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continuado a fazer relevantes serviços ao Estado, ora no desempenho de importantes 
Commissões Diplomáticas nas Côrtes de Londres, Madrid, e Vicnna de Áustria com 
reconhecida vantagem dos interesses nacionaes; ora no exercicio do cargo de Presidente 
do Conselho de Ministros, e do de Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Guerra e Estrangeiros, na occasião em que o mesmo Throno e o Codigo Fundamental 
das liberdades patrias se achavam perigosamente ameaçados por excessos demagogicos, 
e pela propagação de principios e doutrinas subversivas da Dynastia Reinante, e da 
ordem e prosperidade publica, cooperando em todos os tempos, com o maior zêlo e 
energia, assim para anniquillar a usurpação, como para reprimir e suffocar a revolta e 
todos os crimes de anarchia : por estes respeitos, e Querendo Dar a tão illustre Varão 
um testemunho de,subido apreço pela lealdade e assignalados serviços com que sempre 
tem pugnado pela Causa Nacional, correspondendo ás obrigações do seu nascimento, e 
ás de um caracter igualmente nobre e honrado: Hei per bem Conceder ao dito Marquez 
de Saldanha o Titulo de Duque de Saldanha. 

O Visconde de Oliveira, Par do Reino, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 
do Reino assim o tenha entendido, e Taça executar com os despachos necessarios. Paço 
de Belém, em quatro de Novembro de mil oitocentos quarenta e seis. = R A I N H A . = 
Visconde de Oliveira. 
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T E N D O consideração a que ainda continuara as circumstancias extraordinarias, e 
os mesmos motivos, que deram logar ao disposto no Decreto de sete de Outubro do 
corrente anno, pelo qual fornm suspensas em todo o Reino por espaço de trinta dias 
todas as garantias individuacs, e prohibida a publicação de todos os Jornaes, Periodicos, 
ou Escriptos impressos, ou lythographados: Hei por bem, Usando da faculdade, conce-
dida pelo paragrapho trinta e quatro do artigo cento e quarenta e cinco da Carta Cons-
titucional da Monarchia, e Ouvido o Conselho de Ministros, prorogar todas as disposições 
do citado Decreto por mais um mez, a contar do dia, em que terminar o prazo esta-
belecido no referido Decreto. 

Os Ministros e Secretarios d'Estado de todas as Repartições assim o tenham enten-
dido, e façam executar. Paço das Necessidades, em cinco de Novembro de mil oito-
centos quarenta e seis. = R A I N H A . = Duque de Saldanha. = J7scoride de Oliveira. = 
D. Manoel de Porlugil e Caslro. = José Antonio Maria de Sousa Azevedo. = José 
Jacinto Valente Farinho. 
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S O A Magestade a RAINHA, Annuindo á Proposta do Governador Civil de Lisboa, 
para que se organizem Companhias Nacionaes avulsas nos Concelhos do Seixal, e de 
Alcochete aonde se acha já uma força considerável organizada e armada: Manda, pela 
Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra, que, sem perda de tempo, se formem 
duas Companhias, com a força que se podér apurar de lodos os individuos, que se 
ácham já alistados, e daquelles que voluntariamente quizerem alistar-se, sendo uma no 
Concelho do Seixal, e outra no de Alcochete, ambas com a denominação de = Leaes 
Voluntários de Dona Maria Segunda = ; Nomeando a Mesma Augusta Senhora, Capitão 
da Companhia do Seixal, o Administrador do Concelho, Miguel Antonio Ferreira; 
Tenente, Guilherme Jorge; e Alferes, Gregorio Joaquim Gomes Arouca; e da Companhia 
de Alcochete, Capitão o Administrador do Concelho, Francisco Rodrigues Cebola; T e -
nente, Antonio de Oliveira Júnior; e Alferes, Christiano Godinho. 

Palacio de Necessidades, em 5 de Novembro de 1 8 4 6 . = > Duque de Saldanha. 
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