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Estado Maior e Menor. 

Commandante (Coronel ou Tenente Coronel) 
Major 
Ajudante 
Quartel Mestre 
Cirurgião-Mór 
Cirurgião Ajudante 
Sargento Ajudante 
Sargento Quartel Mestre 
Tambor ou Corneteiro-Mór 

Todos 9 

Força de uma Companhia. 

Capitão 1 
Tenente 1 
Alferes . 1 
Primeiro Sargento 1 
Segundos Sargentos 4 
Furriel .' 1 
Cabos de Esquadra 6 
Anspeçadas 6 
Soldados 8 8 
Tambor ou Corneta 1 

Todos 1 1 0 

Becapittãação. 

Estado Maior e Menor 9 
Oito Companhias 8 8 0 

Todos 8 8 9 

2.° Os Officiaes dos referidos Batalhões serão nomeados pelo Governo d'entrc as 
pessoas de mais probidade e abastadas; e o Major e Ajudante serão Officiaes de 1 / 
Linha. 

Palacio de Belém, em 7 de Outubro de 1 8 í 6 . = Marquez de Saldanha. 
No Diario do Governo de 8 de Outubro N.'J 2 3 7 . 

l\_TTENniiNDO ás circumstancias extraordinarias, em que se acha o Paiz, e á 
urgente necessidade de restabelecer o >igor das Leis, impedindo que a anarchia con-
tinue a ameaçar de destruir as Instituições sociaes; e Tendo em vista o que se acha 
providenciado no § 34." do artigo 145." da Curta Constitucional da Monarchia, e 
Ouvido o Meu Conselho de Ministros; liei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo 1." Ficam suspensas em todo o Beino, pelo espaço de trinta dias, todas 
as garantias individuaes; e poder-se-ha prender sem culpa formada. 

Art. 2.* Durante o mesmo prazo é prohibida a publicação de todos os Jornaes, 
Periodicos, ou Escriptos impressos, ou lythogruphados. 

§ unico. São exceptuados desta disposição os Jornaes litterarios e scientificos, e 
o Diario do Governo. 



1846. 169 
Art. 3.° As disposições do presente Decreto principiarão a ter effeito e execução 

desde o dia da sua publicação no Diorio do Governo. 
Art. 4.° Logo que as Côrtes Geraes da Nação Portugueza se reunirem, na con-

formidade do que dispõe a Carta Constitucional da Monarchia, o Meu Governo dará 
conta ás mesmas Côrtes do uso que tiver feito das faculdades concedidas por este 
Decreto. 

- Os Ministros e Secretarios d'Estado de todas as Repartições assim o tenham 
entendido, e façam executar. Paço de Belém, em sete de Outubro de mil oitocentos 
quarenta e seis. = RAINHA. — Marquez de Saldanha. = Visconde dc Oliveira.— 
D. Manoel de Portugal e Castro. = José Jacinto Valente Farinho. 

No Diario do Governo de 8 de Outubro N.° 2 3 7 . 

^ T e n d o chegado ao Meu conhecimento, que o recenseamento para a Guarda 
Nacional reorganizada pelo Decreto e Regulamento Provisorio de vinte e um de Junho 
ultimo, se effeituára em grande parte contra as expressas disposições do mesmo Regu-
lamento; e que nos diversos Batalhões daquella Milícia Civica se alistaram muitos indi-
viduos que não têem o censo nelle estabelecido; e Considerando, que em objecto de tão 
grave importancia se deve proceder com o mais escrupuloso exame e cireumspecçào, 
para que a Guarda Nacional possa servir de seguro apoio ás Instituições representativas, 
e ser um elemento de ordem para segurança geral do Paiz, sem comtudo se tornar 
summamente oneroso á Fazenda Publica pelo augmento de despezas que não sejam de 
indispensavel necessidade, e em cujo caso não podem actualmente considerar-se as que 
foram creadas por Decreto de vinte e cinco de Junho do corrente anno, e outras dispo-
sições posteriores; Hei por bem, Ouvido o Conselho de Ministros, Decretar o segnirite: -

Artigo í . ° Fica desde já suspensa em todas as suas partes a execução do Decreto 
e Regulamento Provisorio de vinte e um de Junho de mil oitocentos quarenta e seis, 
que mandou reorganizar a Guarda Nacional no Continente do Reino. 

Art. 2." São dissolvidos quaesquer Corpos da Guarda Nacional, que na conformi-
dade do citado Decreto e Regulamento se acharem total, ou parcialmente organizados. 

Art. 3." Todos os armamentos, munições, e quaesquer outros effeitos de guerra, 
que tiverem sido entregues á Guarda Nacional, serão impreterivelmente entregues no 
prazo de vinte e quatro horas perante a Administração do Concelho, ou Bairro respe-
ctivo sob pena de se proceder contra os infractores como refractarios, e detentores de 
objectos pertencentes á Fazenda Publica na conformidade das Leis em vigor. 

Art. 4.° As Authoridades Administrativas e Militares empregarão as medidas 
necessarias para a prompta execução deste Decreto. 

Art. 5.° O presente Decreto principiará a ler effeito, e execução desde o dia da 
sua publicação no Diario do Governo. 

Os Ministros e Secretarios d'Estado de todas as Repartições assim o tenham 
entendido, e façam executar. Paço de Belém, em sete de Outubro de mil oitocentos 
quarenta e seis. = RAINHA. = Marquez de Saldanha. = Visconde de Oliveira. = 
D. Manoel de Portugal e Castro. — José Jacinto Valente Farinho. 

No Diario do Governo de 8 de Outubro N.° 2 3 7 . 

C O N V I N D O provir por todos os meios á manutenção da ordem publica: Hei por 
bem Determinar que, sem perda de tempo, se forme nesta Capital um Corpo de Infan-
teria, composto de todos os Empregados e Operarios das Obras Publicas do Reino, com 
a denominação dc = Batalhão Nacional das Obras Publicas — , e organizado conforme 
o Plano, que faz parte do presente Decreto, e vai assignado pelo Marechal do Exercito, 
Marquez de Saldanha, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra; outrosim 
Sou Servida Determinar que o serviço do mencionado Ratalhão dure só em quanto o 
exigirem as actuaes circumstancias. 

29 


