento
excmplar ; em substituição da medalha de cobre da mesma classe que lho foi onccdida P la
ordem do exercito 11,° nK do 1870,
Regimento de infanteria n,s 12
Capellão de 2,a classe, Franci co Inrin Nun s
drade - comportamento
exemplar.

tl An-

Guarda municipal de Lisboa.
Tenente, João Xavi r de Athaid
de Oliveira tamento exemplar,

compor-

Alferes,

Guarda munioipal do Porto
José de Almeida - comportamento

Tenente

ele cavallarin,

comportamento

Commissões
Luiz CaI'lOR

exemplar.

Mnnlel lo'

1'1'(

ira -

ex mplar.
6,· Compa.nhia de reformados

Soldado n.? 1:31, .Toão Affonso -

omportamcnto

ex m-

plm-,
Regimento de o.rtilhoria n,- 1
S gnndo sarg nto n.? 24 da n,~bateria, Luiz K tcllita
Freitas - comportnmcuto
e remplnr.
Regimonto do oo.vallaria n,' 7
oronh iro n.? ;)1 (b l ." companhin, Antonio

Morac» - comportam

Bata.lhão n,· 2 de caçadores

snrecnt
uto I uon Bmnbn
Segundo

)r:1Il1Il'1 de

nto ex nnplur

:?:) da

da R inho.

ompunhiu, Min-111'1\'i
comportam mto (" . nrplnr.

11,°

:),:1

Bo.to.lhuo do o çndoros n.v 7

•'cgulldo
on~alv s -

Sfil'g '1\10

n." () (ln. ü.1I. ('Olllpnllhia,
'11tO (o·rmph\1'.

::\[amll'1 .To l'

comport:un

Bato.lhão do oo.Qo.doro8n.· 12
• oldndos, 11..0 ü " lallllcl VcIlOIiI\, l! \l,O 77, Albillo ]>(1reira., nmbos dn. ~.a <'ompl\llhitl
<'Olllpol'tulIll'nto'
'1llpl:u"
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RELAÇNO N.· 719
Medalha de prata
Regimento de infanteria. n.s 4
Prim iro arg nto n." 77 da 1.a companhia, .José l\brin.
de
liv ira Pinto - comportamento
xemplar ; em substitni ao da m dnlha de cobr da mesma class que lh foi
concedida pela ordem do exercito n, o 44. d 1S7:}.
Regimento de infa.nteria n.s 115
Prim iro arg nto n, ° :) da r). ompanhia, Antonio Diogo omportnmento
xemplar ; em substituição
da m dalha de obr
da mesma. ela
que lh foi concedida p la
ord III do xer .ito n.? :37 de 1 74.
2.· Oompa.nhia.da administr8.Qão militar
111
111

Prim iro 'Ul'g nto n.? 171, Joao Marqll s-comportanto x mplar ; m ub titui 'ào da ln dalha de cobr . da
ma la'
que lh foi cone didr P la ord m do exer-

cito n.?

31 de 1 79.
M dalha d

obr

Batalhão de engenharia
da 3.
omp, nhia, Jo é •'atyro
. mplar.

abo n." 4
omp rtamento

Ramos-

Batalhão n.· 2 de oaçadorea da Rainha
iro nrg uto 1\.°1 1130 7.' compnnhiu, Luiz Inria
c bo n." :?:> da 3.', Malln I Dia. - comportaemplar.
B t lhilo do c çadores n,· 6

.' guudo
• [11o

IIr

'outillho
)lIa"lI. -

nto n.? 11 do. 5.

<: rrido : . cubo
{OOlllpOl·tHllll'lIto l'

companhia,
11.0

]

11.0

nt

ar-

.cmplur,

B t lhã.o d o Q dores n.· 12
Pl'im ir arg< I\to 11,° ., (1: L • mp:\Ilhia,
11110-lO IllI'0rtIl1l1( IIto 1,-(·lI\plnr .

•'oldnu
omportum

'm'lol> de

<1. 2.a, Joi o

.To. '. Agosti-

lo •'antoll-
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Regimento da infantaria n.s 17
José Antonio-

Cabo gradnado n.? lU da 'l ." companhia,
comportamento
ex mplar.
2.' Oompauhía

da admíníatração

•'oldado n, o 10U, Antonio da Rocha
tam uto exemplar.

militar

orreia - compor-

Paizano

Ex-aoldado de caçador
portnmcnto exemplar.
4.

°-

foi

n.? 12, Pio Rodrigu

-

com-

Secretaria d'estAdo dos negocio! da guerra - Directlo goral- f.A R~p:lrtitão

Dcclnru-sc q\lo 110 dia 2;) do agosto ultimo "e np1'0HCntou u' stn .ecretarin d' itado o major sem pr juizo d untiguidadc, Antonio Jijug -nio de Mendonça, pOl' ter r Il"I'(,Ssado do ultramar onde 11:l0 concluiu a sua commi ~ão, p lo
que fica na arma a que pertence com o posto ctt' capitão.
5.o-Secretaria

d'estado (lo negocio da guerra-Dir cçãll geral-I.'

R('putitão

D clara- 'e qne no dia 27 d ngo to ultimo s apr enton )1' sta sccr taria d' tado o alf r
m prejuizo de nnti ....uidade, Pedro Albino Per ira ac Bar, por t r r zr ,sado do ultramar onde concluiu a sua comruissão, }>('10 qn
fica nn arma a qu pert 1)('0 com o }lo. to qu tem.
(j.

°-

Secretaria d'estado do uegocio

u guerra

- Direcção geral- 2.· Rrpart i~ã(l

a

Sua l\fu r stud E1-Hci manda
c1nrlll' fi pil'nnt • fi uni·
cial, por se nchllr eOlllp1' lu n<lido 111lH lliHpoAi
(la. ('Ul'tns
(I, lei el' 17 de nov(lmhro <1(1 1H-t 1 (' !) d !l)lI'il dI' 1. I~),
() Rohl:ulo ll.° H dn 1.1\ COllll)allhia I' :?:O(jfi dI' lllatril'\Ila (lo
bntaJIlno 11,° 2 ele cnçaelorcH (a Hainha, Hi('!mlo .Julio 1-'('1'1":\;1"
'(1(',

7. o

nirrr~:'o dn adlllilli,trarão militar -1.1\ 1I('l'artic:áo

Postos t' H'lIdlllt'lItOS ('Olll flUtl Ikar:ull o' ollldat'.
Ilos, a fi III' III 1111i1II111nrllt I' foram fllllllilil':Hlas as
ha~ialll sitIo t'ollfrri,lns:

:Ihaho fIIenrionaflUt' Iht's

I'l'fOl'lll:lS

1'1\1 (1 I))'igllcla, (Oom o Rol(lo cl jó-):()()() 1'I'·i~ 11\('11·
coroll(·1 d infllnt(\I'in ('OllllllllIHlllnt
ela ~IIL.cli\"i i\o
lllilital' (lll !fol'ta, ,Jo!lé VicI ~tc COll oll\do, l'C'{ill'lIll\t!O p ,1:1
ol'd 'lll do l'X '1'('ito li." 17 cip. 1,1 dI n "0 to ultimo.
G('ll

fln s,

o
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~[njor,
om o ,ohIo de
do rceimonto de iufanterin
nuulo pela me 'UUl ordem.
[ajOl', com o oldo do
em commiasão na gllanIa.
J

Joaquim,

rcloruuulo

in
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,1i')·\OUO réis mensncs, O capitão
n. o \(I, J o>\ó Fornnndo«, 1'('[01'·1;):)000 róis monsaes, o capitão
municipal de Lisboa, Antonio

pela me 'ma ordem.

)lnjol', com o .oklo do .!;').)l)()() r ',is meu .acs, () capitão
do batalhão dl' caçadores n.? í, .JOSl' Antonio <1a. 'ilva.,
reformado p 'la me '1I1a ord ln.
Mnjor, com o soldo de 4;)· '000 r ',is mcnsnes, O voterinario de 1.n elas: e, .om graduação d cnpitão, Antonio
Brito <ln, Trindade, r formado pela mesma ordem.
~tO -

D clara- e:
ue o t ncntc elo batalhão ele caçndores n. o fi, \111(Udo ] a~R08 <lo Oliv ira V alença, ' c apr iontou para o servi 'o 110 dia. !l de ;\0'0 to, de. i. tind do 1'0. to (ln, licença regi ·ta(lo. qtt(' III foi eonc <lida p ln ordem do . tcrcito n. o 7
de :n aI' abril ultimo, lião go,nndo tnmb nu a <j110 lhe foi
concedido poln ordem (10 exercito n. o 17 de 1'J (1(1ng'osto
findo.
=.!." I:uc o nlfercs grndundo do r gimcnto do cnvnllaria
n." : Antonio 1[ nl'i<tue,~ . 'un
d Aguiar, foleapl"l:; nton
para o .. r\"i<_,ono dia. 7 ele ago to ultimo, !ll'ixl\lHlo do goar o r' to ela !icclle!\ I' .rritada
<lUt' lh foi con(; <lida pela
ora m do .' r 'ito n.O 1:.? tl'oto anuo.
n.o Qu<, o nJf·)' . grad\UHlo', (1 l' o'jm nto de 'avr,lIl\ria II. o .' ('\1 to<lio A11)( rto de ()Jiw'irn, o do batalhão ele
('aç:1I101't'· 11. !l, FI'IlIl'i o (li- Pmlla 'jeira tl. (iastro,
c
.Joao COl'l'pia (li) ,':m!"
.!' Itpl'(' '('olfiralll
p:\m
o K(;l'\,jC'o,
o pl'illlt'il'o 110 (li: i d ago to IlltilllO (' O. OU!J'OH li!) dia ,
dl'i.'ltlHlo (10 gosUl' o 1" to (la li('('J)("IH l'('~ilita<lIlH qllC IlH'!;
iill'a III ('ollt'ulidl\
pela 01'(1<'111 do ·x( I'l'i to 11.1) l:S (I' ('I!t<l
1. o

l.
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terceiro no dia 10, deixando de gosar o resto das Iicenças registadas que lhes foram cone di das pela mesma or-

dem,
6,° Que o eapellão do regimento
de infanteria D,O 4,
Abilio Augusto Rocha, se apresentou para o s rviço no
dia 7 de agosto ultimo, deixando d gosar () 1'C to da
licença registada que lhe foi concedida pela m ma 0)'dem.

7, o Que os primeiros tenente'
ria n.? ;}, Carlos Augusto Jusartc
de Vnsconcellos,
'e apresentaram
meiro no dia !l de acosto ultimo
deixando de gosar o rosto das
lhes foram conced ida' pela ord Jl1

do l' gimento de m-tilh _
Caldeira, e Jos '. Lobo
para o serviço, o prie o scgundo no dia 11,
lic nças regi tndns que
(10 ex rcito 11,0 1G (1'<,ste

unno.

i:l, o Que os alferes grnduados, do batalhão n. o :2 dr caI:l da Rainha,
Domincos Eugenio da ilva
an do,
do batalhão de caçadorei H,O D, Julio Maria d
uudros
Cõrt R al, e Frnnci co Gom s Carneiro, . do l' gim uto
dr infanteria n.? 18, Jo l' Augu to d 'ima Machado
nprcxcntarnm
para
s rviço,
prim iro no dia 14 d
agosto ultimo,
scgnndo no dia 10, o t 1'0 iro no dia II
c o quarto 110 dia x, deixando elo gosar
resto ela.' Iic 11çt\s registadas fllH\ lhe foram cone didas p la 111 sma 01'cl m.
\1. o' uc o tenente do hatalhão de 'a~l\dor I:l n. o :3, Augusto elo Arailln Fon
a, s nprcacntou para o s rviço
no dia 1:1 do agosto ultimo, deix!tndo d go 1\1' I' .to da
Ji('on~a l' gi ,t:ula flue lh foi con('('(li<ln. p la reI m <lo x 1'C'ito n,O 17 d'('~h' anno,
10,0 (~lle o alf'l'c' do l' ,O'im nto de inf:ll1t ria n,O (i,
Eduardo AIlg-ll to Pl'I' ir!\ da Silva,
apr'
lltOll para o
s l'vi~'o no dia H d' ago to ultimo, tI i.·:mdo dl' go ar o
rpsto dn. li(·(,lH:n.I'egi,tacla qn lh foi ('onc('dicla }w!a 111('lllll
çador

°

°

°

°

Ol'<lt'lll.

11.°

.\Il' o :llft'rc8
alulllno lo l' 'gim nto <lo Hl'tilllt'l'in.
Amadcu lll' Alpoilll dt' ~l'l'q\lcira BOI'g'l'!; 'ahrl\l, ,('
apl'C. 'lltOll para o ~ I'\'i('() no (lia 11 (Il' agosto ultimo, d( i.
,'anelo ,(Ie /-!;olU' o I't' t cl: lirl'llc:n 1'1 <ri lacla 'I'" 111,·fili
('011 'e(llda ]>pla lIlI'HIIl:1. 01'<\ II!.
1:2," Q\ll' () :l1fi,l'('~ g-I':Hlll:l(\O do 1'('gilll('lI!cl d· illfilllt ria
n, o ~, J )ollli~l"ns Bplll'za da 'iosta, SI' :lJlI'(. l'ntoll plll'a ()
scrVH:O 11,0 (lia !I ~lp a"'ollto ultimo, dl'i. ILlHl0 (\ go lU' o
rcsto da hccll~a l' '0'1 ta<la qll lh· foi ('oIH'l'didn pc ln III Sm(~
ord m.
11,°

a,
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Licenças concedidas por motivo de mole 'tia aos offidaes e
emlll'rgado abai10 mencionados:
!I,O _

Em s ssao de 13 <10 ngo;·to ultimo:
Bl\talhíio de caçadores n." 12
Alferes, Joãn Joaquim lirandâo, sesscntn
tratar convcnicntem
ntv.

<lias pam s

Alferes ~ra<11l<ttlo, Albino ti
[onczcs Leal, quurenta
dias pum ,'(' tratar convt-nicntcmcnt
,
AI!'( I'CS g'I';l(lnado, .Ioào Augusto
'o 'ar (10 Freitas, quarenta

dias pal'n se tratar

couveni mtemente.

Regimento de infanteríu n.v 2

.Joao AI!'r do de Fnria,

Alferes graduado,
pal'll

r. tratar

011\'

e 'S:\O <lI' IIi

Em

S('~'.ontn

t1ia~

ni ntcmentc.
(10

me mo

1I1/,:

Seoroto.ria d'est do doa negocios du guerru=Dírccção geral

'1 mente .uljuuto,
gulh:t

S

quarentu

I )iogv ~lul'i:\ (\e AI III 1':.\(1
(' Pinto (lo Ma(lia

para,

tratar,

'

Regimento do artilheria. n,· 1

Alfer s uluumo, .J oüo P '1' ·tr 110 <lo Amaral
('('110
:40Il,.:t, vinte din p.r::\
tratar,

(Ir Vnscon-

(>

Regimento da o.rtilheria n,· !2

Alrl'l'!'. ulumuo,

Alb rto Hotclho, vinte (lia

]l:\l'!t

('011·

nhuuno, Antonio ';\['\l,ia lho ,T:ttn <Jol'lkil'o. vinte
e tratar.

Lopes Ib 'o ta 'L'llíõ.
P

l'l

irn

llil

,'il\'ll,

ar ia 1:0 :lItll, trillta
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Regimento de oavallaria n.· 2, lanoeiros da Rainha
Major, Antonio
Abranclics
de Quoiroz, sessenta dias
para se tratar.
Alferes graduado,
Francisco do Paula Miranda Diniz,
qunrC'llta dias pr.ra se tratar.
Regimento de cavaltarta n.' 4
graduado, 'I'himotco (la ~ih·a. N('VC's
vinte dias para. convalcscor.

Alferes
Alvim,

de Sousa

Batalhão n.s 2 de oaçadores do. Rainha
Alícre» A'mdnado, Julio de Sousa Pereira Clir:\o, vinte
dias para couvalosccr.
(til'lU'giào ajudante,
OIYIlIJlio Julio P!'Ii:'O:t, ([11:11' nta
(lias pam se tratar.
Batalhão de caçadores n.s 7
.Major, Antonio Angnsto Pereira (10 Azevedo, SCSfiC'l1Ía
dias para faz('l' uso das ngulls minorncs om l\fonsllo (' om

soguidn de banhos do mal' ('111 Ancora.
Cupitào, Erlunnlo Celestino dr .Magalhites Brnndão, trinta, dias para faz!'r 11 'o das agnns (,1l1 Vidag», :t ('om(lc:al' cm
20 ele :lP;Of\to ultimo.
AHill'eK, Antonio Joaquim AIYHl'('~ do Oliv ira, cincocnta (lias para fazer nHO c1(' banhos do mar nn Ancora.
Alferes graduado, Antonio ~LII'Í't de ~on,:a Soares, i:H!Ssenta. (lias }lllrn. sr- trntnr.
Regimento

do infantaria

Alfer S g'l'ficlnac1o, Cnrlo«
para HC tratar,
Prnça

?lIajoJ', João Antonio
tar ,

Augnsto

n.s 2
,'iIllÕ{,~,

vinte

dia

do Peníoho

Pereira,

q11:1I'C

utn dias pam se trn-

Dírecção do. n<lministrnçii.o militnr
I?l'im 'il'o ofli('ial com g'I':l(ln:tc:ao d( 1II:~jOJ', Damião Antomo das "('YPt! Fl':lIt(IO, (!1I:1J'C'llta dias pura filzet' li o dc'

hanhos (las <:al<11\8 <1:\ Hl\inllH.
2," CompnllhiL~ d(~ n(tministmQiLo mUit

l'

'l\!II(mto, Alb l'to ~lil1l() o dtL (lo Ilt IIbltr('o, trinta .lia
para HO tmtt\l' <'!lt :lI'C:oI patl'ius.
'l"llOlltc, Antonio Ali rl1~t() Pc' 0:1, tt'Ínt;~ dia pl\Ti\ ('
tmtur.

Em sessao de 17 do me 'mo in

'Z :

Regimonto de artilheria n.s 2
Capitão, José Joaqnim Fcrrcirn, quarenta dias para Iaii 'r uso interno
c xtc 1'110 da' arruas ulphurosas das Calda' da Rainha, a COIJI ~< l' cm 1 do corr ntc mcz.
Primeiro t01H ntc, Decio Aug-u, to da Rocha d'Antas,
luarcnta dias para se tratar convenientemente.
Primeiro tenente, II nriqun • Iexandr
Assis de C rvalho, quarcntn dias para i; , tratar convcuicnt mente cm ares
patrio '.
Regimento de cavnllartn n.s 1, lanceiros de Victor Manuel
'I'cncntc, Luiz da Cuuha Vi g-<l', qual' .ntu dias para faZOl' uso de banhos do mar em Setuln I, a principiar
CIlI 1
do corrente III z ,
V .torinr rio de ::!,a class , :Uann I Joaquim
larrloso, quarenta dia: par;t fa:tl1' u: o (1 banhos do mar C1I1 ~ctllha),
n prinei piar em :!O elo corrente mez.

de

Batalhão

oaçadorcs

l! ilippo illcn<les, quarenta

.\11I'1'e"
de banho'

do mar

CI11 •

n.v

8

dius para

ictubul, a principiar

iiLzcr uso
em 1 do C01'-

rente mez.

Regimento de ínfantorta n.· 4
Alful' I', José Ccsar lo' .rrcirn 'iI, quarenta
tratar convcnientcmcutc
cm ares pa rio "

dias !Jüm s

Commlssões

(t, inf: nloria Thomú

'" 'li 'Ilh'

clin6 pnm 1il4CI'
cil'i:u' '111 J fi d

Fialho d,' .\Illwida,

o (lo !J:.mho cll)
COI'!' 'nt ' 11ll'Z.

li

mllr

lrillta

'lll :-;ctulJal, a prin-

Praça. do Elv s

'oronel, tcnon
y rnn 01', ,Jono 'j'l':lva o,,; Vai dez,
Cll1:\1' 'nta clias para faz 'l' 11 () <lc Lanho
110 (' tahclcCÍllIcllto
tlt I'lllnl • :'. Pal1lo,
principi:u'
'III I~) d() t'Ol'1'cnte IIlCZ,
Forte
'(I)'on

'1' llcnt
e 'a,
ElIl

I1ta <lia

qUUl'
:

do Nossa. Sonhor \ do. Graça
(l1':1t' I, ,Jo " )[allll<>!

I, lll~jOI' <ln
puro

o ,I I' do

III

t1' t

l'

l'OI\\' 'lliplltcllI

da FO)l'lItl',

llIO IlWI.:

Regimento de o v lllnrln n.· 1, lnnociros de Victor Mn.nnol
, 1'011 I, I , ,id \ ui ni
• m' ,Ia. 'jl\'n 1<'1'( ,'III:U' 'u-

I
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ta dias para fazer uso de banhos do mar em Setubal,
começar em 1 do corrente mcz.

a

Batalhão de caçadores n.s 8
Cirurgião mór, Augusto Faria Vieira Menezes, quarenta
dias para fazer uso de banhos do mar cm Setubal, a começar cm 3 do corrente mez.

Em sessão de 22 do mesmo mez:
Regimento de oavallaria

n.O3

'I'enonto coronel, Antonio Carlos Ferreira J unior, tiOtisenta dias para se tratar convcnicnt mente cm ares putrios.
Praça

do Extremoz

Tenente coronel reformado, commandanto, J osó J oaquim
Casqueiro, trinta dias para fazer uso ele banhos elo mar
em Sctubal, a principiar em 1 do corrente moz.

10.

0_

UCCllras l'c9isladas enuccdidas aos offidacs ahaho meuciu-

nados:
Estado maior de engenheria

Capitão, José de Oliveira Garção de
de Andrade, quarenta dias.
Regimento

do artilheria.

arvalho

<\111p

n.· 2

Alfer s alumno, João P dro Peixoto, trinta dias.

Antonio Maria de Finue« Pereira de Nctlo.
Está conforme.

o dirootor goraI,

110

N.O 20
SECRETARIA D'E TADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
15 DE 'E'J'K\1BRO DE 1883
I

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o eguintc:

1.0_ üeeretes

eer uria d' ude do urgoci. d gu rra - DirtCç~ogml- P Btpilrli~la
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cito do continente, foi promovido ao seu actual posto para
o ultramar, onde prestou serviço que não é menos importante que o que podia prestar se continuasse a servil' no
exercito: hei por bem transferir para o regimento de infanteria n. o G do exercito de Portugal, o tenente quartel
mestre do exercito de África occidental, Domingos Manuel Barbosa da Mota, que foi julgado prompto para todo
o serviço pela junta militar de saude que o insp ccionou.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha eutendido e faça
executar. Paço, em [) de setembro de 1883. IU~I. An-

tonio Mm'ia de Fmüee Pereira de Mel/o.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direc~ão gcral- ta Repartição
Hei por bem nomear vogal do tribunal superior d
guerra e marinha, o general (lo divisão, Joaquim Dius (b
Silva 'l'allaia.
O presidente do consolho do ministros, mini tro (O II -cretario d'estado dos negocies da fazendu, encarregado int 'rinamente dos da guerra, c o ministro o secretario d'e studo
dos nego cios da marinha
ultramar, assim o t mhmu litendido e façam executar. Paço, m 1~ dos t nnbro de
1883. = REi. = Antonio Maria, de Fonte» Pereira tlu

Mello

=.;:

2.0-Por

José Vicente Barbo

'(t

du ])oca.IJt:.

decretes de S do concute Illel:

Batalhão do cngenhcría
',ren nte quartel mestr o, o alfl'l'cs grnduado, quartel me •
tre do regimento de urtilhoriu u.? :.?, ,JOI;tl Pedro da FOII.
seca Rosado.
Re8'im.e~to de oavallaria

n.· 2, Ianceíroe d

Rainha

'l'cncnte quart il meatre, o ulferes gruduudo, quurt '11tH' tre d? r °gimeuto do urtilh ria 11.0 1, Antonio Rodrigues do
Nascllllcutu.
Regimento de eavu.11aria n,> 8

Major, o capitão,
c 'á.
,

al)!t~~ da 5, a

Alexandre

C011I)1I\lthil\,

Auuusto de Va cone -110
b

()

capitão de ca nllaria cm

disponibilídad I Antonio )'~ltg'nill d· 1\1 ·Iltloll~a.
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apitão da
telho.

Batalhão de caçadores n.· 3
.a ompanhia,
o tenente, João Baptista

Batalhão de caçadores n." 7
alferes graduado
(lo batalhão
n.? 12, Julio orreia Acciainoli ele Menezes.
Alferes,

Bo-

de caçadores

I)

Batalhão de caçadores n.· 8
Alf ,r s, o argcnto ajudant
do batalhão n. o 5 de caçadores ele El-Rei, Lino Augusto Ferr ira.
Regimento de iDfanteria n.s 9
Tenent , O alf re do regimento ele infant ria n, o 3, Manu 1 Fernnndes.
AH r ti, o argento ajudante do regimento de infanteria
n." G, Joào Lop s d Almeida
Iacedo.
Regimento de infanteria n.· 12
'I'enentc, o alf r
elo rccim nto d infnnt
Antonio
Innu ,} Rodrigu a,

ria n.? 4,

,I.

Regimento do infanteria n.· 13
Ten 11t(', o nl 1'('1'1' do re imento ele infanteria

J o." Tristão.
Alfer .', o ali! res graduado
D. o ~, Frnnci 'co Muuu 1 Val

n.? :3, Joa-

quim

do r gimento

de infanteria

nt .

Ina.otividade temporaria
() major <lo r cim nto d cavallaria n.?
1 . ,Jor c Augu, to de Mcllo, por ter sido ju)rrado incapaz do serviço,
t 'mpOl'nriam mtc, P h junta militar d , sande,

r),

Per <11'!'r{'IO. <la III . ma d I
R formado , lia eonformitlndl' (ln lei, o capitao no r(lgiln nto de infant(xia
11.0
,Antonio Luiz !la Silva ; c ocapif
qu. rtci llW tn' I do haialhao <1, engl'llh ria,
i(1 nto
}.\,ri- r lOJll~ • \·aln·n., l do l' gim nto (le t':lvallari. 11.° 2,
lt ne -iro ti r inhll Antonio ,JO:lCluilll d(' •'onsa, p.lo liaV'l' m l'I q\\erido
t r III i(lo jnl TI\(lo incapazos
do ('1'viço activo p -l: junta JIIilitul' (lo :\l1<1c.

l)or dtfrrlll, de 12 do

'1 cn
P'r irt

lIlt'

III .,1110llIt't:

Bl\t 111üo11,· !! de oaQadores do..R inha
I\jl\ll l', o ulf,'l'l' ajud: nt', It:tluardo l<~\lgcnio

o lho.
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Batalhão n.· 5 de caçadores de EI-Rei

Alferes, o alferes gl'aduado, Manuel Jacques Froes.
Regimento de infanteria

n.s 13

Capitão da 8. a companhia, o tenente do regimento de infanteria n.? 18, Joaquim José de Almeida.
Alferes, o alferes graduado do regimento de infantoria
n.? 12, José de Freitas Castello Branco.
Regimento da infantaria

n.s 17

infant ria n. ° 15,

'I'enente, o alferes do regimento d
José Marcellino Villarinho ,
Regimento de infanteria

n.s 18

Tenente, o alferes, J os', Homem do Almeida da Costa
Cabral.
Commissões

Tenentes de ínfantcria, os alfor s, J oã J o 6 Vaz da
Gama Barata,
Carlos de Freitas da, ilva, continuando
nas eommissões em que se acham.
Praça de Monsanto

Ajudante de campo do governador, o prim iro t n nt
do regimento ele artilhoria D,O 2, João Per 'ira Mousinhc ele

Albuquerqu .
Companhia do correcção

Alf res,
Junior.

O

do forte da Graça

alferes de infunt ria,
Inaotividade

ntonio Nicolau

'abl o

temperaria

O ten nto do r gimcnto <l infant ria n.? 14, Mal1u J
do Fr itas Barros,
m v ncim nto, P lo hav r r querido.

)'or decreto da

JIIeSllIa

data:

Jkformnllo,
na .onformidndo ela I i, o 'apitito d l' gim nto de infnntenn n.? 12, Joaquim .JoH61 il'('H Víllar, P lo
~uw 'r rcqn rido (' t(,)· sido jnlga(lo [n 'apllz do serviço p la
junta lllilitnl' d(' sande.
:1. o -

Por clrtorlllilloção iIt> Sua ~laurstaM m.llri :
Regimento de oavnll rio. n.' 7

Alferes grndundo o nlf I'('!; "'I'adnado do I' ..iIII mto d
'
O"
C~VI~ 11111'111. n.
, 1 >. Jo ó Jorgt h tl M ,11o, por motivo di -

clphnar.
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Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Alfci; s, o alfere do regimento de infanteria n.? 5, Feli mino Antonio Maria,
Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
infanteria n, ° :2, Domingos Antonio do. antos e Freitas.
Batalhão

D.· 15 de caçadores

de El-Rei

Tenente, o tenente do batalhão de caçadores n.? 12, Antonio Ernesto da unha.

17,
n.?

3, Ruy

Batalhão de caçadores D.· 7

, o alfcr

do batalhão de ca adores n.? 12, Ja_abr, 1.
'1' unte quart 1 me trc, o t n nt quartel mestre do
batalhão d caçador s n.? ,Jo ,6 Antonio do outo.
.into (h Fr iitas

Batalhão de caça.dores n.· 9

'1\ n nt , o t n nt <lo regimento
::\[ign 1 Antoni
hll' ia '0111 '.

de infanteria

Batalhão dc caQadores

.t\ II''1'0', () nlí' }'l', (lo bntnlhào d
nio Emilio d Figueiredo
Mcllo.
B t Iaão do caçadorea

D.·

n.? 1 ,

10

.açador "n.11

,

Anto-

D.· 12

T lU ntc, ( tencut do batnlhão 11,° 5 d caçador s de
E 1·1' -i, .J Q, '. ~ ui III 1'I1I }< ClT 'ira, 1 urao.
Alfer« , o. alfcl'l'" ti hatalh:to n." :> d<' 'l\çIHlor s d
EI.1'.i
.Ionquiro Cabral th [oronha, c do batalhão d cu,:;\,101'1' 1\.0 í Julio ('orl' 'ia Ac -iuinoli de Icn z
TI gímcDto do infantol'ia. D.· 1

(1. :!. -ompunhia, o 'apita do l' gim nto d
inf'ulIt. ri: 11.° i) Frnuci '0 Antonio d Araujo . qu ira.
(', pitHI

n. o 7, .J on-

ORDEM DO EXERCITO N.· 20

256

tonio Augusto da Silva Franco Castanheira,
e do regimento
do infanteria n.? 16, Luiz Augusto de Sousa Sanches.
Regimento de infanteria n.s 4
graduado,
o alferes graduado do regimento
infanteria n. ° 1ü, Henrique Ribeiro de Almeida.
Alferes

Regimento de ínfantería- n.s 5
Alferes, o alferes do batalhão de caçadores
Eduardo Julio de Carvalho.
Regimento de infanteria n.s 6
Tenente, o tenente do regimento de infant
Joaquim Carvalhal de Housa Telles.
Alferes, o alferes do regimento de infnntorin
Joaquim Augusto de Sant'Auna.

de

n.? 6, João

ria n.? 1;),
u.? D, José

Regimento de infanteria n. o 7
Capitão da 3.a companhia, o capitão do regimento
fanteria n.? 1 , Jacinto Augu, to X avier ele Magalha

d
s,

111-

Regimento de infanteria n. o 8
Capitao da 4. li companhia,
o capitão do rceimcnto de
infanteria n.? li3, José <10 Carvalhal da Silvcirn T llt'H de
Carvalho.
apitão <1a ;).:l compall hin, () l°t\l'i tfio do regimento de
infanteria 11." li, Jonquim Ferreira Guedes.
T nent , o tenente elo regimento
de iníuntcrin 11.° ln,
Filippe Jacome aI' HOUHU Dias.
Alferes graduado,
o :111',1' '8 gmtlu:Hlo 110 regimento de
íufanteria
H.O
Antonio Chnv fi Celestino Qncirogn.

la,

Regimento de ínfanteríu n.O 9
Alferes, o alf r s llo rcaimento de iulnntcrin
l~duardo Aueusto Ferr ira.
Regimento de infant rio. n." 10
Tcn nt , O t ncnto do l'ügilll 'lÜO de iufautcriu
João Ricardo d
Iir: nela Incedo ( Brito.

u.? 1;3,

11.°

(i,

Regimento de ínfuntorf n." 11
O alferes gmclwt<lo elo l'C'gilllcnto (!t.
1;~, Agmitinho Alvaro de l"igl_}·jl'l'tlo.

. AlI' or~s graduado,
mfuutcrla

11.°

Regimento de info.nterin n. o 12

Capitllo da 7.ó\ °Olupallhia
o l'apitflO elo I'CrrillHlltO tI
iufantcria n. 1;~, .Jo . l\lal'h: d!' ~O\l n, 1)ia '.
Q

'o

o
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Regimento de infanteria n,O15
Alfcrc , o alferes do batalhão de caçadorce
berto Fernnndo Peixoto da Cunha,

n." 10, Al-

Regimento de ínfanterta n." 16

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n. ° 17, Aluizio
Augu to Marques

Caldeira,

Regimento de infanteria n.s 18
Tenente,
o teu nte do regimento de infanteria
.J o é Fumega.

n.? 10,

4,° - melaria d'c,lado dos negocio da guma - Direc~ão grral-5.a Reparlição
]).I.[EDA

L:a: A

]).I.[
I L I TA

R

REL çÃO '.0 720
M <lalha d

prata.

Conselho de guerra. permanente da. 4.' divisão miilta.r
'apitao de cnvallaria, defen 01' offieioso, Leopoldo Cesar d Noronhu
'onveiabon serviços.

RELAÇÃO .'.0 7:H
... (dalh.a <l

prata

Guarda municipal de Lisboa.
1 rim iro sargento 11.° :! da l ." companhia,
P r nra Pinto - comport.un nto . cmplur.
:l c<lalhn d

Sebastião

cobro

Guard muníoípal de Lisboa
~aho;; grl\dl\:l<lo
li." 1 ln <la :!.a companhia,

Bernardino

Haymundo, H.o ii (ln. La, Autouio Ul' Pina; a soldadca,
11.° 1 7 dI :!:, Jo (' Vicente, n. 1 da ;~.a, Antonio de
l'j rueirvdo
rI.o:?
da l.a, .JOl'\l· Gomes, n.? ]47 da 4.a,
Franci '('O d, • [(,110 Pinto, II. o 2:! da f).~, André da ~osta,
II." I :~:!dn ;1," Antollio U 1)11\0" 11.° 7:3 da ü.'t, Antonio.
Luizn, (' n," lflfi (la {i.a, Antonio Mnrqu ", toa s de iufallteria - CtllllportnllH'nto
.·(·Illpl(\)'.
w

- o
:1.-

1 ·1

rr.larii d'r ladn d n ado di gorrra - Direcção gml- L' R(·~rtiçifl
d vido
IIl'ito, (LUCO prinH'iro sal''olllpauhia do l' 'simcnto de infant -
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ria n.? 7, Manuel Gonçalves, a quem pela ordem do exercito n." 19 de 1883 foi concedida a medalha militar de
prata da classe de comportamento exemplar cm substituição da de cobre da mesma classe, é actualmente alferes
do batalhão do caçadores n. ° 1.
6.

°-

Secretaria d'cstado dos negocios da guerra - Direcção gcral- 2. a Rrparti~ão

Sua Magestade EI-Rei manda declarar aspirantes a officises, por se acharem comprchendidos nas disposições das
cartas de lei de 17 de nevem bro de 1841 c 5 de abril de
1845, os soldados, n.? 13 da 4.a companhia c n." 7ô~ de
matricula do regimento de cavallaria 11.° 7, Annibal Augusto de Sá; n.? 31 da 4.a companhia c 1 :787 de matricula do batalhão de caçadores D. ° 3, Annibnl ~II d 8 de
Andrade; D.O 13 da 2.a companhia c 7G de matricula do
batalhão de caçadores 11.° 0, Francisco Antonio d Castro
Pereira. Lopes; e n.? 23 da 3.a companhia c 2:00ü de matricula. do regimento de infanteria 11.° D, Eugenio Candi lo.
7.

°-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção gcral- 2, a Repartição

Sua Magestadc EI-Rei, attondondo ú r pros ntação que,
pela secretaria d' estado dos negocios da g'll na, lhe dirigiu
o commandantc da 1,a divisão militar: determina que :í"
praça.s dos corpos do exercito, até cabo inclusive, <tu iiverem alta dos hospitaos, se abon rancho de oflieial inforior, pelo tempo que tiverem de couval cel1ça, sempre que
na alta que rec bel' m do 110 pital se d claro que a gravidade da mol stia d qu' foram tratados xigo si r gim Jl
alimentar. A contribuição das praças n'cstas circum tancias
será a determinada para o rancho gemI dm; soldados, devendo o resto da dcsp 'za B r nbonadu como dl;jicit l'(tI'<\01'dinario,
8. o-Secretaria

d'e tado do' negodo, da guerra - Dircrçiio gml-:l.!\

Rrparlltão

]lolarão ,los alumuns da csrnla do (I\('t'cilo '111(' rOI',HII (lrt'lIIiados tlfl
anno lerüvu d(' 'INN2-1HX:I, ('III ('onrol'lIIidaljc «nu o di:o.pOl'ilo nos
arti90s ;11.0 (' :12,° do rrUlIlanl('nlo de 2H tIr vlIltlhl'o di' IMii
Curso do ongonheri

militnr-3,"

onno

Francisco d ~ Paula AIIt'I'ctlO, alf('l'es "llI1ll1\odo l'l g-iln~nto de I1rtjlh ria 11.° J - 1H'e111iopccll1\ia1'io 110 (hUOO
f<lIS.
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Hermano José de Oliveira Júnior, alferes alumno do regimento de artilheria n.? I - primeiro premio honorifico.
Alfredo Augusto de Vasconcellos, alferes alumno do regimento de artilheria n. o I - segundo premio honorifico.
Curso de engenheria. militar-l.'

anno

Eduardo Augusto Ferrugento Gonçalves, alferes alumno
do regimento de artilheria n.? l-premio
pecuniario de
80·000 réis.
Curso de oavallaría e infanteria.-2.'

anno

Luiz Cabral T ixeira de Moraes, primeiro sargento graduado a pirante a official do batalhão de caçadores n.? 9premio pecuniario de 50; 000 réis,
Curso de engenheria oivil-2.'

anno

Diniz Moreira da Mota, paisano - premio pecuniario de
606 O róis.
Ü. o-Secrrlaria

d'e 'lado do negociosda guerra- Direcçãogeral- 6,a Repartição

Declara-se, para os devido effeitos, que o alferes alumno
de artilhcria, Alberto Botelho, a quem foram concedidos
vinte dias do licença pela junta militar de saude em sessão
do 16 de ago to ultimo, perten e ao regimento dc artilheria
n.? 3, e nao ao regimento n.? :>. da. mesma arma, como foi
publicado na ordem do exercito n.? 19 d'estc anno,

10.o-Direcç~o da adlllini traçl0 militar - t.' Repartição
Postos I' rencim I!lOS rem que ficaram os orueiaes I' em)lregado
ahaho DI ncienadns, a quem ultimamente foram qualiflcada as reforma. (IUI' lhes lia, iam sido ('on~ ridas:
; in '1'1\) de brigada .om o soldo de 7;)·:(
róis ru nIla " o '01'00'1 elo r gilllClIto (1· artilh 'ria 11.° 3, José onçalv
Lima, r formado P la ord m do x rcito n.? 1 d
~5 ele ag . to ultimo.
.
Prim iro oflicinl om gradunçào d rnaj r, com o soldo
do 4;:
rúi m o aes o primeiro cfliciul om ao mesma.
grndnnçllo, <la (li!' çüo d:L admini tração militar, João J!' li.- ..: avi r da ·0 'r ":lo Atruíar, reformado 1,01a mesmll 01'-

10m.
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Major, com o soldo de 45~000 róis mensaes, o capitão
da La companhia da administração militar, Bernardo Correia, reformado pela mesma ordem.
Major, com o soldo de 451$000 róis mensaes, o capitão
almoxarife de artilheria, Manuel Alves de Carvalho, reformado pela mesma ordem.

11. o-Direcção

da adlDinislra~ãomilitar- 2.11. Reparli~ão

Na conformidade da disposição 6.a da ordem do exercito n.? 12 de 11 de junho ultimo, se declara que o preço
por que saiu cada raçftO de forragem fornecida pela padaria militar de Lisboa, no mez de agosto proximo findo, foi
de 253,63360 réis, sendo o grfio a Hl3,00 54 róis e a palha a 60,62506 réis.
Igualmente se declara que cada ração de pão no referido mez foi a 39,59 róis.
12.°-- Declara-se que o alferes alumno do regimento de
artilheria n. o 1, Amavel Grangcr, se apresentou para o serviço no dia 31 de agosto ultimo, dcsi tindo do resto da licença registada que lh foi concedida p la ordem do exercito n.? 17 d'estc anno.
13.° - Licenças concedidas por motiTO do mole. tia aos offieiaes
empregado abaixo mencionados:

6

Em ies ão de 18 de Julho ultimo:
Oommissõos

Tenente de infunteria, Antonio Joaquim orreia Vi ga ,
dias para H • tratar m ar s pátrio ..

scaaenta

Regimento de artilharia

n.· 2

Primeiro tcn ut , Virgilio 1-30ars d Alh irgaria,
s entr
dias para faz r uso rIOH banhos th rma . da Furna ..
Batalhão de oaçadorea n.· 11

apellão de 2.11.classe, Frl\ncis o Horta, cinco nta dia
para fazer uso dos banhos th rmaes das Furna .
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Em sessão de 2 do corrente mez :
Batalhão de caçadores n.· 10

Cirurgião ajudante, José de Azevedo Castello Branco,
quarenta dias para fazer uso das ag-uas em Vidago.
Em ses ao de (i do mesmo mez :
Estado maior de engenheria

'I'euente, Roberto Rodrigues
z r uso d banho do mar.

Iendes, trinta dias pura fa-

Regimento de artilheria n.· 2

Alferes alumno, Luiz Augu to Ferreira,
dias para fazer US? de banho do mar.
Regimento de eavallaria. n.s

vinte e cinco

ti

'01'01)('1,
José aI.' Aguiar. trinta tlim; para fazer uso t1
banhos do mar 1l1.' etubul, u comecur cm 14 UO 1.'01'1' eut
mez.
'apitao, Antonio de Matos, quarenta dias paru Jazer UI:lO
de banhos do mar em 'etubal, tt começar em 17 do corr nte m z.
apitl ,Jo é faria de 'ft am 110, qual' nta dias para
fazer uso d banhos do mar 'ro 'etubal, a começar eiu 20
do corr nte m z.
Alferes graduado, .1! ruucis o J oaquim AIb rto, quarenta
tlim! pam fazer u o de banhos do mal' eui Setubal, a começar cm 17 do '01'1' 'til mez.

Regimento de infantaria n.· 14

Ali' r ' "l'<uluado, Ayr
'ord iiro du unha Pinto, quamta dia 'l>artl fuz r u 'o de banho' nu Figueiru da Foz.
Alfcr - I>'ratlnado, 'ii Alcoforado da 'o 'ta, quinze dias
vara ::;- tratar.

l'

Regimento de infantoriu n.· 17
'l'CI\

ntc, J o' '. M ria.

o 'lho, (pIar nta dias para se tra-

tar.

Ali' r

Jo: " JO:lquim d - ,'ande 11 'tl'ZeH • Vasconc ·1'lll lUudança. de arcs.
Ai!',!',
rrrauuu.do Jo; o (l'
'OUStL
'l':Wá.l'CS,
qmu' '11t:.1.
dia' pam
r u o' d banhos do mal' '1Il :-; ,tubal, a coo
11\ '~:tr 'l1l 11 do CUl'l'Clttc
111 ')I.
I"

io , trinta dia' pur. "trutar

Tilz
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Commissões

Alferes de eavallaria, Francisco Carvalho Nogueira .1nnior, trinta dias para se tr~tar em ares do campo.
Alferes de infanteria, Joaquim José Xavier Henriques,
sessenta dias para se tratar em ares do campo.
Dírecçâo da admíníatração militar

Segundo official com graduação de capitão, Francisco
Correia da Silva Menezes, vinte dias pum. se tratar.

Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEfJOCIOS IlA GUEnRA
22 DE ETK\fRRO DE 1883

ORDEM DO .EXERCTTO
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.o - POI' decretos de '12 (lo eurrente mcz:
Corpo do estudo maior
avnlleiro da ord m militar de H. Bento de Aviz, o capitão, Antonio José d' A vila.
Regimento do info.nterio. n.' 4
Cavallciro da, ordem militar de . '. Bento de Aviz,
pi ti'LO , Joaquim Jo é.

o ca-

Regimento do ínfantcrta n,s 8
Cavall iro da ord m militar de S, 13 nto do Aviz, o capitão, Joaquim Fcrr ira, Guedc .

POI' Ilel'l'ctos d(' '1\1 de me,IllO mez :
• 11

Estudo maior gonoro.l
ral <1 brigada, o coronel de nrtilheria,

Luiz d Sousa

Folqnc.
Estndo maior de rtilhcrin
'oronel, o t ncnto .oron I, <li!' ctor do deposito geral do
rnaterial d gu rra, Franci 'Co Ern 'to da. I 'Uva.
T n nt 01'01 el, o major do regim .nto d artilhcrln n.? 2,
P dro Luiz {achado.
Cnpitào, () prim iro tn nte, .Jo,'{o faria Ore nfield de
L

M

110.

Para. go.:tr

a'

vnntaaons

stab

II 'ida

P 1 § unico do

i1l'tigo 1.0 da Ul't:l. <lI' lei d 1. d maio de 1 G5, nos t 1'mo, do § :!,~elo artizo 1:).0 (l:i al't:l. de !Pi dp 1:3 d(' abril
tI H:i7:>, o (':lpiho .Ioão m'los 1'0dl'igll 'du
os tIL, pO)'
1( I' (,()ll1)lI(·tado
pn til,

(1(·;(.

:1lII1fl.

(1('.

('l'vi'o

pf1'pdiWI

110 J·f'f(·)'j<lo
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Arma de artilheria
Alferes alumno, o soldado do regimento de artilhcria n, ° 1,
José Maria da Silva Campos Mdlo (' Amorim, por l1w HCl'
applícavel O disposto no urtigo 4:~," do decreto ('0111 f'c)l'(:a
de lei de 2<1 de dezembro de 1 HW>'
Regimento de artâlherta n,v 2
Major, o capitão do estado maior do artillieria, Victor
Jorge de Pina Vidal.
Oommissões
Capitão de artilheriu, o primeiro tenente cm commissào
no ministerio
das obras publicai>, conuucrcio c industria,
Francisco Xavier de Montes Pinto,
Regimento de infantaria n.· 18
gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta de I i de 18 de maio de 1l)(ii\ 1I01:! termos do § 2,° do artigo 1i3,o da carta de lei de 1:, elo aln-il
de 1875, o capitâo, l~jugellio Augusto Soures Lunu, por
ter completado dez annos de serviço cffcctivo no referido
posto,
Para

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o g'('J1cral de brigada, governador
da pm~a de }ijlv:\i4, .Jo;;Ó I>i()g'o í':1Il'helli,
pelo haver requerido c ter sido julgado int'apall elo HOI'viço activo pela junta

militar

2,°

elo sande.

-Pertarla»

Secretaria d'estade dos IICgOCIOS da

guma-

Dircr~ão gml- P RI'llóI'ti~á"

o t '1IOIIt' coronel d engcnherin,
I mie (lo reu]
militar, .J o:;{: .Mm'ia Couccir» (la io"ta
~ol'111O ('
Mollo, oflorccido :t quantia ti ' ~2r) {)ÜO réi pUI'. S I' utili
sadu p ·10 iucsiuo estahcl .cimonto na ('UllIJH':t(le algllll liVl'~l:l )Iam a suu bibliotlrecn
: manda ~lI, ;\lnge tado EI·
HOI,. pela sccrelal'Ía
cI 'e. t:tuo (lo lIl',rol'io (la glllrl"fI, • nct~rl~:U' o ~lil'('dfll"
do 1'1':11 (·olkgio IllÍlitlll' plll'fI 1" jC 'b( I' a
Tendo

collegio

r t l'lda 00 l'~a,

II

8ignifi

'1\1'

ao om'r

'lltC

o

'li

l"e:11 ngm<1o

p -lo acto de8111lpl" aelo (' util qll praticou.
Pa~o, em ;~ ,te sdolllbro
du I, " ';:,
ii dlJllio ;.l/II) ic, d,

Pontes

Pel'lji1'fl

de Metlo,

~65
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Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direcçáo gcral- i ,a Repartição
Manda Sua. Magestadc EI-Hei, pela secretaria d'cstado
elos negocies da. guerra, exonerar de membro da commissão nomeada por portaria de 24 de agosto ultimo, para coordenar os trabalhos do regulamento tactico para a arma
de cavnlluria, o tenente do regimento de cavallaria n, o 2,
luncciros tla Huinlia, D .... [uno Maria de Figueiredo Cabral
da Camnra, por nssim o haver .olicitado.
Paço, cm 3 de .etembro ele 1~S;3.= Antonio IIIarict de
Fontes Pereira (h Mello,
ecretaria fc,tado do negoclos da guerra - Direc~ão geral-1.a

Reparti~ão

Manda. Sua Magestadc EI-R i, pela secretaria d'cstado
dos negocio da guerra, nomear para fazer parto da .ommissào encnrrcgnde por portaria de :H de agosto ultimo, de
coordenar os trabalhos do r guIamento táctico pam a arma
de cava llarin, o capit: o do l'('gilllcnto do cavallnria n,o 7,
Frederico Augu to de Almeida Pinh iro.
1'a<;o, cm 1:3 de otcmbro do I,' ';3. =Ailtonio Maria de
Fontes Pereiru rI( Jlhf1o.

3.0

_

Por Ilelfrminação de Sua lagestade EI-Rei:
Regimento de artilheria

n.· 2

,'egun o tonente, o pgundo t nento (la companhia n.? 1
rlc nrrilhcriu ,II' ,rual'ni('ao, .10. "1 .I. [anue! Roma ele Lemos.
Regimento de cavallarta n.· 3
'I'cucuíe (·.Ql·oDPI,o teu nt l'01'011!'1 elo l'rgim .nto de 'avaliaria 11,° ," L nucl J. lv
(lo Sou 'a.
l

Regimento do cavallnrín n.« 4

Alfer« , {I nlfcre do r O'illH.nlo de ('avaliaria
\go lillhn tia 'o t. ,
Regimonto

Pi('.lll

I'

do Oo.v llariR n.· (}

üe ., ,II da
,o pico doI' (k:\.
, LVI lInria n." '. 'L'honl'Í GOIlW'
n

d

7, João

n,O

ela'
('alTa

(\

do

I'('gl-

('0.

do o v ll!\TÍn.n.· 7
1"

rim 'lllo d

':n ali

ri'l I1.U

I, .Jurlo
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Regimento de oavallaria n.s 8

'I'oncnte eoronel, o tenente coronel do regimento de cavallaria n.? :J, Antonio Carlos Ferreira Junior.
Picador de 3, fi classe, o picador de 3. a classe do regimento de cavallaria n.? G, Arnaldo Augusto da Silva e
Costa.
Batalhão de oaçadores n.· 1

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n. o 17, J osé
Caetano Ribeiro Vianna.
Batalhão de caçadores

n. o 6

Tenente, o tenente do batalhão de caçadores n. o ',Augusto Carlos 'I'eves,
Regimento de infantoria n.·

1

Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n. o 1, Eduardo
Cesar Inglez de Moura.
Alferes graduado, o alferes graduado do regimento ele
infanteria n.? 8, Carlos Felizardo (1<-1.8 N ves Duarte.
Regimento de infantaria n.' 16

Alferes, o alferes elo regimento ele ínfantoria n. o 1, Luiz
Augusto Victor Xavier da Silva.
Rogimunto do infantoria n. o 17

Alferes, o alferes do r 'gi1l1ellto de inlautcria
Aluizio Augusto Marqu '8 Cald .iru.

u, o lf

l!"abrioILdo. poI vor o.

Director, o tenente coronel do estado maior de artilh ria,
Pedro Luiz Machado.
4.

0_

Secrctaria d'estade dos IIcyocios da 9ucrra - Dircc~áo gCfilI-1.

a

Reparll~áo

Sua l\Iag stado EI-Rei, couíormaud .' com a OpUUlLO
do auditor
spc .iul j unto <lo miuistro dI\, gnel'l'" mnuda
d clarar que a doutrina do artigo :'?;I," do regulamento de
21 de julho (1, 11.'17:-" publicado
na onl 'lIl do .cer ito
n. o I!) de :!7 do mesmo 111 'Z o anuo, t 'VI! P r fim evitar
que OH corpos ficas u-m privados por quatro llU.'Z·8 <l tO.
d?s 0::1H~lli off 'i:u's .'Up -rior is, 'OUI g"I':W(' pr juizo tl ti '1'':lÇO regimentai,
(' pOl' j""o clctcrminn (Pil' H 'tnlll'C quo a
11 tn. <10llollleaçao para lll'c,'id('nll:b l' vO"';U'S do,' t'on l'lho"
d gnerr:t pCl'lI1an 'ntcli dc:sin'l):U' ao 111'liltlO t 'lllpu o oHiciacs superiores de UIll cOl'l~, ou () Cplú 11' II, ·:;tiver pro,
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sente, não havendo outro, se appliquc a disposição do
§ unico do artigo ~3.0 do supracitado
regulamento,
que
cstatue que, dado este caso, seja nomeado só um dos officiaes superiores, reservando-se o outro para o turno seguinte.

õ. 0_ Secretaria d'eslado dos uegocios da guem- Direcçáu geral- LI/. Rt'partiçiiu
Declara-se,
para. o' devidos effeitos, que os cabos graduados, n,o 6;), J 01\.0 ugusto, e n.o 77, Francisco;
e o soldado 11.0 76, Francisco,
condecorados com a medalha militar d cobre da da se de comportamento
exemplar,
na
ordem do ex rcito n." 1~ de 11 de junho ultimo, pertencem á companhia. n." :3 de artilheria de guarnição.

ü.o-Secrelaria

d'e lado dos negocio da guerra- Dlre~ão geral-1.

a

Repartição

Declara-se que no dia. Hl do corr mtc mez se apresentou
n'csta sccr .taria d'c .tndo o major de cuvallariu, Bento da
França Pinto de Oliveira, por ter regrceaado do ultramar,
ficando na arma a qne pertence

com o posto que tem.

7. o_ Secretaria ti'e lado do nr~ocios da guerra - Direcção gcral- 2. a neparli~áo
D vendo rcali 'ar-se no dia. ~4 do corrente mez, pelas
onze hora' da manhã, na igr ja da 'anta Sé Patriarchal,
oflicios c oraçõ is fun br 'S por alma. de :1ua Magcstadc Imp crial o 'cnhor Duque de Braga.nça, de tiloriosil:!sima e
snudo 'a memoria:
'nu. :\[ag ,stado El-R i assim o manda.
lazer ..ab r :~ todo' O' oíl] .iuc gen 'racs, r .sidcut s u'osta
.ôrte, ·ommandant'·
(lo' '01'1'0' (la. gua.ruit;;w da .apitai
e dOI:! ba.talhih; nacioua '.', (1 oílicia 'ii e omprcgados (lus
n'l"u·ti"õ
dqll'nd 'lltC.' ,l'c. t, lllillist 'rio, para que coucorram a) 1'1'1' I'i(lo templo á hora indicada.
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lhe foi arbitrada pela junta militar de sande cm sessão de
2 de agosto ultimo, publicada na ordem do exercito n.? 1H
de 25 elo mesmo mez.
3.° Que o capitão do regimento de artilheria n.? 2, Josó
Joaquim Ferreira, se apresentou para o serviço no dia 17
elo corrente mez, desistindo elo resto ela licença que lhe foi
arbitrada pela junta militar de sande em sessão de 17 de
agosto ultimo, publicada na ordem elo exercito n.? lU de
1 d'este mez.

9. °- Licenças concedidas por motivo de molesíia aos officiae
abaixo mencionados:
Em sessão de 31 de agosto ultimo:
Batalhão de caçadores n.· 10

Alferes graduado, Emygdio Lino da Silva Juuior, quarenta dias para se tratar cm ares do campo.
Em sessão de 6 do corrente mez:
Regimento de artilheria

n.·

1

Alferes alumno, João Perestrello do Amaral de Vasconcollos e Sousa, vinte dias para se tratar cm ares patrios.
Regimento de artilheria n.O2

Segundo tenente, Paulo Judico, sessenta dia para se
tratar em ares patrios.
Alferes alumno, Antonio Mnrín de Matos ordeiro, trinta
(lias para se tratar em ares pátrios.
Regimento do artilhoria

n.s 3

Alf ros alumno, João Soares Branco, quinze <lias p:ll'l
so tratar.
Veterinário do :3.:1 classe, Patrício José Coutinho, vinte
dias para se tratar.
Regimonto do oavallaria n.v ~. lanoeiros dn Rainha
Alfc!' 's graduado, Joan ~arlo t:odl'igu('s dos Pt'j',
quinze dias para li tratar.
AlfcrCl:1 graduudo, .lonquim A1tgusto li'cITt'im Dia,
trinta dias para se tratar.
Alfcre graduado,
Diogo Mam« I rlc '" oronhu, trinta
dias para ISO tratm-,
Oirurgião ajud:tnl', Antonio Freire Olll'l'i, Lobo q",_
renta dias para Iazcr li o do h:lIIho. do ma!'.
'
I

n.
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Regimento de eavallaria n.s 4
'I'oucutc coronel, :\(anncl' Augusto Miranda,
seasenta
(lias pal':l contiuunr a tratar-fie cm ares lxül,jos.
AI~el'l'H g),:t(ln:ulo, Frnncisco J!'errcira Honres Lunn, quarenta <lias para se tratar.
Regimento de cavallarte, n ," (3
T 'npnfc, Alberto .losé Diogo ele Barros c Abreu,
aias pam íuzcr uso de banhos do mar na Foz,
Regimento

Major, João Ferreira
uso de banhos thomuios
Alferes,

trinta

de oa.vu.llaria. n.· 7
dias para fazer

Sarmento, trinta
cm Vizella.

Batalhão n.s 2 de oaçadores
Antonio Lourenço Ferreira,

da Rainha
quarenta dias para

se tratar.
Alter '::; gnulnado, Aunibal Urbano dos Santos Oordei1'0, quarenta
(lill~ para fazer u o de banho::; do mar.
Alfer" ~l'adn:Hlo, .l:mud Eduardo da. Mota Portugal,
trinta dia' para se tratar.
Cirurgião mór, Francisco Lopes da. Cunha Pessoa, trinta
dias para se tratar cm ares palrio::;.
Batalhão

de caçadores

n,· 3

uiz Fel'l'cira Real, trinta dias para fazer uso
de banhos do mal' na povoa <lnVnrzim.
T

II

mte,

Batalhão n.· 5 de caçadores de EI-Rei
.J osó Augusto de ..Into
oelho, sosaenta

dias
tratar em are do c. 111}>O,
Alícr 's gl'adu:\tlo, • lanuei
\tld 'il'tt (la Umua Lobo
uyolu, es entu dia para . tratar um ar' patrios.
Ali' 'r'

,

pal'tL S '

B{~t lhüo de oaçadores n.· 8

'1' 'li mt , "dulll'llo Primo da. Cunha ~:lrgcdab, trinta dias
para oulinuar a trt t '- cm t \'I'lI (lO' campo.
tnão do oSQ dores n."

Q

9 Cambia 'o ~[Olltcir(), trinta dias para
do muI' lJ, Fmr" a COlllC~al' Ul li> do
('()l')'

ut ' ln z.

di

jJ,ml :lZ 'r u o

AI ('r

ct}

du. do, Arthul'

Alferes 'l'aduado,

d·

d banho
l

lL

l'to

th
'I

lil':lllda LCltlO., trillta
'1'IIUl

11'10

III Vi;t;clla.

do Cm'valhaes

.

:Malhol-
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trinta dias para fazer uso de banhos thermaes em Vizella.
Alferes graduado, Julio Augusto de Castro Feijó, vinte
dias para fazer uso de banhos thermaes cm Vizcllu.
1'0,

Regimento de infanteria n.s 2

Tenente, Alexandre Eloy Pereira da Rocha c VasconcelIos, quarenta dias para He tratar em ares do campo.
Regimento de infanteria n.s 3

Tenente, Augusto Cesnr de Magalhães Sant'Annn, vinte
e cinco dias para fazer uso elos banhos thermaes em Vizella,
Regimento de infanteria

n,>

4

Alferes, Nuno Jos6 Severo Campollo de Andrnde, ti-inta
dias para. fazer uso de banhos do mar,
Regimento de infanteria n.s 6

Alferes, Albino Augusto d
se tratar em ares patrios.

Sousa, quarenta dias pnl':1

Regimento do infanteria n.O8

Alferes graduado, Alfredo Augusto Ferreira, qnnrenta
dias para se tratar em ares do campo.
Alferes graduado, Custodio Maria José 13a1'b08n,vinte
dias para continuar n. tratar-se.
Alferes graduado, Justino Augusto Fernandes, viut dias
para fazer uso ele banhos do mal' ))(1. Povoa d Varzim, n.
começar em 2() <locorr nto mcz.
Alfer gl'adnn.elo,Arthur Justino Amado, vinte dias para
se tratar cm ares patrio .
Capellão, Zeferino .José ela l\Iota Hibeiro, trinta dias pura,
fazer uso d banhos do mal' na Povoa ele Vnrzim,

Antonio

lJfrl1';rl

di'

P011f(',Ç

Pereira (li> Mi'l1o.

EsUt conform .

o direotor geral,

N.o 22
SECltE'I'ARIA J)'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
5 DE OUTUBRO DE 1883

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se

ao exerci lo o seguinte:

Secretaria d'r tado dos lIegooos da guma- Diret~áo geral- t,a RCllarti~áe
Hei por bem nomear governador
da pra~~a. ele Elvas, o
gcncral d brigada" João Malnquins de Lemos.
O prcsidcut elo conselho de ministros, ministro e secrctario d'estado dos negocíos da. fazenda, ncarregado interinamente dos da guerra, assim o tenha entendido e faça
ex cutar. Paço, em ~;) ele setembro ele 18~;},=REI.=An-

tania Maria de Fontes Pereira de Mello.
Secr taria d' lado do~ uc~ocios dei9u rra - Direcçáo gcral- t.a Repartição
11 ,i por bem 'lH::\l'rt'gm' int iriuamcntc (lo commando ela
sub-divisà
militar d • Ch:l\'('~1 o g nu-ral (k brigada, -Iosó
ll-;'n:u'io

III.'

(

Jlivuiru.

() 1>)'(' idoute

110 1'011

iclho dl' mini tro , miuistro e

SCCI'C-

tario d' .tado dos uegocios da íuz mda, encarregado
interiuam ntc dos du gue1'l'<l, assim o tenha intendido e faça
executar, Paço, ~j de setembro de 1 ';3,
ltEL - Alitonio Muri« de Fonte» Pereira de Xlello.

.cr taria d'e lido do

U'yOClO,

da guma-Oirerçio

9 ral-t,a

Repartiçio

'I' indo O major elo r 'gim '1110 ele inlantcriu do ultrumar,
Pl'anci sco de •;0\1 iL Barb a Fra'~a, soli 'itaclo l' 'grel)lial' ao
('_' 'r 'ito do contin 'llt ': h i por hem a.nnullar o d0 'r ,to d('
~-! <l' noyclIIhl'O de I. , 0, ( l1C I pr IllO\' '1\ ao 1'( f('I'ido POb-
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to, voltando á situação de capitão do infanteria do exercito.
O presidente do eonselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, encarregado interinamente dos da guerra, e o ministro o secr tario rl'estado dos negocios da marinha e ultramar, assim o tenham
entendido e façam executar. Paço, em 2 d outubro de
1883. = REI. = Antonio Masía de Fontes Pereira de Mello=José Vicente Barbosa du Bocage.

Secretaria d'eslado dos negocio8 da guerra - Direcção gcral- i.a Jlepartitão
Hei por bem promover ao posto de major para o regimento de infanteria do ultramar, o capitão do regimento
de infantaria n.? 0, José Duarte de Carvalho, nos termos
dos artigos 5.0 e 7.0 da carta de I i de 3 de fev r iro de

1876.
O presidente do conselho d ministros, ministro e se,
crctario d'estado dos negocios da fazenda, oncarrcgadointerinarnente dos da guerra, c o ministro e secretario d'cstado dos negocies da marinha c ultramar, assim o t nham
entendido c façam executar. Paço, em :2 de outubro de
1883. = REI. = Antom:o ],fW'il(, de Fontes Pereira de lIIello = José Vicente Barbosa du Bocage.

2. 0-1'01' derretes de 20 llo setemhrn ulthuu:
Regimento

do artilheria

n.s 3

Cavallciro da ordem militar do H, Bento de Avi», o capitão, Joaquim Augusto Tci roira d Sequeira.
Batalhão de caçadores n.s 1
Cavnllciro da ordem militar de H, Bento <k A"i 7"
pitão, Antonio Gonçalves da Costa.

()

cn-

Regimento do infanteria n.v 14
'avalleiro da ordem militur (1(, ~. Bento de Avi», o e:tpitào, João Antonio da Cruz.

Cavallciro

pitão qnart

Refol'ma{loH
<la ordem militar
(!t- S. BlIlllo

1 ln

Htl'

,

Vicente

<1('

1"(')'r('1' (10m .

vi», ()

l':ll'l\hl'a,

(':1-
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üecretos de 2:) do mesmo mez :

rOl'

Estado maior general

General de brignda,
cio ele Oliveira.

o coronel de infanteria,

J osé Igna-

Arma de infanteria.

Coronel, o tenente coronel do regimento
n.? 13, José Antonio da Cruz.

de infanteria

Batalhão de caçadores n.· 3

apitão ela 6.(\ companhia,
ele Magalhães.

o tenente,

Manuel

Taveira

Batalhão de caçadores n.· 10

Tenente,
]\fello.
Iujor,

IIore

11l:111 O

o alferes,

Antonio

Emílio ele lnlSueiretlo

Regimento de ínfanterta n.s 5
o capitão do regimento
de infanterin

Augusto

a

c

n.? 11,

Barros e Vasconccllos.

Regimento de ínfanterta n.· 13

Tenente corou I, o major do r gilllento
n.? r), Porfirio Arsenio ele Athaydo Pimenta,

de infnnt 'ria

Regimento de infanteria n.· 18

Alferes, o 'argento
Porto, Antonio Duart

ajudante
Costa.

da guarda

municipal

do

Batalhão de caçadores n.· 7
vantagens
ostabclecidua
pelo ~ unico do
(':\r(a de lei <1(' 1>:; de maio ,k 1 ():>, nos t 1'mos do ~ ~.o <10 artigo I:Lo (ht carta dl' (pi dI:,
de abril

Pura ~o ar
(tI'ligo 1.1)d:t

U!-\

18;:>, o l'apitao, )(tUlIlC( Antonio Pereira H ibocho, pOJo
ter completudo d i', nnnos ele serviço eflectivo 110 referido

<10

]ln to.
Comnlissõcs

Pura "usar a Yanta~t'll:-; cstubclecidns P lo § uni 'o <lo
dn ('al'ta .lc !Pi de 1.' dl' maio ele 18(j~),nos termo" <lo :!.O (lo arti~o lJ.'1 da 'I\rtl\ de 1,i <l 13 de abril
(h: 1.'7 f), o ('apitào dl' nrtilh ria cm ommi são no miniliterio (ln~ obras puhlica'!, COJllIlll'l'cio e indu tria, FrnlleiHt'o
de As is • 'ih':I Hcill, P '1' tt'l' 'omplctauo d ii anl10R de s 'rvi '0 t'fl'el'tivo no l'l'f -rido po 'to.
artigo

1.:

*
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Forte de Nossa Senhora da Graça
Governador,
o coronel elo batalhão do caçadores
Carlos Augusto Pereira de Chaby.

n." 1],

Por decreto da mesma data:
Reformado,

na conformidade

da lei, o general

do bri-

gada, João Antonio Ferreirn dos Snntcs, pelo haver requerido e ter sido julgado
militar de saude.

incapaz

Por decretes de 2 do rerrente

do serviço activo pela juuta

mez :

Estado maior do artilheria
Coronel, o tenente coronel, João Maria, Rodmte.
Tenente coronel, o major inspector do material de guel'ra da i3.~ divisão militar, Antonio .JOSl> Pereira d'Antns

Guerreiro.
Capitão,

o primeiro

tenente,

Regimento

1\1n501', o capitão,
Regimento

A ntouio Carlos do V allo.

de artilheria

João

n.O 1

Eduan]« de Brito.

do cavallaria

Para gosar as vantagens

n.O 2, Ianoeíroa

da Rainha

tabclccidas pelo ~ uni O do

artigo 1.0 da carta ele lei de' 1· de maio de 1RG:), nos t 1'mos do § 2.0 do artigo 1H.0 da carta de lei de li~ de II.bril
de 1 75, o capitão, JO:LO Baptist» da Silva, por ter .ompletado dez annos de serviço cílcctivo no referido po sto,
Regimonto de oavallaria n.· 8
Major, o capitào cm commissão 1111. gUllrdl1. municipal
Lisboa, Luiz Cabral Gordilho ele Oliveira Miranda.
Batalhão
Coronel,

Brandão.

do oaçadorcs

n. ° 6

o t neutc corou 1, Miguel
Batalhão

d

J

Ialh 'iro

'01'1'

'ilt

do caçadoros n.s 12

Pam p;osar 11.1:3 vn.ntnl,\'<'ns !'Htnl)('kcidas pr-lo ~ nnico do
flrtigo 1.° <la carta ele ki do 1K {IP maio de lS(i:>, 1\0' ter
mOH elo ~ :!." do artigo 1;1.0 da 'HI'l;~ (li- lei de l;l d ahril
(1<> lH7f), () ('npiiao, l\lig\l ,[ (101llC~ dn :-lilvn, por tp)' tOlllo
plC'tado dpz l\11l10S tle H('l'"i~() dr ,etivo 110 r feri <lo lloHlo.
Regimonto do infantorio. n.O 1
TVlwntc', o alii'l'ps do "OgillH'lIto (hl illfitllftol'ia 11." :?) .Julio

HOi;U.
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Regimento de infanteria n,· 13

Capitão da 2,a companhia, o tenente do regimento de
infanteria n." 15, Joaquim Pedro dc Oliveira.
Alferes, o alferes graduado do regimento de infante ria
n.? 18, Arthur Arménio Pinto da Cruz.
Regimento de infanteria n.? ir;

Tenente coronel, o major do batalhão de caçadores n.? 7,
Antonio Augusto Pereira de Azevedo.
Commissões

Major de cavallaria, o capitão, J 01\0 Manuel Esteves,
continuando na commissão em que se acha,
Majores de infanteria, os capitães, Antonio Maria de Vasconccllos, e Augusto Ccsar Bon de Sousa, continuando nas
commissões em que, e acham,
Para. gosar as vantagens cstabelecidas pelo § unico do
artigo 1, o da carta de lei d 1 ele maio de 1 65, nos termo do § 2,° do artigo 1:3.° da. carta de lei de 13 de abril
de 1 75, o capitão do corpo de estado maior em eommissão no mini terio das obras publicas, commercio e industria, Augusto Castro Mcllo Côrte Real, por ter completado
dez nnnos d H rviço effectivo no referido posto.
PraQa de Elvas

Tenente governador, o coronel de infanteria,
Antonio
v 1'0 d Oliveira,

Joaquim

Inaotividade temporaria

major do l' gim uto d 'avalIaria n.? ,Alexandre
Augusto d Va e011ce11o
à, por ter sido julgado incapaz do rviço, temporariamente, P la junta militar de saude.
Por decretes da

lIIellDll

data:

Rcfonnr ao', na onformidad
da lei, os coron is, do estado maior d nrtilheriu, Frnucisco Em sto du 'ilv:\, e de
inf'ant ria i n ntc gO\'('rn:ulor da praça ti Elva: , João
Truvas so~ Vnldc»: o 'Ilpitao do bntalhào d açador s n. ° 4,
.Tosl! Antonio Groot I into d Vns onc 110' i ()('irurgião <1<hri~:l<1:t em ina ,ti\'idndc t mporaria, Gcrmnuo Jos', Uno11 'H i c o ('il'lll'gi;\o múr ('1lI inactividade t imporariu, .Iosé
.Joaqllim Pinu-nt«] Loho : o: tr " primeiros pel» !tavl'!' 'lll
1'('ljllCl'illll (' todo pUI' tl'l'l'lII :-itlo jlllgtlllos illt':\paz'~ do
s 'I,,'i '\) a ,ti,'o p 'It\ jnntt\ llIilit:w d· l3:\udc,
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3.° -

Por detel'minação de Sua llauestadc m-Hci:

Estado maior de artilheria
Tenente coronel, o tenente coronel do regimento de artilheria n. o 2, Duarte Egydio Vieira de Mendonça.
Major, o major do regimento de artilheria n.? 1, Manuel Joaquim da Silva Mata.
Primeiro tenente,
o primeiro tenente do regimento de
artilhcria n.? 2, Ernesto Diniz Lopes de SOUSfi.
2." Divisão militar
Inspector
do material de guerra, o tenente coronel do
estado maior ele artilheria,
Duarte Egyelio Vieira de Mendonça.
4.· Divisão militar
Inspector
do material
de guerra,
o major elo estado
maior ele artilheria,
Manuel Joaquim da ~ ilva Mata.
Regimento da artilhe ria n.s 1
Capitão da 3.a bateria, o capitão do estado maior de artilheria, visconde de Barcollinhos.

Tenente

artillicria,

Regimento de artilheria n." 2
coronel, o tenente coronel elo estado maior de
Leonel de Lima Paes de Sande e Ca troo

Regimento do artilheria n.· 3
Alferes alumno, o alferes alumno de nrtilh na, J o. ('.Maria da Silva Campos Mello c Amorim,
Deposito geral do material de guerra
Director, o major do' estado maior do nrtilherin,
Xavi r de Sousa erpa.
Esoola pratica

ommundant
João Maria

,o

Ely

CH

dc artflhería

-oron 1 do e 'tado maior d . artilheriu,

Rodnrtc.

Tenento

eOl'01H1,

vallnria n."

(i, JOI;('

Armo. de oava.llo.ria
o tenont coronel do )'rgim nto

d \ n-

Vergolino.

Regimento de oavo.llo.ria n.s 6

'1' Bento coronel, o t mente corou 1 do r gim nto d cavalIaria n.? 4, Muuu I AnguAto de Miranda,
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Batalhão de caçadores n,v 4
Capitão da 2. a companhia, o capitão do hntalhào
çadores n.? 10, José Luiz Gomes.
Batalhão de caçadores n.· 7
Major, o major do batalhão de caçadores
cisco Antonio Pinto da Mota.

de ca-

n. o 0, Fran-

Batalhão de caçadores n." 9
Major, o major de infantcriu, José Joaquim
ou. n Guimarães.

Xavier

de

Batalhão de caçadores n.· 10
Capitão da La companhia, o capitão do batalhão de euçndores n. o 4, Franci co Simõc Pereira de Carvalho Vivaldo.
Batalhão de caçadores n.s 11
'I'cncnt coronel, o tenente coronel elo regimento ele infanteria n.? li">, Luiz Maria Pires da. Gama.
Tenente,
o tenente do batulhào de caçadores 11.0 10,
Cazimiro Augusto Moreira FI' rixo,
Alfere

,

nho.

O

Regimento de infanteria n.· 2
alferes de infanteria, Josó Joaquim

Serome-

Regimento de infanteria n.s 11
H.a companhia, o capitão do regimento
n.? lü, Luiz Cyriaco d Oliveira.

Cn.pitiio da

infantcria

Regimento de infanteria n.s 12
ntc, O tenente
regimento
de' infanteria
Domingos de •.·OUH~t V 110 '0.

'1'

ao

11

Regimento de ínfanterfn n.v 14
'I'cncntc, O t 11 mt do rcaim nto <1<. infnnterin
POlho Alves :ulmeiro de AIIlH'i(b.

de

R,

11.°

n." 17,

Regimento do infanteria n.· 16
npitào (h 4. a cOlllpanhin.,
O capitão do l'C'gilllP!l to do
infantoriu 11.° 11, ~ligll{'l )laria l l crmencgiklo
(h V(·iga.
Rogimento do infanteria n.· 17
o teu mt \ lo rcgimcuto
de infanterin
Luiz Muriu .~l'1'()1lI 'Ilho.
'I'enenic,

Pr

çe,

0

11.

1,

de Valença.

ovcrnndor, o· cOl'OlH'1 (\ • infantcriu, gOH'I'II:tllol'
!1 ... O' n ~ 'lIhol':I da Ora ':l, ,J o " t1a HOl'a,

do forte
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4.0-Secrclaria

d'estade dos negocios da rruerra - Direcção geral-i.

a

Reparlição

Tendo varios o:fficiaes do rogimento do cavallnria n.? G
aesignado e publicado ultimamente Ulll protesto contra um
artigo do Jornal do Exercito, podendo inferir-se d'aquolla
publicação censura para o seu commandantc c para alguns
camaradas
do mesmo regimento i e não sendo permittidas
no exercito as manifestações
collcctivas: manda Sua Magestadc El-Rci que o general commandante
da 3.a divisão
militar faça constar aos sobrcditos ofliciues que o seu procedimento não foi regular,
e que de futuro se devem
abster de manifestações similhantes, como foi rccommendado, modernamente,
nas ordens do exercito n.? 55 de 20
de outubro de 1870 c D.O 34: de 22 de setembro de 1877.

5. °- Secrelaria d'estadn dos ncgocios da gucrra - Oil'cC~áflgcral- P Ilt'parliçãfl
Declara-se
que o verdadeiro
nome do alferes do r gimonto de cavallaria n. o 7, transferido para est r gim nto
pela OJ'(]ClIl do exercito D.O 21 do corrente mmo, é José
Francisco Nunes.

G. 0_ Secrelaria d'eslado dos negocios da guerra - Dirccção gcral- 2.' Ilrparlitúo
Sua Magestade EI-Hci manda declarar nspirant a official, por se achar comprehendido
nas di po içõ s das artas de 1 i de 17 de novembro de 1 41
ó de abril d
1H45, o soldado n.? 40 ela .:1 companhia c 2:3:34 de 111:\tricula do regimento
de infanteria
n.? 10, João Pereira
Bastos.
7. 0_

-

Secrelaria d'eslado dos negodos

la

guerra - Dircc~ão geral- 5.' Reparli~ãu

Hucc dendo r pctidas vez s qu os l' qucrimcntos
dirigidoa ;í, secretaria
d' .stado dos nego ios (b guerra para
admissão no hospital de invnlidos militar!'!' (1(' Huna, 10;:10
:leompallhado~
de inforrunçõea de tal 1110<10tl fi ,i '1Ü('1:' que
s torna. pr ciso devolvcl-as,
voltando ainda, alg'ltlllt\H ('0111
01l1il's~es 110t;W is, () quo, angmcntnndo xom 11 essidnd« o
e.·p lhente, pôl1(, induzi!' ('m ('1'1'0: lll:llHl:t ~tta l\lagl Ht:UllEI·Hpi )'('('0111n1<'II<I:11' () lIIaior \S('!'Il}J\lIollns itlj'ol'I\l:\~l)('Hq\l(,
dC\'l'll1
tlt'onl]l11l111IU' :\(ttl<,lIl~l:l l'l'qttl'l'inH'lltOl'l,
l'lll visl:~ das
1))' 'S 'l'ipc:õcs do regulamento
de ~!) d' tll'Zl'lllUl'O d' lH,j!I.
I
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R. ° - SC(TrI~ria d'estado do.' ncgorios da querra -IICr~rli~Ílo de conlahilidndc
Sua ~[ugoKtade EI-Rei d termina:
1.0 Que n. importancia da despeza com os concertos do
armamento e equipamento dos corpos do exercito, tanto
pelo que diz respeito á materin prima como ú mão de obra,
dev ser satisfeita pela dotação dos estabelecimentos
fabris
da direcção geral da artilhcria.
2, ° Que a mesma direcção devo restituir aos ditos corpos as importancins que houverem pago por taes concertos desde julho de 18 2 em diante.
n.O Qu com relação a dcsp zu d'esta provenicncin anterior a junho rle 1·8:2, que estiver ainda por legalisar, se
pass -m os comp t utes titulas como se fazia anteriormente
ao decreto de 27 de junho d(' 1 ):lO, que restabeleceu
:1H
nntigns mas as, a Hill de serem pag-os pela verba auctorisada para d spelf,ns de cxercicios findos, a cuja epocha pertelloC'!1l.
fl. °- Direcção da adBlini~lração ruililar

-1,3 ntllarlição

Poslos r WI('ÍuH'nlos
1'0111 'IIH' liI'al':lm os olliciaes ahaixe mcncimudos, à quem ultimamente foram !Iualificadas as reformas qUI) IIINl
":n iam sido runíeridas :
Major, com o soldo (1(' <15,)000 róis Jl1 nsacs, o capitão
do l' '<riltlento tI infanteria 11.° ,Antonio Luiz da. Silva,
r formado pela ordem do exercito 11,° 20 de 15 de setembro ultimo.
Major, com o soldo de -4:): O l' ',is mcnsaes, o capitão
quart ,1 Jll tre lo batalhão de ong mh ria, Vicente Fcrl' J'
~om s de .' nbrn, retormndo P la m sma ordem.
'
:Major, com o Koldo ciP 40;)OUO r ',is nwnsa s, o eapitão
quaJ't I rncstr do l' .gilllcnto d cavallal'ia D.O ~, lanceiros
dn. Haillha, ...\.ntonil\ .Joaquim cl Hou a, r formado pela
1lH' ·mll, on1 III,
U '1\ 1';\1 (1, (li\'iH;w, eOIl1 o ,oltlo <lo 120,)000 l'éis 111 nXat'H, o gc·Ilt·I';tl de brigada
governador dlt })l'uça (10 glvui4,
.Jo:;(' l>iog'o huch lli, reformado ]leIa. ordom do C'X'I'('ito
11,° :? I d' :1:2 (lo 1lH'''1ll0 III '>I.

10.°-1 ct"lan-i'ic:
1.° (lno o: alfcres graduado' do l'cg'illlento d illf:llltCl'i:1.
11,° 7 Antollio
d(1, ,'allto, 1"on:-;cc:1, t' FnllH' i,co LOJ!(~s, IIrlO
g'1l :ll'alll
lHl lit:(,Il~:\ I'l'gistada:> (Pll: lhf''; ft)l':llll l'olll'l,(lltl:ul
I' 'la f ),(1(,111 (10 l', '( !'('i til II.n 17 d'e:t UllllO.
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2.° Que o e[tpit~io do regimento de iufantcria D.O 17,
Wenceslau José de Sousa Telles, so apresentou para o
serviço no dia 10 de setembro ultimo, desistindo do resto
da licença que lhe havia sido concedida j)e!:t junta militar
do saude cm sessão de 30 de julho ultimo, publicada na
ordem do exercito n.? 18 d'esto anno.

11. o-Licenças

concedidas pOl' IIlolivo de molesüa aos olfif'iaes ahai-

xo menclnnados :

Em sessão de 2 elo agosto ultimo:
Regimento de artilheria n.· 1

Alferes alumno, Luiz Carlos P(l):pira Pegado, trintn dias
para se tratar.
Alferes alumno, l~:clllar([o Augusto de Sousa ~al'1l1ento,
quarenta dias pam se tratar em ares elo C:1111jlO.
Alferes alumno, Hcrnurdiuo Antonio Hcbo('ho, quarenta
dias para se tratar em ares (lo call1po.
Alferes alumno, João ltibeiro Alves, cincocnta (lias para
se tratar cm ares pátrios.
Alferes alumno, Francisco
Augusto Ramos, RCSS nta
<lias para se tratar cm ares patrios.
Ali',l' s alumno, Plinio Saturio Brag-a Pires, quurcn ta
dias para sr tratar om ar !:I patrios.
Regimonto do artilharia n.s 2

Alfet'cs nlumno, Alfredo (los Santos Fcmandos Vaz, eincocntn dias para se tratar,
Alferes nlnnmo, El'IH'sto Gomos d:t Silva, trinta di:1l';
para se tratar,
1\)f('I'CS alumno, Jnymo (10 Sousa Fig-lll'il'(,t1o, qtl:ll'rntn.
<lias para se tratar rIU ares pun-ios.
1\l1'er S nlumno, João AUg'ttlito Pt'I'l'ira, trinta (lias pnrn
fie tratar
m ares <10 t'umpo,
Alfcl'rs altunno, .T osó ,J onquim Bcrum-li no (IP :-:('lllln. _ra_
vier, quarenta dias parI\. se trutar,
Alfercs ahnnno, Luiz A ng'nsto F('l'l'pil'a, qnal'cnta dills
para se tratar elll :ln'H pntl'ios.
Al~ r('s aInIDao, Mallll!'1 .10, é PCI'!·il'll CaltlaR , (lllt1l'<1lltn
1, para so tratar.
(HlS
Alferes alltlllllO, Joaquilll .l\Iaria AllgUHtO de Alll1l'j(In.,
trinta dias pam 1:;0. tratai',

2tll
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Em sessao de 16 do mesmo mez:

Regimento de artilheria n.O1
Alferes alumno, Carlos Augusto Coelho de Vasconcellos
Porto, vinte dias para, e tratar.
Alferes alunmo, Lourenço Caldeira (ln. Gama Lobo Cayolla, trinta dias para se tratar.
Alferes ulumno, Carlos Josó de Lima, quinze dias para
SO

tratar.
Em sessao de G de setembro

ultimo:

Regimento da infanteria n.s 12
~Iajor, Fraucisco Lourenço da Rocha, quarenta dias para
se tratar cm ares do campo.
Regimento de infantaria n. o 18
Major, Joaquim Pimcuta ele Gusmào Calheiros, quarenta
e cinco dias para se tratar em ar s pátrios.
apitão, Francisco Angusto Mnrtins
Carvalho, trinta
dias pam fi\Zl'r II 'o Ü(' banhos thormnes.
Alfcr .s, Julio Cesar Pimeutcl P l'llig2tO, trinta dias }Jar~L
se tratar,
Alferes, Guilherme
Augusto Pir '5 Videira, quiuz dias
parn, 5 tratar.
AlI' rcs graduado, José Augusto Simas Machado, vinte
e cinco dias para fazer uso de banhos do mar na Foz.
Alfcr 's gl'UdlU\llo, Artlmr Armcnio Pinto da Cruz, trinta
dias para se tratar cm ar '8 putrios.

ao

Commissõos

Alferes de intaníeria,
Per 'ira, sessenta

Alberto 1[ -polito Godinho Risques

dias pam

s« trntnr.

Em ses ào de 7 do mesmo mez :
Batnlhâo

do cuçndorcs n." O
de Olivciru Valença, seascuta
dias p:lm 'e tratar em ares pntrios.
Ali' '['(:11 gr:lt\u:ulo, .J 0:6 Diogo Lop 'H (la (Jotita 'I'hcriaga,
(piaI' 'llt:~<lia' para f;\:r.cr n o de banhos
elo m3.r.
Alfl'I'l:S grat1n:ulo, Alfl'(\do Franci, eo d' I 'owm, ({u:U''11ta
dias p;\l'(~ fazer 1\"0 <Ic 1):mho::: <1" mar, :t COlll !:al' em !I
(1<, s('l, IlIbro 111ti1l1O.

'1' mente, C;tlHli<lo Passo

Cap lião ,II' 1.:1 ('Ia S(', .AlItonio Angll
<lia pal':~,\! tmtal' ('III :ln' pa(l'io',

tI)

Pi)'!'::;,

!'!(''':-il'll!n.
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Cirurgião ajudante, Alexandre Correia de Lemos, sessenta dias para fazer uso de banhos do mar e mais tratamento, a começar em 18 de setembro ultimo.
Em sessão de 11 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.s 11

Tenente, Augusto Duarte Leão, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar, a começar em 20 de setembro
ultimo.
Tenente, Manuel de Sá Pereira, quarenta dias para se
tratar.
.
'I'enente, Bencdicto Antonio Pereira de Azevedo, trinta
dias para fazer uso de banhos do mal'.
Tenente, Paulo da Costa Borges Carneiro, trinta dias
para se tratar.
Alferes, José Maria Rodrigues Porto, vinte dias para
fazer uso de banhos do mar, a começar em 22 do setembro
ultimo.
Capcllâo, Autonio Coelho Ferreira Carreira, quarenta
dias para se tratar cm ares patrios.
Antonio Maria de pontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o direotor geral,

N.o 25
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
15 DE OUTUBRO DE 1883

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

1. o -

Por deerelo de 10 do corrente mez :
Sub-divisão militar de Chavos

judanto de campo do commandantc, o tenente de infant ria. cm commissão na guarda municipal d Lisboa,
José Ignacio de li" ira.
Corpo de estado maior

oronel, o tenente coronel, Joaquim José Porfirio Correia.
T nent coronel, o major, vi conde d Pernos.
Major, o capitão, Jo. "Cabral
ordilho d Oliveira Miranda.
Estado maior de engenheria.
10rol1cl, o ten .nt corou '1, Ladislau
Iic no

[achado
Alvar . da Silva.
Tcn 11t '01'011 'I, o major, nlaull ,1 de Gouveia Osorio.
:Major, o major ' ln pl'ljuizo de antiguidade, Manuel
Rapha 1 Iorjão.
Regimonto de oavallaria n.· 1, Ianoeíros do Victor Manuol
Major, o major de cavallaria
ln disponibilidad
, B mto
da Franca Pinto de Oliveira.
V t ri;lltri
d 1.a eh ., o v t -rinario d ~.i\ class

Manu J Jor quim

lardoso.

Regimento de oavallaria n.· 3
Corou 'I, o t ncnt coronel Jll ounni ào no miniat rio

do reino, Aut mio _-l\yier d :M 110 LI\(' rela de Br d
'1' mente
n.

l'

de.

Rogimonto do cn.vallario. n.· 4
I}
IlIajo!' ()n reeim nto (1(, cavulluria

.oroucl,
7, João 10'('1'1' ira.

';\1'111<'1110.
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N.o 2i:J

Regimento de oava.llaria n. o 8

Alferes, o sargento ajudante do regimento de cavallaria
da Rainha, Nicolau Augusto da Conceição.
Veterinario de 2.:1 classe, o veterinario de 3.:1 classe,
Francisco José Figueira.
n.? 2, lanceiros

Arma de infanteria

Major, o capitão do regimento de infanteria n." 10, Luiz
Pinto de Mesquita Carvalho.
Batalhão n. o ts de oaçadorea

de EI-Rei

Alferes, o alferes graduado, José de Almeida Pinto.
Batalhão de oaçadorea

n.· 12

Tenente, o alferes do batalhão de caçadores n. o 11, J oao
Carlos Teixeira.
Regimento de infanteria

n. o 3

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo artigo 3.0 da.
carta de lei de 16 de abril de 1 59, nos termos do § 2.0
do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril de 1 75, o
cirurgião ajudante, Luiz Augusto do Oliv ira, pOl' ter comp.l~tado seis annos de serviço ffectivo no referido x rOlClO.

Regimento de infanteria n.« 6

Capitão da 2. a companhia, o tenente elo regimento d
infanteria n. o 17, Augusto Maria Branco.
Regimento de infantoria n.· 13

Capitão da 3.a companhia, o tenente do rcgim nto de
infantería n.? 1, José Lopo d Albuqu rqu
'I'cnonto, o alferes, Mnnu 1 José J~st v 8.
Oommissões

Majores do corpo de estado maior, o
apitães, Jo ó
Augusto
sar das r v s abral, .101loMaria d Abreu
e Mota, o Manu 1 Paulo d •'ousa .
. Tcncnh'H coron 'Is d ('ng 1111ria, OHmujol" ,
Pinto de Mimnda Mont n 'gro, Jonqnim Filipp
J~nearnaçao })('Igatlo, Agostinho Pueh co Lcit Bett n
court, e Fl'ancis('o Antonio <1 Brito Limpo.
'1oroncl de eavallal'i:L, o tenente e01'Oll·1 F '1'11:\1)(10Maria de 'á Camcllo.
'
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Major de infanteria, o capitão do batalhão de caçadores
n. o 6, Theotonio Lopes de Macedo.
Vetcriaario ele :2:' ciasse, o voterinario ele 3.a classe,
João Ferreira (la Silva,
O tenente coronel de cavallnriu, D. Polycarpo Matheus
Xavier da 'ilva Lobo, a fim de ir desempenhar uma commissão dependente do ministério do reino.
O capitão de cavallaria, José Francisco de Andrade,
para ir servil' na guarda municipal de Lisboa.
O alfer s do regimento de cnvailaria D,O G, Sebastino
Eduardo Pereira da Silva Sousa de Menezes, a fim do
ter o ex rcicio d ajudauto de campo do commaudanto geral das guardas municipaes.
Para gosar as vantagens estabelecidas
pelo § unico do
artigo 1.0 da carta do lei do 18 do maio de 1 uõ, nos termos do,
2,0 do artigo
13.0 da caria de lei de 13 de abril
d 1 75, o capitão d iufauteria em commiasão no miuist rio da' obras publicas, comm reio e industria,
Gerardo
Augu to PCI'Y, por ter completado dez annos de serviço
ctl'cetivo no referido posto.

Por decreto da mesma data:
Graduado no po ,to d tenente
oronel de cavallaría, em
conformidad
com o disposto DO § 4, o do artigo 65,0 do
plano de reforma na organi açuo do exercito, approvado
pela
ada de 1 i do ~:3 de junho do Vô4, o major graduado, duque do Loulé.
Inaotividade temporada
O v t rinario d La classe do regimento de cavallaria
n.? I.i, Pauliuo José de Oliveiru ; e o alf!'l' s graduado do
r "imollto d infaut 'ria n.? 17, JOsé Marlu
unço de AI111 ida J unior i por ter m id julgados
incapazes do soro
viço, t mpornriameut
, p la, junta militar ele saudo,

Por df'rrelus da lIIf!sma data:
I formados, na conformidnd
da lei, os coroneis, do
corpo d
, tudo maior, Alvaro ~ Iucedo da Cunha, do fitado maior d enW'1l1lC'rill, J osé :\faria COl'l'cin. da ~ il\'n,
do r gilll<'llto de ('a 'aliaria n,U li, Malluel <la. 'iIv ira l\!CIldOl\C::l ,'oan's
• 01'1';\0' ( o mt\jor do l'ogim 'nto d infantp·
ria II,o 1~), .J o l: M:lllltuI du Barl'o ; p lo havl'l'cm requerido (1 h'rum liido jlllg:ul(),' inCl\pllZI'S do s('rviço activo pela
.iUl\t:i

militar

d

UII(lt-.
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POr determinarão de Sua lJagestaM El-Itei:

L" Divisão militar
Sub-chefe do estado maior, o capitão
maior, José Manuel d'Elvas Cardeira.

do corpo d estado

2." Brigada de infanteria de instrucção e manobra
Major de brigada, o capitão do corpo de estado maior,
José Joaquim de Castro.
Regimento de oavallaria n.O 1, lanoeíroa de Victor Manuel
Picador de 3.a classe, o picador de 3.a classe do r gimento de cavallaria n. ° G, 'I'homás
omes Carrasco.
Regimento de oavallaria n. o (5
Alferes, o alferes do regimento ele cavallaria
Francisco Nunes.

n.? 7, José

Regimento de oavallaria n.s 6
Picador de 1.3 classe, o picador de 1.3 class do regimento de cavallaria D.O 1, Ianceiros de Victor Manuel •. João
Baptista Ramalho Falcão.
Regimento de oavallaria n. o 7
Alferes, o alferes ao regimento de cavnllaria n."
Chrystovão Ayres.
Batalhão de oaçadorea n. o 1
upitão ela 3.3 companhia,
o capitão <10 bntalhão n." f)
de caçadores de EI-H i, Francisco ela Silva.

r),

Batalhão de oaçadores n.· 4
o alf 1'(8 graduado do batalhão
çador s n." 8, José Vi ente 'nnsado.

Alferes graduado,

de eu

Batalhão n.· (5 de oaçadoros do EI-Rei
apitão da 2. a cOUl!;anhia, O capitão do r gim nto d
infanteria n.? G, Luiz
andido da • ilva Patncho.
Batalhão de oaçadores n.O 6
. Capit~o da :>.3 companhia,
o capitão do l' gim nto d
mfant na n.? 1:3, .r arciso J[ nriqu s AdI imnu.

Alferes,

R i, José

Batalhão do caçadoree n.· 7
o al~'rcs do batulhüo n." f> de caçador
Augusto de Matos
o 'lhoj

R

dEI·
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Batalhão de caçadores n.· 10

Alferes, o alferes do batalhão de caçadores n.? 7, Alberto Hypolito Godinho Risques Pereira.
Regimento de infantaria n.s 1

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 2, Joaquim José da Costa Bento.
Regimento de infanteria n.· 2

Alferes, o alferes do r gimento do infuntcria
do Cesar Inglez de Moura.

11.° 1, Eduar-

Regimento de infanteria n.· 6

Capitão da 5. a companhia, o capitão do r gimento de infanteria u. o 11, Luiz yriaco d
liv ira.
Regimento da infanteria. n.· 10

Capitão da, 1.a companhia, o capitão do batalhão de caçadores n.? 1, Antonio Augu to May Figueira.
Regimento de inf.e.nteria n.s 16

Teu nt coron 1, o t ncntc coronel do regimento de infanteria n. o lR, Thomá Antonio da G tunda Cabr ira.
Regimento de infanteria n.· 18

'I' n mte coronel, o tenent coronel do regimento de infanteria n." 1;, Antonio Augusto Per ira de Azev do.
:3.0_ eerelaria d'e lado do aegocios da gaerra-Direcçio

gerill- t. a Repartição

Sua Mag tade EI-Hl,j d t rminu qu o major do corpo
Ul' l' stado maior, José abrnl Gordilho de Oliveira Miranda,
x '1'<;:\ int rinamente a' fllllC<;Õ S d hcfe do estado maior
du 1." divi no militar.
4. o _

melaria d'e lado d argocio da gu rra - Dirccçln geral- 3,' RI'parliç~o

,'u:~ )(n"o 'tau' EI-Rei munda de .lnrar aspirante a ofil·
nri
. Rarg' nto
cinl com an~I'nclua 'aO (lce prunorro
om O ven iIII nto a,:)
réis diarios, na, conformidad
do dísp08to 110
urtigo :n.o do d reto u' 11 d dp.z'mbro de lH51, o soldndo do butnlhao d' caçndorc n.n G, Illidio Marinho Falcão d' 1U tro ...aZllr tll, por huv r concluído o curso do
l' aI - llegio milita!'.
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5.0 --Secretaria d'estado dos negocio8 da guerra-Direcçit geral- 3.a Repartição
Declara-se que estão nas circumstancias de serem admittidos no real collegio militar na classe de pensionistas
do estado, e na. de porcionistaa, os candidatos constantes
da relação abaixo transcripta, os quaes deverão, a fim de
se verificar a admissão, satisfazer ao exame determinado
no § LOdo artigo 8.0 do decreto de 11 de dezembro de
1851, para o quo so apresentarão, pelas onze horas da
maphã, nos dias 22 ou 23 do presente mcz de outubro,
no edificio do real collegio militar, na. Luz, perante o jury
ali constituido, occasião em que os candidatos, que já tiverem approva~ao no exame de instrucção primaria, devem apresentar a respectiva certidão; e outrosim comparecer pelas dez horas da manhã do dia 24: do referido
mez, no hospital militar permanente de Lisboa, para serem inspeccionados, na conformidade do § 4.0 do 11l smo
artigo.
Declara-se que será considerada desistcncia da pretensão de ser alumno do mesmo collegio a falta. de comparencia ao indicado exame e inspecção, logo que, passados
dez dias, contados d'aqucllo em que são obrigados a comparccer, os paes ou tutores não houverem comprovado que
eircumstancias oxtraordinarias impediram os candidatos de
se apresentar nos dias marcados. Devendo, porém, observar-so que são dispensados de comparccer ao mencionado
exame e inspecção de saude aqucllcs candidatos que, sendo actualmente alumnos porcioniatas do collegio, passam
á classe de pensionistas do estudo.
Relação dos oandidatos a alumnos pensionistas
a que se refere este annunoio

do estado

Annibal de Aesumpção Soar s, filho <10 fall cido alf l' •
de infant ria S v rino avi r 'oar s - por lh aproveitarem as pr foroncias marcadas no artigo 11. o do d cr to
com força de 1 i de 11 d d zombro d 1Hr)], por t 'r a
maxima idad c ser orphão <10 pa .
. Arthur Ivcns Ferraz, filho do fallccido engenheiro ci;11 com graduação de capitão, I icnrdo Julio J! erraz Idem.
arlos Alhcrto Garcia Moreira dn •'ilva, filho do major
do corpo ~ estado maior, Frnucisco ,Jot!é dn Silvn - por
lhe aprovcitnr uma das pr ,fel' 'n 'iat! llu\l'cadut! no urtigo
T
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11. o do decreto com força de lei de 11 de dezembro de
1 51, por ter a máxima idade.
Lino Ferreira, filho do tenente do regimento
ele infanteria n.? 11, Gerardo]
erreira Menino - idem.
Antonio Alvares Guedes Vaz, filho do capitão do batalhão de caçadores
n. o 0, José Alvares
Guedes Vazidem.
Julio Cesar da Rocha. e Mello, filho do major reformado, Julio Cesar de Mollo - id ru.
Ednardo Augusto da Fon oca
omes, filho do alferes
do regimento de infauteria n.? 15, João Pedro Cesar Gomes -idem.
Alexandre
de Sousa de Figueiredo
e Mello, filho do
major de engeuheria,
ervindo no ministerio das obras publicas, Antonio
azimiro d l! igueiredo - idem.
José Ayre , filho do major reformado José Joaquim Ayree== ideru.
ela

~ do mr r-unia

Conrado Miravent Tavar s, filho do capitão de mar e
guerra reformado, Francisco
de Assis Tavares - por não
hav r candidato algum das elas es preferentes, e uohar-ac
nas circumstancias
a que e refere o artigo 11.0 do decreto com força de lei de 11 de dezembro de 1851.

Relação dos oandidatos a alumnos poroionistas
a que S6 refere o mesmo annuncío
lu

,.,0

do u: l'rPilo

Ernesto AUg'm,to I ibeiro da Fonseca, filho do major do
r gimento ele infanteria do ultramar, Antonio M:U'ciano Uib iro da Fonseca.
Luiz Guilh rme Borg ~ de, '('queira, filho do capitão d
infanteria, em commii sã na dir cç:w gorai do ultramar,
Jo é Mariu Borges de •ieq u irn,
II nriqu \ II rculuuo da unha, filho elo coron I <lo e tudo maior d artilh ria, Frnnci '0 Mark'\, da Cunha.
01 I

Jcronymo
Ja troo

orio

d

e <'iTil

astro,

1

filho de J oão Baptista

de

Arthur Adelino Zngnl10 Pcstann, filho. d José Anncleto
do Azcv do P itann.
Antonio Socmte
de Bi mark da 10 ta, filho (to Aleixo
Ju.,tiniullo ,Ol'rntc
da Co 'ta .
•JOI qlliUl Vi 'ira. Holl lho da
o:tn Juniol', filho ,lo .Joaquim Vi -ira Bott lho da 10 ta.
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José Joaquim Farruja
Perestrello,
Caetano ele Oliveira Perestrello.

N. o 23
filho de Fructuoso

Relação dos candidatos que, não tendo ainda vaoaturas para
serem admittidos, devem, comtudo , comparecer, nos dias
designados, no real coUegio militar e na inspecção dajunta militar de saúde, considerando-se como desistentes os
que não comparecerem sem justificação n'estes lagares,
nos termos do annunoío supra, a fim de poderem preencher
as primeiras vacaturas que ainda occorrerem no actual
anno lectivo, de:
Pcnstonlstn-,

da clllHHO do o tor-clto

João Constantino Alves do Valle filho do major reformado, Libanio Northway do Valle.
Octavic Frederico Dias, filho do cnpitào quartel mestre
do regimento de artilhcria 11.° 1, Antonio Dias.
Eduardo Augusto Lopes Valladas, filho do major de engenheria, Manuel Raymundo Valladns.
Carlos Justino Botelho Moniz Teixeira, filho do coronel
do batalhão de caçadores n.? 1, João Ju tino 'I'eix irn.
Carlos Ribeiro
ogueira Ferrito, filho do fallecido tenente coronel do infanteria, Antonio Rib iro Nogueira. F rrão.
Manuel Frocs de Carvalho, filho do fall cido ten nte de
infantaria, Ayres Maria Paiva Froes de Carvalho.
Almor 'I'heodoro de Alpoim Gordilho, filho do fallecido
capitão de cavallaria, Augusto Ccsar Alpoim Gordilho.
Carlos Jorge d Oliveira, filho ao fnllccido tenente coo
ronel de infant ria, Jcronymo Joaquim José de Iivcira.
Mnnu I Alberto de Figueiredo Carvalho, filho do fall •
ciclo alferes r formado, José d Oliveira
arvalho.

nrlos Ivo d ,,'á ~ rr 'ira, filho do prim iro t
armada, Augusto Ivo do Campos Ferr ira.
) 'ol'l'iolliH(nH

II

nt

(ln.

do <'111",,' <lo \lx,'rl'i(u

Luiz Antonio de Oliv ira
Iirandn, filho (10 mujo!' d
corpo de estado maior) Luiz Cabral
~ordilh() t1 01iv ira
Mirallcla.
'I'homás Hil)('Íl'o Dionysio d Almcidu, filho' elo cOl'on I
do batalhilo <1(' ('1\)1\<101' ti n." :>, ,.r osé Maria d, A lnll'it1a .
.TOR', Carlos Hibeil'o d
Joronhl\ filho <lo h'll utc do r .
gim nto d infantcria 11.° ( , .José Luiz
To!'onha.
Antonio Pinh 'iro Silvano filho do mujo!' <10 r l'I'im nto
inü\,ut ria uo ultramar,
AiltOllio M:1l'in Rilvnno,b

ue
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José Victor Duro Sequeira, filho do capitão de infanteria em commissão no ministerío das obras publicas, J OSÓ
Victor da Costa ' queira.
Luiz Antonio de Magalhães Correia, filho do capitão de
artilheria,
Paulino Antonio Correia.
Patricio Xavier d Almeida e Brito, filho do capitão do
regimento de infantcria n.? 11, Pedro Guilherme de Brito.

arlos Ivo dr ,',\ :F rreira, filho \10 primeiro
armada, Augusto Ivo deampos
Ferreira,

tenente

da

Mario de Gouveia

Homem, filho do capitão tenente da
de Gouveia.
Antonio d Oliveira 'oares de Andr6a, filho do eapitão
de mar e guerra, Thomá
José de ou a Soares de Andréa,

armada, Pedro Ignacio

POl't iorust ,..,da clus-,e o iv l
í

Arnaldo -\uO'u to Boree de Alvim Moraes e Castro, filho de David Augusto Borges de Alvim Moraes e Ca troo
Pedro da Cunha
IC ousa Pinto
Cardo o, filho do dr. Ma.
cario d Sousa Pinto.
Alfr do Augu ·to de
liveira e osta, filho de Augusto
Maria da Co ta.
Arthur
alie Henrique,
filho de José Salles Henriques.
Antonio da , ilva F rreira Bahia, filho ele José da Silva
Ferreira.
Alfr ido Annibal
ah'jo Themudo, filho de Mnnu 1 Froir
'I'h mudo de Oliv ira.

'ü'rlllilla .• 'ua Mag- stad
EI-R ,i qu a gl'tüitjca~i'to a
qu s r 'ter a di 'posi)iio 1U.ti da que alteram o regulam uto de fazenda militar de 1 'ü-1, publicada na 01'\1 'ln do
ixer oito n. o ü9 de 1~ÜU, po 'S:l, ac .umulnr-se com o KHbidio c O'l'atit1cllçao tI, marcha, :cmpr
que a DCC rsidad s do " rviço com q\l' ti- nu r luçào obrigar m ao B U
d B mp nho n dia de marcha.

7. o -Dirccç~o da allulilli,lr~~iÍu mihlar-

er~áotio gabilllolf

T 'Ildo 11 {'ontinun):lo do 'cl'vi)o mo.tmc1o !lHO potll'r negar'!li ab.oll1to
o Ilil'l'ito :lO .·ub idio di' lll:ll'clllt ~~H

ofli<·itt

I "Hil'i:\('

illfl'l'iol"

quaudo 110 . 'I'\'i 'o de dlh-
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gencia, isoladamente ou acompanhados
de forças, recolh ,rem aos scus quartcis nos mesmos dias em que saírem,
sempre que por efl' ito (lo mesmo serviço forem obrigados
a permanecer todo o dia fóra do domicilio official : d termina Sua Magcstado EI-RC'i quC', alterando-se
o que estã
determinado
no n.? 1.0 da disposiçâo G.a da ordem do exercito n." 4 de 1880, se fique observando o seguinte:
TOem direito ao vencimento d subsidio de marcha os
officiaes e officiaes inferiores que em serviço de diligencia,
isoladamente ou acompanhando forças, r colherem aOHseus
qunrteis no mesmo dia cm que snirem, uma vez qu justificadamonte se conheça que por efleito do mesmo serviço foram obrigados a permanecer fóra do quartel cm todo o dia.
Exceptua-se
d'csta medida o serviço de caracter idcntieo prestado entre Lisboa c Bolem, c entre a praça de
Elvas c o forte da. Graça,

8. o--Dircc~ão

da adlllinistração militar-Rr('~ão

do gabiuete

Determina
Sua Magestac1e EI-Rei qu o disposto no :11'tigo .0 da ordem do exercito n.? 17 de 1880 s ja. ext 11sivo aos offíciaos inf riorcs, na parte qu se r sfere no abono
de contribuição para rancho e dos l[) róis de snbvençãu.

9.

o_

Dirrc~ão da administração militar - 2. a Reparli~ão

Em cumprimento
da. disposição G.a da ordem do ,'0)'cito n. o 12 de 11 de junho ultimo, se declara que o pr ço
por que saiu cada ração de forragem forn ida p '1a pudaria militar d Lisboa, no moz d s t mbro próximo findo,
foi d 234,97-H17 réis, sendo o grão a lü:l,üf)[17
réis e
a palha a 71,31910 róis.
Igualmente
se d 'clara qu cada rn -no de pão no referido m z foi d 3 ,1H réis.

cOlu'('tlitlas pnr molho tle lllol('slia aos omt'ints
10.0-J.ircnras
11I'I'gado abaixo mellt',ionados :
gm

IiCf!Sí\O

I'

em-

de' 12 dI' Ht't mhl'o ultimo:

Regimento de artilheria n.· 3
Capitão, EU~Cllio AugnHto Cnl'tloHo (lo AIlI:tml, qn:tr !lta
aias parll. so tralRr em ar 's pntl'ioH.
Pl'illlC'il'o h'H 'lÜP, .JOt:!l' Lobo eh' Vnsconcl'lIoH, tl'illta !lias
pum se tl'atar ln arct:! vl\trioH.
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Segundo tenente, Ago ·tinho José de Castro Faria, trinta
dias para fazer uso de banhos do mar, a começar em 18
de setembro ultimo.
Alferes alumno, Diogo de Almeida Azevedo e Vasconcellos, vinte dia pam. se tratar.
Capollão de 1.a class , João Cardoso Serrão, trinta dias
para se tratar em ares pátrios.
Cirurgiao ajudante, José uilherme Baptista Dias, quarenta dias para se tratar '111 ares patrios.
Commissões

Tenente de cavallaria,
trinta dias para se tratar.

Eduardo Julio Gomes Callado,

Em sessao de 20 do m 'mo mez :
Regimento de a.rtilheria. n.· 1

Tenente quartel mestre, Antonio Rodrigues do Nascimento, quarenta dia para. fazer uso do banhos thermacs
no o tabelecim nto I B. Paulo.
Regimento de artilharia. n.· 3

Major, Manuel Maria Barbosa Pita, cincoenta dias para
fazer UIlO de banho do mar e mai tratamento.
Regimento de oa.va.l1aria n.· 3

Al~ res graduado, J ronymo Martins da Silva Salgado,
acss nta dias para continuar a tratar-se.
Reg1inento de oavallaria

n.· 4

Alf r s graduado, cond de Almoster, vinte dias para se
tratar.

Batalblo

de osçadoree n.· 7

Alferes, José B rnardino de Sou '3. Romano, vinte dias
para. e tratar.
DirooQio da. a.dministraQão militar

A pirant com graduação de alfere , José de Freitas
a tel-branco, trinta dia para fazer uso de banhos no Estoril.
"m , " :lo d ~2 do
Batalhão

111

1110

mez :

de oaçadores n,· 11

Alfer I Frnnci o Affon o da 'osb
hav fi (' 1\1('110,
lj. nta dia
para fnz r UeO d banhos do mar c mais tratamento, a com çar no 1.0 do corrente III z:

2V4
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Em sessão de 4 do corrente mez:
Estado maior de engenheria

Tenente coronel, Thomás de Aquino de Sousa, sessenta
dias para fazer uso de banhos do mar em :::letubal.
Em sessão de 7 do mesmo mez :
Batalhão de eaçadores n.s 10
Alferes graduado, Antonio Verissimo de 'ousa, quarenta
dias para se tratar em ares patrios,

11. o cionados:

Licenças registadas eencedidas aos officiaes alinho menRegimento de artilheria

n.· 3

Primeiro tenente, Pedro Luiz B llcgardc da 'ilva, trinta
dias.
Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes graduado,

Julio Augusto de (':\sLt·o Feij<Í, dois

Regimento de infantaria n.> 17

'I'cncntc, José Maria Coelho, sessenta dias.

Antonio J.llm·i.ade Fontes Pereira de Me/lo.
BSt:'1 conforme.

o

director geral,

N.O 24
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
2'1 DE OUTUBRO DE 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

1. o - Decretos
Pre 'ideocia do coo 'rlho de ministros
Hei por bem nomear o conselheiro d' stado Antonio Maria de Fontes Pereira de 1\1e110,presidente do conselho de
mini tros, para o cargo de ministro e secretario d'estado
dos negocios da guerra, para que foi int rinamente nomeado por decreto de 14 de novembro de 1 81.
O mini .tro
'e retario d'ostado dos negocios do reino
a sim o tenha atendido
faça _coutar. Paço, cm 24 de
outubro de 1 3. = REI.
Augusto Cesar Barjona de

=

Ereiia .
eerelaria d' !ade do negodo da guerra - Dir ~io geral- i.a Repartição
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2, o - Por decretos de 17 do corrente mez :
Regimento de infanteria n.s 10

Capitão da La companhia, o tenente ajudante, José J oaquim Fernandes da Silva.
Commissões

O alferes do batalhão de caçadores 11.0 7, Jacinto de
Freitas Cabral, [L fim ele ir servir na guarda municipal de
Lisboa.

Por decreto da mesma data:
Reformado, na
lhão de caçadores
haver requerido c
pela junta militar

conformidade da lei, o capitão do batan. o 12, Jacinto Mnrtius Ferr ira, pelo
ter sido julgado incapaz (lo serviço activo
<lo sande.

3. o - Portarias
Secretaria d'estado dos negocio! da guerra-Direcção

geral-1.

a Repartiçáo

Mando. Sua Magestado EI-Hei, pela s cr tarjo. d' atado
dos negocios da gu rra, nomear para exercer a eouuni ão
de facultativo vctcrinnrio da es 'ola do xercito, o v terinario do 2.:r. clneso do l' gimento do eavnllaria n, o 4, Manu I Cardoso dos iantos Vasques, por t r ido -oneiderudo
no concurso a que se proc deu C01l10 o mais idon '0 dos candidatos para o desempenho da referida comuriseão.
Paço, em 18 de outubro de 18 3. - Antunio Maria de

Fontee Pereira de Mello,
Secretaria d'estado dos negocios da guerra- Direcção geral- ta Repartição
Manda na Magestado El-Rci, pela s cr taria d' tado
dos n cocíos da guerra, cm conformidad
com () dispo to
no artigo 9.0 do r gnlnm nto do capellüea militare de ~~
do outubro de 18ü;~, nomear ('ap 'lI:ie militares p:ll'tt ))1'('enchimento do vncaturns cxist .ntcs no respc .tivo quadro,
e paro. ervir Il\ <lois :tUIlO nos 'orpos <Jlw lhe 111' 'ln designados, os pr\' byt '1'08, Joào )i'PI'II:lIHj
) lia, B uto Jo: '.
Barroso, e Victor ).'ranci CIl Antonio Lu))(
'l'm "Ü' (III'
, f'
,
~at~ lZ mm :iI:! prova <lo U111clltnes. 'igida 110 :ll'tilro 11.0
foram appro,v:l(jo 110 e,":\IIIO pnblil'o II (]l'Ul }lr:ttic() dt'
qu trato. o artigo t 2, (lo r f't'I'jclo l't'glll:\lllt'nto, ficando a
propriedade
dt\~ alll\tlitla cap 'llallins dl'l'clHlcnlc II ' de fi·
U
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nitiva nom ação findo O praso d serviço que lhes fica determinado,
Paço, cm 23 de outubro do 1 3,= Antonio Maria de
Fontes Pereira de Mcllo,

4. o - Por determinação de ua Mage tade Bl-Rel:
Regimento de oavallaria. n.· 1, lanoeiros de Viotor Manuel

apellào provi orio, O capellão provisorio do exercito,
Victor Francisco Antonio Lopes Clemente,
Batalhão

do caçadores n,· 12

Capitão da 4. a companhia, O capitão do regimento de
infanteria n.? 10, Antonio Augusto May Figueira.
Regimento de infantoria. n.· 13

Capelll o provísorio, o capellão provisorio do exercito,
Bento José Barroso.
Rogimento do info.ntoria. n,· 18

Ca}lellào provi orío, o capcllüo provisorio do exercito,
João .F mande Dia',
5. o-Secretaria

d'c lado dos negocios da guerra-Direcção geral- t,a Reparlição
~EDALHA

~:IL:ITAR

RELAÇÃO

',0

M dnlha d

722

prata

Batalhão do oaçndoros n,· 10

Mu ico de 2,

·1118 n." f)l1 da 1.' companhia, José
orrcia d
ou a - comportamento
remplnr ; III substituição da m dulha <I cobr dn me. ma ela e qne lhe foi
cone dida pela 01'11 m do c ter .ito n," 1!') d 1 71i.
M

<laUla

<l

·obr
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Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha

Cabo n.? 67 da 5.a companhia, José Ribeiro - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.s 8

Segundo sargento n. o 32 da 2. a companhia, Egydio Augusto de Sousa CaUado-comportamento
exemplar.
Batalhão de caçadores n.s 10

Segundo sargento n.? 15 da 6.a companhia, Alexandre
Pamplona Machado Côrte Real- comportamento exemplar.
6. o -Secretaria

d'estado dos negocios da guerra - Direcçã. geral- 3. n Rrpartitão

Sua Magestade EI-Rei manda declarar aspirantes a officiaes, com a graduação de primeiros sargentos e com o
vencimento
de 300 réis diários, na conformidade do disposto no artigo 37.0 do decreto de 11 ele dezembro de 1 61,
os soldados dos corpos abaixo mencionados, por haverem
concluído o curso do real collegio militar.
Regimento de oavallaria n.· 4

Augusto Batalha do Barros

eita

Sá,

Batalhão n.· 2 de oaçadores da Rainha

Annibal Augusto ela Silveira. Machado ,)unior.
Guilherme Ivcns ] irraz,
José Miguel elo Oliveira :àIata o Silva.
Augusto de Brito Scixas.
Cesar Augusto do Almeida VaI' lln,
Batalhão n.· 15de oaçadores de EI-Roi

Virgílio Aurelio Henriques dos. 'antos.
Regimento do infanteria n.· 16

Ern sto Tavares de Almeida Carvalho.
7 ."-llirecçiio

da iUllllillistra~.iomilitilr-g ('~ão 110!Iahillrte

Dctermina • lun fag atado EI-Pci, ([tu', cmqunnto 'o nâo
ucins com rela 'ao ao modo do prov('l'
á ahml'lltlw;11IdOI:! ulumnos cla escola do e. creito, crn pcdom para ser ahonlulOI:! de rancho, ~{' oh crve o H gnint :
L° ~h ahl1111W!! <1n e cola do c .crcito CJIl{' d (:j:U"J\l
aprovcitur-so dos iubsidio: concedidos aos ollieiucs inft'l'ioreI:! que arrnncham no~ COl'po~, tiCl'ilO, para . tI' 'fi"cito,
tOlm~m outras provid
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distribuidos em numero proximamente igual, pelos batalhões de engenheria, n. o 2 de caçadores da Rainha, n. o 5
do caçadores do EI-Rei, e pelo regimento do infanteria
n. o 5; e excepcionalmente a qualquer outro corpo da guarnição, quando haja conveniencia pessoal justificada.
2.0 O commandante
da escola eommunicar-se-ha
directamente com os corpos, tanto para os alumnos serem
admittidos a arranchar, como para. deixarem de o ser.
3. o Compete também á escola destinar o corpo em que
o alumno deve arranchar, mantendo a igualdade estabelecida.
4. o Os corpoi:! considerarão os alumnos como addidos,
tão sómente para os offeitos de rancho; e indemnisar-sehão, por meio de abono nas relações de vencimentos, da
ímportancia da contribuição correspondente a cada alumno,
segundo as indicações da escola, referidas a cuctorisaçõcs
superiores.
5.0 Na escola do exercito abonar-se-ha aos alumnos n'estas condições sómente a differença entre a contribuição
para rancho e os vencimentos a que tiverem direito, quando
não tenham outros d contos.
6.0 As quantia d'esta proveniencias que existem em
deposito na e cola do ex ;c.ito, l?or não terem sido recebidas pelos conselhos adminietrativos dos corpos, em consequencia de terem feito os abonos nas relações de vencimento, con id rando os alumnos como addidos, serao abatidas nas relaçõ s de v ncim nto da escola do exercito, no
primeiro mez a pro cc . ar.
7. o A escola do xercito enviará. mensalmente ~\.direcçno da adruini tra)~LO militar rclnções dos nlumnos arranchados, segundo os arpas cm que suo abouadcs, para
.ervir m d docum ntos :t fi calisaç; o.

.O-Dircctlo

da admini'lratão mililar- rrt10 do gabinele

T ndo- r conh cido, nn vista d ' do ium ntos ofliciaes,
qu o pr co d cada kilograuuua de pao arr matado para
o rancho do' corpos, varia segundo as locnlidadcs, entre
ü2
11 D:l r ',i . ;
bom a, im quc rt' ulta grande conomia para 'a fa:r.t'mllt, t' vantagem para n. alilllclltaçao dll.
praça, 'm
r fito 11 la p:t<larin Illilitnl' di: Lisho:t c suas
o 1'1)1'1\ 'êÍm 'nto <1. pão para opo. a todos ai:!
corpo.
fnH'~õ' f),u r c 1). III a, ml'O
di' pao l,do ~lles·
mo . talJ ·1· 'im nto; d t rllllllU • na ~Ia rI' tadl' 1~I·HCl:

300

ORDEM DO I~XERCITO

No" 24

1. o Que o conselho gerente da padaria militar de Lisboa cmpreguc os meios ncccssarios para satisfazer ao fornecimento de pfio para rancho;
2.° Que cada pão terá o peso de 500 grammas, c será
de qualidade igual ao que se distribue eomo ração aos officiacs inferiores;
3.° Que o fornecimcnto serú requisitado
por meio de
vales á. padaria militar de Lisboa e suas succursaes, conforme as localidades em quc estiverem
aquartelados
os
corpos e fracções, com a antecipação precisa;
4.0 Que a importancia dos kilogrammas de pão fornecidos em cada mez será paga ao conselho gerente logo que
no mez immcdiato se publique em ordem do exercito o
preço por que saiu cada kilogrumma;
5.0 Que das respectivas importancias deverá o conselho
gerente passar titules assignados, para os conselhos admi-.
nistrntivos documentarem esta despeza;
6.0 Que na dcspeza diaria do rancho seja computado
cada kilogrammn do pITo pelo preço do mez antecedente;
fazendo-se no mappa ZZ, relativo ao mez em que se publicar o preço, a compensação a que der logar a dífferença;
7. o Que o fornecimento de que se trata é obrigatorío,
desde 1 do mez de novembro próximo, para. todos os
conselhos administrativos
que não estejam obrigados por
meio de contratos, o para os restantes desde o dia ímmodiato áquello cm que findarem as respectivas obrigações.
!).o _

DirecCão da adminislração militar - ta Repartição

Sendo o subsidio de rcsidencia processado cm relações
mcnsacs, e assim tambem a gratificação de marcha; e convindo estabelecer n devida uniformidade no serviço, simplificando-o. quanto possivol : determina-se que o subsidio de
marcha dos ofliciacs arregimentados
seja incluido na r lação do subsidio do rcsidcncin eventual, conformo o modelo
junto, devendo as relações, cm duplicado, dos sub idios
abonados cm cada mez pelos corpos, ser submottidn
a.
processo aU· ao dia 8 do mcz subsequente, acompanhadas
elas guias itinornrins
que justificam
o direito adquirido
áqucllcs vencimentos.
Ficam pOI· c. til. fórmn nltcradns, unicamente CI11 relação
aos ofliciaes :tncgilllcnlac1oi:l, :\H disposiçõoa do 11.o 2. o da detcrminnção !O.a Jlllhlieada na ordem do exercito n.? 21
de 1872, subsi tint10 todas as mais.
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(a)

],fez de ..•
188..• -18
Relação dos offieiaes ã'este
que têem direito a subsidio
de marcha e de residencia no referido mez
De marcha
Posto

ou
II-raduaçlles

Nomes

----

-

...
~

Tenente. F •.•

.

"

~
...a
2'000

3

-

4

3

-

---

-

1'500 De Leiria a Lisboa
em 8e 9-refresso em 13 e 1 .
Residencia em Lis1~200 boa de 10 a 12.

---

1800 25 10,000

__ - - --sSSOO 5

2

--

-

De Elvas a Extremoz em4 e 5. Vence subsidio de residencia desde 6.

Do antecedente destacamento em Extremoz até 5.
2'000
De Extremoz a Elvas
em 6 e 7.

--

Veiu de ..• pela ordem do exercito
n.s ... de ...
Do Porto a Chaves,
13 a. 15. Presente
1~500 30 15.1000
em 16.Vence ajuda
de custo por mudança de collocação.

3

- __ - Somma.........

..

8.
...e

--s ---

11600

-

Observaçõel

~
:i

- ---

2

---

-~

-

!!

4

Capitão. F ••.

~

De rcsidcncia

-

(a) Dceignnç1io do corpo.

---
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802

De1!1&rcha.
Postos
ou
grr.duaçõe.

-

De rcsidoncia

. ..~

Nomes

"
:I

t

~
iS

8-

~

"
!!
A

-..

Observações

'<)

:I
t
8-

.....e

Trafl8porte •••. -

I

--Somma...••...

'"

---

Importancia total..
Oapitulo

.•. Artigo •.• SeoQão ••.

Notado nos respectivos assentamentos do livro ... , na quantia
de .••
Direcção da administração militar, ..• repartição.
Em ..• de •.. de 188•••
F •..
Lançado em contabilidade.
F...
Recebemos da pagadoria geral do ministcrio da guerra. a importancía d'esta relação.
Quartel em ...

de ...

de 188 .•.

o conselho administrativo,
F ... F ...
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Direcçãoda administração mililar- L a Repartição

Postos e nncimenkls com que flearam os officiaes abaixo mencionados, a quem foram qualificadas as reformas que ultimamente lhes
hariam sido conferidas:
Major, com o soldo de 45aOOO réis mensaes, o capitão
do regimento de infanteria n." 12, Joaquim José Pires
Villar, reformado pela ordem do exercito n.? 20 de 15 de
setembro ultimo.
General de brigada, com o soldo de 756000 réis mensaes, o coronel do estado maior de artilheria, Francisco
Ernesto da Silva, reformado pela ordem do exercito n, ° 22
de 5 do corrente mez.
General de brigada, com o soldo de 751$000 réis mensaes, o coronel de infanteria, tenente governador da praça
de Elvas, João 'I'ravassos Valdez, reformado pela mesma
ordem.
11. °- Declara-se:
1.° Que a licença de sessenta dias, concedida pela junta
militar ele saude cm sessão de 4 do corrente mez, ao tenente coronel do estado maior de engenheria, Thomás de
Aquino de Sousa, só teve principio em 14 do mesmo mez.
2. ° Quc o tenente do regimento de infanteria n. ° 17,
José Maria Coelho, desistiu da licença registada de sessenta dias, que lhe foi concedida pela ordem do exercito
n.? 23 de 15 do corrente mez.
12.o-Declara-se,
em rectificação á declaração publicada na ordem do exercito n." 19 do corrente anno, que o
tenente do batalhão de caçadores n. ° 3, Augusto de Arzilla Fonseca, não gosou a licença que lhe havia sido concedida pela ordem do exercito n.? 17 de 14 de agosto ultimo.

13. °- Licenças concedidas por motivo do molestia aos offieiaes
abaixo mencionado' :
Em se 'são de 27 de setembro ultimo:
Batalhão de caçadores n.s 12

AIB res, Joa luim ~abral do Noronha, sessenta dias para
continuar a tratar-se.
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Em sessão de 4 do corrente mcz:
2.- Divisio militar

Capitão, sub-chefe do estado maior, Miguel Augusto de
Sousa Figueiredo, quarenta dias para fazer uso de banhos
do mar na Figueira.
Regimento de artilheria n." 2

Primeiro tenente ajudante, Decio Augusto da Rocha Dantas, trinta dias para continuar a tratar-se,
Regimento de oavallaria n.s 4
Alferes, Luciano dos Santos Salgueiro, quarenta dias para
se tratar.
Regimento de oava.llaria. n." 6

Capitão, Antonio do Carvalhal da Silveira Telles de Carvalho, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar na
Povoa de Varzim.
Regimento de oavallaria n.s 8

Alferes graduado, José de Tavares Moraes, quarenta dias
para fazer uso de banhos do mar na ] igueira.
Alferes graduado, Joaquim Victor de Carvalho Roxo, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar na Figueira.
Batalhão n

o

2 de caçadores da Rainha

Oirurgião ajudante, Olympio Julio Pessoa, trinta dias
para continuar o seu tratamento em ares do campo.
Batalhão de caçadores n.· 3

Tenente, Luiz Ferreira. Real, vinte dias para continuar
a tratar-se.
Batalhão de caçadores n.· {)

Alferes graduado, Eduardo Augusto Pacs de Villas Boas, .
trinta dias para se tratar.
Regimento de infanteria n.s 7

Cirnrgião mór, JOllO Antonio de Carvalho e Almeida,
trinta dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de infantoria n." 10

'I'onontc coronel, Simão Ignacio <10 Carvalho, quarenta
c cinco dias para se tratar cm ar s (lo campo.
Alfores, Gualbcrto Mauricio Jorge de Lima, trinta dias
para sc tratar.
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Regimento de infanteria. n.O12
Alferes, João Victorino Abranchea Lemos e Menezes,
vinte dias para. se tratar.
Regimonto de infanteria n.· 13
Major, José Mnrin de Castello Branco, quarenta dias
para fazer uso de banhos do mar na Povoa de Varzim.
Capitão, José Gonçalves da Fonseca, trinta dias para
continuar a tratar- e.
Regimento de infanteria n.O 18
Alferes graduado, José Augusto de Simas Machado,
trinta dias para continuar a tratar-se.
Em sessao de 8 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.s 12
Capitão, Joaquim de Andrade Pissarra, noventa dias
para continuar :~ tratar-se.
Tenente, Francisco Guedes de Almeida. Osorio, vinte dias
para continuar a tratar-se.
Alferes graduado, Francisco Pessanha Vilhegas do Casal, quinze dias para se tratar.
Em sesaao de 12 do me81110mez :
Batalhão de caçadores
Tenente, Manuel José dos Santos,
se tratar cm ar 's elo campo.

n,° 3

sessenta dias para

Em sessão de 1 do me mo mcz :
Regimento de artilheria. n.· 2
Alferes alumno, J086 Itaphnel dn Cunha, quinze dias
para 80 tratar em ares patrios.

H.O _ Liceura registadas concedida aos officiaes abailo mencionados:
Estado maior de engenheria
Major, Manuel 1 nphacl GOljao, quinze dias.
Esta.do maior de nrtdlheria
Capitào, 1!' liciano Henrique Bordallo Prostes Pinheiro,
noventa dias paru, a gosar no c ·trang iro.
Regimento do artilheria. n.s 1
Al~ r s alunuio, João 'I'hcophilo da Costa Gocs, cento
e oitenta dias.
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Companhia n.· 1 de artilheria

de guarnição

Primeiro tenente, Amancio de Alpoim Cerqueira Borges
Cabral, quatro mezes.
Regimento de cavallaría n.· 2, lanoeiros da Rainha

Alferes graduado, José Leonardo de Gouveia, sessenta
dias.
Batalhão de caçadores n,s 9

Alferes graduado, João Correia dos Santos, dois mezes.
Regimento de infanteria n,s 3

Capitão, José Maria Pereira de Castro, noventa dias.
Regimento de infanteria n.· 12

Tenente, Francisco Guedes de Almeida Osório, sessenta
dias.

15. o-Foram eenfírmadas as lieenças registadas que os commandan·
tes da 1.a e 4. a divisões militares concederam aos officiaes abaixo
mencionados:
Regimento de oavallaria n.· 1, lanoeiros de Viotor Manuel

Alferes graduado, Carlos Alexandre Botelho de Vasconcellos, doze dias.
Regimento de oavaIlaria n.· 2, lanoeiros da Rainha

Alferes, Carlos Alberto Feio Folque, vinte dias.
Regimento de infanteria n.·

õ

Alferes graduado, Maximiano Xavier Osório, quinze dias,
Regimento de infanteria n.· 11

Alferes, Antonio Ignacio de Saldanha Marreca, trinta,
dias.

Antonio Mat'ia de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o

direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS l\1GOClOS DA GUERRA
10 DE NOVEMBRO DE 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

Sccrftaria d'cstado dos negocios da guerra - llirecçãn geral-a. a lepal,tição
Usando da faculdade que me confere o § 7.0 do artigo 74.0 da carta constitucional da monarchia: hei por bem,
depois de ter ouvido o conselho d'estado, perdoar ao réu
Joaquim do Nascimento Borges, segundo sargento n.? 81
da 2.a companhia da administração militar, o tempo que
lhe falta para o cumprimento da pena de tres annos de
prisão militar cm que foi eondemnado, c que deveria terminar a 21 de março de 18 4.
O pr sidcnte do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra., assim o tenha entendido c faça xecutar. Paço, cm 31 de outubro de 1883.
= REI. = Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.

Secretaria d'estado dos ncgoClosda guerra-Direcção geral-f.I

Repartição

U~i por bem conceder as graduaçoes honorificas, de coronel, ao engenheiro civil com gradu:v;ao de tenente coronel,
arlos Augn to de Abr u,
de tenente coronel, aos engenheiros eivis com graduação de major, JofLQMacário dos
•'antos, o Eduardo Augusto Falcão, todos m commissão
no ministério das ouras publicas, .ommercio e industria,
contando a antiguidade da gradU:.l.~ão de 10 do outubro
findo, em conformidade com as disposiçõ s do artigo 13.0
do d cr to com fora de I i de 30 de outubro de 186 .
prcsidente do conselho de ministros, ministro o sccretario d'estado dos negocies da guerra, c o ministro o se-
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cretario d' estado dos
interinamente dos das
tria, assim o tenham
em 7 de novembro de
Fontes
beiro,

Pereira

nego cios da fazenda, encarregado
obras publicas, commercio e indusentendido e façam executar. Paço,
1883. = REI. = Antonio Maria de

de Mello = Ernesto

Rodolpho

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

Hinize

í ,

Ri-

a Repartição

Hei por bem demittir do serviço militai' o alferes alumno do regimento ele artilheria n.? 2, Roberto Charters Henriques ele Azevedo, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço pela junta militar de saude.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos nego cios eh guerra, assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 7 de novembro de
1883.=REI.=Antonio

Mm'ia de Fontes Pereira

de Mello.

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral-1. a RepartiçãO
Attendendo ao que me representaram o bacharel José
Ribeiro Neves, juiz de direito de .l.." instancia servindo nu
comarca judicial de Amarante, de La classe, e o bacharel
Izidoro Joaquim de Seabra, juiz de direito ele La instancia e de 1. a classe, servindo como auditor perante o conselho de guerra permanente da 4. a divisão militar, os quaes
desejam permutar entre si os respectivos logares : hei por
bem determinar que o bacharel J osé Hibeil'o N vos passe
a servil' como auditor junto do conselho do guerra permanente da 4. a divisão militar, e quc o bacharel Izidoro J ouquim do Seabra passe a servir como juiz ele direito da comarca de Amarante.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos nego cios da guerra, e o ministro e secretario d' estado dos negocios ecclceiaeticos e de justiça, assim o tenham entendido o façam executar. Paço, mi 7 elo
novembro de 1883.
REI.
Antonio !J[W,i(L de Fonie« Pereira de !Jlello. = Lopo Váz de Sampaio e .Mello,

=

2. 0_

POl'

=

decretos de 18 de outubro ultimo:
Regimento de oavallaria n.s 8

Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, o cirurgião mór, Joaquim José Geraldes Leite.
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Guarda municipal do Porto
Cavalleiro da ordem militar de S. Bento ele Aviz,
rurgião mór, Emílio Antonio Rodrigues.

o ci-

Por decretos de 7 do corrente mez :
Arma de artilheria
Alferes alumnos, os primeiros sargentos graduados aspirantes a officiaes, do regimento de cavallaria n.? 1, lanceiros de Victor Manuel, Alfredo Ernesto de Sá Cardoso,
do batalhão de caçadores n.? 9, José Justino Teixeira Botelho, e do regimento de infanteria n.? 15, Antonio José
Garcia Guerreiro;
o soldado aspirante a official do batalhão de caçadores n. ° \), Antonio Guedes de Lacerda;
e
os soldados, do regimento de cavallaria n. ° 4, José de
Mello, e Ruy de Pina Lemos, e do regimento de infanteria n.? 12, Fernando
Antonio Rebello, por lhes ser applicavel a disposição elo artigo 43.° do decreto com força de
lei de 24 de dezembro de 18G3.
Regimento de cavallaria n.O3
Alferes, o alferes graduado do regimento de cavallaria
n.? 4, Augusto Luiz Muzanty.
Regimento de oavallaria n,s 6
Capitão da G.a companhia,
o tenente, José Antonio
Moraes 'armento.
Tenente, o alferes, Manuel Pires de Oliveira.

de

Batalhão n.s 5 do oaçadores do El-Rai
Para gosar as vnn tageus e stabolccidus pelo ~ uuico do
artigo 1.0 ela carta de lei ele 1 de maio d 18G6, nos termos elo § 2.° elo artigo 13.° ela carta de lei ele 13 de abril
d 1,75, o capitão, Antonio José ele Abreu, por ter completado dez annos de serviço effcctivo no referido posto.

Ajudante,

Regimento de infanteria n.o 10
o alícres, Francisco Leito Arriscado.

Regimento de infantaria n.· 13
apitão ela 4.:\ companl1ia, o tenente do r gimonto (10 infantcria n.? U, José Luiz ele ..Toronha.
Alf res, o ulfores graduado do l' gimellto do infnnt ria
n." 1,*, andido Auausto de Alm .ida.
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Regimento de infanteria n.· 17

Alferes, o alferes graduado elo regimento
n.? 16, Ferdinando Luiz Gomes.

de infanteria

Commissõcs

.Para gosarem as vantagens estabelecidas pelo § unico
do artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos
termos do § 2.° do artigo 13. ° da carta de lei de 13 de
abril de 1875, os capitães, de artilhcria, adjunto á escola
e serviço de torpedos, Jayme Agn 110 dos Santos Couvreur, c de infanteria em commissào no ministerio das
obras publicas, commcrcio e industria, Antonio Vasco da
Gama Braga, por terem completado dez annos de serviço
effectivo no referido posto,
Capitão quartel mestre, o capitão quartel mestre do regimento de infantaria n, o 18, Miguel Augusto de Sousa
Pinto, a fim de Ü' servir na guarda municipal elo Porto.
POl'

decl'eto da mesma data:

Reformados, na conformidade da lei, o capitão do regimento de cavallaria n. ° 8, José Manuel dos Reis Martins,
e o capitão quartel mestre da guarda municipal do Porto,
Joaquim Maria ele Mascarenhas de Mollo, pelo haverem
requerido e terem sido julgados incapazes do serviço
activo pela junta militar de sande.

3.o-Portal'ia
Secretaria dOcstado dos ncgocios da gllcrra- Dirccção geral- La RCllartitão
Manda Sua Magcstadc EI-H.ei, pela secretaria d'estado
dos negocios da p;uel'ra, em conformidade com a disposição do artigo 31.° da carta de lei de 2 de julho de U167,
reconduzir no legar ele secretario da dircc 'ão elo monte
pio official, no anuo economico de Ul ;3-1881, o segundo
oíficial ela direcção eh adminiatraçüo militar, Antonio Grcgorio Ferreira.
Paço, em 27 ele outubro ele 1883, = Antonio 1Yla1'ia de
Fontes Pereira de ]Jrello.
4.

0_

]>01'

MI4'1'll1ina~~o

(]r

Sua ~ra9I'slat1r m-Ht'j:

Direcção geral da. ongcnherta

Adjunto iI. 3.3 socção, o capitão elo corpo de estado maior,
José Antonio Rodrigues Guimarães.
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Regimento de eavallaria n.· 4
Alferes graduado,
o alferes graduado do regimento de
cavallaria n. o 1, lanceiros de Victor Manuel, Carlos Alexandre Botelho de Vnsconcellos.

Capitão

cavallarin
Alferes
cavallaria

Regimento de eavallaria n.s 8
da 2.<\ companhia,
o capitão do regimento
0
G, João José de 1\1el1o.
11.
graduado, o alferes graduado
do regimento
H.O G, Isaac Julio de Carvalho.

Batalhão de caçadores n.· 1'/
Alferes, o alferes do batalhão de caçadores
Augusto Ferreira.

Tenente,
Barros.

n." 8,

Batalhão de caçadores n.s 9
o tenente de infanteria,
Francisco

de
de

Lino

J osé de

Regimento de infanteria n.· 4
Alferes, os alferes, da companhia de correcção do forte
da Graça, Joaquim dos Reis, e de infanteria, Manuel Alves
Martins.
Regimento de infanteria n.s 6
Tenente, o tenente do regimento de infanteria n. o 17,
Joaquim José Correia de Lacerda.
Regimento de infanteria n.s 9
Alferes, o alf 1'('8 do regimento de infantcria
Fausto Guedes Dias.

n." 4, Luiz

Regimento de infanteria n.· 10

'1' nent , o teu nte do batalhão de caçadores n. o
jano

!), T1'a-

uturio Pires.

Alferes, o alferes do regimento
do Augu s to I~erreirn..

de infanteria

Regimento do infanteria n.·

n. o Q, Eduar-

11

CapitilO <la. 4. a ,co!l~pal1hia,. O cap!tã~ do regin:cnto
fautoriu H.O 13, Emilio Henrique XaVlC1' roguclra.

de in-

Regimento do infanteria n.« 14
Capitão da 1.a companhia, o capitão da 'l,", João Antonio da ruz.
Capitão da 7. a companhia,
o capitão da La, Francisco
de 'ousa I er 'ira Girão.
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Regimento de infanteria n." 16
Capitão da 3. a companhia, o capitão do regimento
fanteria n.? 11, João Lopes Soeiro de Amorim.

de in-

Regimento de infanteria n.s 17
Tenentes, os tenentes, do regimento de infanteria n.? 6,
Joaquim Filippe de Araujo Sequeira,
e do regimento
de
infanteria n.? 10, Aurelio Augusto de Moraes Soares.
Regimento de infanteria n.> 18
Tenente quartel mestre, o tenente quartel mestre do regimento de infanteria n. ° 3, José Augusto dos Reis.

5. °- Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção geral- f. a Repartição
:lI/.[EDA L:a: A

:li/.[ I

L I TA R

RELAÇÃO N.· 723
Medalha

de oiro

Estado maior general
General de brigada, Antonio Florencio de Sousa Pinto comportamento
exemplar;
em substituição da medalha de
prata da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem
do exercito n. ° 24 de 18Gf).
RELAÇÃO N.· 724:
Me<lalh.a de prata
Regimento de artilheria n.· 1
Primeiro sargento 11.° 51 ela 0.a bateria, Francisco 1\1 ndos -- comportamento
exemplar;
cm substituição
da medalha de cobre da mesma classe que lhe foi concedida pela
ordem do exercito n.? 41 de 187G.
Batalhão de caçadores n.· 8
Alferes, Manuel Joaquim d Lima Monteiro - comportamento exemplar;
crn substituição
da medalha de cobr
da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do
exercito 11.° 2 (lr 187:30
Regimento de infanteria n.· 4
Alferes, José I'lilvcl'io de Sousacomportam nto excmplar ; em subatituição
da medalha
d cobre ela mesma
classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n, ° 34
ele 1878.
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Companhia de correcção do forte da Graça

Segundo sargento n.? 20, Manuel de Brito - comportamento exemplar; em substituição da medalha de cobre
da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito D. ° 25 de 1878.
Medalha de cobre
Regimento de artilheria

n.O3

Cabo servente graduado n.? g da 9.a bateria, Clementino·- comportamento exemplar.
Regimento de cavallaria n.' 4

Primeiro sargento graduado aspirante a official, José
Heliodoro Côrte Real de Faria Leal - comportamento
exemplar.
Batalhão de oaçadores n.' 1

Segundo sargento D.O 12 da 2.· companhia, Marino Simões - comportamento exemplar.
Batalhão n.O2 de caçadores da Rainha.

Segundo sargento D. ° 53 da 5. a companhia, Domingos
da Ponte e Sousa; e soldado n.? 83 da 3.a, Joaquim Gomes - comportamento exemplar.
Batalhão de oaçadores n.· 6

Segundo sargento n.? 70 da 1.11 companhia,
ches - comportamento exemplar.

João San-

Batalhão de oaçadores n.O12

Musico de 3.a class D.O]2
ela La companhia, Augusto
João Bar!' to - comportam nto exemplar.
Regimento de infanteria n.· O

Furriel n. o 9 da 7. a companhia, J o 'o Francisco de Barros - comportamento xemplar.
RELAÇÃO

T,O

725

~.l('<1nlhn. <1(' prn.1..a
7,' Companhia de reformados

abo n." ,19, Antonio Gonçnlvcs - comportamento
(' .cmplar ; ('111 sul> ·tituiçao da 111 dalha d cobr da mesma elas e que lhe foi concedida pela ordem do exercito
n.? 21 de 187 .
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Medalha de

00 bre

Regimento de artilheria n.· 3

Segundo sargento n.? 15 da 8.& bateria, Paulo Amado
de Mello Ramalho - comportamento exemplar.
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha

Soldado n.? 47 da 8.a companhia, Antonio Augusto de
Figueiredo Feio - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n.' 3

Segundo sargento n.? 8G da G.a companhia, Albino Victor Leão - comportamento exemplar.
Batalhão de oaçadores n." 4

Furriel n.? 4.,1da 3.a companhia, Rodolpho de S. Boaventura Vianna Andrade; e cabo n.? 30 da G.a, José Martins
Chaparro - comportamento exemplar.
Batalhão n.' 5 de caçadores de EI-Rei

Cabo n,? 44 da 6.a companhia, João Anatario da Silva
Barranhacomportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n." 6

Segundo sargento n.? GO da 8.a companhia, Ccsar Augusto Pereira Caldeira; e cabo n.v 44 da 4.a, Domingos
Pires - comportamento exemplar.
Batalhão de caçadores n,s 7

Segundo sargento n.? 7 da 8,~ companhia, Antonio Bento
Marques - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 2

Primeiro sargento n." 50 da 3.a companhia, Manuel d
Jesus Pisarracomportam nto exemplar.
Regimento de infanteria n.' 9

Segundo sargento n.? 37 da 2.3 companhia, Antonio Gomes Pinto Sarmento Osorio - comportamento exemplar.
RE1~AÇÃO N.' 726
M dalha do prata
Seoretaria d'estado dos negoeios da guerra-Direcção

gel' I

Tenente adjunto, Julio
esar Garcia de Magalhães comportamento exemplar; em substituição da m dulha do
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cobro da mesma classe que lhe foi concedida
do exercito n.? 51 de 1 GS.

pela

ordem

Regimento de ínfanterta n.s 15
Cabo n.? 44 da 4.:\ companhia, José Rodrigues Vinagrecomportamento
exemplar;
cm substituição da medalha de
cobre da mesma classe que lhe foi concedida pela ordem
do exercito n, ° G de 1 ti 1.
Companhia de correcção do forte da Graça
Alferes, Manuel Joaquim
da Rosa - comportamento
exemplar;
em substituição da medalha de cobre da mesma
classe que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 27
de 1 G8.
1.' Companhia da administração militar
Soldados, n.OS G2, Francisco
Alves, e n.? GG, Antonio
Nunescomportamento
exemplar; cm substituição da medalha de cobre da mesma classe que lhes foi concedida,
ao primeiro pela. ordem elo exercito n.? 31 de 1875, o
ao segundo pela ordem do exercito n.? l) de 1874.
:U:c<lalha d(~cobro

Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha
~egl1nc1o sargento n.? 11 ela 3.a companhia,
José Maria
da Cunha - comportamento
exemplar.

Furriel
Araujo -

Regimento da infanteria n.· 3
n.? 72 da 7.:\ companhia,
Antonio
comportamento
exemplar.

Regimento de infa.nteria n,? 7
Cabo n.? :?1 da G.a companhia, José Marques
com portamento cxciuplar.

Carlos

de

Volludo

Regimento de ínfanterta n. ° 9
~egundo sargento n. () 31 da 3.:\ companhia,
'ardo 'o -comportamento
exemplar.

Antonio

Regimento da infanteria n.s 11
, lcgundo snrgen to n. ° :3 da 7. a companhia,
ravc-c-comportnmouto
exemplar.

Antonio

Regimento da infantaria. n.s 12
Autonio Fornandoa-«

1 n." 140 da '.a companhia,
comportamento xcmplar.
Furri
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Regimento de infanteria n. o 17
Segundo sargento n.? 10 da 5.11 companhia, José Francisco de Carvalho Sanches Osorio - comportamento
exemplar.
Paizano
Ex-segundo
sargento do batalhão n.? 2 de caçadores da
Rainha, Francisco
Antonio Pires --comportamento
exemplar.

G.o -Secretaria d'cstado dos negocios da rruerra - Dircc~ão grral- 2.& Rcpartiçflo
Devendo realisar-se
no dia 12 do corrente mez, pelas
onze horas da manhã, na igreja da Santa Sé Patríarchal,
ofEcios o orações fúnebres por alma do Sua Magestadc ElRci o Senhor D. Pedro V, de saudosiasima momoria: Sua
Magestado EI-Rei assim o manda fazer sabor a todos os
officiaes gcneracs residentes n'csta côrte, commandantcs dos
corpos da guarniçiio da capital c dos batalhões nacionaos,
o officiaos o empregados nas repartições dependentes cresto
ministerio, para que concorram ao reforido templo à hora
acima indicada.

7. ° -Secretaria

d'e. tado dos ncgocios da guerra - Direc~ão geral- 3.a Rcpartição

Sua Magcstado EI-Rei manda declarar aspirante a offieial com a graduação de primeiro sargento e com o vencimento de 300 róis diarios, na conformidade do disposto no
artigo 37.0 do decreto de 11 de dezembro de 1851, o soldado do batalhão 11.° 2 de caçadores da Rainha, João Carlos de Sousa Schiappa de Azevedo, por haver concluido o
curso do real collogio militar.

8. o ~ Secretaria d'cstado dos negocios da gucrra - Direc~1i(lgeral- 5.a R('partiç5u
Manda

Sua Mngcstadc El-Roí adruittir no hospital d
mili tares de Huna, o soldado n. o !)DO da 7.11 com
pnnhia do reformados,
Longuinhos
da Conceição c Silva,
por lhe aproveitarem
as disposiçã s do decreto do 2D d
dezembro elo 1849.

invalidos

O. o-Direr~ão

da adOlillistra~ãomilitar-Ln Rrpartitão

]{ccommrnela-se
a todas as nuctoridadcs
n quem C0111peto conferir guias <10 rnurchn, fIlH' os itincl'al'ios !)l:jam
indicado
com a maior clareza, para evitar duvidas, (lue
augmentam o expediente e demoram () l' spoctivo processo.
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10. ° - Dil'cc~âo da adlllinistra~ão militar - L a Repartição

Postos e vencimentos com que ficaram os officiaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualiflcadas as reformas que lhes
haviam sido conferidas:
de brigada, com o soldo de 7õaOOO róis mcndo corpo d'estado maior, chefe d'estado
maior da La. divisão militar, Alvaro Macedo da Cunha,
reformado pela. ordem do exercito n." 23 de 15 de outubro ultimo.
General de brigada, com O soldo de 7Í>~000 réis mensaes, o coronel do estado maior de engenheria,
José Maria Correia da Silva, reformado pela mesma ordem.
General de brigada,
com o soldo de 75,5000 róis mcnsacs, o coronel do regimento de cavallaria n."
Manuel
da Silveira Mendonça Soares Sorrão, reformado pela mesma ordem.
General

saes, o coronel

u,

11. o - Declara-se:
1. o Que no dia 2u de outubro ultimo se apresentou para
o serviço o alferes gratluado do regimento de cavallarin
Moracs, desistindo do resto da liD.O 8, José ele Tavares
cença que lhe havia sido arbitrada pela junta militar de
snudo cm sess::i.o de 4: do mesmo mez, publicada na ordem
do exercito n.? 2-1 d'estc anuo,
2.0 Que o alferes graduado do rcgim nto de cavallariu
n.? 1, lancciros de Victor Manuel, Carlos Alexandre
Botelho de Vnsconccllos, desistiu da licença registada que lhe
havia sitio concedida pelu mesma ordem.

12.0 _ Licenças concedidas por motivo de melestla aos offieiaes
abaixo mencionados:
Em sessuo de
'I'encntc,

22 de outubro ultimo:

Regimonto de infanteria. n.s 9
Joaquim Pinto de 'ousa Coutinho,

trinta

dias

para se tratar.
Em

sessão de 27 do mesmo rucz :
Regimento de infanteria

Alferes,
tratar.

n.· 17

J OSl: dos Reis Barbosa, quarenta

dias para.

se
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13. 0_ Licenças registadas eoncedidas aos officiaes abaixo mencionados:
3.a Brigada de íníantería de instrucção e manobra

Capitão do corpo de estado maior, Fernando de Magalhães e Menezes, trinta dias.
Estado maior de engenheria

Tenente, Ignacio Teixeira de Menezes, dez dias.
Regimento de cavallaría n.· 8

Tenente, Antonio Baptista Lobo, vinte dias.
Alferes graduado, Custodio Alberto de Oliveira, trinta
dias.
Batalhão n. ° 2 de caçadores da Rainha

Alteres graduado,
tas, sessenta dias.

Domingos Antonio dos Santos Frei-

Batalhão de caçadores n. ° 6

Tenente, Candido Passos de Oliveira Valença, quarenta
dias.
Tenente, José de Figueiredo, trinta dias.
Batalhão de caçadores n.s 9

Alferes
dias,

graduado,

Antonio de Miranda Lemos, doze

14. o - Foram confirmadas as licenças registadas que os eommandantes da 3. a e 4. a divisões militares eeueederam aos officiacs aIJaixo
mencionados:
Regimento de oavallaria n.s 5
Tenente, Luiz Rodrigues Carreiros, quinze dias.
Regimento de infantaria n.O13

Capitão, Vicente Rodrigues Pereira Lousada, dez dias .

.Antonio Jl!Ia1'iade Fontee Pereira de Mello,
Está conforme.

o díreotor gornl,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
26 DE NOVE~IBRODE 1883 .
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Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.o -

Dt'cretos

Secretaria d'estade dos negocio! da guerra - Direcção geral- t.a Repartiçã.
Tendo

o tenente

do regimento de infanteria do ultramar,
solicitado rcgresaar ao exercito do continente: hei por bem anuullar o decreto de 5 de setembro
proximo pas ado, que o promoveu ao referido posto, voltando à ituação de alferes de infantaria do exercito.
presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra, e o ministro e secr tario d'es tado dos nego ios da marinha e ultramar,
assim o tenham entendido e façam executar.
Paço, em 14
de novembro de 1 3. = REI. = Antonio Ma1·ia de Fonie«

Luiz José Branco,

Pereira de Mello = Manllel Pinh iro

haqae.

Secretaria d'e tade dos negocios da guerra - DiretÇio geral-

t.a Repartição

Tendo o capitão do r o-im nto d infantoria do ultramar,
Antonio Filippe da Fou ca
uintolla,
olicitado regressar ao ex rcito do continente:
h i por bem annullar o decrct d 4 de ago to d 11:1O} que o promov u ao referido
po to, voltando ft Ritu:tçào (10 tenente
d infanteria
do
exer ito.
O pr . ia nte do con lho d mini tros, ministro e secretario d'estado do' n go ios da gn ·IT3., e o ministro e ser tarjo c1'estado dos nego ios da marinha c ultramar, asrim o t nham mt mdido • façam ex cutar. Paço, em 21
do nov 10bro de 1 ~L = lU~I.
AntunI:u lJIltl'ict de Fon-

tt~ Pereira (h: Mdlu

lJICl1wel Pinheiro

hUfJ(lI'·
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Secretaria d'estado dos negocÍOIIda guerra-Direcção geral-

ta Repartição

Propondo a commissão de defeza de Lisboa c seu porto
que, para se effectuar a abertura do lanço da estrada defensiva, comprehcndida entre Sacavem c a ponta da Aguieira, se promova a expropriação de 5:810 metros quadrados
de terreno na quinta das Queimadas, freguezia de S. Silvestre de Unhos, concelho dos Olivacs, pertencente aos
herdeiros de José dos Santos Piedade, terreno que se acha
indicado na planta cadastral junta a e te decreto;
Attendendo a que no § unico do artigo 2.0 da lei de 11
de setembro de 18G1, pela qual foi o governo auctorisado
a fortificar as cidades de Lisboa e Porto e seus respectivos portos, auctorisação renovada na lei de !) ele junho de
1871, se dispõe que as expropriações a fazer para aqucllas obras de fortificação serão declaradas de utilidade publica;
Attendendo a que ha grande convenicncia em que se d ':
principio com brevidade {t obra acima indicada, tornandose por isso neceesario que seja decretada a urgencia das
expropriações nos termos do artigo 50.0 da lei de ~J de
julho de 1 50, e em harmonia com o determinado no artigo 31.0 da mesma lei:
Hei por bem dcclarnr de utilidade publica o urgente a
expropriação do terreno acima referido, pertencente ao'
herdeiros do J osó dos Santos Piedade, para o fim proposto
pela commissão de defesa de Lisboa e s u porto.
O presidente do consc lho de ministros, ministro e secr turio d'cstado dos negocies da g'up.rrtl, asaim o tenha entendido e faça executar. Paço, em :::!1 de novembro de

1883. =REl.

= Antonio

Bluria de Pontes Pereira ele Mello,

Sccrrlaria d'r~tado dos oegocios da guerra- líiree io geral- ta Repartitão
Propondo a commissão de dofcza do Lisboa c seu porto
que, para se eíl ctuar a abertura do lanço d,1. str da deíonsivn, coiuprehcndida entre Sacav im c n ponta da
'Aguieira, se promova a xpropriação de 1:G30 metros quntlrados ele terreno na propriedade d nominuda d(' •'mwtl'Htões c th' 1:OKO dito>!na propriedade denominada Jandarc,
frcgu zia d<' ~. ~ilY('"t)·t' dt' Unhos, l'ollt'elho do ()lh·at'i'i,
pertellc 'ute ao c/uml dt, LllÍz SOlllll1 'I' c sua lllulher, tl'lTCnos que l~ acham indicados n:~ plauta cadastral junta a
esto dt'crl'to i
.\..tteudeudu tt que uo S uuicu do urtigo J. U da lei de 11
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de setembro de 1 Gl , pela qual foi o governo auctorisado
fi, fortificar
as cidades de Lisboa e Porto c seus respecti\'OS portos, nuctorisação renovada na lei de n de junho do
1871, se dispõe que as expropriações a fazer para aquellas
obras de fortificação serão declaradas de utilidade publica;
Attendcndo a que hn grande conveniencia em que se drprincipio com brevidade ~\,obra acima indicada, tornandosc para, isso uccessario que s ja decretada a urgeneia das
expropriações nos termos elo artigo 50.0 da lei de 23 de
julho de 1 50, em harmonia com o determinado no artigo 31.o ela mesma lei:
II i por bem declarar de utilidade publica e urgente n
expropriação
dos terrenos acima referidos, pertencentes a
Luiz •'ommor e sua mulher, para o fim proposto pela commis ao de defesa de Li boa e seu porto.
O prc idente do conselho de ministros, ministro e sceretario d'e tado dos negocies da guerra, a sim o tenha entendido e faça executar. Paço, cm 21 de novembro de
18 :3.= REI. = Antonio ],[u,l'in (7e Fontes Pereira de Mello,

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- P Reparliçlo
Propondo a. commiseão de defeza de Lisboa c seu porto
que, pum se off ctuar a. abertura do lanço da estrada
def 11 iva, comprehenclida entre iacuvem c a ponta da
Aguieira, se promova a expropriação de 1:4üO metros quadrados do tcrr no na courella d 'anctestões, no sitio de
Sanct stoo , fr cueaia d •'. ilvestro d Jnbos, concelho
dos Olivaes, pertcncente a João Firmino de Aguiar, torreno que so ncha iudi ado na planta cadastral junta a. este
d cr ito i
Att ndéudo a qu no § unico do artigo 2.0 da lei de 11
de et mbro d 1 ()1, P ·l!t qual foi o governo auctorisado
a fortificar a cidades de Li 'boa. . Porto (' seus respectivo porto, auctori 'n)~o l' inovada pela lei d \ !) de' junho
d 1 71, o di põ qu as expropria~ões a fazer para
aqu lla obra d fortificação s ruo deelararla. de utilidad publi ai
Att mIenelo a qUf' hlt grando conveni ncin 111 q U se
afo principio om br \'idad á obra adUlO.indi 'ada, torna.~dO.H pan i '.'0 nee ~~at'io qn s ja decretada
a urgencla
<1u. 'xpropri:H,'o 110 t 'rlUO do arti o 50.0 da 1 i de 23
d \ julho d 1 50, o m. harmonia COIU o determinado no
artigo 31.0 da. me 1M leI:
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Hei por bem declarar de utilidade publica e urgente a
expropriação do terreno acima referido, pertencente a João
Firmino de Aguiar, para o fim proposto pela commissão
de defeza de Lisboa e seu porto.
O presidente do conselho de ministros, ministro e SCCl'etario d'estado dos negocies da guerra, assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 21 de novembro de 1883. =
REI.=Antonio
Maria de pontes Pereira de lI-lP11o.

2. o -

Por decreto de 8 do eerreute mez :
Batalhão de caçadores n." 1

Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, o capitão, José Julio de Cerqueira.

Por decretes de 10 do mesmo lIIe7. :
Regimento de infanteria

n.s 11

Commendador da ordem militar de S. Bento de Aviz,
o coronel, Francisco Pereira da Luz Côrte Real, em attenção aos bons serviços prestados durante a sua carr eira
militar.
Reformados

Commendador da ordem militar de S. Bento de Aviz, o
general de brigada, João Travassos Vald z, em att nção
aos bons serviços prestados durante a sua carr ira militar.

Por decretos de '11

110

mesmo mez :

Arma de oavallaria

Tenent , o tenente de cavallaria, em commi
de artilheria, Eduardo Julio Gomes Callado.

SilO

na arma

Batalhão de caçadores n.· 7

Capitão da 5.:1 companhia, o ten nt , João Dias Monteiro.
Regimento de infanteria n.· 1

Ten nte, o alfere do regimento de infant ria n. o 7, Antonio dos Santos Lopes.
Regimento de infantaria n.s O

Exonerado do ex rei 'io de ajudnllt , o alferes, Antonio
Bernardo P r ,ira abral, pelo haver pedido.
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Por decreto da mesma data:
Reformados, na conformidade da lei, o coronel de cavallaria em commissão no ministerio das ouras publicas,
commercio e industria, Fernando :Maria de :::lá Camello ;
e o capitão de infanteria, Manuel Pedro Coutinho; pelo
haverem requerido e terem ido julgados incapazes do serviço activo pela junta militar de saude.

Por decreto de

i;)

do mesmo mez :

Seoretaria d'estado dos negooíos da guerra

Chefe da repartição do gabinete do ministro, o major
do regimento de cavallaria n. ° 1, lanceiros de Victor Manuel, Bento da França Pinto de Oliveira.

Por decreto de 2'1 do me '1110 mez :
Seoretaria d'estado dos negooios da guerra-Direoção geral
Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do

artigo 1.0 da carta de lei de 1 de maio de 1 65, nos termos do § 2.° do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril de
1 75, o capitão de infanteria sub-chefe da 5.:l repartição,
David Augusto de Carvalho Vianna, por ter completado
dez annos de serviço effectivo no referido posto.

3.° -

)01'

determiuarão de Sua Magestade EI-Hci:
Regimento de artilharia n.· 1

Ali' res alumnos, os alfere alumnos, de urtilheria, AIfI' do Ern ito de á Cardoso, e do r gimento n." :2 da
111 sma arma, Eduardo Augusto Ferr ,ira da
osta,
Regimento de artilheria n.· 3

Alfer aluumoa, O alferes aluumos de artilheria, Antonio Jo 6 areia
u 1'1' iro, Jo 6 d Mello, Ruy de Pina
Lemos Fernando Antonio Rebvllo, Jo -6 Justino Teixeira
Bot lh~ e Antonio u d s d La .erda.

,

Regimento de oavallllria n.· 2, lanoeiros da Rainha

Alf r s gmduado, O alf r . graduado do r zim mto de
cavallaria n.? t, conde de Almost r.
Regimento de oavallaria n.' tS

lfer s graduado,

o alfer >' rraduado

do r >gimeuto d
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cavallarla n.? 2, lanceiros da Rainha, José Levy da Silva
Saturnino.
Regimento de infanteria n.· 2

Alferes, o alferes do regimento de infnnteria n.? 5, Antonio Bernardo Pereira Cabral.
Regimento de infanteria n.· 4

Coronel, o coronel de infanteria, Antonio José Antunes.

e

Regimento de infanteria n. o

Alferes,

O

alferes de infanteria, Luiz Josó Branco.
Regimento de infanteria

n.s 7

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 2, José
Joaquim Seromenho.
Regimento de infanteria

Tenente, o temente de infanteria,
Fonseca Quintella.

tl.·

10

Antonio Filippe

da

Regimento de infante ria n.· 11

Capitão da 3. a companhia, o capitão do batalhão de caçadores n.? 7, João do Passos Pereira de Castro.
Tenente, o tenente do regimento do infanteria 11.° 17,
Aurelio Augusto de Mora .1) Soar s.
Regimento de int'a.nteria n.O 12

Tenente, o tenente do regimento de infantcria n.? ];"
Hcbastifto Mesquita Correia d Oliv ira,
Regimellto de infanteria n.· 13

Tenente, o tenente do r gilllento de infantcrin n." 12,
Francisco Un de d Alro ida sorio,
Regimtlnto de infanteria. n. o 17

Tenente, o tenent do regiro nto de infantaria
L opoldino Augusto Moreira Rodrigu s.

n.? 11,

PraQa de S. Julião da Barra

Para ter o exercício d major da pr
tilheria, Antonio Mal'inho.

a, o major de ar-
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4.

°-

Secretaria d'estado dos negocio da guerra-Direcção geral- t.a Repartição
JM:ED.ALH.A

JM:J:LJ:T.AR

RELAÇÃO N.· 7:H
Medalha de prat:a
Batalhão de engenheria

• egundo sargento n.? 14 da s.a companhia, Diogo Martins Azinhaes - comportam nto exemplar; em substituiC'l10 da medalha de cobre da mesma ela se que lhe foi concedida pela ordem do exercito n.? 22 de 1873.
Estado maior de artilheria

'apitão, Feliciano Henrique Bordalo Prestes Pinheirocomportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.· 4

Capitão, João Carlos de ousa arvalho -- comportamento exemplar; em substituiçüo da medalha de cobre
da mesma ela se que lhe foi concedida pela ordem do
exercito n. ° 27 do 1 6õ.
Regimento de infanteria. n.· 18

,
to
mo
cito

areento ajudante, Joaquim Jo é Dia - comportamenx mplar ; em ub tituição da m dalha de cobro da
ma ela 'e que 111 foi concedida pela ordem do exern.? 16 d 1 76.
M dnlha de oobre
Ba.talhão do engonheria.

abo n.? 71>da La compnuhia, Julio dos Santos PretaRio- comportam mto xemplar.
Brigada de artilhoria do montanha

Furriel n." 4~ da La bateria, Manu 1 d Oliv ira,
rano - comportamento exemplar.

r-

Regimento de oa.valla.ria. n.· 8

Prim iro arg nto 1).0 :31 !la 2.a companhia,
].'on.. cn Torr ' - omportam nto '. cmplar,

João da

Ba.talh!o de caçadorea n.s 7

Furriel n.? 40 da ó.a compnnhi , ..Innuel Luis Alv0scomportam uto e emplar.
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Regimento de infanteria n,s 10
Segundo sargento n.? 24 da 3.a companhia, Thadeu Gonçalves de Freitas;
e soldado n.? 78 da 2.3, Manuel Francisco - comportamento
exemplar.
Regimento de ínfantería n.· 15
Soldado n.? 8 da 5.a companhia,
Manuel Francisco
comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n.v 18
Soldado n.? 10 da 2.a companhia, João Justo
comportamento
exemplar.

-

Junior-

Companhia de correcção do forte da Graça
Soldado n.? 2, José Joaquim.comportamento
exemplar.
2.· Companhia da administração militar
Soldado n." 202, Francisco de Paula - comportamento
exemplar.
RELAÇÃO N.· 728
Medalha

de cobre

Guarda munioipal de Lisboa
Soldados,
n.? 27 da La companhia,
Domingos Lopes,
D.O
44 da La, Manuel Nunes, e n.? 49 da 2.3, Antonio
Coelho, todos de cavallaria -- comportamento
exemplar.
Cabo graduado n. o 9i3 da 5. a companhia, Domingos Rezende; e soldados, u.? 47 da 2.\ Antonio de Almeida,
n.? 72 da 2.3, José Lourenço, n.? 67 da 3.a, João Fernandes, n.? 111 da
José Victal, n.? 141 da 3.a, Francisco Corr ia, n.? 156 da: 4.3, José Luiz Victorianno, e 11.° 146
da 5. a, Francisco Antonio, todas d infantaria -- comportamento exemplar.

a.a,

Guarda munioipal do Porto
Soldado n, o ] 04 da l.a companhia,
José Antonio
lhardo - comportamento
exemplar.

5. ° -Secretaria

a-

d'estado dos ucgorio8 da guerra - Direcção geral- La Reparliçlt

Declara-se
qu o verdadeiro
nome do alf r s de infanteria collocado no r gim nto de infant ria. n. o 4 pela ordem do exercito n.? 21'> do corrente anuo, é Mannel Alv s
Antunes.
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G. ° - Secretaria d'estade dos uegocio5 da yuma - R~pal'lição de eentabilidade
Sua Magestade El·Hei manda declarar, como ampliaçào
e esclarecimento
á disposição 8. a inserta na ordem do exercito n.? 22 de 5 de outubro ultimo, o seguinte:
Nos concertos do armamento,
correame e equipamento
individual dos corpos procedcr-se-ha
executando rigorosamente o que determina
o regulamento
da fazenda militar
de Hi de setembro de 1864:; devendo proceder. se sem demora aos concertos c1'aquelles artigos, como n'esse regulamento se determina e foi reconnnendado.
Quando a importancia dos concertos a que tiver de proced r-se exceda a verba da massa de que o corpo possa
dispor, dará conhecimento á direcção geral de artilharia,
que providenciará
como for conv niente para que os concertos se real i m,
Na parte m n ul de alt raçoes que os corpos remettem
para a direcção geral da artilheria,
será mencionada em
ob ervação a importancia da massa a que o corpo tem direito no mez a que a parte se r ferir, c bem assim a despeza feita por conta da mesma ma sa, descriminando a parte que disser respeito aos mencionados concertos de correame, armamento e equipamento no dito mez.
As quantias que pela direcção geral da artilhei-ia têem de
ser restituídas aos corpoH são as que por estes tiverem sido
pagas na mesma direcção P los concertos dos artigos acima, r feridos.

7. °- Olrel'ção lia adllliuisll'ação mililar- 'I. a IIcl'arlição

Postos e renclmenres com flue ficaram os eílíciaes abaixo mencionados, a fluem ultimamente foram qualificada as reformas que lhes
haviam sido concedida :
eneral de di vi 'ao, com o soldo de 120,000 róis mensa s o O' neral de briguda, João Antonio Ferr ira dos, antos, 'r fO~'mndo pela ordem do xcrcito 0.° 22 de :) de outubro ultimo.
'I' nent C01'OI\ 1, com o .oldo de 4 ()OO réis mensaea,
o major do reO'im nto d infunt ria 0.° F'), José Manuel
d J urros, r formado pela ordem do xercito 0.0 2:3 de H)
do me mo m z.
Major, com o soldo de 45;000 réis m '11 sacs, o capitão
do batalhão d caçador
n.? 12, Jacinto Martins Ferr ira,
r ifonuado P la ord m do . rito 11.° 24 d 27 do mesmo
mez,
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Major, com o soldo de 451$000 réis mensacs, o capitão
do regimento de cavallaria n.? 8, José Manuel dos Reis
Martins, reformado pela ordem do exercito n.? 26 de 10 do
corrente mez.
Major, com o soldo de 45~000 réis mensaes, o capitão
quartel mestre da guarda municipal do Porto, Joaquim Maria de Mascarenhas ele Mello, reformado pela mesma 01'demo
8. o -Direcção da administração militar- P Itepartição
Em cumprimento da disposição G.a publicada na ordem
do exercito n. o 12 de 11 de junho ultimo, se declara que
o preço por que saiu cada ração de forrugem fornecida pela
padaria militar de Lisboa, no mez de outubro proximo findo, foi de 230,410m réis, sendo o grão a 162,55311 r ',is
c a palha a 67,8:'>780 réis,
Igualmente se declara que cada ração de pão no referido mez foi de 38, O réis.
D. o _ Licenças concedidas
abaixo mencionados:

1)01'

motho de melesüa aos officiaell

Em sessão de 27 de outubro ultimo:
Batalhão de caçadores n.s 10

Alferes graduado, Francisco Gomes, noventa dias para
S<l tratar na ilha da Madeira.
Em sessão de 2 do corrente mez:
Regimento de cavallaria

n.· 3

Major, Francisco Jeronymo Soares Luna,
para ae tratar.

sessenta dias

Regimento de cavallaria n.· 8

Alferes graduado, Custodio Alberto de Oliveira,
dias para se tratar.

quinze

Batalhão de caçadores n.· 9

Alfer s graduado, Francisco Gomes Oarnoiro,
dias para continuar a tratar-se nn ar s pátrios.

S

senta

Batalhã.o do caçadores n.· 10

Alferes, Alberto lIypolito Godinho Risques P r ira, cincoenta dias para continuar a tratar-se em aros patrios,
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3~9

Regimento de infanteria n.s 8
Capitão, José do Carvalhal da Silveira Telles de Carvalho, sessenta dias para continuar a tratar-se.
Alferes graduado, Alfredo Augusto Ferreira, sessenta
dias para continuar a tratar-se.
Regimento de infanteria n.· 18
Alferes graduado, Abilio Heliodoro Perdigão Pimentel,
sessenta diae para continuar ao tratar-se.
Em sessão de 10 do mesmo mcz :
Regimento de eavallaria n.· 3
'l'cnente coronel, Manu 1 Alves de Sousa, sessenta dias
para se tratar cm ares patrios.
Em sessão de 14 do mesmo mez :
Estado maior de engenharia.
Major, José Bandeira Coelho de 1\10110, sessenta
para se tratar em ares patrios.

dias

Regimento de oavallaria n.· 1, lanoeiros de Viotor Manuel
Tenente coronel, Alexandre Manuel da Veiga, sessenta
dias para !le tratar em ares patrios,

10. 0_ Licenças reglstadus concedidas aos oJlicit\es abahe mencleuados :
Estado maior de engenheria.
Major, Manuel Raphael
orjão, prorogaçao por trinta
dias.
Regimento do artilheria. n.· 3
Primeiro tenente, P dro Luiz B .lgardc da Silva, sessenta. dias.
Regimento de oa.vallaria n,· 4
Alferes, Leopoldo da Co ta ..ousa Pinto Basto, vinte
dias,
Regimeuto do oavallaria. n,· 6
(\tpiti\o,
ntouio do Carvulbal da 'ilvcira Tclles de Carvalho, dez dia'.
1il'll1·rriaoajudante, Antonio Joaquiui Rodrigues de Oliveira, trinta dia .
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Regimento de cavallaria n.s 8
Alferes graduado, Antonio Henriques Nunes de Aguiar,
sessenta dias.
Batalhão de caçadores n. o 6
Alferes, João Baptista Pereira lIeitor de Macedo, trinta
dias.
Regimento de infanteria n.v 12
Alferes graduado, Francisco Pcssnnhn Vilhegas do Casal, sessenta dias.
Alferes graduado, Julio Augusto Proença, oito dias.
Regimento de infanteria n.s 15
Alferes, João Pedro Cesar Gomes, oito dias.
11.

o _ ~'oram confirmadas as licenças "egistadas que 41 direeter geral
da artilheria e os commandantes da L a, 2. a e .p divisões militares concederam aos ofUciaes abaixo mencionados:

Regimento de artilheria n." 1
Capitão, José Gregorio de Figl1eireflo Mascarenhas, vinte
dias.
Regimento de oavallaria n.o 5
Tenente, Luiz Rodrigues Cnrreiros, pro rogação por vinte
dias.
Alferes graduado, Francisco Joaquim Alberto, trinta dius.
Batalhão n. ° 5 de caçadores de EI-Rei
Alferes graduado, Pauliuo Filippe ela Silva, ecsscnta
dias.
Regimento de infanteria n.s 14
Tenente, Antonio do Amaral Leitão, vinte dias.

Antonio lIJ(wia ele Pontes Pereira de ]I t-u«
Est:í conforme.

o direotor geral,

N.o 27
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
10 DE DEZEMBRO DE 1883

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1, o -

Decreto

Secrelaria d'estado dos negocios da gnerra - Direcção geral- 4.:l Reparlição
Propondo a commisaão ele defeza ele Lisboa e seu porto
que, ~ara se effcctuar a abertura da 4, ti secção da estrada defensiva, comprehendida entre 'acavem c a ponta da
Aguieira, se promova a expropriação ele 1:180 metros qua,
drados de terreno na quinta da Horta, freguezia da AppelIação, no concelho dos Oliva s, pertencente a Julio Augusto Etur, terreno que se acha indicado na planta cadastral
junta a este decr to;
Attendendo a que no § uuico do artigo 2,0 da lei de 11
de s tembro de 1 'G1, pela qual foi o governo auctorísado
a fortificar as cidades de Lisboa, Porto e seus respectivos
portos, auctorisação renovada na lei de 9 de junho de 1871,
se di põe qu as c. propriuçõcs a faz r para nquollas obras
de fortificn.çao -ruo declaradas do utilidade publica;
Attendendo a que é de toda a conveniencia que se dê
principio com brevidade {~obra acima, indicada, tornandose por isso n c s ario que seja decretada a urgencia das
expropriações
nos termos do artigo 50,0 da lei de 23 de
julho de 1 '50, e m harmonia com o determinado no artigo 31.0 ela m ma lei:
Hei por bem d clarar d \ utilidade publica e urgente a
expropriação do t rrcno a .ima referido, pertencente a Julio Augusto Etur, para o fim propo to pela. commissão ele
d f, zr d Li boa e seu porto,
O prcsid nt do C011 • -lho d ministros, ministro e secretario d' itado do negocio da, gu rra, as iru o tenha ntenelido c fn.ça (lo catar, 1':\(;0, cm 5 <1, dez muro d ' 188:3,=

REI. =Antonio Muria de Fonte» Pereira de Mello.
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decretos de 1 a de novembro ultimo:

Batalhão de oaçadores n.s 3
Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, o capitão, Manuel Taveira de Magalhães.
Regimento de infanteria n.· 10
Cavalleiro da ordem militar do S. Bento do Aviz, o capitão, José Joaquim Fernandes
da Silvn,

Por decretos de 28 do mesmo mez :
Batalhão de caçadores n.· 1
Para gosar as vantagens
estabclecidns
pelo § unieo do
artigo 1.0 dn carta <10 lei de 18 de maio de 18Gf>, nos termos do § 2.° do urtigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Luciano Pego de Almeida Oibrão,
por ter completado dez annos do serviço effeetivo no referido posto.
Regimento de infanteria n.s 9
'I'enento, O tenente ajudante do regimento de iufanterin
n.? 13, Antonio Lueio do Sousa Dias.
Regimento de infantaria n.s 13
Capitão da G.a companhia, o tenente em commisaâo na
guarda municipal do Porto, Guilherme
Augusto Lobo do
Avila.
Disponibilidade
O tenente de infanteria em inactividade t mporarin, s m
vencimento, Manuel do Freitas Barros, pelo haver pedido.

Por decreto (la mesma data:
Reformado,
na conformidade
da lei, o capitão do l' gimenta ele infnntorin n." 11, Francisco
de ~onRa P r ira
Girao, pelo haver reqn rido c ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta militar de sande.

Por decretos de :; do corrente mez :
Corpo da estado maior
PAra gosn» a, vnntag-C'ns estabelecidas pelo ~ unico do urtigo 1.0 dn cartn (lo lei do t ( (1(\ maio de 1H()~), 1I0S 1 1'_
mos do § 2.0 do Hrtigo 1:1.0 da carta d \ 1 i ele 1;~ el abril
de 1875, o capitão sub-chefe do estado maior do, 1. di-
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visão militar, José Manuel d'Elvas Cardeira, por ter completado dez annos de serviço effectivo no referido posto.
Batalhão n.s 5 de caçadores de El-Rei
Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 18G5, nos ter1110S do § 2.0 do artigo 13.0 da carta de lei ele 13 de abril
de 1875, o capitão, Henrique
Cesar Rolin, por ter C0111pletado dez annos de serviço effectivo no referido posto.
Regimento de infanteria n.s 2
Para gosar as vantagem
ostabclccidns pelo artigo 3.0 da
carta. de lei de 1ü de abril de l.')f)\), nos termos do § ~.o
do artigo 13.0 da carta de lei de 1:3 de abril de 1875, o
cirurgião ajudante, Manuel de Lemos Vianna, por ter completado seis annos de serviço effectivo no referido exercicio.
Regimento de infanteria n.s IS
Ajudante, o tenente, Luiz Antonio Alves Leitão.

D. 0_ Penaria
Secrrlaria d'e,tado dos nrgocio da gurrra-Ilircrção

gml- La Repartição

Ten lo chegado ao conhecimento
(10 goycrllO que nas
inspecções effectuadas pela janta revisora do disLrieto de
Leiria, no mez de outubro ultimo, de 78 r crutas inspeccionados só 12 foram consulcnuloa aptos para o serviço;
C' não sendo rasonvel
acrcrlitnr rplC cm tal facto deixasse
rlc haver . cnsivel il'l'cgnlal'it1;trll': manda Sua Mngestudo
EI-Rci
pola )'1'('1' tnriu d 'estado (los ]lC'goeiof>(la gUC'l'l':l,
qnr. o ~clH'I'al l'Ollll1l:t1Hhnte tia 1. a divisào militar suspondn
do serviço de ill"pCl'<.':io de recrutas O cirllJ'gii'to mór do
batnlhão de cncarlor li'! n. o li, .l oào A gos (inho da Cunha, e
o ciruraiào ujudnnto do me mo ('orpo, Ale ·;tlldl'c Correia
<10 L ll~OS, at'é ([11' C'1Il rê '111t:1I11l lle :I\'t>rigtlaC;IlP11
a qll se
vae proceder, se tom 111 as provirlcucins (PiO forem C011venicnt
.
Paço, em f) ele zcmbro <1e 1, :~. =11 11tonio llIa1'irt de

a

Po11f('s PC1'd1'll rl Jl!,llo.

4.0-Por

df'lmniJlacão tl!' :na Vagf'stallc El·Rci:
Est do mllior de artilhada

Capitão,
"ttarni~a(),

o ("\pit
],C'Hlldru

II)

(la ('ornp. Hllia

11,0

:! do :ll'tiJIll'ri:t rle

Attgu to Hoqlll' p,),f!, ,ira.
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Primeiro tenente, o primeiro
artilheria n.? 2, Joaquim Nunes

N.' 27

tenente do regimento
ela Mata.

de

Regimento de artilheria n.' 2
Capitão da 7. a companhia,
o capitão do e stado maior
de artilheria,
Francisco de Paula Gomes da Costa.
Primeiro tenente, o primeiro tenente elo estado maior de
artilhoria, Amílcar Saturio Pires.
Regimento de artilheria n.' 3
Alferes alumno, o alferes alumno do regimento
lheria n.? 2, Augusto da Costa Macedo.

de arti-

Companhia n.' 2 de artilheria de guarnição
Capitão, o capitão do regimento de artilhcria n. ° 2, J oaquim Garcia.
Regimento de oavallaria n.' 3
Alferes graduado,
o alferes graduado
do regimento d
cavallaria n.? 4, Francisco Ferreira
Soares Luna.
Regimento de oavallaria n.' 4
Tenente, o tenente da 2. a companhia da administração
militar, Alberto Mimoso da Costa Ilharco.
Batalhão de oaçadores n.s 3
Alferes, o alferes do batalhão ele caçadores
gusto Cesar ele Bettcncourt,

Tenente,
do Ortigão,

Batalhão de caçadores n.s 4
o tenente ele infantcria,
José d

Batalhão de caçadores n.s a
Alferes, o al fel' s elo batalhão de caçadores
Augusto Ferreira.

n. °

G, Au-

Abreu

Mace-

n.? 7, Lino

Regimento de infanteria n.' 15
Tenente, o tenente do regimento de infantcrin n." G,
José da Costa.
Regimento de infanteria n.s 6
Capitão da [>.a companhia,
o eapitao <lo regimento
infant ria n.? 1:3, Viccnt
Itodriguos Pereira Louzuda,
Regimento de infanteria n.v 14
apitão da 7.1\ compunhiu, o capitão do regimento
fantcria n. o 17, Viriato Lusitano Cubrnl,

João
de

de in-
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Regimento de infanteria n, e 17

Capitão da 5.:\ companhia, o capitão do regimento de
infanteria n.? G, Luiz Cyriaeo de Oliveira.
2.· Companhia da administração militar

Tenente, o tenente do regimento de cavallaria n. ° 4,
Jcronymo da Silva Maldonado d'Eça.

5.° - Secretaria d'estado dos oegocios da guerra-Direcçãu geral- La Rt\partiçãn
~ED.ALH.A

~l:Ll:T.AR

RELAÇÃO N.- 729

Medalha de prata
Guarda munioipal de Lisboa.

•'oldado n. o 11G da 1.:\ companhia de infanteria, Pedro
Mathias - comportamento exemplar; em substituição da
medalha de cobre da mesma classe que lhe foi concedida
pela, ordem do exercito n." 2 de 1880.
M dnlha ele eobre
Regimento da artilheria n.· 2

Prim iro sarg ato (Traduado aspirante a o:fficial,Luiz Dias
Alvar s - comportamento exemplar.
Batalhão n.· 2 do caçadores da Rainha

'cgundo sargento H.O H) da 1.a companhia, Antonio Jose
Vianua oar s - comportam nto ex mplar.
Batalhão do oaçadores n.' 6

•\'''undo arg ato n. o 131 da 7.:1 companhia, Jeronymo
onstantiuo Lopo - comportnmonto exemplar.
Batalhão de caçador-es n.· 7

Furri 1 n.? :23 da G." companhia,
Barros - comportam uto exemplar.

Flavio Norberto de

Batalhão do oaçadorea n.' 9

Primeiro ure nto gmduado aspirant a official, Adriano
Augusto Trieo - comportam nto o.' mplur.
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Regimento de infanteria n,> 4

Primeiro sargento n.? 7 da 4.a companhia, Alypio Antonio Ferreira; e cabo graduado n." 5 da 4. a, actualmente
na reserva, José Maria - comportamento exemplar.
Regimento de ínfantería n.s 7

Segundo sargento n.? 11 da 2.a companhia, Pedro José
Gomes Braga; e furriel n.? 72 da 2.a, Daniel de Abreu
Marques - comportamento exemplar.
Regimento de ínfantaría n.' 16

Segundos sargentos, n.? 16 da La companhia, Francisco
Augusto Lima Possollo de Sousa, e n.? 17 da 3.a, Alvaro
Marinho Falcão dos Santos - comportamento exemplar.
Regimento de infantaria n.· 1~

Furriel n.? 32 da 1.11 companhia, José da Silva Santoscomportamento exemplar.
RELAÇÃO N.- 730
Medalha de pra 'ta.
Regimento de artilheria

1.a

Serralheiro n.? 94 da
bateria,
Santo - comportamento exemplar.

n.· 3

Ignacio do Espirito

Batalhão de caçadores n.s 4

Primeiro sargento 11.° 4 <ln ~.a companhia, Alfredo Ernesto da Cnnha·- comportamento exemplar; em sub tituiçào ela me<1alha elc cobre da. mesma. ela isc quo lhe foi
concedida. pela ordem do exercito n.? 4Li d 1 73.
Regimento de infanteria n.o 10

Capitão, José Jonquim Mcndcs Juniorexemplar.
Medalba

comportamento

(1 <,obro

Regimento de oavallaria n.· 7

H gundo sargento n. o aí) da Ln companhia, Alfredo Augusto da Costa Robocho-c-comportamcnto exemplar.
Batalhão de oaçadores n.· 9

Caho u.? lf) da ~. companhia, CmHli<lo Raymundo d
Costa Hifa =-comportamonto exemplar.
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Regimento de infanteria n.O8

Segundo sargento n.? 3 da 6.a companhia, Victor Manuel Vianna Pedreira-comportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n. ° 16

Soldado n.? 18 da 1.a companhia, Daniel Ferreira de
Matos, actualmente na reserva - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n. ° 17

Segundo sargento n.? 21 da 5.a companhia, Antonio
Nobre Madeira; e cabo n.? 49 da L', Jacinto Antonio
Suzana - comportamento exemplar.

6.°_

Secretaria d'estado dea negocios da guerra - Direcçio geral- 3.& Repartição

Sua Magestade EI-Rei manda declarar aspirante a offíeial, em conformidade do disposto DO § 6. o do artigo 26.0
do decreto com força de lei de 24 de dezembro de 1863,
o primeiro sargento abaixo mencionado, por se achar matriculado na escola do exercito.
Regimento de infanteria. n.O8

Antonio Augusto Pinto de Sousa Cruz.

7. o _ Secretaria d'etado dos negocios da guerra - Direcção gml-

3. a fteparhçio

ua Magestad EI-R i manda, em conformidade elo disposto no § (;.0 do artigo :2G.o do d creto de 24 de dezembro de 18H3, qu. a' pra~as abaixo mencionadas tenham
a graduação de primeiro
nreento a pirantes a officiacs,
por s acharem matriculados na escola do exercito.
Regimento de artilheria

n. o 2

abo, José Angu to Félix de Alm ida.
Regimento de oo.vallaria. n,O 2, lanoeiros da Rainha

oldado,

[arciso Augu to de Oliv ira. David.
Regimento de oavallaria n.· 4

Soldado, Arthur Alberto d Avollar.
Regimento de oavallaria.

abo, Jo é Diogo da

Iuuha

D.O

8

iorrci:~ Mon !lo.
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Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha

Soldado, João Maria Esteves de Freitas Junior.
Soldado, Francisco Augusto da Silva Botelho.
Batalhão de caçadores n.· 4

Cabo, Francisco Viegas Junior.
Batalhão de caçadores n.· 6

Cabo, Antonio Patricio Pinto Rodrigues.
Batalhão de caçadores n.· 8

Segundo sargento, Antonio Manuel de Matos Ferreira.
Batalhão de caçadores n.· 12

Cabo, Antonio Farinha de Gouveia.
Regimento de infanteria n.· 2
I

Cabo, Miguel Augusto de Sousa Ccrogciro.
Regimento de infanteria n.· 3

Furriel, Gaspar da Cunha Prelada.
Furriel, Antonio Manuel Mendes Guerreiro.
Regimento de infanteria n.· 9

Segundo sargento, Antonio Gomes Pinto Sarmento Osorio.
Regimento de infanteria. n.· 10

Furriel, Carlos Alberto Pinto da Cruz.
Regimento de infanteria n.· 11

Furriel, Alfredo Henriques Tavar s Horta.
Regimento de infantaria n.· 113

Segundo sargento, Alvaro Marinho Falcào <los Santos,
Soldado, Raul da Silva Pinli iro hagas.
Regimento de infanteria

n.· 18

Furriel, Affonso Mend s.

8. o-Secretaria

d'estado dos negocios da gucrra- Direcção geral- 3.a Rrpartiçlo

Sua Mag istade El-Rei manda declarar aspirnnt a omcíal, por se achar comprehcndido nas disposições das ('(\1'-
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tas de lei de 17 d novembro ele 1 41 e 5 de abril de 1845,
o soldado n.? 32 da 2.a companhia e 8tl4 de matricula do
regimento de cavallaria n. o 7, Victor Manuel Salazar Leitão.
tl. o -Semlaria

d'elado do negoriosda guerra- Direcçãogeral- 3.a Reparlição

Relação dos alumncs que no presente anno leotivo foram
admittidos no real collegio militar, na olasse de alumnos
pensionistas do estado, pelos motivos deolarados adiante
dos seus respectivos nomes, o que se publica ao exeroito
na conformidade do disposto no artigo 12,' do deoreto com
força de lei de 11 de dezembro de 1801
Classe do exercito

Annibal ele Assumpçào
oares, filho do fallecido alferes
de infant ria,
ev rino ..X avier
oares - por lhe aprovei
tarem as prefer ncias marcadas no artigo 11.° do decret
com força de I ,i d 11 d dezembro de 1851, por ter a
máxima idade e ReI' orphao de pac.
Arthur Ivens Ferraz, filho do fallecido ngenheiro civil com graduaçflO de capitão, Ricardo Julio Ferrazidem.
João de
astro da
ilveira, filho do fallecido capitão
do corpo de e, tado maior, Luiz de Castro da Silveiraidem.
Aueusto Cc ar de Almeida Varolla, filho do fall cido alferes ~le infauteria,
J cão .rI 1'0ll1uceno Varclla - idem.
Cnrlos Alberto Gal' .in Moreira da Silva, filho do major
do corpo de estado mn ior, Francisco José da Silva - por
lhe aproveitar 1I11.:t (ln prcfer ncins marcadas no artigo 11.°
do decreto com força. de lei de 11 de ti zem bro do 1 51,
por tor a llIa.·.ima i,(lad '
l'
•
Lino F '1'1'elra, filho elo t neute uo regimento de infanteria n.? 11, Gcranlo Ferreira
)f<.nino - idem.
Antonio Alvares Gu xlc - Vaz, filho do capitão do batalhão de caç:ulor<'S 11.0 ~l, José Alyares Guedes Vazidem .
.Julio 'el'ar (la Ho<:ha.c :\lcllo, filho do major r formado,
Julio 'csar ti' )Lello -id
m.
Ednardo
lIgn -to da Fon eca omes, filho do alferes do
r O'illlento 110 infantel'ia n. o 1;), J oao Pedro
eflar Gomest>
idem.
AI 'x:t!ulr!' de • '011 a (le Figu ·il'c(lo c Mello, filho do major d
ng 'nh ria - 'r\'iudo no mini ·terio da~ obras publi-
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cas, commercio e industria, Antonio Casimiro de Figueiredo-idem.
José Ayres, filho do major reformado, José Joaquim Ayres -- idem.
João Constantino Alves do Valle, filho do major reformado, Libanio N orthway do Valle - idem.
Octavio Frederico Dias, filho do capitão quartel mestre
do regimento de artilheria n. o 1, Antonio Dias - idem.
Eduardo Augusto Lopes Valladas, filho do major de ongenheria, Manuel Raymundo Vnlladns - idem.
Carlos Justino Botelho Moniz Teixeira, filho elo coronel
do batalhão de caçadores n.? 1, João Justino Teixeiraidem.
Thomás Ribeiro Dionysio de Almeida, filho do coronel
do batalhão n.? 5 de caçadores de EI-Rei, José Maria de
Almeida - idem.
Antonio Augusto da Victoria, filho elo major de engenhoria em commissão no ministério das obras publicas, commercio e industria, Faustino José da Victoria - idem.
Carlos Ribeiro Nogueira FerrfLo, filho do fallecído tenente coronel de infanteria, Antonio Ribeiro Nogueira :Ferrão-por lhe aproveitar uma das preforencias marcadas no artigo 11.0 do decreto com força de lei de 11 ele dezembro de
1851, por ser orphão de pae.
Almor Theodoro ele Alpoim Gordilho, filho elo fallccído capitão ele cavallaria, Augusto Ccsar Alpoim Gordilho
idem.
Carlos Jorge de Oliveira, filho elo fall 'ciclo tenente coronel de infanteria, J eronymo J oaquim José de Oli veiraidem.
.
Manuel Alberto de Figueiredo
Carvalho, filho do fullocido alferes reformado, .I OSl' d 01i vcirn Carvalho - idem.
Antonio Angnsto da l!'r:ll1~'a, filho do fullccido alferes de
infantcria, Francisco Alfredo da Frnuçn - idem.
Pcdro Fragoso <10 Hio Carvalho, filho <lo capitão <10 iufantcria cm commissão, .J 0:10 Frnncisco Hegi:; do llio Curvalho - por nao haver candidato algum <11\8 ClaSR('S prcfcrentes, e achar-se nas circumstnncias
a qne se rcf rc o artigo 11.0 do decreto com força do lei d 11 (10 dczcm bro
elo 1851.
Classe do marinha

Conrado Miravcnt 'I'avar R, filho elo capitão de mnr
guerra reformado,
Francisco de ASRis T:\\'1Ir R - por 1\:1.0
hav r candidato nlgum dns classes prcfcrcntca,
e nehnrnns ('il'(,UlllRtnncias a C}n f\C refl'r<' () artigo 11.0 do <1,,(,1'('to com for 't\ de h'i tle 11 (le <k1.ClllUI'() dI' I H;l I.
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10.0- Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção geral-ta

Repartiçlo

Determina Sua Magestado EI.Rei, em ampliação ao que
se acha estabelecido pelo decreto de 7 de setembro de 1868
publicado na ordem do exercito n. ° 50 do mesmo anno,
que o numero de fronhas para cada prac;a de pret seja
elevado a quatro, c que o }Jraso da duração d'aquelles artigos c dos lençoes para uso das praças seja de trcs annos; que os Icnçoes c fronhas sejam de panno de algodão,
tendo os lcnçocs 2111,2 de comprimento, 1ffi,32 de largura
c o peso de G50 grammas ; c as fronhas 0111,5 de comprimento, Onl,4 de largura c 85 gl'amlllai:l de peso.

11. °- Licenças concedidas
mencionados:

1101'

motivo de melestiaaos officiaes abaixo

]~m sessão de 15 de novembro ultimo.
Batalhiio de caçadores n." 6

Alferes gl'aduado, Antonio Ignacio Marques da Costa,
trinta dias para se tratar.
Regimento de infanteria. n.O 5

Alferes ajudante (actualmente cm infanteria n.? 2), Antonio Bernardo Pereira Cabral, quarenta dias para se tratar.
Regimento de infanteria n." 7

Teuente, Joaquim Teixeira de Menezes, sessenta dias
para se tratar.

12. ° - Licenças registadas concedida' aos officiaes abaixo mencionados:
3." Brigada do infantaria de instrucção

e manobra

\tpit:io do corpo de . itudo maior, major ~a mes;na brigada, Fernando de Magalhaes e Menezes, trinta dias.
Regimento de artilheria

n.O 1

Alferes nlumuo, Henrique Jaymo de ousa Santos, ccnto
c otenta dias.
Regimento de cavallo.ria n.· 2, tanoeíros da Rainha

AI~ '1' 'S gratlult(lo, J ouo Gregorio Duarte Ferreira, quinze
dia .
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Regimento de oavallaría n.· '1

Cirurgião ajudante, Guilherme Augusto Fernandes Braga, noventa dias.
Regimento de oavallaria n.s 8

Alferes graduado, Joaquim Augusto de Oliveira Leitão,
setenta e cinco dias.
Batalhão de caçadores n.s 9

Alferes graduado, Julio Augusto de Castro Feijó, prorogação por sessenta dias.

13.o-Foram
cenârmadas as licenças registadas que os eemmaudantes da 1.a e 2. a divisões militares concederam aos officiaes abaixo
mencionados:
Regimento de oavallaria n.O 2, lanoeiros da Rainha

Alferes graduado, Estanislau Alcobia e Silva, vinte dias.
Batalhão n.s 6 de caçadores de EI-Rei

Alferes graduado,
dias.

Augusto Sesinaudo Ghira, sessenta

Regimento de infanteria n.v 12

Tenente, Antonio Rodrigues, oito dias.

Antonio Ma1,ia de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
27 DE DEZEMBRO DE 1883

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1.o - Decretos
lIioi lerio dos negocios dói marinha e ultramar-Direcção
t .a J1eparli~áo

geral da marinha

Hei por bem exonerar o contra-almirante conselheiro
JOi:iéJoaquim de ou a Neves do Iogar de vogal do tribunal superior de guerra e marinha, a fim de ser empregado
u'outra commissâo de serviço.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'ostado dos nego cios da guerra, e o dos da marinho.
c ultramar, assim o tenham entendido e façam executar.
Paço, em 17 de d zembro de 1 83.= REI.=Antonio
Maria de Fonte Pereira de Mello = :UalLuel Pinheiro Chagas.
linisierie do' negocio da marinha e ultranar - Direcção geral da marinha
U Ueparli~ill

II i por bem nomear o contra-almirante José Maria da
• ilva Basto, vogal do tribunal superior de guerra e marinha.
O pre idcntc do con ~lho de mini ·tro , ministro e s~cretario d'e tado dos negocies da guerra, e o dos da marmha
ultramar a sim o teulunn entendido e façam executar.
Paço, em
de dez 'muro de 1 " J.= REI.= Antonio Maria de 1j'untesPereira d suu« = Jlwwel Pinheiro Chagas.

17

Secretaria d' lado dos aegoôoa da guerra-Direcção geril-t.a
vir

leparliçi.

II ,i por U III promov r ao posto de alferes, para ir serfi counni ti. o no districto dc 'I'imor, o primeiro sar-

ORDEM DO EXERCITO N.o 28
gento graduado aspirante a official do regimento de cavallaria n." 6, Paulo -de Carvalho
c Mello, ficando pertencendo ao exercito de Portugal
sem prejuizo das praças
mais antigas da sua classe e arma, nos termos do decreto
com força de lei de 10 de setembro ele 1846, e circular
de 21 de maio de 1862. Outrosim sou servido ordenar que
esta minha soberana resolução fique nulla e de nenhum
effeito se o agraciado, por qualquer motivo, deixar de seguir viagem pam o seu destino ou de servir no ultramar
o tempo marcado da lei.
O presidente
do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra,
assim o tenha.
entendido e faça executar. Paço, em 10 de dezembro de
1883. = REI. = Antonio JJlcwia de Fontes Pereira de JJlello.
Secretaria d'estade dos nerrocios da ffuerra-l\aIHlrti~ão

de contabilidade

no anno economico de 1882para as despezas ela escola.
do exercito, para supprimentos
aos hospitaes militares,
e
com o tratamento
de praças do pret do exercito nos hospitaes civis: hci por bem, usando ela faculdade concedida.
ao meu governo pelo § 3.0 do artigo 5.0 da lei da receita.
e despeza do dito anno economico de 27 de j unho de 1882,
e nos termos dos artigos 47.0 e [)O. o do regulamento geral
da contabilidade
publica de 31 de agosto de 1 81, t ndo
ouvido o conselho de ministros, determinar que das sobras
que houve no artigo 0.° do capitulo 5.0 da tabolla da distribuição da despesa do ministerio da guerra, relativa ao
mencionado an110 economico, se transfiram as quantias de
730;$487 róis para o artigo 11.°, e a de 3:000;)000 róis
para o artigo 14.° do mesmo capitulo, que a mais se despenderam com os sobreditos estab Iecimontos.
O presidente do eonselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra, e o ministr e secretario d'estado dos ncgocios da fazenda, assim o tenham
entendido e façam executar. I a~o, cm 20 de dez mbro de
1883. = REI. = Antonio Mari« de Pontes Pereira de MelNão tendo sido sufficientes

1883 as verbas

lo=Emesto

auctorisadas

Rodolplw Lliutze Ribeit·o.

2.°_ Por decreto de 6 (lo eerrcnte mez :
Secretaria. d'esta.do dos negocios da. guerra - Direcção geral
Commenundor da ordem militar d S. Bento d Aviz, o
major de infantcria, eh fc da La l' 'parti~ão, Joaquim 'I'hco-
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34á

tonio Cornclio da Silva, em attenção aos seus muito bons
serviços durante a sua carreira militar.
Por decretos de 12 do mesmo mez :
Regimento de ca.vallaria D.O3

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico da
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do § 2. o do artigo 13. o da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão, Antonio Francisco de Aguiar, por ter
completado dez annos de serviço effectivo no referido
posto.
Batalhão de caçadores n.s 3

Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico de
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1l:l65, nos termos do artigo 13.0 da carta de lei de 2;) de abril de 187G
o cirurgião mór, Antonio Augusto de Oliveira Dias, por te;
completado dez auuos de serviço eflccti vo no referido
exercício.
Batalhão

de caçadores n.O 7

Alferes, o sargento ajudante do batalhão de caçadores
n. o 12, Antonio José l\1artins.
Regimento de infanteria n.s 13

Alferes, o sargento ajudante do regimento de infanteria
n.? 4, Antonio Joaquim dos Santos Rego.
Regimento de infanteria. n. ° 16
Para gosar as vantagens catabelecidas pelo § único de
artizo 1.0 da carta de lei do 1 ) de maio de 18G5, nos t ro
mos elo § 2.° do artigo 13.0 da carta de lei de 13 de abril
de 1 75, o capitão, Henrique Cesar de Sousa e Silva, por
ter completado dez annos do serviço offectivo no referida
posto.
Commissões

Para cosar as vantagens estabelecida pelo § unico do
artigo 1.~ da carta de lei de 1 ~ do maio de 18G5, nos termos do § 2.0 do artigo 13.° da carta de lei de 13 de abril
de 1875, o capitão de infanteria
m commissão no real
colleaio militar, Emilio Jo é de l\I squita Vidigal Salgado, l~or ter ompletado dez annos de serviço effectivo na
referido pu to.
Inaotividade temporaria.

O alf rcs do bntalhão de caçadores n. o 0, Theophilo
Leal do Faria, sem vencimento, pelo haver pedido.
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Por decreto da mesma data:
Reformado no posto de alferes, o primeiro sargento do
regimento de infanteria n. o 12, Antonio Rosa, pelo haver
requerido, ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta militar de saudc e estar comprehendido no n. o 1.0
do artigo 6.0 da carta de lei de 23 de junho de 1880.

Por decretos de '13 do mesmo mel. :
Commissões

Commendaelor da ordem militar de Nosso Senhor Jesus
Christo, o major de infanteria, Manuel Antonio de Araujo
Veiga, em attenção aos bons serviços prestados na commissão que exerce na secretaria d'estado elos negocios da
guerra.
Direcção da administração militar

Commendadores da ordem militar de Nosso Senhor Jesus
Christo, o primeiro official com graduação de tenente coronel, chefe da 2.a repartição, Joaquim Monteiro; e o primeiro official com graduaçll.O de major, chefe da 1.& repartição, João Luiz Rodrigues Trigueiros; em consideração
pela assiduidade e zelo com que desempenham o serviço de
que estão incumbidos.

Por decretos de 19 do mesmo mez :
Commissões

O tenente de infanteria, Vasco Pinto Ribeiro de Cas tro,
a fim de ir servir no ministerio das obras publicas,

com-

mercio e industria.
Disponibilidade

O major de infanteria em inactividade

temperaria, Albino Candido de Almeida, por ter sido julgado prompto
para todo o serviço pela junta militar de saude,
Inaotividade temporaria

O major do regim nto de infanteria n." 12, Francisco
Lourenço da Rocha; c o capitão do regimento de cavallaria n.? 3, José de Ousa Barradas; por haverem sido julgados incapazes do serviço, temporariamente, p la junta
militar de sande,

Por decreto da mesma data:
Reformado, na cenformidnde da I i, o coronel do estado
maior de engenherin, José Maria de Aliucourt Braga, pelo
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haver pedido e ter sido julgado
pela junta militar de saude.

incapaz

elo serviço activo

Por decretos de 20 do mesmo mez :
Estado maior de engenheria
Coronel, o tenente coronel, José Maria Moreira Freire
Correia Manuel de Aboim.
Tenente coronel, o major, Jacinto José Maria do Couto.
Major, o capitão, .Joaquim Pereira Pimenta de Castro
Junior.
Capitão, o tenente, Antonio Germano Sollari Alcgro.
Regimento de cavallaria. n.s 3
Capitão da 2.:1 companhia,
o tenente ajudante do regimento de cavallaria n.? 8, Filippe Mulaquias de Lemos.
Regimento de infanteria. n.' 12
Major, o major de infanteria cm disponibilidade, Albino
Candido de Almeida.
Commissões
Tenente coronel de cngenheria,
tonio Alvares Pereira.

o major,

Francisco

An-

3.0-Portarias
Secretaria d'estado tios nrgorios da guerra - Direc~ão gcral-

3. .1 Rrparti~ão

Manda Sua Mago tnrlc EI-Hei, om conformidade com as
dispo içõe do artigo ,10.° do decreto com força de lei de
2.J. de d zembro de 1 ü3, e do artigo ü:3,° do regulamento
provisorio da escola (lo exercito, decretado cm 2G ele outubro de l~G 1, publicar, P la secretaria. d'cstado dos nococíoe da guerra, para o' fins de ignado.' nos §§ 1.0 e 6.°
do citado nrtieo 40.°, as li .tas de apuramento ou qualificaçao final po/'oruC\lll. de mcrit~ dos nlunmos que no anuo
1 ctivo findo conchuram o diversos cursos da escola do
exercito, feitas pelos comp t~nt('s jul',y. do
xamcs cspecia s de habilitação, e que baixam nssignadas pelo director
geral (ln. me ma . ccr tarin <l'estado, o coronel do c tudo
maior (lO cngcnh ria, Caetano Pereira Sanches do Castro.
Pnço, em ~.J. (1 (lczemuro d 1 3. = Antonio Maria

de 1"'o1l[(s Pereira de

suu:
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Secretaria d'eslado dos Degociosda gaerra-Direcçãe geraJ- t.S Repartição
Reconhecendo-se, pelas informações já recebidas, que o
cirurgião ajudante do batalhão de caçadores n. o 6, Alexandre Correia de Lemos, não tomou parte nos actos da junta
de revisão do recrutamento do districto de Leiria, de que
trata a portaria de 5 do corrente mez, publicada na ordem do exercito n, o 27 de 10: manda Sua Magestade EIRei, pela secretaria d'estado dos negoeios da guerra, annullar a parte da referida portaria que se refere ao cirurgião
ajudante, Alexandre Correia de Lemos.
Paço, em 20 de dezembro de l883.=Antonio
Maria de
Fontes Pereira de Mello,

4. o - Por determinação de Sua Mage tade EI-Rei:
Regimento de artilheria

n.O3

Alferes alumnos, os alferes alumnos do regimento de artilheria n.? 2, José Rnphacl da Cunha e Adriano Abílio
de Sá.
Regimento de oa.vallaria. n.· lS

Capitão da 2.a companhia, o capitão do regimento de
eavallaria n. o 7, Frederico Augusto de Almeida Pinheiro.
Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
cavallaria n.? 2, lancciros da Rainha, Francisco das Dores
Moreira e Lança.
Regimento de oava.lla.ria.n.O7

apitão da 3.a companhia, o capitão do .regimento de csvallaria n. o 5, Manuel dos Santos Salgueiro.
Batalhão de caçadores n. ° 4

Tenente, o tenente do regimento de infanteria n,o 1O~
Trajano Saturio Pires.
Batalhão de oaQa.dores n.· 9

Alferes o alfer s do regimento de infanterta n. o 10, Gualherto Ma~icio Jorge de Lima.
Regimento de infanteria n.· 10

CJl.pitão da 3:a compa~hia, ~ capitf O ~o regimento de
infant 'ria n.? 13, Joaquim Jo e de Almeida,
Tenent , o tencnt do regimento de infanteria n." 12,
ebastiao Mesquita Correia de Oliveira.
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Alferes, o alferes do regimento de infanteria n. 017, Eduardo Ignacio da Camara.
Regimento de infanteria n.s 12

Alferes graduado, o alferes graduado do regimento de
infanteria n. o 8, Antonio Chaves Celestino Queil'oga.
Regimento de infanteria n.s 13

Capitão da 8.a companhia, o capitão do regimento de infanteria n.? 10, José Joaquim Mendes Junior.
Regimtlnto de infanteria n." 17

Alferes, o alferes do regimento de infanteria n.? 10, João
Baptista Arede.
5. o-

Secrelaria d'eslado dos negocios da guerra - Direcção geral- La R(\parlição
~EDA.L:a:A.

~J:LJ:TA.R

RELAÇÃO N." 731
Medalha

de oiro

Reformado

Capitão, Francisco José Prado - comportamento exemplar; em substituição da medalha de prata da mesma elas80 que lhe foi concedida pela ordem do exercito n. o 25
de 1867.
Medalha de pra 'ta
Regimento de infanteria

n.s 6

Primeiro sargento n. o 17 da 4. a companhia, Francisco
de Abreu Araujo Malhoiro - comportamento oxemplar ;
em substituição da medalha de cobre da m sma classe que
lhe foi concedida pela ordem do exercito n. o 3 de 1 74.
Regimento de infanteria n.> 16

Temente, Bernardo Antonio de Brito c Abreu portamento exemplar.

com-

Commissões

Tenente de infantcria, Roquc Augusto de
portamento exemplar.

eixas _ com-
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Medalha de cobre
Regimento de cavallaria n,> 6
Espingardeiro
n.? 51 da La companhia, Francisco Barbosa; e ferrador forjador n.? 55 da 1.3, José Antoniocomportamento
exemplar.
Regimento de infanteria n. 6
fi

Segundo sargento n.? 2 da 3.3 companhia,
Pinto - comportamento
exemplar.

João Cardoso

Regimento de infanteria n. ° 16
Cabo n.? 29 da 4.3 companhia,
comportamento
exemplar.

Antonio Maria Simões-

2." Companhia da administração militar
Soldado
exemplar.

n.? 66, Joaquim

de Almeida -

comportamento

RELAÇÃO N.o 732
Medalha

de cobre

Guarda municipal de Lisboa
Soldados, n.? 7 da 2.a companhia, Antonio Anselmo, e
n.040 da 2.a, João
oarcs, a.ubos de oavallaria c=-comportamento exemplar.
Primeiro sargento n.? 1 da 2.a companhia, Bartbolomeu
Antonio ele alles ; cabo graduados, n.? lO\) da 4.a, Luiz
P l' ira, 11.° 1ül da 4.:" 1\1anu 1 de AuI' m, n." ]4~ da 8.a,
Rodrigo Vital; e soldados, n.? 62 dn, :3.3, Luiz Joaquim,
n.? lã\.l da 4.a, Jo-é Lourenço, n.? 7G da 5.a, Damazo dos
untos, n.? 154 da [La, JORé Neto, c 11.° SG da G.il, AntoDiu )Iaria, todos de infunteria - comportamento exemplar.
RELAÇAo

N.o 733

lU: dnlha de prata
Brigada. de artilheria do montanha.
<1.1)0

de corneteiro'

Cone iç:LO-

11.°

.ornportamcnto

'\)

da 1.3 bateria,

IIfrwncl da

x mplur ; em i:mbstittti~i'to da

dalha de cobre (la mesma class quc lhe foi .oncedida
P ln ordem do x .rcito D.O 5 de 1 ' O.

ln
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Regimento de artilheria n, o 3

Capitão, Ohristovão Botelho Nobre de Barbosa e Veigacomportamento exemplar.
2.' Companhia da administração militar

Primeiro sargento n.? 352, Alfredo Grcgorio Ferreira da
Costa - comportamento excmplnr ; em substituição da medalha de cobre da mesma classe quc lhe foi concedida pela
ordem elo exercito n. ° 4 de 1874.
lUc<lalha dc cobrc
Rcgimento de cavallaria n.s 8

Primeiro sargcnto n.? 1 da 3.11 companhia, Isidoro Gomcs ele Carvalho; cabo graduado n. o 8;3 da 3. a, J oaquim
Martins Condc; c soldado n." 18 da 4.", Gerardo Nuncscomportamento exemplar.
Batalhão n.s 2 de caçadores da Rainha

Cabo graduado n. ° 43 da 8.~ companhia, Paulo Chavescomportamento exemplar.
Batalhão n,> 5 de caçadores de EI-Rei

Furriel n.? 4~ da 8.a companhia, Antonio Germano Serl'ão dos Reis - comportamento exemplar.
Regimento de infanteria n.s 2

Segundo sargento n.? 20 da G.a companhia, Francisco
Augusto Cardita ; e soldado n, ° 59 da 1.:\, Joaquim Ferreira - comportamento exemplar.
Regimento do infanteria n.O 14

Cabo n." 8 da 1. companhia, Jo é Augusto Lop s de
Almeida - comportamento exemplar.
110

6. o-

Secretaria d'estade dfts negocios da guerra - Direcção geral- f.a Reparlitio

Dcclara-so, para os devidos eífoitos, quo o segundo sargento, Francisco Augusto Lima Possollo do ou a, condecorado com ii. medalha de cobre da classe de corsnortamonto ex mplar pela ordem do exercito n.? 27 do corr ute
anno, pertence actualmente ao regimento de infanteria
n.? 7.
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7.

0_

Secretaria d'e 'lado dos negocios da guerra - Ilirecçãe gml-

1. a Reparhçfll

Declara-se, para. os devidos effcitos, que o segundo sargento, Pedro José Gomes Braga, condecorado com a medalha militar de cobre da. classe de comportamento exemplar pela ordem do exercito n. o 27 do corrente anno, pertence actualmente ao regimento de infanteria n. o 2 .

•o _ Secretaria d'eslado dos negocios da guerra- Direc~áo geral- L II Reparlição

Dcclara-se que perderam o direito a usar da medalha de
cobre da classe de comportamento exemplar, por estarem
comprehendidos nas disposições do capitulo 3.0 do regulamento de 17 de maio de 18G9, o cabo da companhia n. o 4
de artilheria de guurniçào, Vital dos Santos, condecorado
pela. ordem do exercito n. o 17 de 18 ~; e o soldado n. o 8
da V' classe da companhia de correcção do forte da Graça,
Jo~tOde ousa Andrade, condecorado pela ordem do exercito n. o 24 do mesmo anno.

9.0_ Sccrrlaria d'e'lado dos negocio da gucrra- Directão gml-

i,& Reparli~ão

Declara-se que, por decreto de 29 de novembro ultimo,
foi agraciado com a medalha de prata, para distincção e
premio concedido ao mérito, philautropiu e generosidade,
o cabo graduado n.? 7 da .a companhia do batalhão n.? [)
d ~'lçadores de EI-Rei, José Rodrigu 5, cm attenção ao importante
rviço humanitnrio que prestou com risco de vida salvando o menor Luiz ioares quando desastradamente
caiu da janella da casa onde residia.

10.°- Secretaria d'tStade do negocio da guerra-Direcção

geral-

La Reparliçáe

clara-se que por decreto de 12 do corrente mez, xpc lido pelo mini t rio dos negocios da marinha e ultramar,
foi nomeado para o legar de cl~ef~da repartição mi~itar da
se r 'taria do governo da prOVlllCJl1de Macau o Timor, o
major do 1.0 batalhão do T<'gimnto de infant ria elo ultramàr Antonio Marciano Hib -iro da 1"011 seca, deixando por
i o' d P rt me 'r ao referido r gimeuto, onde fõra collocado por decreto de 27 de março de 1 78.
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0_

Secretaria d'estade do~ negocios da guerra - Direcção geral- 3. a 8cflarliçao

Sua Magestade EI-Rei manda, em conformidade do disposto no § 6.° do artigo 26.0 do decreto de 24: de dezembro de 1863, que as praças abaixo mencionadas tenham a
graduação de primeiros sargentes aspirantes a officiaes,
por se acharem matriculadas na escola do exercito.
Regimento de artilharia n,> 1

Soldado, Antonio do Sacramento de Araujo Balacé Camisão.
Batalhão n.· 5 de caçadores de El-Rei

Solclado, Augusto de Mendonça e Vasconcellos.
Regimento de infanteria n.· 2

Soldado, Antonio Luiz Serrão de Carvalho.
Soldado, Carlos Augusto da Silva Oliveira.
,

Regimento de infanteria n.· 11

Segundo sargento, Arthur Julião Maciel Alves.
Regimento de Infanterla, n.s 15

Segundo sargento, Lopo José Aguado Leote Tavares.
12, o-

Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direc~ão gcral- 3. a Repartição

lI.eJaçâo elos aluumos da escola pcljtechnica, pertencentes ao e. ercito, que furam premiados 110 anilo lcr,tiYo de '1882-1883
2.' Cadeira

Soldado aspirante a offlcial do regimento de artilh ria
n.? 1, José Maria do Vasconccllos
';Í primeiro premio
pccuniario.
Soldado aspirante a official do regim 11tO de cavallaria
n.? 2, lanceiros da Rainha, José Guedes Vilhcgas
uinhonhes do Matos Cabral- segundo premio pecuniário.
3.' Cadeira

Alferes aluirmo do l' gim nto de artilhoria D,O 3, Frederico Oom - primeiro premio pcouniario.
Alferes nlumno do regimento (lo urtilh ria n.? 3, Manuel
Alves de Matos - s gundo premio peeuniario,

•
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5.' Cadeira

Primeiro sargento graduado aspirante a official do batalhão n. ° 2 de caçadores da Rainha, Luiz Augusto Sampaio - primeiro premio peeuniario.
6." Cadeira

Soldado aspirante
a official do regimento de artilheria
n. ° 1, José Maria de Vasconcellos e ~á - segundo premio
pecuniário.
7." Cadeira

Alferes alumno do regimento de artilheria n.? 2, Joaquim Augusto Lopes da Costa Theriaga - primeiro premio
pecuniacio.
Alferes nlumno do regimento de artilheria n.? 2, Augusto de Paiva Gonzales Bobela - segundo premio pecuniario.
9." Cadeira

Alferes alumnos do regimento de artilheria n.? 3, Frederico Oom, e Manuel Alves de Matos - primeiro premio pecuniario, ex CEqUO.
Geometria

Alferes

les Alfredo
mario.
13.°-

descriptiva

alumno do regimento de nrtilheria
da. Silveira Machado - primeiro

n.? 2, Achilpremio pecu-

Secretaria Il'r~tado dos oegodos da guma - Din'cção geral-a.

a

Repartição

Manda Sua lIIagestac1e El-Rei admittir no hospital de
invalidos militar s de Huna, o cabo n.? 782 da 7.a companhia de reformados, Damnzo Damnz.io ; e o soldado n. ° ~69
da. mesma companhia, Antonio de Almeida, por lhes aproveitar m a: disposições do decr to de ~D de dez mbro de

1 40.
1.;t,o- Din'cção da administra~~o militar-Secção

do gabinete

D termina Sua )[agestad
El-R i qu os titulos a. que
se l' fere o artigo (;.0 das altcrnções ao r gulam nto da padaria militar de Lisbon, publicadns na. ordem elo ex rcito
• D.°!l de 10 de julho d 1. 2, sejam pa sados P lo forneci~l nto r ilativo a (':\(h 111 Z, (' 11;\0 a c:\(1'1 trimestre,
como ali s r commcndn, "isto publicnr-sc todos os meses
• O preço da - ra<;õcs de pão c forragem; .
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15.°- Direcção da aumillistl'açiio militar-Secção

do gabilletc

Convindo harrnonisar a fôrma por que os conselhos administrativos
dos corpos devem tornar effectiva a restricç:1o a que se refere a modificação primeira das que comprchende a disposição s.a da ordem do exercito n.? 31 de
1881; manda-se declarar o seguinte:
Que as praças transferidas
não têem de pagar de prompto aos conselhos administrativos
dos corpos d'ondo saírem os seus debites aos mesmos conselhos, e metade da
importancia
dos transportes
pelas vias ferroas ou maritimas, unicamente quando a ordem de passagem disser que
6 por convcniencia do serviço ou da disciplina, ou por effeito de promoção ; quando, porém, a ordem disser simplesmente:
concedida, ou, im mediaiamenie, ou, paqan do o
transporte e o debito, pngmn ru-tudo da importanci:
do
trnusporte,
nào têem direito a vencimentos
de marcha e
têem do solver a sua divida ao conselho, quando a passagem for para corpo de outra armri ; isto é, quando conseqnentomcnto
hajam do substituir artigos de uniforme dos
que na tabella de 18GB têem mareada a durnção ele tres
annos, dezoito o doze mczcs, exceptuando
as botas e as
cap:ts de barrctina.

1 G. ° - Ilirerçãe da atlmillistra~ão militar - i.a Repartição
Dcelarn-sc

que o general de divisão, Antonio Ferreira
reformado nas condicõos publicadas na. ordem
elo exercito n. o 1:>'de 11 de junho ultimo, tem cabim nto
para o 801<10 respectivo,
desde o dia f) elo corrente m z,
immedinto
ao <10 obito (lo gcn{'ral de divisào também rcformado, ManHel Gouçnlvcs Pinto Júnior.
Qll:tJ'0s111n,

17.°- Dircrção tia aIIDlilli~tril~iio militar- 'I. a Rcpartição
Postus r. vrncillll'utos cem que ficaram os offidacs ahaixo meneiona,ln" a (lIH'1II ultimamente foram qualiücadas as reformas que lhes
furam roucedldas:
601<10
c1 7f)·OOO róis meuFernando l\Iarin. ele ':.: Caroello, refo1'I1I:.1.(10
pel:1 ordem <.loexercito D,o :?6 de 2G de
Dovem bro ultimo,

cneral

de brigndn,

com o

sal'S, o coronel <1ecavallarin.,
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Major, com o soldo de 456000 réis mensaes, o capitão
de infanteria, Manuel Pedro Coutinho, reformado pela mesma ordem.
Major, com o soldo de 45;)000 róis mensaes, o capitão
do r gimento (la infanteria n.? 14-, Francisco de Sousa Pereira, reformado pela ordem do exercito n.? 27 de 10 do
corrente mez.
18. ° - Directão da adminislração militar - 2. a Repartição
Em cumprimento da disposiçào G." da ordem do exercito n.? 12 de 11 de junho ultimo, se declara que o preço
por que saiu cada raçào de forragem, fornecida pela padaria militar de Lisboa, no mez de novembro próximo findo, fui de 2-13, 324:2 réis, sendo o grão a 183,32171 e a
palha a 60,51071.
Igualmente se declara. que cada ração de pão, no referido
mez, foi de 37,96 réis.
10.0 _Declara.-se que o cirurgião ajudante do regimento
de cavallaria n.? G, Antonio Joaquim Rodrigues de Oliveira, se apresentou para. serviço no dia 15 do corrente, desistindo do resto da licença regi tada que lhe foi concedida
pela ordem do exercito n.? 26 do corrente anno.

20.0 _ Licenças concedida por motivo de molestia aos officiaes
abaixo mencionados:
Em ses ao de G do corrente rnez :
3.· Divisão militar

Coronel, chefe do estado maior, Candido Xavier de
Abreu Vianna, qual' nta dias para continuar o seu tratamento em ares patrios.
Regimento de artilheria. n.s 2

Capitão, Joaquim Garcia, quarenta dias para se tratar
conv uientemente em ares patrios.
Regimento de artilharia n. o 3

Primciro t nent , Joaquim Augusto Teixeira da Rocha,
#trinta dias para. se tratar .
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Regtmento de cavallaría n.s 4

Alferes graduado, .Ioão Vieira Pessoa de Campos, quarenta dias para se tratar em ares patrios.
Alferes graduado, Alfredo Julio de Lima, quarenta
dias pn,ra se tratar.
Regimento de oavallaría n,v 5

Tenente, José Lcopoldino Sampaio e Mello, quarenta
dias para se tratar convenientemente em ares pátrios.
Batalhão de caçadores n.v 9

Alferes, João Augusto Lelio do Rego Bayam, sessenta
dias para se tratar.
Alferes graduado, Joaquim Augusto Vieira da Costa,
sessenta dias para continuar a tratar-se em ares patrios.
Alferes graduado, Abilio Augusto Correia de Pinho,
quarenta dias para se tratar em ares pátrios.
Alferes graduado, Alberto Carlos do Carvalliaes Malhei1'0, noventa dias pnra se tratar em ares patrios.
Alferes graduado, Francisco de Paula Ribeiro Vieira ele
Castro, quarenta dias para continuar a tratar-se.
Regimento de infanteria n.s 11

Tenente,
se tratar.

Francisco Julio Monteiro, quarenta dias para
Regimento de infanteria n.v 13

Tenente coronel, Porfirio Arsenio de Athaidc Pimenta,
sessenta dias para continuar a tratar-se em ares pátrios.
Regimento de infanteria n.s 18

Alferes, Antonio Duarte Costa, quarenta dias para continuar a tratar-se em ares patrios.

21. o - Licenças registadas onncedidas aos oficiaes abaixo mencionados:
Regimento de oavallarfa n.s 2, Ianoeíros da. Rainha.

Alferes graduado, José Leonardo de Gouveia, pr,~rogação por sessenta dias.
AI~ rc graduado, João Gregório Duarte Ferreira, prorogação por vinte dias.

ORDEM DO EXERCITO N.o 28
Regimento de cavallaria n.O5

Tenente, Luiz Rodrigues Carreiros, prorogação por sessenta dias.
Regimento de oavallaria n.v 8

Tenente, Antonio Baptista Lobo; vinte dias.
Batalhão de caçadores n.s 3

Alferes, Alberto J osé Vergueira, sessenta dias.
Batalhão de caçadores n.o e

Tenente, Candido Passos de Oliveira Valença, prorogação por sessenta dias.
Regimento de infanteria n.· 2

Alferes,
dias.

Antonio Bernardo

Pereira

Cabral,

sessenta,

Regimento de infanteria n.s 13

Capitão, José Lopes de Albuquerque, trinta dias.

22. O-Foram confirmadas as licenças registadas que os commandantes da La, 2.a, 3.a e .V divisões militares concederam aos 01&ciaes abaixo mencionados:
Regimento de cavallaria n.O 5

Alferes graduado, Francisco Joaquim Alberto, prorogação por trinta dias.
Regimento de oavallaria n.s

e

Capitão, Jos6 Celestino da Silva, dez dias.
Batalhão n.· 2 de caçadores da Rainha

Alferes graduado, J oao Vieira Tavares, trinta dias.
Batalhão de caçadores n,> 7

Alfer s, Antonio Joaquim Alvares de Oliveira, trinta.
dias.
Batalhão de oaçadores n.· 9

Alferes, Theophilo L al de Faria, trinta dias.
Alferes graduado, João Correia dos Santos, tlinta dias.

J~

Batalhão de caçadores n.· 12

lforos, .Jcão Joaquim Brandão, sessenta dias.

,
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ORDEM DO EXERCITO N." 28
Re{!,'in:..ento
de infanteria n. o 8

Alferes graduado, Alfredo Augusto Ferreira,
dias.

sessenta

Regimento de infanteria n.s 9

Alferes, José Antonio da Fontoura, trinta dias .
.Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello.
Está conforme.

o

director geral,

•

..

