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DECRETOS, CARTAS E A LV AR ÁS

DECRETO —

de

31

de

março

de

55

1831

Marca os vencimentos Uos oniprcgailos d"S liesp'taes militares ileski CSrte.

Havendo Eu, por Decreto <le 22 do corrente inez, mandado
oliservar nos Hospitaes Militaros desta Córte o Regimento, que
Fui servido confirmar para os Hospitaes Militares do Reino de
Portugal, pelo Meu Alvará de 27 de Março de 1805, com aquellas
reformas e melhoramentos, que se julgassem necessários ná sua
applicação ; Sou ora servido determinar, que igualmente se haja
do pór em vigor o A lvará dc 14 de Junho de 1810, na parte, que
è relativa aos vencimentos dos Empregados nos mesmos Hospitaes.
Silvestre Pinheiro Ferreira, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario iie Estado dos Negocios dos Estrangeiros e da Guerra, o
tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Rio dc Jaueiro
em 31 de Março de 1821.
Com a rubrica de Sua M igestade.

ALVARÁ —

DE

4

DE A B R IL DE

Condecora os Conselheiros de Guerra c m

1821

o titulo <2« seu Conselho

Eu El-Rei Faço saber aos que este A lvará virem : Que Attendendo á preeminencia, e regalias, do que goza o Conselho de
Guerra, e a graduação Militar dos Membros, que o compõe : Hei
por bem, e Me Praz, que os Conselheiros do mesmo Conselho,
assim os que presentemente o são, com os que para o futuro
houver, sejam condecorados com o Titulo do Meu Conselho, ex
pedindo-se as suas Cartas pela Repartição competente.
Este se cumprirá como nello se contém, sem embargo algu m :
E valerá como Carta passada pela Chancellaría, ainda que por
cila não ha de passar, e o seu elfeito haja de durar mais de um,
e muitos annos, não obstante as Ordenações em contrario. Dado
no Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Abril de 1821.
REI com guarda.
Ignacio da Costa Quintella.
A lvará, por que Vossa Magestade Ha por bem que os Conse
lheiros de Guerra sejam condecorados com o Titulo do Seu Con
selho: na fôrma acima exposta.
Para Vossa Magestade ver.
José Balbino de Barbosa Araújo o fez escrever.— Epifanio
José Pedroso o fez.
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