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Axaõ cfte livro a novecentos reis
em papel. Meza 23 de Agofto de

1787,

Com tres Rubricas,

SERENISSI~10 S

1

IIOR'

...
EN 11 O a hour« de
o.lferecer a V.ALTEZA. R.EAL efle breve TraElado de Taãica tli1"igido

II

inflrnir
11

debai.·o de

1m·

buma ordem elementar,

e didaãlca os
e Cadetes das Troo-

Officiacs flOVO!,
pas de S. },IIAG E ST ADE.
Elle
1/aO be mais que bum compendio daquelles priucipios , e doutrinas dos Ta-

ãicos mais celebres , que convem ao
ãeftinodefla Inftruc çaõ prévia. Dedicar
a V. ALTEZA REAL efle pequeno
fruélo de hum zelo fiucdro , be me110S
hum tributo

do dever,

que da fiâeli ..

dade de hum coraçaõ cheio de amor pelos feus Principes ; e digf1m·je p.

·.

ALTEZA REAL acceit ar efia mil:ba
offert a ; permittimlo 'l/te a frente defla
Obra foj{f, coroada com o excel]o lotome
de V. ALTEZA REAL, be fazer juj'_
tiça ao merecimento do [et: a.J]ilmpto;
be premiar da maneira mais br-iJbau:e
a pequena parte, que uella tem o fen
indigno Compofitor ; be em fim fazer
que

ÍJ.lle defapparece1zdo os [eus defeitos, ella diga: Dig110s Portuguexes ; que ajpirais ti gloria militar, recebei , recebei goflofa, e rever.eute1J1~1Jte eflas doutrinas , pois que ellas merecem a pro ..
tecçaõ daquelle AUGUSTO, ainda mais
ador auel pelas virtudes, que o carafierizao, que pelas rassões dofeu Naf-

cimento , que faz

boje o objeélo das

'lJoffasefperanças,
O eeo concedaa V. ALTEZA

aquelles be1JS correfpondentes

REAL
aos votos

da Naçaõ.

Sercl1ijJimo Senhor
De V. ALTEXA REAL
Glltlrdn ~ de [unho
de 1787.

o mAis humilde

ragallo

'Ltli~de Oli'Vfira. d:f. Coffa de AI/Ilcid

t

Oforia
lN:

PROLOGO.
Mpedi ndo-mc a pequenhcz de meus talentos ainda hum igual (mprcgo cm
mais Iublirnes aflumpros re lauvos a Arte que tenho a honra de profdT:n, e vendo
que em Porruzuez
fe naô tinha dado á luz
Trad.ado algu-m elementar de TaB:ica , eu
me decidi a fazer cite pequeno Ierviço de
rerrer em o noflo idi om.t os fimpleces Elernenros , que f.uem qu:tfi toda a maier ia defle
Traéhdo,
perfuadido de que eíl inllrucçaó
deveria Ier dealguma
utilidade,
pois ainda
das cornpofiçôes.que tem apparccido , [aó bem
raras aqucllas <lUC daô :15 p~imciras luzes defta Arte con iía , c clidaB:lc:lnlCllte.
Efl:c breve Traô ado hc verdadeiramente
huma Traducçaô compolla , ou Cornpilaçaô
de dcurr.nas
de diffcrC:1ICS Aurhores , rendo
pelo feu pr imirivo objeao dar aqi elles que
cntraó em () Ie iviço militar as prime iras rcgras, C principies
da Taô+ca , t. zendo-lhe
V,cr aquelles
de que (e deriva o Sytle ma mi}ltar moderno,
c dando·lhe hun a idéa preci.
}a ~ f~ b,em que iihbrevlada dos que dizem
,elpc1to as formaçôes da Tropas , aos fogos,
as cvoll1s:6 ~, e manobra,
El1e depois de
Tffer~cer hum breve rcíumo da Hdloria da
a(tlca, nata na primeira Parte dos prcl imina1es deita Aue , de leu' plincipit1s eraes,
dos primeIrOS c nhcclll)CIltOS d. s C
itu j.

cs .)
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çôes , e inílituiçôes
militares,
e da maneira
de Ie recrutarem,
de Ie vefhrern , e de fe armarem as Tropas.
Em a fegt:nda Parte elle
rraô a da Tad ica elementar
da Infamaria,
t::
(la Cavallarja.
Em a terceira rratTa da Taaica fublime , (cguida das primeiras Maximas da grande ~uerra,
e de hum breve difcurfo fobre a Dilciplioa
militar.
Mas em todas eílas reparriçôes o íeu primeiro pomo de
vii1a he reco pil ar , traébndo
Iómenre daquellas doutrinas mais Ieguidas , de huma
urif idade mais Ienfivel , e mais analogas á
Tad ica moderna. Eíla breve lnílrucçaô , em
fim , naô he mais que hum pequeno enfaio
para a grande Iiçaô deita Ane intereflanre ,
e formidaveI.
Eu naó tenho ncfla Obra outra Farte mais
CJue a compoliçaó,
que a ordem,
e o merhodo de traLhr as doutrinas;
efl:as Iaô rodas
daquelles Tad.icos que o Mundo admira.
Eu citaria a cada palavra o {eu Aurhor ;
{c me naô farisfizeíTe com aflevcrar ifl:o mefmo , e que eu naó incorro na temeridade de
efcrcver cm huma mareria tJÓ delicada debaixo dos aufpicios de hum tal Mecenas,
e
á face de hum Corpo militar,
taó culro , e
raô (ab!~ , como o de Portugal ; eu reconheço perfeitamente a minha fraqueza) a minha
ignoranc1a.
De todos eíles Authores eu tirei aquellas
marcrias comperenrcs , e neceflarias para haver
crrnar bum COlPO de doutrina ele-

Jl!.~n.
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mentar,
e feguido,
e cuidei em guardar
aquelles preceitos debaixo de que devem íer
tecidas as obras deO:a naru reza, defvelandome em feguir hum eíhlo proprio,
e em naó
fer faltidlOfo
~
Sendo a TaLli~a huma Arte fyfico·mathc.
matica, eu devo confiderar os meus leitores
balh.ntemcnte
inâruidos naqllellcs principies
de que depende o eíludo <.lefia Arte, c (em
os ~ua s he impoílivel fazer-fé o menor progrefro neíla liçaô. Devo lambem advertirlhes, que naó cbílanre o objeà'o , c natureza
deite T rad ado cu me naó Jeu:nho em definições de toJo~ o, termos iechniccs d. Ane
mllitat,
e em outros Iimilharnes
rudimcntos, deixando em muitas pnes
de fCf;uic
preciramente
a ordem elementar , por Ier O
meu defi~nío reíumir , íimplificar as liçôes ,
erra(tar raó íórnerue d,lquell.ls marcrias , de
que os Regulamentos,
e a Iimplcs praB:ic3 do
ferviço naô podem dar idéa a hum Olncial
novo, c Iern liçaô.
A brevidade com que tenho ernprendido
offerecer cfla Obra, me naô permirrira ordellla a~nda f('guodo a minha fraq\le~a.
Os
• tlCtltlo5 preVIOS, de (II e he precedido cíle
r raaaJo , me parcceraê proprios dclle , c de
~l~lIma fone capazes d lupprirem
a falta
~o~ prole~omenos da Tafrica , de que aqui
eiXO
de (r, Har formalmente .
.Eu cfpclo de continuar c!b Obra cm m:lis
dOIs volunles:
tu hum d II ) cu offçrccClcl
hum

n
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tra':;bdo

de

CaHrament:lçaó;'

com outro i~l1almeme abbreviado
da Pequena guerra;
liçaõ das mais intercflanres para
todo o Oflicial , c muito efpecialmente
para
o de C.lvallaria. Em ourro eu rradarei da Ar-

'chlteltura

militar, do ataque, e defenía das
e da arrclharia , dando mui relumi~ e de hurna maneira accommodada
á uuelligencia dos Ofliciaes novos hum a barr arue idéa das ordens,
c fyí1:emas mais celebres de Fonitilaçaó
, ramo defenfiva , como offen{i\'a,
que [e rem imaf;in.tJo
até o
Praças,
damente

tempo de Muler.
Feliz eu mil vezes,

{e os meus Compajuftiça ás minh.is intenções:
eílas todas Ie reduzem ao definreretlado
defejo de fazer algum íervrço á Parria : clles os
meus fenlÍtncnros,
dl:a a minha ambiçaó , c
eíle rodo o meu mClccirnemo;
pois do rempo empregado
na compo{içaó deíle livro,
além de [er mui pouco,
cu deverei Iernpre
confcfTar naó ter delle feito Iacrificio algurn ;
pois de LOdo aquclle que me lcvaô quaeft(llCr applicaçôes
militares,
cu fei pagar-me
bem contando-o pelo do meu maior prazer.
Todos aque lles obieB-os mais capazes de li{on;;carcm , c de :ütrahiJcm o coraçaõ huma110 , vem
a Ii.;r para mim muito indiflcrenres
a reípcito ~c outro qualquer relativo á Arte
militar;
aílim cu naô tenho tjl'C offcreccr
l1eil:a pel]Ucn:l Obra ao meu PIUNCll>E , a minha Patri a , c aos meus leitor s, mais que
eíle defejo de lhes Ier uril •.
Obras

triotas

fizerem

P
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Obras de quem efpecíalmente {aõ tiradas as
doutrinas dcfle Tr.tüado.
T'1élique de Mr.
Taaica

cm França,

de l<eralio,
Meílre
e mui habil Militar.

de
::::

Effaí [ur la Teãique de I' Intsniar!«. ;:: E!Jai
genéral de Taãique de Mr. Guiber.;::
Tnêique, de Mr. le l\!arqnis de Silva ;:: Etudes
militaire: , de Mr. Bottée.;:: Eiemcns d
a-

ãique ; rradudion

d' Oldzendorf.

;::

Tnêique

Pruj]ienne.;:: Trltité elemctltttire de Taélique. ;::
Elcmens de TaélilJue, de Mr. LI.! Blond.:::: Cours
de '!(h'lique , de Mr. de Maizeroi
;:: (ffiwvres
Mtlitaires
de SClOnvilJe. ;:: Sciencc lI1ilitaite, de Mr. Bardet de Ydleneuvc.
;::
Os mais Authores feraó citados cn1 os [cus
refpeélivos
lugares:
devendo os meus leitores advertir fempre,
que as 90mrinas deíle
Traélado
faó todas dos Taélicos mais delicados. Em o fim deíle Livro íraô todas as plano

<:has relativas.
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PREVIOS,

A EXCELLEr.ClA,

SOBRE
da Arte

GlIer
I:

militai'
I'C;,'O

: Jobre

aJJim

jJS

1101111',,,'(

lambem a r(.0,,;to

E UTILIDADE
primeira: vi, t ades
• como adquiridas:

dos conhecimentos

c/II

•

e e.;lllduf dejle.

I.
~~.'.\')~

E a Arre Militar a mais mil de
quantas devem exercitar ,a
imagin3çaó
dos homens , pOIS
~~0.
que delta depende naó fó a prof.
peridade,
mas ainda a fone dos
F.f\:ados: ella he o emprego mais liron~eir~,
e mais digno das AlMas nobres;
he em fim
qtlem abre a carreira mais brilhante de t01hs
A
:tllue1:

2~II ~:?todas
20. X2

~
aquôllas
humano

7'raUado de Taél ira

, (FJe o Mundo preferna :10 erpitir6
àquelle que afpira a orlcreccr á 1'11'2
I).!t1ü o (Indicio
mais ~encr()fo;
que d feja
tirar o [e u nome do clquccímenro
; (lUC quer
adquii ir gloria.
.
A Huioría
bafiaria rara nos provar efias
verdades, Ie cllas nccefliuif1tm de { r dernonftradas : ne lla vemos,
que
ma io r cs Irnperios do 1\1undo floreccrnô á medida dos pro~Iell()s, que entre elles fazia a Arre ii difciplina militar,
e qlJC ellcs corrcrnô para a (tia
decádencla
, á proporçaó
(lue cib Arre fl.'ntia a (ua ruma;
C pari!
nos convencer da fua
I',ecmincncia,
a mdm:1 [-{!floria nos Iaz ver.
que a palma do C:tpítJÕ he fupcJior a rodas
;IS ourras ; que ella (Tervindo-m«
da cxpref{aó de hum dos rn.us cel:.:bres (),adores
da
França ) he fó a capaz de encher de gloria
huma alma roda inteira,
e que ell a mcrccco
Jempre os primeiros
cultos de rodas as Naj

os'

çôes.

Os Soberanos mais {abies, as differerucs
ln(htuições
Politicas de rodos ;llllJcllcs I rn pe.r io s , que tem flgllradu no I fundo,
liveraó
fcmpre por prime-iro prin iplO Jar IOdo o VI~or á Iua ICP;lIIiçaó militar,
animando a nobre 3mbiçaõ ,h glori:., C:I cultura da A,cc dót
~lJena.
Em <)1/:tJ)(() eHa virClldc (c (lIficoc:tVil,
cllC's él;10 formiJ~vcl';
!'UI(: m lll;';o qUI!
o Rei militai' de(1PP,ceia, 1000 que a Canftj[lllPÓ do "'werno
fe ;l!tela~~l 1 li: eOlllllnpi.!) c que u luxo, c a moll<:Zol cone rria
lalll-

DifctJrfo! Preuios,

3

-t~mbem a fazer fubfl:itUir a virtude pelo v[~
CIO, a Ane m.htar
decah ia immediaramente
,
e por confequencla
vinha o lmperio
com a
merma brevidade a cxpe: irncnrar a forre Fa'tal da fua quéda,
da rua deílruiçaô.
As Ar·
mas conílirucrn
o primeiro pólo,
em que
hum lUtado fc (uílcnra ; (em el le naô podel'iaõ fazer os Ieus deveres :JS Lcrras , o Cemmercio, e a A~ricultun,
Tod \S 3S Artes, que
fe rem Introduzido
1135 Sociedades
para o
bem público,
rodas as ordens cfl:aL>c1ccidas
para fe manter o Ierviço de Deos , a Iub~li!hõ
leis,
Ieriaô couías inteiramente
mureis , fc lhes f.t1utTc a p-orecçaô das A rmas. fe o Etla.lo cftivcllc rem dcfenfa Os
melhores projeô.os politicos,
os planos mais
bem concertados naó feriaô mais que hurnas
9tlimeras,
e el les naó fotfcrn apoiados pela
força.
Hum Reino onde a Anc militar deixa de
fer cultivada , onde he olhaJl com indifferenÇol, poderá CVII:H por 31~um tempo a
c~n'lui;la pela razaô do equilibrio ~eral,' p_o'lem elle anJH;u:l os ferros da etcravidaô
,

as

í

tra?alhará par;t 09 OUtrOS,
e a CU:l Corte e[·
tara Ccmpre Iuje ira ao arbitr io dos cfh' nhos.
As Potencias prcko1emcnce exiílentcs n:ló
»convem menos Icr militares,
do q'le aquel13,5 da Anricuidade
CU');l c.'ifh:ncia
depend'
:>'
• 1.1 I~),teiramentc dcfl:c c(pirito.
, ,1chc O:JO.- ie-

vC!'1la mais inlluir as revolllçóe
dos,temeos,
a{hm cOlllO em os principios das legl 1 çnl!p.
A ii
,\ 111-

4
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A imponancia
da! Armas he fempre a me( ..
ma entre iodas as Nações , em rodas as Confhtuíçôes civis, em rodas as idades ; eílas
nunca podem alterar mais <]ue o [eu deflino.
A Alemanha, a França, a HeCpanha naó podem hoje empregar ali ruas Tropas naque lles
mefrnos objectos, para que a Perfia , a M:lcedonia , e Roma as emretinhaó;
mas o {eu
deílino adual naô he menos gloriofo.
e intereflanre.

Em quanto durar a malicia,
a Arte militar conílkuirà Iernpre o meio mais feguro,
pelo [qual as Nações deveràô adquirir a Iua
felicidade em qualquer Ientido que as revoluções humanas lha façaõ tomar.
Fazer flo recer hum Efiado,
pondo-o em
abrigo contra os golpes cru eis da ambiçaó ,
e do ciume,
proteger todos os !eus intereffes,
ciCaqui o primeiro objedo das Armas:
objeao muito mai.s imerelTante , que o da coo<}ui~ta'. a qual, ~1nda mefmo quando o equiIibrio das Potencias a confenre , vem a fer
de ordinario raô fatal, como gloriofa para
o rnefmo vencedor. Eíle he rem duvida o primeiro ponto de viíla das Potencias da Europa, que vemos raõ attenras ao objedo miIirar.
Sórnenre a emulaçaó com que efras Pore,,das cultivaô a Arte militar,
fó hum cerre
equilibrio que exiíle entre as ConfiiruiçóeS
militares deíles ditf'erenrcs Efiados,
he que

podem infpirar aquelle

refpeuo , e temor
Icei:

Di(cur(os Previas.

)

xeciproco que devem fegurar a tranquillida,de
geral : refpeiro , e temor bem faudavels ,
}lOIS que {em elles eíla parte da Terra em bre ..
ve tempo naó feria mais que hum vaí.l:o theatro de horror,
e de (angue.
Tal he a uril idade, e excellencl a naô dos
pompofos Exerciros , nem da mulridaô de
Tropas,
mas fim da Ane da difciplina militar , em cujos aílurnpros
eu oaó Ierei mais
eXteofo;
pois nem eu intento agora tecer o
feu elogio,
nem feria di{creto ainda o mais
engenhofo difcurfo ,tendente a perfuadir huma verdade, que o Mundo inteiro atreíla : eu
toco eíle pomo unicamente
, para que os
meus Leirores refl.e8:indo nos imporrantes fins
da Arte, que tem a gloria de profe(far, concebaô huma juí.l:a idéa da imporrancia
dos
{eus minií.l:erios,
e empreguem todas as luas
forças; a fim de fatisfazer a elles dignamente,
a fim de defempenhar funções raô férias.

II.
Mas affim como a Arte militar he a mais
lltil , affim como ella he a difpenfeira dos
mais p reciofos rhefouros da gloria , aflim
lambem he a mais difficil , e a que exige as virtudes,
e conhecimentos mais IubliInes do homem.
, !,-s primeiras qualidades, que pede a AnC
Illllltar , [aó hum genio efpecial,
huns talentos proprios;
he certe que
he comoo;
•
111 um

mo
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murn entre todas as mais Arres, c Sciencias ~
mas efla parece exceder ncíla parte todas as
outras,
pel[endendo
ainda mais da nature'
za cm favor daquelles que a ella íc dedlcaó.
A mechanica
d:t gucfI'( he de hurna naiureza íccca , e faltidio(a; os íirnpleces detalhes de
ferv iço ; de inll:rucções , e de difcipliua , íaá
muito ei"pinhoíos,
e vem a ícr para o ho111em ranro mais violemos,
quanto maior he
a delic:ldeza do (cu cípiriro , {jtJ3oto mais
elle tende ao fubl irne. Aflim para (c vencerem eflas afpcrczas
, e para hum Official le
appllc:a como deve a cita:. panes inrereflant
res , he ncceflario hum g<:nio muito pa rrtcur
lar,
hurna palxaô muito ardente pelo ferviço.

Aquelle pois,
9ue fc dcílina á profi(f3Ó
militar,
deve primeiramente
eonfulrar n1ui·
10 bem as ruas propensões,
o [cu genio:
Ic
cllc [unto com o :111101' da gloria he qtlem o
conduz

a05

altares d(' Bcllona

,

elle deve ter

ro da a cíperança de faz r progrelTos na carrei'
r a das Armas.
Aquclles mefmos deveres,
que aos outrot
hornéns fazem a maior violencia,
ptlra ell'
tlao fcraó mais que recrcaçôes
inrere(fanri(fimns , a rudeza do Soldado,
a incornmodi'
da de do paiz , do quartcl , bem longe de o
def{!,oll:arem , de o aharerern j lhe ferviràô de
ell:imulos á fua a.aivlJad '; ellc correrá golo
tofo ao campo do exercido;
elle fera o feo
\hcatro , o Jj.;u baile mais in.en;{Tante; 3 C~V

xa,

Di{curfos Previos.
ta, , o Clarim,

7

e todos os mais inO:rumencos
belllcoS [orrnaraô aos Ieus ouvidos a muíica
n;~is agradavel ; o [uor,
e o pó offerece1ao aos [cus olhos o ornato mais bel 10 , e
mais capaz de liforigear o [eu amor proprio.
Todas as durezas em fim do deílino militar
vem a trocar-fé em doçurJs para aqnelle que
he animado de hum efpirico proprio dcíle
deflino. O mefmo goito, com 51uC elle olha
para todas as repartições da diiciplina,
lhe
Iufcua mil idéas felizes , c lhe miniítra os
meios mais efficazes de (cgurar a execuçaõ
dos [cus bem concebidos proit!tlos:
elle vê,
elle diO:ingue ao primeiro ~olpe deolho aquellas mefmas coufas , que [aó fempre occultas aquelles , a quem efh. per~picaci.a ,naô
he natural. A Iua atlividade fara reprirmr o
Soldado,
fara exri I par os abufos,
que infenfivelmente [e introduzem no governo econ?~ico. dos Corpos,
e na difciplina;
elle
divizarà em fim os defeitos defla com hurna
promptidaó igual àquella com que 5> fara che~ar ao leu maior pomo de perfe'çao, e de delicadeza.
Efl:es os favores da natureza,
que a mechanica da Ane militar exige , e Cem os qnaes
)1C Imprudencia
abraçar efla profitTaõ; pois
{em que a mefma natureza obre milagres,
nU,nca já mais chegará a tocar a linha da perfelçaó, ainJa o Ofíicial dai maiores conhecimentos,
O valor, a i>rcCeoça de efpirito , a ferrilidade

R
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dade de expedientes junta com a delicadeza
de di [cernirnento , {ao os OUtros dores da alma, que peje o íubllme da ~uerra , e fen\
os <]uaes nenhum Chéfe pallarà da mediocri·
dade , por mais bem inllruido que feja, por
mais praética que tenha ad<]uinJo. Tojo 00(·
ficial deve pofTuir eflas primeiras virtudes milit3res,
cíles prcfenres do .eo em maior,
ou menor grao , fcgundo os [cus refpeétivos

deflinos.
Eiraoui huma breve recopilaçaô
das primeiras virtudes naruracs do homem de guerra: paílcmos agora àquetlas , que elle deve
adquirir , e que devem Icrvir de bafe ás primeiras.
Seguir a Milicia mais por hum efriri!()
de libertinagem,
que p lo amor da ver.iadeira gloria,
perfuadinclo.fe
hum ignorante , que efla profiflaô ama eíle etpirho ,
que ella conCente,
e até mefmo applaude
a di!Toluçaó,
o Cl ime, a defordcrn , he are
onde pôde fel' levado o exceflo da miferia ,
e da loucura ~ De quem deve a Partia eC.
pcrar huma fidelidade
mais incorruptivel,
hum amor mais coníl:anre pelo (eu be m , hu"
ma eonduéia em fim mais capaz de a f l iciI

tal',

do que da pane de hum filho,

que lhe

jura morrer por ella ] <l!Jem deve fer mais
ínacceflivel li mollcza , ás delicias deprava.
das,
e a todas aquellas paixões capazes de
~orrompcrcm o coraçaô , de abaterem o er.

pirÍlo ~ do que a~uollc,

q\J~ naô deve refpirac
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'rar mais que hcroifmo ? Perder a vida vergonhoramente , enrregar nas maós do~ ini~i ..
gos a ~loria
a liberdade da rua Parria , eifaqui qual deve Ier a forte daquelles indig.
~os, d.iquelles Iacrilegos , que Ie atrevem a
Jlludir os defiznios delta , quando ella confia deites a [uatlreputaçaó , a Iua {e~urança.
i\ virtude hc o fundamento de toda a felicidade do homem; ella he quem unicamente o deve conduzir bem em rodo o defl:ino, e
o póde fazer Feliz , ainda rnefmo no meio das
maiores Je(graças , pois que ella protego
j~ualmente aílim o Soberano,
como o VaC.
fallo , aílim o General, como o Soldado, ar.
fim aquelle que goza das delíc.as do Mundo, como o que refpira dentro do earcere hor ..
rendo. Todos dcv m trabalhar por conCe_guir
a Virtude em qualquer profitTaó que ,leia.
mas o guerr iro tem ainda maior necefltdade
dos Ieus Ioccorros ; eíle depende mais que
nenhum OUtro homem,
da prorecçaô celefl:e.
A virtude he o principio
de todo o heroir ..
~o; fem efle crendo lmpenerravel feria delino expor-Ce o homem á fortuna da guerra
fcmpre inconílanre.
A viuude chrillã, pois, deve Ier o alicerce
febre que vós , (, Mancebos Pon uguezes ,
que feguis o partido das Armas,
deveis levantar o edificio da volTa conduéla ; a devoaõ de Norra enhora , e dos Santos deve íer
um dos voflos carafrc"es diflinfrlvos, Se vos
efrabelccerdcs neíles pi iccipics , vos praai~;t.

t
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,reis todas 3S virrudes do heroc , fatisfareir
de huma maneira a mais difiin8:a a lodos 0$
ceveres
da votla profiflaô , e imrnorral iza ..
reis o vorro nome.
He certo quo o guerrei ro , aílim como ou"
trO qualquer
homem,
pôde ler virruo ío fem
a prad ica da Religiaó Cathol ica , regulando"
{e pelas regras da boa Erhica , e (cguindo as
pizadas daquclles grandes efpirlros que o precederaô. A Hiíloria nos offerece baílanres defres exemplos,
prefentandc-nos
por modélos
da virtude muitos heioes , que deCconheciaó
ena Religiaó.
Mas naó he clla o principio
donde emana toda a virtude moral ~ Naó hc
ella a unica, que nos póde guiar fem perigo,
que nos deve fazer felizes ~ E deixar ainda
para o objeéto humano aquellc caminho,
que eíla Religiaó unicamente
fanra nos abre
For OUtro menos feguro,
naô (cria o mefmo
que trocar os procedimentos
in all ivcis da Ma"
rliernarica , pelos incertos recurfos de hum:J
pra8:ica groffcira ~
Toda a virtude militar he filha da chriílá,
O Catholico que ferve os Lílados nas campa'
nhas , prafricando as regras, que lhe prefereve a rua lei,
naó nec-Ilira de outros cxemplares para adquirir aquclla virtude em ()
mais alto ponro ; para dever conílituir-Ie
o
exemplo mais perfeito della.
_ Quem na adminifiraçaó
da difciplina militar póde competir
com aquelle homern.
4

cujo pontO de viíl:a naó be cutro mais quc,fa

uS';
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ti.sfazer ás ruas obrigações com a maior auH~nJadc,

c Inteireza? Que Chéte deve Ier mais
c amado ao mefmo rernpo , do que
a.<ttlelle que nem Ie def ia do caminho da jufnça , nem perde já mais de villa os dilhmes
da ch arldade para com os Ieus Irmãos? Em
~uem deve o Rei, e a Patria delcançar mais
eguramenre,
do que naquel le fubdiro , que
faz confillir a Iua felicidade em lhe ler fiel ?
~em deve fer mais infcnfivel á injufliça , á
lngraridaó,
do que aquelle que naô afpira a
outra COUf.1 mais,
que á nobre farisfaçaó
dc, dizer a Dcos: Senhor,
eu cumpri os preceitos da vofla Ianra Lei;
cu fui fiel ao meu
Rei, a minha Pacria j eu [arisfiz m fim aos
meus deveres, vós o Iabeis .• ?
. .As honras,
as riquezas , as cllimações,
lndlgnos prernios das fadigas militar s, vem
a (er para o nobre ~\Ieneiro
de nenhuma
confideraçaó:
clle de íp rezn eíles attraél:ivos
das almas pequenas j elle ló quer obrar be~ ,
{, ln lhe irnporrarem
outras recompcn{as mars,
<lo que aqucllas que os humanos naó podem
(:onceder,
e ainda menos impedir.
Os Milriades os Thcmillodes
, os Beli~ar:os neíla virtude
ncíba <tr3ndeza de alma
e~abeleccraó ioda a 'fua ~loria j m s o CarhoIico lira dcíla rnefma heroicidade procedida
de ourro principio ainda hum mellHlr pdrdtemido,

-do; o prazer,
a (ati façaô que dellc Ih~ re{uha, he de huma efrabilidadc
incompara-

,ycl ~ he 1 vada a hum "Iao muito {uperior.
•

b
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A dífferença que exiíle entre os bens ema:
nados da virtude fimplefmeme moral, e aquelles que vem da chrillá , he mui grande. Vós,
meus Leitores,
vós mefrnos femis eíla dífferença , ainda melhor do que o poderiaó exprimir as línguas mais eruditas;
afIim cuidai, cuidai em adquirir eíla virtude , e defla
forre vós honrareis a Deos,
vós dareis gloria aos voílos Principes,
fareis formidável a
volTa Patria , e Icreis felizes em toda a volTa
carrei ra.
Tenho dado aos meus Leitores huma rue ..
cinta idéa das virtudes militares mais eflenciaes;
agora he jufl:o que eu lhes dê outra
igualmente
abbreviada
daquelles
conhecimenros , que lhe fió indífpenfaveis,
e da ordem que elles devem feguie cm os feus gran"

des eíludos.

III.

Eu me naó deterei,
á imlraçaô de todos
aquelles , que rem efcripro fobre a Arte da
~uerra,
cm longos difcurfos tendentes a deIlruir O pcrniciofo
, e grolTciro prejuízo de
fc crer,
<)ue elll Arte naó neceflira de erpeculaçaô , e de efludos , mas laó fómeme de
prad ica , pois que nós vivemos em hum {eculo illuminado
, em que fimllhanres erros
nem merecem a conrefraçaó.
As rrévas da ignorancia eílaô neíla part'
bem diflipadas ; todos hoje reconhecem quCl
a AI te rnrlirar exige os mais profundos eíhl~

dos,
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(los, a mais delicada teoria;
todos (abem que
aq~elle guerreiro
, que naõ dirige,
que
nao obferva a guerra em filofofo , he indigno de entrar na clafle dos ~randes Capitáes;
mas eu direi com tudo algumas palavras a
eíle refpeiro , a fim de fatisfJzer neíla parte
os meus Leitores.
Os Gregos, noflos Meíl:res,
tinhaó Eíeolas da Arte militar:
entre elles floreciaô as
Aulas,
onde fe enfinava a Taética,
e todas
as mais panes da Arte , aílirn como hoje (e
enfina a Logica , a Geometria,
e as mais
Sciencias.
• , Xenofonte,
Socrares , Polybio,
nos daó
Idéa defias Efcolas
per(uadindo-nos
da lua
lltilidade.
'
Os Alexandres
os Pirrhos, os Annibaes;
em huma p,tlavra'
todos os ~randes Capttá:s, da Anti~uidade
riveraô Mellres ela Ar~e
mtlnar;
todos efludaraô as (lias partes mais
.f~blimes,
e adquir iraô huma perfeita teoria antes de entrarem no campo.
Puifé~ur quer que a guerra feia mais numa Iciencia efpeculariva
, que práaica ; elle
l'r?va e~n muitas partes da rua grande O~ra
a ImpofItbilidade
de fe formar o ~uerrelfo
fe~ o efludo profundo,
e merhodico deita
fClencia; e nos moílra que (em acções,
[ent
Tropas,
dentro de hum gabinete [e deve
aprender a ~tlerra.
.
C a ) Efie Aurhor diz affim a efle re(pel"
to.

( a)

Art

d,

la gll(,.,.1: tom.

1.

1'(I~. a,

t"4

~D~aéltldode Taélittl

to. " Capacite-Ce o público,
que a pr.1lt;ca
" he fó quem p6de enlina r a fazer a guer" ra,
como fe eHa folTe huma Arrc pu ra" mente mechanica;
bem longe de me per" (uadir , que rej.! precilo elpeuar reLI guer" ra , para efla íe aprender a coriduz ir; eu
" pe nfo pejo contrario,
que ainda os maio" res Capitães feitos unicamente pela praB:i" ca, nunca podem fer iCenros de mil defeitos,
" que naó reriaó, ie tive/Tem primeiramente
" adquirido hurna boa reoria. "
( a) Efte me{rno General diz mais {obre o melmo alTumpco. " A praB:ica, aloda a
" mais frequente,
rendo deftiruid.t de reo" ria fundada em principios,
nunca já mais
" lerá hum meio (eglJro para {e formarem
" grandes gllcrreires. Sem reoria,
proje" aos, marchas, cercos, campos, inrerpre" zas , baralhas, tudo quanto em fim {e exe" cnra , he feiro caJu, non arte, como diz
" Vegecio. "
"Eu
emprendo
pois (contim'la
efle
" mClmo Marechal)
fazer ver que {em guer" ra , fem Tropas,
{em hum Injeito {ahir de
" {lia cala,
íórnenre pejo meio do eftudo,
" com hurna pouca de Geometria , e de
" Geografia , elle póde aprender roda a
" teoria da guerra,
de campanha,
defJe
" as mais pequenas partes até ás mais fubl." mes , da mefma forre que pelo Marechal
de
(a)

Tom.

I.

pnr;. 18.
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de Vauban
fe conhece a Arte de forII tificar,
de defender,
e atacar as PraII PS. II
» Eaa teoria
(continúa
o mefmo ') he
~) a que eu chamo Arre liberal da guerra;
) ella he quem poem tudo em rncvimenII to,
quem faz operar,
e combater os Exl) ercitos,
cujas moções naó raá mais que
,) a mechanica deita Arre;
he quem eníi» na a formar
os ~
zrandes projedos,
e a
I '
) Julgar do feu merecimenro;
eíla he em
11 fim al1uella
Arre , que to do o homem,
») qUe [e deitina
á profifTaó milirar , deve
)1 aprender
dentro de fua ca (a. ))
E{le General recornmenda
rambem muito a todo o l\-lilir3r
a curiofidade de figurar .em gualquer ca~po , onde fe ache, as
:lcçoes militares
para exercitar
a idéa , e
?tificar a íua teoria; clle em fim naó eeffia em toda a fua Obra de provar a necefIdade de{la, e de clamar contra a praaica de{lituida deite fundamento.
I b!al he o Ientirnenro de hum dos mais
a las Capiráes,
que teve a França.
(da) Scionville fallando também á cer~a a necefliJaJe da teoria mi l imr , diz af11m. ) Eu
h
11 (e'
. toco agora
um pOntO, que nao
f
mUito do gano daque lles , que por
a ta de conhecimentos
Iuflenraó naó haver

'll

n ;a

-------((I)
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militeires. tom,
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)) ver neceIlidade de eO:udo,
e de erpecu:
)J laçaó
, mas taô fómenre de prad lca, pa'
)J ra
{e darem Militares habeis. Se iílo af·
)1 fim
forre,
a Arte da guerra naó (eri2
)J mais
quc:: hum oHi.cio mechanico. Eu ef·
» rimara que eíles ignorantes me di íIeflern ,
» (e julgal'iaó
grande guerreiro hum Cabo
)J de efquadra
depois de ter feito dez, oU
)J
vinte Campanhas ~ Entre os mefmos Of)) ficiaes Iaô por ventura os mais antigos,
» os mais habeis?
Qyamos Officiaes and'
quiflimos (e encontraô , que por naó te'
» rem tido mais que huma fim ples pralti'
)J ca,
naó Iaô menos i~noranres,
que o
)) Soldado mais rude; e que ainda nas mal!
)J pequenas
acções, naó podem mofl:rar mais
)) que o (eu valor,
e a Iua boa vontade ~
)J He cerro
que a Arte militar depende de
)l praética,
mas eíla (em teoria de nads
)) vale.
( a) Mr. de Turpin diz aflim rarnbern
a eíle ferreiro.
1) Hum Militar,
que quer
» inílruir-fe , naó deve perder hum (ó mo» menro, No tempo da paz he em que el» le deve trabalhar por adquirir os {eUS
)1 conhecimentos;
de outra [orre elle (e ve» rá precifaJo
a conduzir-Ie
na guerra ce)l gamente,
(em que eíla lhe forneça adi)) amamento algum nas ruas idéas. )J

'J

_
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, O Marechal
de Saxooia naó ceITa em to':
das as fuas obras de recommendar
o eauda
de toda a teoria
da Arre da ?,uerra;
c de
ddabufar aquell es lluC eallpidamente
[e perfuadem da inutilidade
detla.
Vegecio diz,
que a ~llcrrü deve fer hum
efiudo,
e a paz hum exercício.
» <1l_1eimporta
viver (diz o grande Fre)1 derico)
naó lendo a Vida mais llue hurna
)1 fimples
vegeraçaô
r Qle
Importa ver os
>l fucceITos
, oaó (ervindo ;110 Je outra co ufa
)] mais que de amontoar
fa8:os na memoria?
)] Qpe importa cm fim a eXf'ctiencta,
(e el») la na.ó he a cornpanhada
da rcflcxaô ? O
li pen íar ) ou p~ra melhor
dizer , a Faculda) de combinar
as idéas , he o qtlC difiin"
1) gue
os homens
dos irracionaes.
Hum ani«
II mal
defla efpccie
depois de ter feiro dez
II Campanhas
debaixo
das o r d e ns do Prrncili P_: Eugenio,
naó fer~ no fim dellas melhor
)]1a(bco , do que ela no principio;
pOIS
II com vergonha
da humanidade
naó pode)1
mo~ deixar de afleverar
, q\Je
murros
)1
Ol~ciaes
antigos,
que naó valem muito
)] maIS que hurna befla. Seguir cegamente
a
)1
praaica
do íerviço,
marchar porque
05
1) OUtros rnai chaô , combater
porque os mais
1)
combatem,
eifaqui
a que geralmenre
(e
II chan;a
fazer huma Campanha.
Daqui vem
)I o nao pa!Tar
da mediocridade
hum grande
li nUmero
de OfIiciae~ , ~ue naó conhecem,
~ nem fazem por conhecer
as cauras dOi

na

B
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" feus rrl un fos,
ou das fuas derrotas. i
Alhm diícorre o maior Capitaô do nofTo Iecu lo.
Nenhuma
das panes da Arte militar deixa de pedir a efpeculaçaó,
e o efludo , aque+
la mefma dependencia
que cllas tem de ou·
tras muitas Arres , e Sciencias , concorre rambem a fazer a liçaó indifpcnfavcl.
Hum OP
ficial de efpiriro,
e infrruido,
hum homem
que penfa , que de Icia di!l,nguir-(e,
encon·
rra lempre defde os mais f1mpleces detalhes
da Taô íca inferior,
até as panes ma i., IubliInes da gllerra,
matcrias dignas da (lia ap·
plicaçaô , matérias fufceptivels de todo o progrefTo : aos [cus olhos nada he cflcril,
nada
hc iníigniflcante ; os mais pequenos ramos da
Arre,
da Difciplina
devem onelccer grandes objedos á Iua meduaçaõ
, à rua aa.vi"
dadc. Pelo conrrario , o ignorante,
l1uri"
do em tudo obra machinalmeme,
e n;ló
tendo outros conhecimentos
mais Cjll aquel·
les que o [imples ufo do fc,viço lhe pôde
dar, cujo limite he eflreitiflimo,
el lc nada
faz, nada penía , que naô feja por hurna (U"
jelçaô de elpiriro fervil,; tudo lhe he obfcu·
ro , e fccco ; e Ie lhe falta o prccejro , ou"
exemplo,
unicos moveis das [uas acçóes,
elle Ce perturba '. Ie fatiga,
e fe precipita.
Todo o Official deve pofTuir a rua Arr~
perfeitamente,
pois de OUtra fone clle naO
poderá fazer prcgrcflo
algum ainda n:l Cua'
fun~ócs menos delítadas. Sem princípIoS;

°
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Iem luzes,

como he poílive1 conduzir o Sol~
dado perftitamenre
no manejo da arma,
nos
fogos, na cvoluçôcs , na diCclplina? Para
fe fazer obtervar com pcrfeiç iô , e delica-

deza a Tad ica adoptada,
o rnetho do pre~cnpto , he precifo potTuir.Cc a Iua idéa , e o
{eu elpiriro;
he necctlai io conhecerem-te
as
arn:as,
e os homens;
além de que,
a hum

OHlclal

naô he [ómentc

pcrmirrido

reHcail'

fobre as moções determinadas
pelo (eu Regularnenro,
elle deve mefrno Im~~inar de no"0; pois que afpi rar ao pro~refto,
he rarnbem huma das luas primeiras obrigações,
.é

os {cus conhecimentos
podem vir a ler aceitos, ou pedidos.
Occupar-Ie unicamente
da mechanica do
ferviço,
{cm examinar,
(cm reconhecer as
caufas , e os principies donde vem a arma,
a ordem Icauida
proceder em fim [ernpre
I~)achinaln~cnre ) 'he CÓpropl io de h~m eCpiCIto limitado,
de hum homem il;1dlgno de)
mais pequeno Co mrnando milirar.
Na Arre da ~ucrra nada ha cm que por.
fa foffrer-fe a ne .. ll~cncia;
as mais pequena!l
c?ufas pódern ~cr conlequencias
as m~is fé·
Tla~; de hum principio,
de hU,ma d,fpo~"
çao [alfa para hum li) objefro,
podem muitas vezes refulrar effeiros mui coofideraversA differença , qne faz hum Official (~bio,
do ignot.lnre , ou de curtos conhecimenr?o; ,
he fem limite'
o Iezundo n~ó dá hum unlCO
palro pelo vaÚo campo da difciplinl- mil irar
llll
{em

.11

IJ{
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fem fer conduzido,
elle tropeça a cada inr·
e [e deixa hum fó momento
de Ier
guiado pela maó,
elle corre ao precipicio ;
ao mefmo tempo que o primeu o diícorre
livremente por todo efle campo,
elle ao primeiro golpe de vi{la Cabe cfcolher o melhor ,
e evitar o mao caminho;
as differernes elpccies de armas,
de coníliruiçôes , de Tropa- ,
naô perrurbaô o fel! efpiriro , naô confundem
já mais a rua vifta , ellc em to do o Paiz , em
todo o tempo, e em todas as Naçôes , deve
fazer
mefmos progreiTos, pois que cite naé
obra por ímiraçaô , mas fim por principios ,
por fyílerna ; e lle deve em fim inílruir , c d,(ciplinar toda a efpecie de rni licia com as 111e('
mas vantagens,
pois que conhece a roa oarureza , e diIpofiçaó , e Cabe fazer a appljcaçaô dos princípios.
A experiencia
, em fim , he quem melhor deve moílrar a vantagem,
que leva hum
Ofliclal inílruido
a hum Official de rurinaO Ierviço , as acções Iaô fó quem verdader
rarnenre devem fazer ver a fuperiorrdade
de
hurna Tropa bem difpofla para o cornbarr •
.AIlim vemos nós o quanto entre as Po,enci3S
illuminadas
da Europa fe auende a efle primeiro objcdo , a eíla baze de todos os prOgrelTos militares.
Para as panes Iublimes da Arte milit:lf,
para os feus grandes detalhes he a tcolÍ:!.,
e o eaudo ainda mais indi[penfavcl,
pClI'
hum Oflicia; ignorante, hum OJlicial f ~tq

tante ,

os
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unicamente
pela prad ica , pôde de alguma
forte conduzir-Ie em tujo o que diz refpeitO ao pequeno
detalhe;
mas em o fublime
da ~_uerra, elle deve ver-Ie reduzido 3 irnp0111bilidade de dar hum fó pafTo; bem como aquellc cego, que he deixado no meio
de, hum campo dcfconhecido , e efcabcofo.
Vinte Campanhas
naô bz!tariaó a hum Official para lhe mo ítra rern todos os exemplos,
quc a teoria lhe offerece em meia hora: e
de que lhe fervida ver campos, marchas,
e
acções , {e cl!e nada d iílo entende (Te ?
He certo,
que as primeiras qualidades (/tJéf
do Capitaô naô Ie podem adquirir;
aquel.)0
\le Cangue frio, aquell a Fertilidade de idéas , (,,~t.-Y
3.,quella prefença de c:fpirilO no meio dos pe('-7'4
IlgOS mais irnminenres
; aquella perfpicacia
~
")'1',/
Ç'i
com que clle deve adivinhar o (eu injmi~o ,
oaõ fc podem con{cglJ1r pelo meio d,a cul.. ' ,/
tura do efpir iro ; cílas , e outras qualIdades
I "
de!ta claíTe, devem [e r-Ih e dadas pela natu'.. p.."
reza , devem nafcer com ellc; mas he ncceITario que a fciencia as dirija,
<]uc eíla
lh~ enfine o [eu uío , e lhe regule a rua pra- L "Y
lbca. Ctt)

--------ç

He

-----------------

li) Todo o mundo fabe , que Alexandre conqUlrlou o l\1undo antes de ter trinta c tres :J1l1H'5:
que Annibal cornmaudou
o Exercito do: vinte e cinco ,annos: que o ~ra!1de Guâavo vivco tr!nta e
dois , <I que tudo iflo pro\":I nau fer a pr3~bca da
iuerra quem di a fupcriorid;:de ao ~llelIci,o.
111011
,lU OS dons da ahm • c a applica~aú.
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He fylicamente
impoffivel que o Gene:
ral em chefe projette , e obre rel.ativarnen'
te á efpecie , e qualidade da guerra,
Ie dle
a ignora,
fe elle naó conhece os Ieus prccel'
lOS', as íuas regras.
H um General deve fel
hum grande Taébico , hum grande Archrte'
do militar,
hum grande etpecularivo
el1l
todas as panes fublimes da Arte militar : e~
Ie, além deíles conhecimentos
meramente
[l)l'
Iirarcs , deve ler hurna inítrucçaô
delicada
cm a Politica,
em o Direito das Gentes, e
milito efpecialrnenre
naquella parte da FilO!
fofia, que fe occup a do conhecimento
0)0'
ral do homem. Quando fe levanta o ren1a'
mente a confiderar o perft:ito Capiraô , efie
{e oiferece aos olhos da idéa reveflido por [O'
da a pane dos diltinttivos do heróe.
Hum General Iern luzes, fem principio~,
fem huma fciencia profunda
cm todo; 01
objcdos da ~ra~de A rre da guelra,
naó hc
mais que hum fanralma , que hum homenl
ainda mais temível , mars taral rara a TrO'
pa que elle re~e, do que o rncfmo inimigO'
J~ quantos delta clafle chegaõ a cmpunharO
Daltaó de General!
Schomberg
pedindo'
certos Gcneraes as plantas militares dos cotl'
fins do (eu Paiz , cites nem Iequer entende'
nó o que e lle lhes pedia. Muitos Olticiae5
rOa qualidade
talvez <j11e ainda hOJe te'
JlhilÓ a mefma idéa Jefia~ piar tas.
.'_,
Hum Ajudante General,
hu
Aiud~nr'
de Campo
Icrn luzes para t.nccrKl;,:i'- hum'

r plan•
i
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planta,

huma cana ele hum Paiz, hum pIano de Campanha,
ou efle (eja militar,
ou
de fubfiilencias,
fera menos hum Otf1cial
digno de deCempenhar os devere; do [eu Pofto,
que hum mero fervente do feu General.
Todo o Official deve eíludar a Arte militar, entendida eíla em toda a Iua exrenfaô ,
porque he indigno ignoralla;
porque as partes Iublimes (aó applicaveis
pequenas expedjções ; (.() e porque el le deve a[pirar. a.os
rnaiores
empregos militares.
Hum Official
panicular
nada mais Cabe da acçaó,
do que
o que (e paflcu no (eu Batalhaó , quando muito. Os Officiaes eíperaô muitas vezes pelas
gazetas para verem nellas os Iucceflos das
ruas proprias Campanhas:
pelo que elles devem (er inílruidos para fazerem as luas reflexões fobre efles Iucceflos , para evitarem
aquelle mal de que (e queixa Frederico.
. Concluamos
pois: a pratl:ica he neceflar~a para fe ajuílarem as idéas, para (e adquirrr agilidade
, e delicadeza
em todas .as
execuções,
e para fe poffuir ern muitos objeaos,
que faó totalmente
dependentes
della j
rna_s a eílupidez confiíl:e em penfar,
que eCb
nao depende da recria , e que nem todos os

as

üfR-

( /I) Hum Subalterno
conduzindo hum pequeno DdhcaJllento
a ganhar hum poflo , por e){6rr~pio , de~t! obfervar muitas das maximas mais íubli ..
l~S

da

gUérra.
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Officiaes devem cfludar as grandes panes d:t
fua Ane. A teoria he quem deve dar a maó
a roda a praaica , (em a qual ena naô he mais
que hum car~il1ho cfcuro , e ch.eio de precipícios;
aílim deve todo o Omclal applicarfe a dla teoria,
na certeza de (lIJe Ió ella
junta com o genil) feliz para a guerra deve
.fegurar huma pra[bca vanrajo ía.
A Arre militar depende pela Iua v(lfl:idaó
de quaf tojos os conhecimentos
humanos;
ell a recebe, ,lflim como as mais Artes , e Seiencias, aguclles mefrnos Ioccorros , com qua
todas cllas reciprocamente
[c ajudaô. ~Je
admiravcl dependencia!
pois aílim como e(~
tas Artes neceílitaó,
para haverem de (llb(j(~
rir , que a Arre rmlirar as receba debaixo da
íua (alva guarda, allirn rarnbern efla Arre depende de rodas ellas para adquirir toda a íua
}lerfeiçaó,
toda aIua força.
Todas as partes da Marhernarica
pura,
muitas das que eoníliruern o corpo das Marhernaricas míxras , ou Sciencias philico-ma
rhernaricas , como as mech anicas , a Geo~rafia , a Balifl:ica, a Hvdraulica , e a Sciencia
phyíica , e moral do homem, Iaô as chaves,
com que Ie abrem as portas da Sciencia mi·
J

Iirar.

Sem Geometria,
[em Calculo,
fem De[enho , e eonhecimenro dr toda a efpecie de.
plantas,
c de cartas,
he impoHivel dar-(e
hum Omeia! periro cm qualquer
tias reparlirões da Arçe rnilitar , PQ!S {em cflcs pri.nc;';

fios.
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pio~ ,elle naó e~tenderá os livros,
nem po:
dera lá mais pofluir o gaGo,
e efpiriro de
qualljuer Taérica que Ieja.
Hum Olficial n rat á ainda para o (cu officio
tantas mais utilidades,
quanto mais elle profllndal eG,H Iciencias de que vimos de fallar j
~las daqui naó (e deve com tudo inferir que
l~io lhe reja abfo lntamcnre neeelTario j elle em
llgor naô neceílira de pofluir mais que aquellas panes deílas Iciencias de que a Iua depende , que rem huma relaçaô irnrnediara com
a Anc militar
A hum Olficial [oca mais que a ninguem
a CUltura do efpirito j elle deve [cr erudito,
deve fel' ínflruido cm todas aquell as humanidades,
e fciencias proprias de hum homem
bem educado
de hum homem do mundo,
muitas das q~aes lhe pertencem como I~ili.
taro Entre as primeiras he a da íntelllgen~la ~
e ufo das línguas
a mais necetlariaA l içaõ
da HiGoria , e dos Poetas
hero icos deve
tambem ornar
e inflarnrnar muito hum efp,irito deGinado'para
o eomOlando dos ExerCltos. Alexandre
deveo muita pane do feu
11eroifmQ mil irar ao imrno rtal Homero,
a
cGe cantor da Grecia hero i ca. A Hi!l:oria,
a Epopeia) que outra confa íaô ma is que hu~s
Inelos fuaves
e elficacillimos de conduzir
os humanos á praética da virtude que cl1as CJ(toem,
que el,las aprla~Jem ~ A Rhetorica.
e,t~mbern murro arrendivcl para o mefrno
MilItar; elle terá muitas occafiões,cOl qoe lhe
feJa

~6
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feja vamajofo
fal1ar a rua. T,ropa de ~uma
maneira capaz de a conduzir a execuçao dos
feus defignios;
Ie bem que aquella confianS:à, que as fuas luzes, que a rua al1:ividade,
e innepidez
lhe tiverem infpirado para com
elle , {era muito mais poderofa que todos os
feus difcurfos deliberativos,
que os Ieus enfalis mais valentes,
que todas as armas em
fim defla Arte raô mil, como agradavel.
.
A Arte militar divide-fé
cm duas parres ,_,
huma limitada,
e merhodica , fufceprlvel de
prrncipios , e de re~ras cenas,
fujeira ás leis \
da razaó,
e aos calculos rnathemnucos ; outra fublime , e immenfa,
conhecendo menos
3S regras que póde eílabelecer
huma efpecuIaçaô geral,
que aquellas que diaa o ~enio ,
e a experiencia.
A primeira comprehende
as
compoÍlçQCS das Tropas,
as armas,
as con[rtruíçôes : cll a inclue todas as differenres ma"
neiras de campar,
de marchar,
de mano"
bra r , e de combater:
a regunda he ague
enfina a conduzir
a guerra relativamente
á
fua narureza , aos tempos,
ás Tropas , ao.
terrenos,
JS armas, e às circunílancias
: eJla
he guem difpoem,
e regula os mefmos COr"
1'05 de Tropas,
tanto pelo que toca ii [ua c(pecie , como a Iua quantidade:
efl a parte he
em fim a <J uell a que refide na cabeça do Chéfe, onde devem formar-fé rodos aquelles projeélos,
<lllC .lecidern os Iucceflos das Campa·
nhas. Cada huma deitas partes tem a (ua
teoria profunda , c delicada,
fendo a da

PJiroei~
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primeira
tanto mais fimples,
e palpaveI;
<j1laoro menos ella depende da penerraçaô ,
e da fertilidade do efpiriro.
, ~epois de Ie terem adquirido aquclles preliminares de Geometria,
de Geografia, e de
DeCenho, de que dependem os primeiros cCtunos militares,
deve-te eíludar a Tad ica
regularmente (a), começando pelos Ieus primeiros conhecimentos,
e princrpios fundarnemaes, adquirindo hum conhecimenro exafio, e eípecifico das compoíiçôes
dos Corpos
de Tropas, das meírnas naturezas deílas, dos
principios que devem de,erminar
as conO:ituições militares, os armamentos,
as ordens
de batalha,
e em fim do movimento,
e do
combate,
confiJerada cada arma em particular, e independentemente.
Deíl:es elementos deve-fé paITar aos da
Ta(1:Jca fublime
a fim de (e ganhar huma
idéa prccifa,
e difiinlla da difpo{içaó dos
Exercitos , das ordens de marchas,
e de batalllllS, das diílrlbuiçôcs
das Tropas,
da dependencla das diverCas armas de que os Exercitas fe compoem , da força q,ue refulra da
fua perfeita arrnonia
da maneira de (c auxiliarem reciprocam~nte em todas 3< acções,
das propriedades de cada hurna dcíl:as armas,
das
C /I) Alzuns
Fortificacl(;:10
mos o c"'lltrarin
,

pnmeira

Aurhores
antepoern
o efludo, dOI
da T'aô ica : aqui porém feFuJn:, em pn(, de Ier eíla a b.lze, e a

partI: da .Arte militar.
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das cfpeeies
de terrenos que ellas pedem,
e dos grandes movimentos,
e manobras dos
ExercHoS.
Em iodas eílas lições de Taô.íca deve-Ie
primeiramente
cuidar em efl:abelecer na idéa
aquelles principios geraes , e incoruetlaveis ,
aquelles
axiomas,
c aquellas verdades claras que confl:ituem a baze fundamental,
em
<Jue deve firmar-te toda a boa Taaica
, e
donde o efpirito feliz deve tirar confequen ..
cias engenho(as,
c deduzir as íuas dourrinas r
devendo-fé
evitar fempre aquellas puramente hypocheticas.
que naô derivaô de pr ineipios cerros, e invar iavers , que daó tem
outro alicerce mais, que a imaginaçaô
de·
Ieus AuthoresNefl:es elementos devem entrar logo tam"
bem os da Cafl:ramemaçaó,
devendo-fe poCfuir rodos os principios,
todas as regras , ~
eípi tito defb inrerclTante parte da Tadica.
O melhor meio de fe fazerem progreffoi
em quaeíqucr eíludos , he {cm duvida a efcolha dos bons livros; afiim devem fer cntre
tojos preferidos aquclles, que eu cito no Pro"
logo,
e de quem faó tiradas as doutrinas def·
Te Traô ado , podendo rarnbern entrar nefiJ
e Icolha os feguintcs::::
Eleuiens de TaBiqu'
([e Afr. le Btond. ;:: ll1flitl:tions .lI1ilitairr:s,
Ott Traiu: elementaire
de Tsãique. ::: Oeu:
I

-ores 11Iilitaires dr: Sciowville.
;:: Science jHl~
liuire de Bnrdet de rillclIewve. :::.

Depois de Ie ter adquirido huma teoria
fiJJl'4
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~mples .' e delicada [obre os rres obielto"
a Tat1:tca, coníl ituiçaô
, armamento,
e
(~teraÇ3ó., deve-Ce patlar á Forrificaçaó,
e á.
rrelhan:ot. C a) Darle-ha principio ao e[·
tudo da primeira,
pela explicaçaó das ruas
regras , e dos Ieus principios , devendo-Ce
traélar unicamente da regular.
Eíla llçaô deve receber.[e pelo meio do
de[~nho.
pois aílim [e adquirem com muita
nlalS _facilidade as primeiras idéas da Forrificaçaó , e [e enrregaô mais 3 memoria as ruas
regras, e os Ieus termos. O dcrt'oho he [em
duvida. indlípenfavel
para o eí1:udo da Arre
de forríficar , elle o facilita muito,
e o faz
·rnais agradavel,
e inrerefT'anre j mas devem
os Orficiaes advertir
que o merecimento das
Jlla~(as confiíle me'nos na rua perfeiçaó " e
delicadeza rnanueníe , do que nas explicaçoes
daras, e precifas a refpeito da fórma, da c~llocaçaó,
dos ufos , e propriedades das dlffer~ntes obras repre[enradas neflas pi ant as.
Alhm devem os Officiaes novos occupar.[e
rn~is ~a teoria da. Forrificaçaó,
que da perfelçao,
e belleza do [eu dc!eoho , o qual
deve olbar-Ie como huma cfpecie de recreio
entre os OUtros cí1:udos que pedem mais artençaõ.
'
Deve-[e ter cuidado em jt'nrar rem~re ás
plantas ichonograficas
05 profís das difterenres

---------------------------------(n)
F.fla licaô deve fer precedida dos [cus pro~
1egol11enos.

.
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'lei obras,

a fim de que nada fe omirra de
ludo aquillo que pôde contribuir a dar ídéas
preci(as ~ e difl:inaas~ .
..'
DepoIs deH:es p reI irnmares de I' Ortlficaç!lo,
deve o novo Militar ouvir as explicações
dos differenrcs fy(l:emas executados,
ou pro~
pofl:os pelos Engenheiros
mais celebres;
de ..
vendo juntamente
Ier conduzido
a examinar
as ruas vantazens,
os feus defeitos,
e a obfervar os progreffos,
que a Arte de fortificar
tem feito delde a Iua origem.

Deíla fone el le

te cofl:umalá a difcorrer {obre a Fonificaçaô
por principias;
vantagem efl:a a mais intereflante do efludo dos Iyfiemas.
Todos eíles naô Iaô igualmente prorrios
rara darem idéas juílas da Arre de fortificar.
Aquclles que tem (Ido executados,
e que pódcm fervir para Iazerern ver os ddt'erentes
JHogrefTos defl:a Arre, [aó os unicos , cujo coo
nhecimento
deve. fel' uril aos principiantes;
po is os outros nao lhe podem convir,
em razaó de oaó eílarern ainda em eO:ado de os.
entender.
(ti)
Depois da Fortificaçaô
regular deve feguir-fe a irregular,
que deve [er traGlada
com aquetla exrenfaô , que dia merece pela.
[ua imporrancia
; as íuas regras geraes,
e
particulares
devem fer explicadas muito cr1l
detalhe;
e a fim de (e fazerem mais fenfi'
veis, convém applicallai
aos diverfos recintOS

..,..-----(a)

Mr. le Blond.

.
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~os,em que fe fizurern as di !ferentes irregud~fJd~des, que °devem encontrar-Ce mais orlOarlamente.
Para efle efl:udo he muito mil o exame
das, Fonificações mais celebres , fendo ainda
maiS conveniente o das Praças do Pa iz; pois
affim le vê o exemplo ao lado da doutrina,
{e reconhece a maneira,
pela qual íe achaó
nefl:as Praças obfervadas 3S regras defla ef...
peeie de Forrificaçaô
e fe gar;haó idéas exa(tas da Iua força,
o~ da (ua fra9ue~a, (4)
R~cebidas as previas,
e :nethodlcas 10[trucçôes
{obre a Fortificap,o
permanente,
dev e-Ie panar a Fonificaç;ló paltageira,
o,u
de campo. Neíla Ie traô a ra de toda a efpeclc
de linhas, e de entrincheiramentos;
dos diff~renres Reduélos,
e ForlÍos,
de cuja teoria deve todo o Official ter huma idéa exatlifli,ma; depois da qual elk s devem faber traçar {obre o terreno todas eítas differeotes obras
relativamente
aos ufos para que ellas I'ódem
fer deO:inadas, e a quantidade de Tropas que
devem conter.
A efia liçaó deve unir-Ce a da pequena
gue,na, em cujas maximas deve c~pregar-C~
mUito a, a rrençaô de todo o Officlal. E1Rel
da Pl'ullta diz,
que o eilnd<_>,da peq,uena
guerra he taõ neceílaric ao ()fficlal de Caval~
laria ,

-----..---

.....____

S II)

Ifl::-:ú

he~r

• que entre eflas Fort~fi...

~acoes fe naõ de ixern aJ"umas.
ela conveniente occulta~cm-je.

cujas delinea<:oe$
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laria,
como o efl:udo da Geometria , e da
Po rrificaçaô ao de Infamaria.
Naô Ierà faeil indicar obras em que todos efl:es obje dos fe achem trad ados , ou
difcutídos
, como feria proveirofo 'lue Iof[em.mas as fc?;uintes podem farisfaze r.c: Ele-

mens de Fort~fictttion, de Mr. le Bloná.c: Arebueãure militaire de Medrano.:::: Traíté de
J,t lIowvrlle Fortífication,
de Mr. R01.,.,ud. ==
Acbiteélttre militrwe, p,tr le Chrv-diêr de Saint ']ttlíen. ::::Le parjaitlngelliwr
Fr ancols. :::::
L' Ar: de fortifier, par mi Officier 'de rli!unãion. ::::
::IS

Pala a Fonifieapó
de campanha cílas faó
preferíveis:
== L' Ingenimr tIc Camp.1llbe

tie Mr. Clairac.:::: La Fortification de Call1pttnbe tbeoriqne , i'J" pratique,
de A1r. Cug:
e a lnfl:rueçaó praéllCa Iobre efl:e objelto
de F. de G.1tuli. Para a pequena guerra. :::: De
la Rache, e Grtttld I1IttiJon. :::::Eu devo aqui
fazer huma efpceial mençaô da galante obra
de Mr. Je COlnte intitulada::::
Stience del
pofies militaires. == Efl:a he hurna das fI13i.
jotcrc(fanres que t~m apparccido defl:e gener~,
-e que todo o Official deve ler muitas, e rnur
tas vezes. Elia dá. huma bafl:ante idéa de
como fc devem rraçar , e confl:ruir os fimple'
ces Redu8:os ; de como Cc devem pôr em diado de defenfa as Igrejas , as C,l(as, e as
Aldêas;
clla rraél.l do aragtlc, c defcnfl der ..
tes poGos,
dando huma cfpccifiea idé:t de
todas as [U:lS regras) c o Author Olna cm fim
tlOC;

,
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da pequena
guelra,
com exemplos mui adcquados,
e
digrcfsões as mais deleitáveis , e iníiruivas para rodo o Otlicral que [ahe deflacado
na campanha.
. A Sciencia da Arrelharia
deve fucceder .
lml~ediatarnente
ou para melhor dizer, deve juntar-fé ao ci\udo da forrificaçaó , pOIS
ena pane da Arre militar rem para com aquella hum tal nexo, Í1uma tal uruaô , e depcn. dencia , que he ínteiramente
impoiJivel conhecer.Ce ena perfeitamente,
i~norando·[e
ólguclJa ; além de ,que, cíle interclfanre, ramo
ela Arre da euerra rem tanta influencIa cm
tojos os maj~, tlue em nenhum
dclles p~de
ddpcnfar·fe
o Icu conhecImento.
A Iua irnponancia
he igual, aílirn para a guerra de
cercos, como par a a guerra de c:lmpanl~a~
Os Ofliciaes devem iníhuir·(e perfeitamente neíle objeô o ,adt]uirtnJo, ro do s aqll~llt:s conhccimentos, que lhes faó Inexc~favels.l
AsO,br,js Ceguintes podem dar lhe mUI o b~m
as prtmelras noçóes de rudo o ,que I~c rel~tlvo
a cO:a liçaô ; ::: L' Artillerre
r;tr[olluee de
.Mr. le li/otld. ::: Memoires ti' Artillaie
de
.Mr, de Saint Remi. :::
Depois da Arrelharia deve tríléhr.fe do Ataque,
e Defenla de Praças , e das l\lina~ ,
para cujas licócs feraó muiro bafbnles o led
hnu nO,
e tt'rceiro volume da fegull d a e J'"IÇ,IO
da Obra de l\Ir. le Blond., intitubd:l::::
La
gtlerre d(?s SieIJes ;:::; mas a eites livros deô
C
vem

a,m

l'
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feguir-fe eíles que eu vou a dP
& Defenle des Places par
.Jyfr. Ie Marecbal
de Yatthatl.::: DefcnJe des
p/aces par le moye'l des contremines , de Mr.
de la Yaliere.::: Efaifier l'uJage de I' Artille-

vem fempre
zer : :::

Attaqtte,

. rie dans les glw'res de Campanbe 6· des Sieges,
par Mr. Dupuget.::: Attaque, & De/wJe des
places, de Mr. de Yilleneutte. ;:: a)

e

Devem 05 meus leitores advertir , que
eíles Authores,que
e~ aqui lhe aponto para o
efludo da Forrificaçao,
e da Anelharia ,naó
faó os [ufficientes para [c inílruir hum Offidai,
que afpira a maiores conhecimentos;
eíles faó meramente
os que os melhores clafficos recommendaó
para as primeiras iníl:ruc'
çóes dos Officíaes novos,
fem também Ie
()pporem áquellcs que em huma Naçaô po'
delem [e r elpecialmeme
determinados.
eh)
Se os Officiaes tiverem principios
e ta'
lentos,
elles chegarhó faciimenre a po'ITnir o
gofto,
c o eípiriro de toda a Arre de forrifi'
car ,e a abrír caminho ao (eu engenho rara nO'
vos progrcífos , tanto neíla Aue , como na de
atacar, e defender as Praças. Ao profundo cO~
nhe-

------------------.----------------'
(11)
)11a

Mr. de Vnuhan na(Í cfcrevco : o reu (y(le"
deve Ii:r aprendido
pelo~ (eus Il1dhore~ d:rcipu'

e expolitorcs,
e pelas collecçées de algu11'
l~efle cel~bre En!-,enheiro.
C b) Em () lIojfn 1~IVJcO (bem efh:s ohjeél~'
fcr \,.1l1in:ldns
pelo Hdidoro • 1el undo lIS d terlll1"
l1ar:ót!s dL\bekddas.

los,
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nhecimento deílas Artes devem em fim proporfe os Officiaes de Infantaria, naô obílanre naó
ler. efie a rodos indi (pcn [avel mente necclTario,
alíim como o da Fortificaçaô de campo,
ou
palfageira.
Recebidas as maximas da Fonificaçaô regular, c irregular, permanen
,e de campo;
pofTuid.a huma baílarue reor ia aílirn deita Arte, como da Anelharia de Praças, e de Campanha;
devem-fé conhecer aquetlas rcgrns •
'l~e dizem refpeito ao Ierviço das Praças, e á.
~Ifi:ribuiçaó das Tropas , aílirn como rarnbern
as primeiras maximas, em que deve eflabelecer-Ie a conduéta de hum Governador. Eíia he
huma das grandes partes da Arte militar, Cjue
pede hum gcnio, huma applicaçaó , c hum
efiu.lo mUIrO além do ordinario , e á qual
nenhum Official deve a+pirar , (cm que eíieja
em eflado de fazer obfervaçócs mais profundas [obre ena grande Arte; mas independenre ..
mente deflc eílado , deve Ie logo ne~es primeiros efiuJo~ adquirir io do o conhecimento
da
e(pecie, e quantidade de Tropas, que exigem
as Fortificações,
(egundo a grandeza dos ícus
polygonos,
e relativamente ás íuas obras, e
hOmmOd!JaJes interiores, Cabendo-Ce quantos
omens {aó dados a caJa Baluarte, qual he a
Guarniçaõ de que hurna Praça necefTir;{ ; e o
tnerhodo cm fim de empr~~ar eíla GuarniçaôDe rodo, eíles objeô os rraLtaó os Aurhores , c
muito eCpecialmente os que efcrevem {obre.o
araque,
e defenía de Praças. Certo PrlnCIC ii
pc
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i'e per<>untanJo a hum grande General,
qual
era a lS'raça mais fone que elle conhecia, cílc
lhe refpon.leo:
he Senhor,
aquella que tem
melhor Governador.
He [em duvida que ncfte rcfidc a primeira força de huma Praça
A
Hiiloria nos fferece exe mpl os dcíla verdade
bem adrn i ravei s.
. Os Regulamenros
militares dt. bele ccm
os detalhes
do Icrviço interior das Praças;
mas eíle rem com tudo [cusprincipios
, rua
neceflario
Seria bem ur i I, que ao menos as mais
fimplcces operações de Trigonometria
Foffern
familiares a todo o Militar.
Se os Ofliciaes novos ) e Cadetes folTem
educados como deviaó (cr ,em E(colas elles
deviaô (er conduzidos ao c3.mpo,
e aili enfinados a medir a largura de hum rio, a altura de hum monte,
a cxrcnfaô de hurna
planicie , e lambem
a tirar a carta de hum
Paiz. O uío da plauchera hc de hurna grande
utilidade para to do o Official:
eflas , e ou'
tras muitas operações
dctia qualidade devem
fel-lhe em frequentes
occaíiôcs raô vanrajoJas , e neceflarias , como o (aber defenhar (o'
bre o terreno huma flecha,
huma linha,
hum rcdudo ) &c.
De que valeria ter hum Official polTuido
as efpcculnçôes
mais íublirnes da Georncuia ,
fe elle i~norafTe a praética daque llas Iuas p;trrcs , cujo ufo lhe he mais necdr."\rIo?
ra todos cílcs objcdos he 'multo ncccl1:HI.l
huma
reor

ia

,

que

he

e

ítudar-Ie.

?~.
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~uma boa pradrca , o Geometr;1 mais pro~ndo,
naó tendo já. mais Iahido do leu gablnete,
naó lhe Iendo conhecida mais que a
efpeculaçaõ,
verfe hia embaraçado
com a
mais fim pies operaçaô de gcodefi.'l.
Recebidos os preli nvin res de Ta5l:i ca , de
FOrrifieaçaó ,e de Anclha na , que devem rormar o efpiriro de todo a'tuelle que fe Jdl:~na aos empregos militares,
e ljUe verdadeiramente

conílirue

o obie~b

de que deve oc-

~upar-re huma Efcola mrl icar , deve-Ie paflar
as partes fublimes da Arte d.{ '.)llerra, as quaes
entendem também com todos eíles ramos de

rr

que temos
a8:ado. Todo o guerreiro
deve
eíl:udar os ~:;andes principios dt;:!a Arte, a fim

de fe habilitar para al111clle5 commandos
a
que deve afpirar defde que íe aliíla debaixo
das Bandeiras militares.
A liçaõ da Anci ru id ade fera fernpre a fonte onde deverá ir beber as Iólidas doutrinai
todo aquel!'; Oflicia! , que quizer Icr in{huido. Naõ obtlanre a mudança das armas,
e
a defeobcrta
da polvo ra , a Arte militar dos
Antigos fera em ro.lo o tempo a Efcola dos
bons Officiaes. Ella he [cm duvida a que tem
:01 ma~o , e a q IJe formara (cmpre os ~.randes
bUerrClrOs.
Os Fredericos , os Brunfviks , e
os Broglios , faó d,(cipll!OS daquella me(m:t
~feola,
que educou os li,h.icrares, os A~efi ...
as '. e os Eparninondas.
Todos os grand~S
Cd ap1tães do nofTo [ceulo
naó tem confc~Ul.o aquelle epilheto "lorioCo d~ outra 101~
b

te
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te mais que eíiudando a Antiguidade:
Neita Iiçaô deve o Oflicial adquirir rodo
o efpiriro da Taéhca dos Anrigos;
ella lhe
fará ver o quanto Iaô invariaveis os ~randes
principies deita Anc, e o como a Tad'ica de
qualquer
tempo deduz deites principios as
Iuas regras, e as adopta ao Cyitema recebido.
Em' a mefma teoria das panes Iublimes
'(la Ane militar deve proceder-Ce com roda
aquella ordem, e methodo,
de que ella he
fufceprivel. Feuquiere , eíle habil Capitaó,
eíle A riílarco dos Gencraes, conhecendo a di fficuldade de Ie rraaar efl:a teoria, de {e darem
.Ieis gerac:s, e inltruWvas {obre a guerra,
ferve-Ie de exemplos, identifica as circunitancias,
diflerta , c conclue. Deite mefrno meio Ie ferve Frederico para initruir os {cus Generaes ,
elle lhes offerece aos olhos os feus mefmos
erros, e lhes moítra os melhores meios, pelos
quaes elle devia evir:llos. PUi{egurofferece,
por huma imaginaçao engenhoCa,
hum merho do , que {e approxima a efl:es, e que he capaz de inlhllir muito hum Mili~arde genio e
de talentos. ( a ) Eiles os caminhos, que r;m
{egujJo os grandes Mcfl:res da Arte.
Antes porém de Ie entrar no campo irnmenfo do Iublime da guerra,
deve-te efludar

----------------( a) Efle .Marechal para fazer moi, fenfivel

:I

teoria da p:rande guerra. que fe propoz trad ar , fif tirou dois Exercites manobrando hum contra o
OUtro entre o Sena , e o Loire.
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~~r a rua teoria, que fe occupade tudo o gue
,d.lz,relpeilO ásdifl:ineções da guerra, aos prinClpIOS,
ás maxirnas , e regras de cada hurna
das efpeeies da mefma ~llerra;
devendo em
fim adquirir-fe idéas diíl:infras,
e exaftas em
todos aquelles objedos capazes deita reoria. ~
Os projed os de C3ml'anhas coníl:ituindo
a primeira das partes Iuhlrrnes da gucrra , deve também Ier aq\Jclla,
pela qual o novo
guerreiro dê principio a05 Ieus grandes efl:udos. Elle deve adquirir huma perfeita idéa
das diffc:remes efpecies de O'uerra , das Iuas
regras, e maximas particulares;
depois elle
deve paffar á grande [ciencia de formar o
plano de huma Campanha,
ou efl:e deva Ier
defenfivo , ou offeníivo ,
, A Topografia
, ou o conhecimento
da
d,fpofiçaõ dos lucrares
do curfo, e da força
d'os nos, da srandeza
b'
e encadeamento c das
h'
montanhas,
e da firuaçaô das Praças rortes
h,e huma das partes [ubli mes da Scicncia mi~Itar; ella he quem deve dirigir todos os proJefros de guerra,
quem deve determinar toda a efreeie de planos fyfl:emacicos .
. O conhecimenro
do Paiz deve Ier pois o
~.u'ador de toda a difpofiçaô , e exccuçaô milHar; aflim he neceflario que o Capiraô tenha
tohdas.aquellas luzes de 'que depende cite con eCtmento para Iaber projeLtar a viíl:a das
canas, fobre as quaes devem Ier determinadas
t~d38 a? operações
taaicas dos Exercitos.
Os nos íaô as eílradas reaes , por onde de-

ve-
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ve accommctterJe
hum paiz; [Já <]11emfa;
cilira as gr:mdes marchas,
fJÓ quem deve delelmin:H todos os objcélos militares,
e de

fubfiitencias.
AfJim deve cita liçaô P eceder
a todas aque ll as , que [em por ohjeélo enfinar a conduzir a guerra {yil:ematlcamente,
e
a accommodar cita ao paiz, e naô o raiz a eíla.
A eílas lições deve [ucceder a da fciencia
<los poíios mil.rares , ou eltabclecimenro
dos
campos ( a ) , huma das mais inrereiTanres da
guerra.
Da Iabia cfco lha dcílc s dependem
muito os [ucce ílos das Campanhas,
pois a forte dc:tbs , c ainda da mcfma guerra, he muitas vezes logo decidl.h
pelo ~,lnho,
e poiTe
de hum ):ollo. vanrajofo.
A Caíhamenraçaó
(leve ter p eníina dc ao novo guelreiro ludo
o

(jlJC

[oca ao m erh; do de

arranjar

JS

Tr o-

})a~ dentro dos campos;
dia <'111 rigor naô
íe occupa de outra co ufa m.us que dcíte methodo;
mas eira pane de que rradarnos ,
~brange tudo o <11lt: perr encc ao fobllll1e; illo
he , os obil'élos deflcs campos, e as Iuas vant3gcns,' a,lTim pelo qu~ refp:ItJ aos _terrenos,
cerno as luas n-cfmas jnuaçot's;
pOIS de nada
v al ct ia ll'le cm hum c,mpo fe détfe roda a o rde m , toda a ft'g"f.d1ça , e fornrnodidadc,
te
elle n'lõ Iarisfizetle ;1~ viftas d,~ oft't:oGva
Icndo cfb o {ClI objcélo ; ou rambern nad,l ~pl O'
veitaria, que hum campo, cujo objetlo tolTe
:l de-

_----------------

( (I) Fntel'lle· (c t~ml'('m I'M poflo~ milit:lIf'S
os diffelt'lltt:S cnlúpos > (,UI.:os L»l.:lcitos oe lI!'Jó'
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defenfiva,
gozafTe de huma {irnaçaó inata~avd ,Ire a rua pofiçaô naó i mpcditle os pro~
Je~~~ do inimigo, te ella deixam! de fer vantalo!a a efpecie de gllerr.l. Eílabelec er os
campos de huma m uieira faVOI avel aos defign10s defla , he rodo o objecto da [ciencia

·3

dos ponos mi lirar ss.
A (ciellcia de bem dirigir as grandes
chas , ifl:o he, pelo <Jue roca ao íublirne

mar, of.

ferece tambem

hum dilatado campo ao efludo"
e a carreira
do cfpiriro;
cfl:a grande
fClencia taó delicada.
como decifiva , e a
<jll,e hum ~rande Anrho!" chama
a Dialelbc,a
milHar,
he a baze de rodos 05 progrcfToc; milltares : pelas marchas he que hum habil
General
cornbare
o (eu inimi"o,
(em vir as
•
n
maoa; pelas marchas he qlle o [urprcndc, que
Q
obriga a hum movimento
involuntario
;
~ue o drve rre ; e q lC em fim o ataca vaniajo(amenre.

Sejaõ reílernunhas
do merecimento
das
~1arC~las as Campanhas mais bem conduzi~,ls,
d maIS delicadas,
que o MunJ
rem admiraI?' A~t.ltimas de Tnrena , c de Monrecucu~ aquellas Campanhas que immortaliz ando
lupcriores G,enera.c; finalizaraó
a vida
lum, c a carreira milltar do onrro,
que
QUrra coura oifclecem
ft!naó hum I ferie de
~larch:ls , e de cor,'rJI~~arth3S,
prc(entanJoe dh's dois Gcnera~s
)lltinuamenrc
a bzer
apparcncias hum ao owro? As marchas (:IÓ o
eiXO da gUerra de oblervaçaó
, de ardis: c de

de~s

dhJ.-
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eflraragemas
; eIlas dependem
de innumeraveis preceitos,
dos quaes a principal parte
prefcrevem
aquelles grandes Aurhores , que
tra8:aó da teoria das march-as;
ifl:o he , da
maneira de (e oppor hum General ao (eu inimigo, pelo meio de movimentos bem ideados,'
Aquella grande Arre de diíhibuir
as Tropas, he rarnbern delicadifIima,
e immenfa ,
variando os [cus preceitos particulares tanto
quanto differern as caufas que os eílabelecern.
A [ciencia de conduzir as batalhas conftime em fim o que ha de mais Iublime em
as funções do Chéfe de Exercito. Evitar,
OU
procurar efl:as acções formidaveís,
cujos objetto5 pertencem ~ [ci encia das marchas,
de"
pende de hum efpiriro fernl , e bem cultivado ; conduzi r bem as grandes acções, depende naó CÓ deílas virtudes,
mas da concurren-'
cia de todas aquellas , que carJ8:erizaó
o General confurnmado.
He cerro que aqucllcs
obje8:os Iaô mais proprios para fazerem brilhar os talentos militares de hum General,
pois que elles Iaô Iufceprivets
de maior delicadeza ; mas eíle de que fallarnos , he raoro
mais dependente
dos grandes [oceorros do
efpirico,
quanto menos tempo clle dá ás reflexôes do guerreiro.
Fazer combacer os Ex'
erciros vantajofamente
; fazer completar a vi{toria; executar huma retirada depois de perdida a baralha , (aó obje8:os que já mais Ce
fatisfazem
de rodas as riquezas de huma al-

ma. Todas parecem

poucas para nelles (c
cm"
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empregarem;
aflim devem eíles objedos artra~i~ todo o efl:udo , e toda a rncduaçaô dos
efplntos militares.
,Os eíharagemJs,
e ardis de guerra forrnao tambcm hum ramo dos mais inrereflantes da Arre militar. Fronrino , e Poliano off~r~ceraó em rodo o tempo nas ruas de licadtffll'nas Obras naó fó a inílrucçaô mais completa da guerr.l de efharagemas,
mas ainda
hurna das melhores Col lecçôes das máximas
mais fllblimcs da grande guerra. Eíles p~<juenos livJOS faó huns daqueJles que o MIlitar euriofo deve trazer fempre na fua algibeira.
Eifaqui huma idéa refumida das grandes
partes da Arte da zuerra a, quacs contém em
fi Outros muiros r~mos " de que he <;(ell(ado
fazer aqui mcnçaó ; pois cu me nao propUZ
a traétar eGas partes,
fim J m~fl:rar a Iua
ordem,
a fim de dar aos meus leitores algull1as luzes a refpei ro do mcthodo , e reguI an . d ade dos Ieus efludos.
Para eíla l içaô he a eCcolha dos bons livros menos dijhcultoCa
pois quafi rodos os
AUthores , que tem rraàado da AI te militar ,
fe oeeupaó mais do Iublime , que do elementar, e methodico ; mas deve·fc com tudo fa-.
'ler a dilit>encia
por Iezuir nefla efcolha o
que diéta ~ bom merhodo. A Obras de Mr.
de Feuquiere
de Polybio,
de Gui(chard ,
de Folaro;
o's Commenrarios
de Cefar;
a
~rande Obra do l\Iarqucz de Santa CruZ; a
íó

de
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de 1. R. F. intitulada Are de la guerre ; a do
Marechal de Puifegur , a de Mr. de Turpill
podem Iarisfazer a eíle objeélo.
Depois deflas devem-te eíhrdar as obras,
cu penfarnenros
dos guerreiros mais modernos. A grande Obra do Marcch rl de Saxonia
( a ) adi.mrarà
os conhecimentos
dos Ieus leitores, e os lifon~eará á medida das Iuas luzes,
á pro porçaô do eítado , em que cllcs Ie acha'
rem p.ua a entender. O mefrno aco nrecerà a
todo o leitor cm quaefquer obferva çôes Cobre
os grandes Capitães,
ainda fendo eíl as feitas por A urhores os mais methodicos , e intelliglvei

( b)

.

A Hiílcria

he qncrn deve

em fim

coroar a liçaõ do gllCrtt iro;
clh mem oria
mdelcvel dos acontccunenros
humanos,
cita
rígida cenfora naó he m enns van.ajofa ao J\Ii'
Iitar , que ao Politico,
que ao Jllrifl:a , e a()
Thcologo : ella rauficarà,
e adiantará as fua;
ide.is á me iida das lnzc, C')11 '1'IC clle a ob:

fervar; cltt liçaô lhe fará Ient ir , melhor que
nenhuma outra , as Vlntl~ens, e def~iros do)
diffcrenres fyO: mas de Taiica
; elb lhe [,tril
ver as caufas das revoluções
d.l Arte mili rar r
e lhe offerecerà os modelos mais capazes d'
c arrebatar,
de o encher de hurna nobre cmu'
Iaçaô , c de o conduzir
aos elevados mon°
!
reS
(

/I )

M~J R~t}aifJ.

_--

( ") Ue certo, Cjue aqui naõ 11: C.\Z melllj36
mais que da Hil1ori.\ militar.
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tcs da fciencia , e heroifmo militar.
_ Em todas as Artes
e Scicncias neceffi~o o~ {cus alumnos de 'efiudar aquclles. ma!s
~b.els, que os precederaó ; mas na Sciencia
mIlHar vem eíle meio a Ier ainda mais ne~eiTaIia j pois he cerro, <Jue para eíla fe aprener ha menos foceorros
2 do que
para [e
poffuirem as outras.
.. Naó Ie deve comprehender
aqui a HiíiorI3 da Tad ica
e de roda a Arre milirar;
eíla hc huma liçaó difiinéla,
que deve fucceder, ao~ ~roleg()menos delta Arre '. c preceder as liçóes didad.icas , e merhodicas deíla •
.A Hdloria he , tornemos a dizer, a liçaó
111alSintereiTante para todo o Oflicial , <Jue
<J~~r fazer prozreflos na rua Arre.
Mas que
dltnculdade e;: íc enconu arr m hiílorias dignas de fe lerem
lnflor+as <Jue inflruaó,
e
de que fc deva {'irar !QdJ aq ue lla utilidade
de que eíla liçaó he fu[ccptivel
! Em todo
~.~~nero de Hi florias Ie enconrra a mefma
f Iltictlld~de , mas entre as milirarc.s , _efia he
Jm duvida muito mai?f .;. a rcdcl~ao deflas
epende de murra s mais Clrcunfi .•nClas; hu~.a IIifioria , que farisf;uia a outro gualqucr
enor,para O ~lilitar l'ódc naó [er mais que huma' narraçaó confura
fecca e de que lomen
te fe devaõ tirar conh~cimen~os imperfeitos.
De muito
pouco merecimemo
hc toda
~2~ella BiGoria militar,
que deixa de dar
Iheas perfeitas
naó fó do paiz,
que (ez o
l ealro da gu~rra
dos projcLtos dos (Jene ..
4

,

raes,
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raes

, e dos terrenos [obre que [e executaraô as acçóes, mas lambem da natureza,
e
cfpeeie da mefma guerra,
da força dos ExereitoS , da rua Taética , das íuas difpofi·
çóes , dos accldernes , que aconreceraô
durante as pelejas,
e ainda mais que tudo das
circunit,tncias
da guerra ao tempo deílas pelejas,
das c3_?fas, e confequencí as dellas ,
c em fim dos Iyfictnas dos Chéfes de ExercitoO mefmo Leitor militar deve ter mais
conhecimentos,
que nenhum OUtro, para ler
a [ua Hríioria com gofl:o, e utilidade: a Geografia,
e Chronologia
naó lhe baílaô , eíles
olhos da Hifl:oria devem fim dirigíllo,
maS
el le naó tirará a primeira utilidade deíla , Ie
ignorar a Tadica enraô adoptada,
a natureza da guerra,
e as maximas geraes defl:a em
todas as ruas differenres efpecies,
Toda a Hiíloria militar devia fer traLhda
por Militares;
eíles , fendo inílrui dcs , faó
os únicos babeis para hiíloriar
de huma maneira capaz de inílruir os outros Militares. A
baralha de Pultova narrada por Mr. de Voltaire,
pouca idéa dá, mais que a do faao I
eíla mefma referida pelo Marechal
de SaxOnia dá bem cfpecíficamente
toda a lua iMa
militar;
o que faz ver bcrn , que ainda ;lOS
Hiíicriadores
mais delicados, naó he permittido trad ar a Hiflcria militar pcrfeiramentvToda a Hiítoria defla cfpccie deve ler ornada das ruas cartas geografícas , e das Cuas
planras , bafes de toda a Iua inrelllgcncis
, e
in(~
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~níl:rucçaõ : ella deve traltar as marerias com'
a ~aior finceridade , e depois de dar as idéas
militares do [eu afTumpto, ella póde fazer a
fUíl,d.lÍ!ertaçaõ prévia,
e concluir. ~lgumas
pedl:30 huma pequena analy le , afhm, em o
fubllme, como em o merhodíco , fegUlda de
huma' breve critica j mas ainda querendo-Ce
encher efl:es objeé.tos, deve fer Iernpre debaixo de hum merhodo mui Iimples.
He cerco, como já difTem05, que nem
todas as Hifl:orias merecem a leitura, nem todas as Obras tem o mefrno merecimento das
de M,r. de Rarnfai , de Beaurain , e da gra~de H_,fl:oria do Pnncipe Eugenio;
por cuja
razao deve o Militar efcolher Iernpre as de
gofl:o mais chegado ao dcílas , evitando Iernpre aquellas,
cujos Auihores deixaô inteirall'Ientc de atrender aos primeiros p r eceitos do
lI'Goriador,
desfigurando
a verdade,
auri?u,ndo todo o merecimento ao General,
ou
a Naçaõ, em favor da qual naô duvidaô declarar-[e
e eflabelecendo
todo o [uhlime da
1-liGoria ,'nas ruas idéas , e exprefsôes gigantercas. Nada mais deieit avcl , nada mais ca·
paz de fazer os Heroes , que a Hiíloria :
fim deve todo o OHicial depois de ter aquellas luzes neceflarias para a enrender,
ernpregar-re neGa Iiçaô inccllantemente,
ter [cmpre diante dos [cus olhos os Capitães mais
.c~lebres , e eíludar com ardor eítas producçces as mais bellas e as mais raras dos [eculos.
'

ar.
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Qpanto he feníivel a falta de Efcolas mi=
litares , e de Collegios , onde aquellcs que
te defiioaó á profif1aõ militar tenhaô hum eCtujo regular de Taética , e de todas as mais
partes da Arte militar !
Os Antigos dohaó ProfefIores,
que enfinavaó em Aulas publicas todas dias partes.
Todos os Militares illuminados reeommendaó
eílas Efco las. Entre as Nações mais militarei
da Europa,
ellas Ie achaô recebidas, e cultivadas. Porém entre outras, efte meio de prO;
curar-fe aos Exercitos huma OHlcialiJade iol·
rruida , falta lnreirarncnte;
neílas naô ha mais
<Jae Academias de diflercnres objed os, doode
1C algum Cadete ncllas tem tomado partido,
fahe raô i~norante da rua Ane, como par'
dias entrou:
el le ignora a teoria
ainda da'
mais fimpleccs evoluçôes ; eile I1~Ó tem idéa
alguma da arte de acampar j elle naó entend.'
huma planta. A Mathcmarica , as Mechan"
cas , a Balifiiea f.tó indifpeníaveis pala o eC.
tudo da Arte militar:
mas ena naó con!illll
neítes princípios ; he nccetiario (abellos
plicar a Tad ica , á Caílramcnraçaó
, J. Archl4
lctl:ura milirar , á Anclharia , ao Ataque,
CI
dcfcn[a das Praças,
;. Fotrificaçaô de Cal114
1'1Inha ,35 Minas,
&c. ~ quehe impoIlivel,
fem Ie efludarcm cites ramos da Arre milirarj
{em cíles [e conhecerem funJamentalmcnte
I
{em fe trlaar a teoria dd1a A ne pelo meio do
huma liçaó prolHia} c mcthodica.
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ECde que as paixões difputaô á razaó
o dorn ini o do coraçaô humano,
ellas
tem leito inventar aos homens os meios
de fe de!huirem , huns para naó Ierern viB:imas das paixões alheias,
outros para Iarisfa2erem ás Iu as proprias;
donde [e vê, que a
Arre militar he filha da neceflidade,
e da
301blçaõ ; origens de quafi rodos os progrefios do eCpirito humano .
.Em os tempos primitivos eraõ, cíles m~ios
mUI fimpleees;
as pedras,
os paos fOI ao os
pumelros inilrumenros da zuerra : a Aue de
pe.l~jar appareceo no mei; das primeira. Fan1tllas limitada á luta 'hao pu<>ilaro, cá ef~ .
btlma de algumas armas g,roITciras; mas ell s
crcreeo bem deprefla com as focre dades ; eCtabeleccndo_Ce
eilas , foi necet1ario recorrer
a
.
meros mais eflicazes , a fim de as pôr em
abngo Contra a malícia , a fim de [egurar os
fcus progrclTos.
Deli.ncaraó.Ce as primeiras Fortificações,
dcfçobno·fe o ferro
ímaginaraõ-fc noVO!à
inr~
e

-

'o.

~o
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infl:rumentOS dei.1ruidores da humanidade
.,
adaptou-fe a guerra o Cavallo , o Camello ,
o Elefante;
cúmbinaraó-fe maior numero de
lTleios,tomaraó partido debaixo das Bandeiras
lTlarciacs quantidades
mais cooGderavels
de
homens; a Taô ica , a Arte militar começou
a florccer. Appareceraó
íobre a terra muuos
IHeroes ,que cllltiv~ndo efla Anc ievaraõ ao
maior pomo a rua força , e a rua reputaçaó.
A Arte militar fez em fim o deílino das Nações, ella deitruio, O? coníervou os ImpériosSeO'uindo a Taftica em toda a fua carreira
elia nos ofterece a [cena mais bella,
e
,
d
.
,
mais ferri 1 e acontecl1nenros;
nos a vemos
di[correr por differenres partes do Globo, apFarcce~do em diverf?s graos de ~[pl,endor , e
dando aquellas Naçoes ,que m:1I5 feriamente
Ie lhe dedicaó,
a fuperioridade
fobre todas
outras. Toda eíla íua carreira he dizna da
noffa rnemoria,
e das noffas reílexóes ; maS
neite Retumo oaó faremos mais que notar 3S
Epocas mais gloriofas deita Ane , as (uaS
idades mais florentes,
e mais rernarcaveis ,
paiTando mui ligeiramente
por diante doS
olhos os ftlccet10s militares entre cada humíl
das fcis grandes Epocas, em que dividiremOs
cfl:a abbreviada Hííloria.
Em toda etla naó fe daraô mais, qne aquel~
las idéas geraes, e proprias pala Ie julgar do
J
erpiritO,
das mudanças,
e alterações defi
Anc, Iern Ie paflar a todos os feus detalheS

as

imeriores.
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, Na Afia, primeira pane da terra h.:lbitada
depoIs do Diluvio
he onde a Ta[hca teve
o Ieu berço. Ent:e eíles Povos principiou
Arte a Iua carreira,
que profeguio de;
pOIS pela A frica , e pela Europa;
mas ate
a quinta Idade do Mundo naó temos noticia
alguma exada , e círcunflanciada
dos [cus
progretlos;
menos talvez por ferem índignos
d.ea" noticia aquelles , que neíb grande [erre de anno s deviaó deixar-te admirar,
que
pela obfcuridade deâas rcmor iflirnas idades.
Conhecemo5 fim , que os Aílinos Foraô inclín~dos á guerra ; Cabemos as bcllas expediçces de Semiramis;
temos certeza,
de que
os Egypcios rinhaô hurua excellcure co nítit~içaó militar; (a) que depois das .Fami:
~Ias Sacerdotaes
aquellas que (e dcítinavaô
as armas, eraó entre el le s as mais c{Umadas;
e que eíla Naçaó mereceo Iernpre o ler ~on-

ea~

l;tda entre o numero das mililares,
ainda
llle[mo Cem Ier no reinado de Sefoflris. Mas da

Arte de combater deílas N açôes nós naô temos fciencia alguma até a celebre batalha d;
!I,mbreo;
cfl:a he quem unicamente nos da
idéa da TaJ:ica dos Oriencacs.
. Da Afia e Africa palrou cíla Ane á Greela'
r
.
" em cujo Paiz ella contou os le~s prt·
lUCltos progrelTos;
pois os Gregos forao , Cegundo o que nos he conhecido,
os primeiros
D ii
que

_____
,---------------I!e ~)
A mefma F.. rcriptllra

va arJa defta virtuofa

Nasaõ.

Sagrada lou\ a a Ca.
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que a reduairaô
a dogmas,
e a principies;
( a) Em o primeiro aconrecimenro
militar
deita Naçaô , de cujas difpofiçôes
taéticas nos
feja n anírnitti da a idéa,
devemos pois eílabelecer a primeira Epoca da Tat1:ica , cuja
carreira nos propomos obfervar. ( b )
Aflim fixaremos eíl:a Epoca em o mernoravel cerco de Troia.
A idéa, que Homero nos dá da Tadica
dos Gregos netla acçaó , he quaf a mefrna ,
<Jue temos da que cites Povos praB:icáraó em
os tempos futuros. Eíle Poeta defcreve a difpofiçaó das Iuas Phalanges,
as Iuas armas ,
as íuas manobras,
as ruas maximas , a [ór,
ma dos Ieus campos,
e entrincheiramentos:
eJle refere em fim rodas as Iuas praét;cas militares com hurna ial clareza,
preciíaó
e
'
fagacidade
, que provao • b em o [eu grande
efpiriro , e hum grande conhecimento
da
guerra,
a que talvez nenhum ourro terá
chczado com o íirnples Ioccorro da teoria.
Tat1:ica,
e difciplina Grega ja nefle
rcrnpo excedia muito a dos Troianos,
e dos
outros Aíiaricos , que vieraô em [eu Ioccor1'0. Eiíaqui o g~le Homero diz a cíle reípeiro :

A

Q.u,zndo eftas dijfercmcs Na~ões [e formâl'ao
em

~--------------------( (I) A etyrnologia
oelh palavra Ta[ficQ dept1em
intcirall1cnte
a favor defla p rimaz ia,
. (b ) Pelo qLle toca ao acontc,imento
, nada..

ncs deve embaraçar

fabuloCo.

quç elle leja vei dadeiro ,

oU
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~m b4tttlbtf. ileb aixo

c4d,'t buma dos (eus Cbe«
ttrv,'tn~ár.'tO com bum alarido filllilbante ao dos grous debaixo da abobada do Ceo; mas os Gregos cheios de bum
a,rdor marcial msrchs-usõ
em profundo filenCIo. :::: riaà [e msrchar
( diz elle em ourr a
parte) as fitas Pbalanges ao combate em tal
jilenclo, que p arecie ter ]ttpiter priroa do dtt.
0
'V 2,_ a toda erta rmtltid,to;
elles percebia O M
ordens dos Chefes , que lIIarcba-uao á [UIZ tefia;
e as (UAS armas lal1~tt-V1o bum refplandor, que
Os olhos Ilao poJi.'tiJ fojfrer,
QlJe prova mais
eVIdente de dllciplina)
do que cll:e filencio )
eelh limpeza!
( a) O armamento
dos Gregos,
e da
filalor parte das Naçóes defde as idades mais
remOtas era efh: : defeníisuo , o capacete,
a
f,ouraça, e o efcudo ; offenfi"vo,
o p iq ue , a
f'lnça, a efpada , o machado , o arco, e a
unda. <?s p'ques er aó enraô mais curro s do
qUe. for o Jepois , porem ma s forres, e (er\1lao (ambem de arruas de arremeço,
Todos
os

J«, os Troial/os

=

------,-------------------------C a) Delde que entrou methodo na mane

ira de
<>
re d II'llngUIra<>
' ,
fa rllla r a ~,ente
mi 'I'It.lr.
as armas
em armas
belllpre
ranca en, defenlivas
• e off~nfivas.
D
' S • ou de l11aú • e em armas de arreme",!_
do.epo,ls ~() arco Ic inventou
a h~lla.
que dlfferl;!
tlll1
p elra Jafll1a em ler compolla ~<1e hum
aÇo 1110
. Hcn de
'
lHa, () em huma coronha oe pao proprlo
palIa fa7er def'pedir bala~
pedras
&c.
Em oç l'e~
cu Os 'Ii
. •
•
•
I
T
VI lI1h()~ ao dl pul\"ora.
foi lludl
t~l l ;a
ropa de Archeiros fllbíl.ituiüa pela de Ldlclfos.
#

\
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-os Chefes tinhaó efla arma, e efle era o ge~
riero de combate mais honrolo. Diornedes in<repa muito a Paris pelo ter ferido com hum
tiro de tlecha, dizendo-lhe, <jue elle naô fabia
fenaô Ieduz ir mulheres,
e combater de longe como os fracos. Ca)
Os Gregos deixando o ufo dos carros ,
<Jue rinhaô aprendido dos Afiaricos , empregaraó-fe inreiramenre na fua Infantaria,
em
<jue [e fizeraô mais habeis; e eíla era formada em Phalange. Por eíle termo [e entendia hum grande Corpo de Infantaria formado em batalha Iobre hurna exrenfa linha
c:
hum grande fundo,
cujas differentes parres umdas , e condenfadas , pareciaó naó fazer mais, que hum Corpo Cálido, [ubordifiado a hum unico movimento.
EUa ordem
era

------------------------------------

------------

(a)

As armas foraó fempre de ferro, e de cobre • e lataõ.
Os Poetas confundem
muitas vezeS
eflns mater ias. O capacete á gre~a era de lataô , otl
de ferro, aberto por diante,
e deixando
a cara inteiramente
livre:
Files capacetes podiaú abai,;Irfe , e cobrir a cara. Elles t inhaô em o cimo fi"lIP5
de animaes, de hum leaõ, de hum leopardo,delllIlll
~rifo, e de outros, e er aõ ornados de penllachn•
<]ue os affo rrnofeava
muito. As e(paJu eraó de
differenres
[órmas
, hum as eraõ ló de có rtc ,
outras
de côrte,
e de eílooada. Os Gregos,
e
O~ Romanos
naô traz iaô efpada mais que em telJ1'
P? de guerra:
() duel lo era delconhecido
entre elleso Couta bem admiravel cm Nasócs as mais gll.:r~
_.
Jeir'1S do l\h.ll1do !

,
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~ra a ll1ais geral,
a que foi primeiramente
J;naglnada,
e a que tinha fido [e~uida pelos
I ovos da Afia, da Africa,
e pelos mefmos
barba ros da Europa.
Polyano arrribue a rua origem a Pan General do Exercito de Bacho,
dizendo , que
elle a imaginou, e lhe deu o nome de Pha lange, Diz unis efi:c Efcripror , que o mefrno
G~neral dividindo
a Phalange em corno direltO, e corno efquerdo , deu caufa a repre(eolarem-no
cornigero.
Nós porém (em
nos perdermos nas tréva- da Fabula , devemos
ter elh ordem pela primitiva:
ella foi a doptada pel?s Gregos antes do (ec~lo de Home:
ro,
~uJos progre!Tos refulràraô deíla Naçaô
aperfeiçoar efla ordem,
mais que nenhuma

Outra.
~fte nome de Phalange dava-fé a t~da huma 110ha de Infantaria
e rarn bem as ruas
panes; fe caa era' comp~aa de rres Nações,
por exemplo, cada hUInJ. formava a roa Phalange: eaa pala vra empregava-te
em fim gera1menre para exprimir qualquer grand_e Cor~o de Infamaria pezada. Cada. Naçaô ord7ava a Iua Phalanoe a rua maneira ; e a fazia
lhan
b
'
f: Orar,
Ieaundoh a [ ua compo filçao._ r 105
abernos de X~n()fonre, e ThucyJides,
que
a Infanraria de Sparro era dividida em Corpos de gu,nrocemos até quinhentos homens
cOll1mandado cada hum pelo fcu Polemarco ,
que rinha debaixo

das Iuas ordens

Locacos,oUCanicáes
,

e que cada Companhia
,
era

quar~o

$'6

Breve Refamo

era div;dida em duas partes,
tendo cada hu~
ma o Ieu Chéfe;
que eílas Ie dividiaó em
pelotões,
ou efquadras,
e q~e a reuniaó de
muitos deites Corpos formavao
a Phalange ,
fazendo cada hum delles,
ou dois jumos huma [ecçaô. Em Arhenas onde havia dez Tribus, cada hum entretinha hurna banda,
ou

Rezl mente , os quaes reunidos faziaó a Phalan'~e Athcnienfe.
A refpeito da compofiçaó,
e manobras
deflc COlpO, nós naó entraremos Já naquellas explicaçôes
necefTarias para a idéa da Taaica Orega , pois como o eCpirito delta foi
iempre o mcfmo até o tempo de Filrppe , e
.Alexandre,
quando chegarmos a obfervar
eíla Epoca, a mais gloriora deíla mcfma Tall:ica, paíTarcmos também :I conhecer a compo(içaõ,
a ordem,
c moções da Phalange.
A Milícia Grega naó degenerou muito
cm os tempos futuros,
do que era ncíla rua
primeira idade. Nefle tempo lodos os Eílados
da Grecia eraó governados pelos (cus Reis;
depois elles fe erigiraó cm Refpublicas á ex.
ctpçaõ da MaccJonia ~ e do Epiro. Eíla mudança de governo cm nada alterou os (eus
principios
; pelo contrario o defejo da liher ..
d ade , e o amor da Pátria , virtudes naruraes
da Naç ó Grega, e as mais vantajofas a tOdl
a conítitu içaô repu bl icana , produzi raó Soldados i nvenci veis. As Iuas guerras inreíii nas,
os [cus ciumes exciraraô entre cites Fíl:ado~
huma viva ernulaçaô, que naô contribue pou·

,o
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co ?ara a gloria militar,
que elles adqui-

liraó.
Os Gre<>os abandonáraó
o ufo dos carros
de gUerra (a) , de que ainda {e {ervira~ n~
Campanha de Troia:
elles defde cnrao ate
ás ~uas guerras contra os PerCas naô adoptaraó
l'IlalS que Tropas de Infantaria.
O paiz da
Grecia,
a pobreza dos Ieus Eílados , a igualdade del1-es, bailante para equilibrar o {eu
})ode:r, fazia com <jue eIles naó enrreriveffem Corpos de Cavallaria para as ruas pe{jtJenas guerras.
A íua Infantaria invencivel
chegou mermo a Fazer a guerra per fi fó com
f:lccefTo, e a triunfar da formidavel Cavalla~Ia dos PerCas , prova evidenti1lima da força
def!:a arma bem coníliruida , bem armada,
c bem conduzida.
Der-

---...._-----------------------

( a) Efles carros

eraõ de ordinario
montados
e conduz idos por quatro,
ou dois
bavallos : elles t inhaõ huma efpecie de feve de taoas onde hiaô dois hornens : hum conduélor ,
~~lt:o combatente,
rendo efle fernpre huma peffoa
.Ifllnéh. Cyro fez }He'7ar em cada ex.tremidade do
eix o d Uas fOLlces
"
dirbofla
hurna hor iz on ta I , outra'_ v'ert1calmente ". e rambern depois. te. IIII! arma-'
rau' as ponta~ das laucas defles carros com d ()IS. lerr
r?s agu cados :í ma nei ra .de-e{loques,
a fim de feTIrem tudo o que fe lhe 0ppO'le{fe:
a entrada do
~ar(o, que era pe!.l p~rte de traz,
tinha lambem
e enfa de ferros agudos.
Os cavai los el \Ó t31T'hem
<ln~ados • e os combatentes
ut".lVaÓ dI! armas de
mao
ed

fohrc duas rodas,

•

4
\

e arremc~o.
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Defde eaa idade em que eflabelecemos a
primeira Epoca da Tadíca até o tempo das
expedições dos Perfas contra a Grecia , o que
contém hum efpaço de 664 annos,
foi [ernFre aquella Arre cultivada .entre cí1:~ Naçaó
debaixo dos me[mos prlnclplos;
porem com
mais, ou menos [ucceíTo , fcgundo a capacidade dos Generaes,
que os fceulos hiaó produzindo. Durante eíles naó houve acontecimentes militares,
de que dependa o uril , ou
a belleza da Hií1:oria de que rradarnos.
JUntO ao fim deíle intervallo
de tempo o
[mmortal Cyro veio ao Mundo; efle virtuofo
Principe,
efl:c Iamofo Capiraô fez com que a
Taaica inteiramente eílabelecida
na Grécia
vieíTe vifirar o feu amigo,
e primitivo Paiz.
Elle imitando os Gregos,
adoptando
as Iuas
armas,
e o [eu Iyflerna de combate,
fez a
Época mais glorio[a da Taô ica Oriental.
O
feliz reinado defl:e grande Principe
confl:imio a idade mais brilhante dos faltos milita"
res da Afia.
Os Perfas dominados pelo grande Cyro ,
fabiaó fazer-fé dignos dcllc : elb N,tpó guer"
r eira até eí1:a Epoca naó relpi rava mais que
virtude militar:
a rua bclla educaçaô rinh:t
por primeiro obJd.lo eíl:a virtu de ; o mefmo
Príncipe era dcfl:a o exemplo mais perfeito,
( ti ); mas neíle tempo
dia produzia c.!tci·
[OS

--------------( (I) Cyro indo á Media , e querendo Ieu

aVÔ
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~os 3linda mais extraordinarios.
Os Perfas naó
erao menos cuidadofos em fazerem-fe dignos
de entrar no campo da gloria,
do que Cyro em habiluar-Ie
rara os conduzir
a elle;
obfervado cada hum dentro deíte campo,
o
Rei naô parecia mais admirável em mandar,
que o vatlallo cm obedecer. Efia Naçaó, rei~ando efle Principe,
foi em fim a mais mi-,
Iirar da Afia.
As armas dos Perfas confifiiaó pela maior
parte em flechas, e dardos; o que fazia a [ua
Infamaria
Iórnente propria para combater de
longe. A Iua formatura habitual era de v mt e
e quatro de fundo. Cyro fez deixar-lhe
cítas
armas,
armando a a imitaçaó
da Grega;
confiiruio-a, e ordenou-a cm Phalange a doze
de fundo fómencc
c fubdividio-a
de huma.
maneira a mais idonea p:ua toda a efpccic de
evoluçóes.
O feu objeLto foi armar a Infan-.

-

ta-

------------------------------

faiages
L\7er lhe perder o defejo de tornar á Perfia
he I'refCllta\':\ eíplendiJo~
hanquetes
com todo
aquelle Iuufl o que i e inava na lua COite, e em que
tudo era prodig~lí1~do allim pela quantidade,
co-

ind: pela qualidade

JJS

iguarias. Cyro via com olhos

I1lff 1erentes todos cites" pot11rolos apparatos, e c o •
0" Rei Medo reparaffe .ndla inJIITerellca
, ,Cyro
e exp07 a raz aô de lla , dI1.endo·lbe:
Os Pa{d1
vn de t",í/,'r I"",k;ps , e cil"cui/DI,
pel/II evital"""
a fv-:
me , Ic""lIe/ll h'/1m C,lIII/II/1O bem 11111/1. c url o pa ta ch.:""I"
I"cm 110
r
"
cI
'
1 s 1I1{l/ ra·

l~o

<:)'

Illf/IJIP}I/)I

~OJ os cO/ldllz~m

; 1111/11 1'0IlCO

II

cjlc

IIwitq

ú~lil.

C

1"'''' .: III",
(lUr. lZ .. 1ln.)

~
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raria com armai proprias de vir ás máos~'
e debaixo de hum menor fundo, a fim de inutilizar a mulridaô inimiga. (a) Cyro formou
lambem a fua Cavall arra em ordem mais Iingella, e a armou vantajofamenr-,
eh)
EHe Principe adoptando a Tadica Grega, confervou fempre ~s carros de glJerra ,
~ue os Afiaricos olhavao como a principal
força dos Exerciros , como a caufa mais certa das viB:orias, e o meio mais feguro de [e
efpalhar o terror corre os inimigos
Os Babylonios,
e os Lydios unindo as
fuas forças contra Cyro , que emprendia
a conquiíla da Afia, vem combarello a Ti rnbreo com hum Exercito de <juatrocenros e
vinte mil homens,
commandado
por Cref{o. Cyro diípoem o (eu metade menos forre
em ordem parallela fobre quatro linhas, com
a Infantaria no centro, e Cavallaria nos lados; fazendo da íua Phalange,
ou Infrntaria pez ada , a primeira, e quarta linha, cnrre as quaes (e obfervava hurna Jiíhncia regular ~ a (egunda linha immediaca , e quafi
uni( a)
Eflas armas eraõ meios piques, huma eCo
pecie de punhaes , etpadas curtas, e alfanges. A lnfalHaria ligeira era armada de arcos, e de fundas.
Os Per{as'traziaõ
t:'TI .[odo
o tempo a rua eípada á
cinta, aílirn como hoje a Nobreza. (Strab.)
(b) A Cava llar ia de linha era armada de couraças , e de efpadas : e a ligeira de dardos , e de ma·

chados de dois córtes,
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.tinida á primeira, era cornpofi a de atiradores
de dardo ; a terceira di ípoíla igualmente
compunba·{e de Archeiros.
Trezentos carros
de guerra guarneciaô a vanguarda , e os fla~cos de todo o Exe rciro. Cyro fez coníiruir
huns,carr~s,
[obre que Ce fizeraô to~res de
dezoito pes de altura,
e que conrinhaó vinte
Arc?elros cada huma; cujos carros eraô conduzidos por bois,
Defias CidadelJas moviveis , elle fez hurna quinta linha deflinada a proteger a retirada , ou a reuniaô da Infamaria
em cafo de
derrota (a). Elle formou mais duas linhas
com as Iuas bagagens
guarneciJas
de Trol'as , e de carros de O'~erra , a fim de dar rodo
o !ondo poHivel á bfua ordem de batalha,
rOls qUe o {eu defignio era obrigar o inimigo
a OCCllpar hum efpaço cxceflivo de terreno,
e c?nfeguentemente
a enfraquecer-fe,
quando lntcntaíTe aracallo em flanco, c pela rettaguarda,
Cyro reconhecendo
que o inimip'o naô deixa'r.a d e aproveitar a vanraaern gueh lhe dava
a
fu p enori
, d ade em numero:-. , ponol] a I em
'
dif]
}I
Joi~ Corpos de referva,
compoL1:os de
dn antalla,
e de Cavallaria defronte dos laos, fazendo freme para cfles ; o [eu deílino
era, ata car por huma pequena conve r r'
"
ao 0101trllgo em flanco)
quando os lados deite exe-

t

-----

ra (ti) E.fies bem ideados artificias
.. mente huns 'R eduélos portareis,'

(l

euraf-

----eraõ vl!rdadei·
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cutalTem hum movimento
{obre o centro.
O Exercito de Cretlo formava fobre huma
fá linha com a Infamaria no centro,
e a Cavallnria nos lados entrcchaçada dh com pelotões de Infantaria. O, Corpos de hurna, c outra Tropa craô forma.los a crin a de funJo, fazcndo huma fó malla Iern divisôes , excepto o
Corpo dos Egypcios ( a ),que fe formava cm
baralhôes quadrados de cem homens de Frente , c outros ranros de (lindo, entre os quaes
guardavaó hurna pequena diílanci a, e ena era
a Tadrca defla Naçaõ, a qual eíla Tropa naô
<juiz deixar,
naó obfialltc as perfuasôes de
CrelTo. As armas eraó quaf todas de arremeço;
as dos Egypcios confiltiaó em grandes eícudos , cm plq.ncs mui compridos,
e
efpadas curtas.
Creflo tinha rambern carros
de glJerra.
Cyro atacou cm fim com o feu Exercito de
cento e noventa e feis mil ho rnens , [I inca doS
quaes de Cavallari~,
~tJia di(pofiçaó,
e tadica rriumfou do Exercito de Creflo compoC.
tO d
trezentos e fetlema mil homens de [nfanraria , c de felTenra mil de Cavallaria,
a
pezar deíle (e aproveitar das fuas vanragenS,
atacando em flanco, e rodeando o ExercirO
de Cyro
A Tadica , e di[ciplina da, Tropas dcfie
Príncipe Iuperàraô facilmente rodos os obIbculos

----------------------Ca)

Efle era hum Corpo de Infantaria

• vin te mil homens,

de cent()
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culos , ellas naó encontraraô oppo{içaó digna
dellas, mais que da parte da intrepida Infantana Af~icana, que fez perder muitas vezes
t~rreno a Infantaria Pcríiana : aquella fez-Ie
firme, e cornbatco de maneira, que obrigoti
o generofo Guerreiro
a recebella d..baixo de
cond_içóes as mais honradas, determinando-Ce
a nao íacrificar tanto as [uas Tropas,
como
aquellas mefmas inimisas , cuja firmeza
o enchia de hurna admi~açaó refpeirofa.
tas Tropas tomàr aó partido em o [erv iço de
Cyro, a quem Ierviraô com a mefma reputaçaó.
he huma das mais celebres acções da
~nt~guidade,
que nos prova o como a di(·
(lpIma das Tropas, e a perícia do Chéfe v~n(e a mu!tidJó , que nos evidenceia as Iuperiores l~zes de Cyro na Taô+ca , (a) e que
nos da rodo aquelle conhecimento que temos
da Taé:hca Oriental.
d Eíle mefrno conhecimento
nos convence
e que os Gregos naó alreraraô o efpirito dcfta Tatl:ica,
e muito e[pecialmente
da Africada "ql1e elles (ó aperfeiçoâraô
2S armas,
fó
te U2lraõ as filas a menor altura , e [ubdividi-

Er-

, ~aa

----,----~------------------------C rC a? Hum dos Generaes Perfianos , vendo ql,Je
ii Y o dllnl!ltl1:l o Fundo da lua Infantaria.

lhe dif ..
~ , que dle a enfraquecia
muito;
ao que o PríncIpe refpondeo
que todo o fundo
que excedia
o pref "
I
~·d _cnpto pela~ armas , era invnl. Prov« da exa ...
I 0:\0 das ldéas
de C)fO Cobre: 01 Taélic~.
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vidiraó os Corpos cm huma ordem mais
favorável
marcha,
e ás moções da Infantaria.
A Tad ica , a di[ciplina,
e virtudes mílirares dos Pertas animadas por Cyro deraó a
eíla Naçaô o dominio de toda a Afia; ella
poderia meírno ernprender [em rem~ridade o
i mperio do Mundo,
{e os homens,
cujas
maós tudo pervertem,
tudo cranfiornaó ,
naô íoubcflem rirar do me/mo feio da Iua
profperidade
os meios mais infalliveis da rua
ruína.
As vidorias de Cyro , a riqueza do {eu
Imperio adquirido,
o mais vaâo que [e tem
viílo , pois que elle [e eftendia de[de o ln do
até o mar E~êo, defde a Ethiopia até o mar
. Caípio , e Ponto Euxino, a mefma tra nqu ilIidadc , e doçura com que efte Conquiftador
~overnou finalmente eíles Eftados,
fizeraó
com que aquella m.efma Naçaó,
cuja vida
dura, e frugal, cUJa educaçaó virruofa produzia Soldados invenciy~is,
Ie Cortompe{fe
inreirarnenre com as deliCias da Afia, e vief{c a receber dos Povos,
que ella dnha fuje irado ; aquelles
mermos coHumes que lho
tinhaú aheJ ro o caminho da conquifia,
que
[he rinhaó miniíirado
as cadõas com que clla.
tinha fubmerudo eflas N.lções aifeminadas,
e,
abatidas.
Depois da morre de Cyro , cuja calamidade /e fez ma is {enl1vel pelo governo de [eu
~ndlgno filho Cambifts,
deite mon!l:ro de
cruà

Da Hifioria elaTnilica,
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trueldade
e de di{foluçaó
a Ane militar
11.1 e Ixou de IOdo a Perfia
inreiramenre corrempi~a pejo luxo , e pela mo lleza ; . ella na~
<JUIZmais que a Grecia,
entre cUJa Naçao
eng,enhora , e guerreira
fez brilhar rodas
as luas maravilhas.
( a) Os Per[:l~, reinando Dario, aracaó
a Greeia. Elles guiados por Hypias,
enrraó
barbaramente
na Artica com hum Exercito de
cem mil homens de Infantai ia , e dez mil
de Cavallaria
e enviaó a Athenas os Ieus
EmilTarios a pedir-lhe terra,
e agua;
mas
eaa Cidade arniza da rua liberdade
naó [e
atemoriza;
ellar.>faz pegar cm armas até os
nlermos ereravos ; fórma hum Exerciro de
dez mil homens de Infamaria,
e o envia a
ree,eber o ininll<"o ; MiltiaJes,
Themlltocles,
Artftido,
c ou~ros Generaes marchaô iI rell:ol
cl~11c, e depois de pra-:.1icarem eu.re fi as acÇocs mais capnes
de f..lZcrem honra ao ho~lt:m , e ao CIJad,ló ( b ), etperaó
o inimigo
lnlrepdamcnre.
,VIllriaJes como habil ~uer~
~elro I>roeUroll hum terreno,
cuja vanta~,em.
upprllfe o numero,
fol{~ favoravel á InfanE
raria ,
_l

.,

,

--------------------------------~
Hy íl

n. ,e II) sn,
e i da Perfia
d (I.) Em
o Exercito
C(JlUtnanl

que
'--

Dur io era filho de
a tpes t\:ICI!1fO
depois de Cyro.
'
o fe rvico de Atbenas era o cornmando
alternativo;
ifl o he, os Gent'lac!>:
-,
'f
II d'IJç

l<lVao
J~ua.lmente..-!1l1 chc e naqul; es ".
lhe com petl:to;
",
., 1'.lolO- .~'nlli ..
porl.:lIl
nl ft 010':'-01

do

I
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tària , e inurilizalTe a Cavallaria inimiga:
elle , rendo-lhe permitrido efcolher o campo
de batalha,
poflou-fe junto á Cidade de Mararhona em diltancia de oito eíladios do inimigo em o pé de huma montanha,
que offerecia huma curvidade fimilhanre
de huma ferradura; elle fez conHruir em cada hum
dos [cus flancos hum abarls , que (e eílendia
quinhentos paílos {obre a frente, a fim de fegurar os flancos do [eu Exercito , quando
eíle accommereíTe o inimigo. A Phalange
Arheníenfe dividida em dez tribus , formáva-Ie
dezafeis de fundo; porém Milriades
drrninuio eíle fundo em o centro, e reforçou
os lados, dando ainda mais altura ás ruas fi.
Ias , pois tIue o (eu deftgnio era que eíies
cornbarcflem
(eriamente,
em quanto o centro, <Juc devia o1ferecer huma curva, arrrahifle o inimigo,
e déíTe lugar aos Ieus lad. s
viéloriofos a aracallr, em flanco. Prcfenrande-fé os Gregos em batalha delta maneira,
os Perfas aceirà raô o combate,
menos por
dcfconhecerem o defeito do terreno, gue pelo
defprezo , com que olhavaó para o pequeno
Exercito inimigo. Mihiades vendo·{e em clif·
.tancia de quatrocentos
paílos da linha PeCfiana,
à

à

-------

-----

do, e outros Generaes Atheniellles
It"conhecendo
a fuperiolitbde
dos talentos militares
de fI1ilriAdeS
cederaõ todos nelle o leu poder , t'u)l!ltalldo-íê ás
íuas determinações
1 fazendo-te
huns meros exe.
cutores deílas • e eiqllecendo-jv talllbehl das jil;l'
~ntigas difleníões,

Da Hi}loria dtl TatliCtI.

67

fiana, deu o fignal; imrnediaramente
os feus
lados marcbáraõ a paflo mui vivo, g:mha~do
o cenrro menos terreno,
a fim de t ro.iuzir a
CUrva determinada.
Os irnrnieos vendo marchar a eIles eíle pequeno nU~1ero de piqueiros, ~e!U Cavallaria,
(em Tropas ligeiras, tiYerao os Gregos por loucos, e defefperados ;
lUas elles reconbeceraó
bem depreíla com que
SOldJdos conccndraé. A Infantaria Gregl aracou tJÓ vigoro(amente,
que ao {eu primeiro ~hoque ro raô derribada~ :15 primeiras fileitas Inimiga!. Os Perfas vendo menos torre,
e defguarnecido
o centro dos Athenienfes ,

c.arregaó fobre elJe com toda a força; Ari[tido,
e ThemiHocles
(eus Com mandantes ,
fu!l:entaõ o combate com a maior intrepidez;
e quando a mulridaô
inimiza
hia principian ..
do a fazellos ceder , os 1~lJs lados já vencedores carregaó [obre o inimigo , e fazem geJa1 a derrot'a entre os Per{a~, que preoccupados de hum terror exrraordmario
, fugiraó
precipitadamente
para os (cus navios,
deixando morros {obre o campo da baralha (eis
nJil homens.
Efta a celebre baralha Matarhonica
, ori~e fodas as Vi(h.Hlas que os Gle~(lS ga ..
cl':trao depois con ra os Perfas , ella fOI quem .
. efvaneceo o prejuízo que aquelles nnhaô de
J1huIgar efl:a Naraó invencível;
ella fOI quem
e enf
T
•
Inou a conhecer as ruas torças,
e a
\'anta~elll que a Arte
que a difciplina , c a
~Qr_()cnll
,
r.'
que
ti
evao contra aquelies u.xer,lWS,
.
E li.
nao

~í~
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naô [em de fOI midaveis mais que o numero,
e a pompa. A bclla difpofiçaó de Milriades
foble o terreno,
a [aaica,
e intrepidez dos
.l\thenienícs,
favorecidos ainda mais do der'Prezo,
c terror panico d?s Perfas , Cjue da
:iua eil:t1piJ~z,
ganharao hnma aCÇ3ó , Cjue
naô fó cobrio ena Naçaó de gloria,
mas lhe
abrio caminho para que ~Ilas das luas pequenas Rerpublica~
a) cujo terrirori?, e ri quez a apenas banana para fornecer dOIS banquetes de hum Rei da Períia , levalTcm a guerra
até o centro da Afia, c fizeflem tremer eíles
Rt:is no meio dOi Ieus EHados.
O grande Capita~ Arhenienfe volta com
a fua Phalange vlaonofa
a receber da chara
Patria ja liberta a devida palma;
ei1a nada
()mittio de tudo quanto pôde fazer em tal
conjunB:ura hurna Naça~ illurninada , 'leloCa
da rua honla, e da rua liberdade;
dia cobre
a rodos de laureis;
vai ao ruclrno campo de
b<ltalha honrar com os [cus monumeruos , e
ainda mais com as Iuas Iagrimas , aqlJelles
.dlgnos Cidadaós, que por dia nnhaó perdido
<>lorio[amcnre a vida. Athcnas deli cm fim
::>
Iodas as moíhas de reconhecer o preço Ja~ Fadi~3s militares,
difl:ribuindo premios dignoS
dellas: ella manifeltou a rua gratid~ó a tOCOS
os [cus guerreiros,
(e bem que eíla naó foi
conltame para com o primeiro,
pois hunl;\
infame politica,
fegundo JIZ hum bfcrl~
•
plor .

ç

/

...---------------~
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pto r. (a) , fez com que eíla Cidade Fofle ,
~afT.l.dostempos , ingrata a Miltiades [eu
ltbertador ( b ).
Xerxes Iobe ao Throno , e defde lo~o intenta nova guerra contra a Grecí a. Efte opulentO Príncipe une rodas a quel las forças, que
a ~u~ politica,
e as fUJS rillllezas lhe podem
lnll1lltrar;
faz declarar pelas ruas aí lianças
~ovamente ajuíladas quaf todas as Porencias
oh Mundo c,ontra Grec ia , e entra crt? camp~d a com o Exercito
e armadas mais fermiave~s , que o Mund~ já mais vio ( c).
H Xerxes fez conílruir huma ponte (obre o
e~erponto, a fim de pallar com o feu ExerCllO da Afia 11Europa;
mas hurna violenta
( a) C~,."c1. Ncp.
f ( b ) Efla accaõ I'rOV:l bem , que de nada vale

-~--..,:----=-a uperlorldade
mas ' quan d o
C

do numero
e concudo de mais aro terreno naó' hc Iavorave! , pOl5. a
c aV~laria , e parte da Infanraria
dos Ped".t~ naõ
2~~o ateo, E.lla hc tainbem hurna prova da fraqueh
CQraçao luunnno
, pois a perda de feis 11111
..•
coOlllcns era iníign
ificanre para Irum ta I Exerciro.
J"
~ Illo
d o lios Per I'as : e fl es naõ uetx
..mao - certamentnon~ Ltzer pór pé a terra a Cavallaria.
de fazer
ataq ar Os entricheiramenios
• e de renovar os feus
'lle~
rt
Ir
dftS accoeS
•
natu
' ~e a r.luperllL;a"
OS nau-' pnv311e
"'os rOles: pois vendo
o effeito do vigor d0s Gretre~ ellt's fe petCuadiraó J que alguma eDuCa 10(a;ur.1! os pr()tegi~.
hUnl
1.>" dous lllilhoel1~ feiscel1to~ e qlllrent1 e
( Calcul cntnhatentes
• entre torc~~ de mar, e terra..

n?1

I)

ue Herod.

C

de Hocr. )
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rempeíbde
no picando-fe
ro , fez logo
e entrOU em

deílruio eíla ponte. O Sobera':
fortemente
deíle aconteci menconítruir de novo duas pontes,
fim na Europa depois de implorar a protecçaó do Sol, como a primeira
, Divindade do lmperio , para a conqnifia detla
parte da (erra,
que elle olhava como infallivel C ti, ). Athenas,
e Lacedernonia , Cidades
-as mais podcrofas
da Grecia , vendo-fé atacadas ddb forre, [em all iança s , (em [occorTOS,
recorrem ,unicamente
á Iua coragem;
ellas apromplao
as luas Tropas , e dererrninaô fazer freI/te a Xerxes,
cujos primeiros
pomos de villa eraó dias Cidades,
em razaô
de ícrem as principaes d~ Grecia , e de querer refl:aurar a repnraçao das Iuas armas perdida na batalha Marathonica.
Os Gregos
vem
ta

.,

~-----. ((l)

--------------------

Xerxes acreditava-fe
por fenhor dos Elementos
, e de toda a natureza.
Quando
o mar deftruio a ponte,
e lle Jl1anc1011 I~nçar nellc dois pares de ca':l~iJS,
em linal de o p(ír a ferros,
e lhe
mandou
dar huns t~ntos acou.tes.
Havia pouco
tempo efi e mefmo Soberano t inha efcripto hU111:1
carta ao monte Atbos . ordenando-lhe
que fe naõ
OprOlerre aos feus trah:\lh:ldores.
quando elles o
forrem abrir. e intimando-lhe
que naô obedecendo
:is fuas Reaes ordens,
elle o precipitaria
todo no
111ar. De tanto he capaz a mania dos humanos ! A
famoCa ponte de Xerxes foi confl ruída dI! navJO$
ieguroS por calables huns nos outros J e cobertoã

de taboas)

e de terra.
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vem ,di(putar o pafTo de Thermophiles (tl) ,.
c alll Ce oppoem á entrada de Xerxes. Trava-Ie o combate mais obítinado;
os inimigos
conduzidos por hum paizano,
occopaõ os
lados do desfiladeiro;
Leonidas faz retirar
as Tropas alliadas , e fica com trezemos
d?s Ieus Lacedemonios,
obCcrvando as rigldas leis da Iua Parda ( b ).
Xer-

--f: '

C a)

--------------

'Tbermophiles
he hum oesiiladeiro na paC~gem do monte Oeta entre a Theffalil,
e a Phocida
n" nao- tem mais
' que v m
' te e CIOCO
'
]
,,-,Ue
pcs• d e
arg~lr.t , e que hum pequeno numero' de Tropas
~o~Ia d~fender;
dle era a unica entrada que tinha
xerclto dos Pertas para penetrar pela Achaia ,
e cercar Athenas,

"""1(II) Xerxes Iabendo da che'1ada dos Gregos a
... ie
I
~
..r
CI r rmop iiles
mandou
intimar
a Leonidas
teu
~cfe lhe rnand.ifle as armas:
Leonidas
lhe deu a.
re polla leguinte ' relpof1a de hum eflilo ,e alrivez
t

verdadeira'mente

'Iaconica:

Vem tomal/as,

Xerxes

~a~dou l()~o contra clles m lHedos com ordens
J e trazerem vivos todos os Gre{:os;
porém aquel"e~ naó podendo foffrer o araoue defles,
Cugir:tó
e er~onhoral11el1te,
'fod<ls as P~tencias
da. G'reci<l
rao mui ((
, d d'G' !' ll1
Inilitar'
ev~ras na! ~adnutsenencla
a , ~ ~Ip d :l
as d
'pOft.:111
as eIs e parta exce d 1:10 a to a.
do
O~ltros Governos
nefla parte, Licurgo fazendir, 3, ~~Isla"aõ delta Cid~de,
e efllbeleccndo
a fu.&
}{i~IP ,111a t:lã incrivel,
comO :ttteflada
por toJa:"
n I""
tit' llOna, pr'
ro 3na
o leu primeIro'1' o )JC~l')
()I c,)!1 ( '
'
,
'
J"
t'raUlrh 111 VencIvel
efla RepublIca.
entre CllJls t:IS
Ullla du primeir;s
a de vencer. ou morrer:

°t

pel"

I

r

v
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Xerxes perde neíla acçaô mais de vinte
mil homens, entrando neíle numero dois dos
íeus Irrnaôs.
Elle entra em Arhenas ; mas nefle tempo
() v;llero[o Themillocles
ganha a baralha naval de Salamina,
cuja viB:oria decifiva , [un ..
ta com as informações,
que o Rei da Perfia tinha de que os Gregos inrenravaô defl:ruir
a ponte, obrigou eíle Rei a tomar o partido
de Ie retirar,
deixando Mardonio com hum
Exercito de ~coooo homens para reduzir a
Grecia.
O MQnarca Pediano chega aprefladarnente ao Helefponto,

encontra

a porue deílruida

e vê-Ce em fim obrigado a pafTar em hurna
pequena barca de pefcadores offcrecida pelo
acato :

------------------~----~------pela
qual ficou Leonidas combate~do
em, Thc;;;~pbi les com trezentos
Lacedemonios
ate perderem
todos a vida. Delles fó hum voltou á rua Cidade.
onde f()i tratlado
COl110
infame.
e aborniuave l •
e de cuja deshonra
fe nau poete livrar mais que na
balalba de Platea , onde fez acções do maior valor.
Neíle mefrno lu~ar fe erigio
hum foberbo J'IlOllu11lentO a efles valerofos defenfores da Grecia , com
<luas ínfcripcôes
, hurna dizia refpe ito a todos 05
<Jue morreraó
neíla accaõ : oun a dizia refpeito fómente aos de Sparta : ella era do Poeta Simon ides •
cuja íimplicidade
admiramos.
Dizia affim:
Pa(Jã~ei,'o vai dizer a Lacedemollia , que aqu! 'l'Io",'emoj pof
~bçducr ás fuas leis. Cicero verteo os verfos do
l'oeta Grego nefle dillicho :
'piL'
Sp'lr! ti! 1l0S te Iwc vidiffi.iacclltcs •

lla!rr/

•

J)lIl1lJanUis Patri.c Icgiblls obfcquil1wI".

-.._/
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'ac~ro ; , ~c~na bem propria para nos faz~r ver
a m[bbtlllhde das coulas humanas, pOISella
n?s moílra iá [em pompa,
Iern Tr<,>pas, FuglO do precipirada,
e ~rrircadijhmamentC
a,quelle rnefmo Rei, que acabava de atem~n.zar o Mundo com as ruas forças;
que vinha de apparecer na frente do Exerciro mais
luzido, a vifla de cuja grandeza a terra IOda
rarccia rhe arro mui pequeno.
Ma rdonio torna qua rreis de inv erno em
a Theffaliu , entra depois na Atrica,
poem
tudo a ferro, e a fo~o; os Gregos vem com
o {eu Exercito de Ieflenta roil homens, rendo
Chéfes Paufanias , e Arifl:ides , e da-Ie a celebre batalha de Platêa:
batalha que deu á.
Grecia hum complero triumfo contra os Perfas ,e que a livrou de huma vez das invasóes
defles , pois deldc efla acçaô em diante naó r~
tornou mais a ver Exercito Perfiano para ca
do Helefponro. De ti ezenros mil hom,cns inimigos naó (e Ialvàraô
cincoenta 0111, e o
dc!pojo foi immenfo ,
Depois deites (ucceflos militares,
Athenas, e Lacedemonia , eílas quc [c rinhaó dado_as l11aós para combaterem os Perfas , volTao as ruas armas hurna contra a ourra , e offerecem na celebre 2ucrra chamad3, do Peloponero, huma fcen:l'laó exrenfa , como cheia
de acont ec imentes in rei errantes, Pouco deF~is, das Campanhas deílas duas Rivacs , vê·(e
a Il1lmitavel retirada
dos dez mill1regoS conduzidos
pelo habil Xenofonte,
man'cebo (\(hem-
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El1:a he hurna das acções militares;
que faz mais honra á difciplina",
e á confiancia da Naçaó Grega,
pois eíies Soldados invenciveis executaó·a fua retirada defde a Pro ..
vincia de Babilonia até o Helerponto,
penetrando hum terreno de mais de feifcentlS
legoas,
e combatendo pelo e(paço de cinco
mezes os homens,
e toda a narureza;
pois
os rios,
as montanhas,
as neves.
as chuvas,
e a falra de viveres naô fe lhe oppunhaó menos, que a multidaõ dos inimigos.
Thebas deu rarnbem novo luílre á Arte
militar,
produzindo o famoro Epaminondas:
as baralhas de Leulhes,
e de Mantineu ganhadas por efle guerr~iro '. fizeraó com que
Tbcbas difpurafTe a pn rnazra a Alhenas
e
a Spa na , com que a Grecia toda fixalTe' os
olhos do {eu ciume nos mUros Thebanos
e com que a Tadrca fe deixafTe ver em hu~
dos mais altos pontos da fua delicadeza
e
perfeiçaô , mas a gloria deUa Cidade te~dQ
nafcido com eíie grande homem,
defappareceo lambem com elle.
Alexandre vem ao Mundo;
elle aperfeiçoa a Ta(}ica,
que (eu Pai tinha já adiantado muito C"); ordena melhor a fua Infantaria ,

------------( a) Alguns
a invençaó
Phalano-e

attribuern
da
lI'Jacedollica a FiJippe;
mas efle,
e A lexande n:,9
fizeraó mais que feguir a mefina ordem gre"a , que

exiíl ia , alterando unÍçjuuente
gumas armas.

as dimen~õ;s de al-
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taria ; exercita a fua Tropa ainda mais nas
{ua., eV0!uçÓeSj e a Ph~lange Macedoníca he
!"epurada a P' irneira ordem do Univerfo. O
reinado deíte Príncipe exrraordinario , deíle
primeiro Capiraô do Mundo,
nos offerece a
~cgunda EI'oca da Tadica , e a primeira das
idades mais brilhanres delta Arre.
. Os Gregos rinhaô tres ordens,
ou efpeeles de Infantaria,
a Iaber : A Infantaria
da
,?rimeira orJem ,ou pezada, cujos Soldados
1e chamavaó
Ho pl iras : a Infanraria
da fegu~da ordem,
cujos Soldados {e denominavao Pelraítas:
e a Infantaria Jigt'ira,
ou
d~s Pllliras, que fe compunha
de tres efpecle,s; iíio he , de atiradores de rnaô , de Fun.delros, e de archeiros.
Os Hopliras eraô armados aflim defenfiva , como ofienfivarnenre com lodo o completo,
e pezado armamento;
eíle confiaia
em capaceres,
e rambem chapeos de Lacedemonia feitos de pello á fimilh.lnça dos nof{os, ou da ArcaJia feitos de couro, e de pelles de animaes;
em couraças,
ou peitos de
armas, tecidos de Ia minas de ferro; em huns
grandes efcudos ovaes de madeira cobertos
<:olu.huma chapa de cobre, de couro, ou de
1atao; em borzeguins , em piques, e efpadas
CUrras ( a).
O ar-

------------------------------ç a) Os efcudos rios
inhaõ dous

Gregos
t
r2:~
de dlal11~tro;
eraõ muito mais chat o s que os dos
Romanos,
c tambern mais pequenos do que efi;s~'
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O armamenro dos Pelrallas tinha a! mefmas os Ieus efcudos eraó pequenos broqueis, os [cus piques eraõ menos compridos;
elle guardava huma mediania entre
o pezado , e o ligeiro,
em que confiília roo
da a diHerença deíta Infantaria. A ligeira naó
u íava de armas defeníivas , e as fuas offenfivas rodas confi{liaó em dardo i , em arcos ~
e fundas.
A ordem primitiva,
e fundamental
de
formatura da Infantaria
Gre~a,
illo he , da
primeira, e {egunda ordem, era em Phalange
a dezafeis de fundo. As ordens accidentaes
das primeiras naó pa{favaõ,
podemos di.
zer , de defdobrar , ou dobrar o (eu fundo,'
iao he , prefenrando-fe
a Phalange a oito,
ou a trinta e dois de fundo.
Os Gregos dividiaô as (uas filas em meias
filas, e quartos de fitas. Os Ieus LochaO'os,
ou Cbéfes de filas eraô e(colhiJos
entr~ os
mais valentes,
e os (cus Ollragos
ou Cerrafilas entre os mais prudentes:
ern as mero
mas fitai cada Soldado tinha o {eu nome diftinélo;
os Gregos eraó delicaJiHimos na drfpo{içaõ interior dos Ieus Corpos de Tropa, e
a nomenclatura
da Iua Taé!lca era imrncnfa,'
Eííaqut a Iormatura , e compo{içaó da
mas peças;

Phalange.

-~
piques

Duas

-------

Os
eraõ de vinte e quatro pés de compr ime nt o ; mas os Officiaes Gregos diminuiaó-lhe
tres pés, fegundo PoJyoio. e Eliano,
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DIlas filas unidas faziaá a dilochia;
cujo
Chéfe fe chama Dilo chua , duas dilochias faziaá a tetrarchia , cujo Chéfe Tetrarca;
duas
tetrarchias faziaô a raxiarchia , cujo Chéfe
Taxiarcha
; duas taxiarchias
formavaó
a
{ymagm.l
, cujo. Chéfe Ie chamava Symagmarca
ou Xenago. A eíle Corpo fe deítinavaó cinco fupranurnera rios , a Caber, hum
Porta Eílandarte , hum Official para a reaaguarda,
hum Ajudanre , hum Trombeta,
e
hum Rei de armas ( a). Eíie Corpo diípofio
em batalha fazia pela proporçaô d<\~luas filei1"3S, e filas hum
quadrado
perfeiro.
Duas
fynragmas forrnavaô a penrachofiarchia
, cujo
Chéte fe denominava
Pemachofiarcha
; duas
de!l:as formavaá a Chiliarchia ; duas chil iarchias faz iaô a Merarchia;
e duas merarchias
(O'~punh:ló a Phatange pequena J(' dUZC0I3S
e clncoenta e feis filas, e quatro mil e noventa e [eis homens,
cujo Chéfe era hum General denominado Phalangarca.
DU3S phalangcs
J

r

pequenas formavaó

a Diphalangaichia.ouf'halan-

--------------------( a) Efles Reis de armas eraõ huus Pregoeitos J que au nunciavaô as ordens c10S G enerae s ; os
quaes eraó confiderados como huinas pelroas fagradas
e a quem os mefmos inimigos gLlJrc1Jvaó aCltamento.
O Ellandartc: fervia tambem para fazer o
fignal; a T'rornbera plra dar eíle fignal J quando
fe na.ó podia ver aquel la : e o AJudante
para levar as ordens do Cheire. As Tropas fabiaó mano-brar tanto pela V07. como pelo figu;!1 do Eftanôarte. e toque da Trombeta.
J
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1ange dobrada,
cujo Chéfe' era hum Dipl1a.:
langarcJ. Eíie Corpo co nítit ni a hum corno
do Exercito,
ou da grande Phalangc. Duas
diphalangarchias
faziaó ("01 fim a !e'~<l'haJangarchia,
ou grande Phalange. E d.1hm vinha
eite Corpo a. confiar de do is corpol;, ou diphalangarchias
, de quatro Phalanges pequenas,.Je o n o Merarchias , de dcza{e;s Chillar~
chias, de trinta e duas Pemachoflarchias
, de
feílenra e quatro Synragmas, de cento e vinte
o iro Taxinrchias , de duzentas cincoenta e (eis
Terrarch.as , de quinhentas e doze Dilochias,
<te mil e vinte quatro filas, e de dezafeis mil
trezentos oitenta e quatro homens.
,
Eíle numero foi adoptado pelos Taélicos
l1ara a rnfanrar;~ peza,da,
como fu(ceprivel
de divi(aó p.H ate a un,_dade; mas os Gregol
nem fempre obfervavao ell:e numero dbbe.
Iecido pelos Meflres d,a Arte, como o mais
perfeito , e ao qual t,oda a formatura em Pnala-nge devia a,pproxlmar·{e o m~;s _CJlIe foffe
-poflivel , pOIS entre eHes operarao muitas
Fhalanges
de diverfos numeros de combatentes.
Os Gregos naó eraó uniformes nas rnefmas
armas, nem deixàraô de fazer as ruas mudanps ndl:as de tempos em rempos: donJe vem
a variedade que {e encontra nos Efcriprores
a refpeiro das Iuas defcripções.
,Iphicrates
;lchando as armas defenfivas dos ,fcus Arheníenfes multo pezadas ,e as offcnfivas mui cun-

ras , diminuiu o pezo daquellas, e accrefcentaU
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fou o comprimento
defl:as: pelo contrario
Philopomeno fupprimio os broqueis ligeiros,
e os piques compridos da Phalange de Achaia , fazendo·lhe tomar armaduras de ferro, e piques mui curtos,
Eliano diz,
<Jue efiando a Phalange em
parada, era dado a cada homem (eis pés; que
efiando em ordem de combate lhe era dado
rres pés; e cm fynapifmo pé e meio C ti).
Efl:as diílancias dadas ao Soldado tanto em
fileira , como em fila,
convinhaó á efpecie
do (eu armamento,
e ao (yfl:ema de combate
da Phalange.
Os piques gregos fendo de vinte e quatro
pés, produziaó a força impulfiva de (eis fi.
leiras; pois excedendo efles piques os Soldados dezoito pés (porque os outros (eis deviaó
ficar entre as maós do Soldado,
e a extremidade deíla arrua.") Os piques das file iras Iegunda, terceira,
quana,
quinra , c (exra
deviaó exceder a primeira fileira debaixo de
huma gradaçaó de ires pés, difl:ancia determinada ás fileiras na ordem de combate; e
aflim vinha a frenre da Phalange a prefenrar o
formidavel a[petto de (eis piques por cada fila.
Ambas as maós pegavaó nefl:a arma,
ficando muitas vezes atrás dcílas ainda mais
de hum quarro da Iua haílea , e o Soldado
me-

----------_.-----C
formava

ti) O fynapifmo
fe
quando !IS filei',as, e fi las f<: uBia6 de tal lort-e,
que o Soldad~
le naõ podia mover fobre li para lado aJ~Ulll.
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er~

merendo o braço por entre a aza do feu
cudo, efle nenhum incommodo lhe fazia.
Ainda q ue as l"ecçóes da Phalange formavaó hurna linha comigu~1 , elIas guardavaô
entre fi humas cerras ditlancias proprras para
facilitarem as evoluçóes , e para darem paf{agem ás Tropas ligeiras. Toda a efpecie de
converfóes por homens,
e por Tropas;
as
conrrarnarchas
por filas, e fileiras, ganhando
terreno,
perdendo-~ '. ~u (ob:e ~ meírno terreno; e as marchas r~zlao a prtnclpal matcria
da Ta<lica grega~ CUJOS termos technicos deve
poflni r diftinailltr:n~menre
ro~o aqueIle que
lê os AudlOres militares em llngua original.
Os anrigos Gregos d~f:onheciaõ a caixa;
antes de Alexandre fcrviaô-fe as Tropas de
flautas. Eifaqui os proprros termos de Thncydides,
fegundo a ver(aó de M r, de Ablancourr ( ti) , quando ellc faz a narrativa da batalha de M:ll1ti~eu , !?1Il1~a~apor .Agis: II Em
» Em os Exercites vl.erao as maos as Tropas
Jl inimigas
com furia as defl:e General pru» denrernenre marchando ao Iorn das flautas ,
) das quaes havia hum grande numero entre
)l os Batalhões,
naó para (e entoar o hyrn» no do combate, mas para fe marchar a par» (o igual,
e em cadencia,
a fim de fe naó
» defperfilarem as fileiras,
como de ordina)l rio [uccede
em grandes ExercitOi. II Efta
marcha faz roda a honra á Taél:ica grega primitiva.
Duas

~-----------..--_----~
(a) Liv.5.
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( a) Duas filas da Infantaria
ligeira reunidas faziaõ a Syfiafis,
duas (yfiafi~ fnidó
huma pentachojiarchi.1,
duas pcnrachofiarchias
faziaó a Hecatontarcbia , Oll Centuria de cento e vinte e oiro homens; a cujo Corpo (e der.
tinavaô quatro {upranum<:rarios;
hum Porra
Eflanda ne , hum TromLera
, hum Ajudante:J
e hum Heroe de campo.
Duas Cenrurias
formavaó a pfilagia , duas rfilagias
a X,tnayia,'
duas deíias a Syjfrema , duas iyHremas a Epíxenagia,
duas epixenJglas
a Stiphos , dois
deites CHpOS compunhaô
em fim a Epitag1l1t.&
de mil e vinte c quatro filas, e de OILO mil
cento c noventa e dois homens}
Corpo complero de Infamaria
li~eira,
e que era commandado
por oiro 0J-11ciaes maio i es ; quatro
épixendgos , c quan o J)'flrematal'gos.
O muuo que a Infamai ia Grega foffreo
da Cavallaria
Peruana
na baralha
de Platêa ,
fez com que n 1 p nme írn A(femblea
geral,
que depois ddb acçaô foi celeb i ada na (irecia, fe dcrerrninaíle
<jtJc dl:a levantaria
hum
COI po
de Cava; rria jlara Ie fazer a guerra
co n, ra os Perfas.
, Os Gre~üs rinhaô rarnbem dive rfas efpeeles de Cava[[ari.l.
A pez ada , ou Jos Cararhraéles
era ai mada de rodas as peças tanto
()~Soldados,
corno os cavallos , as arm IS
ddcnfivas d.rquclles eraô os capacetes
de Krro ; as dcarcellas
, as couraças feiras de
F
fulhas

----_ (tJ)

-------~-------

Eilas de

Oito hOlUI:IU.
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folhas de ferro,
os broqueis,
e os botins;
as offeníivas eraô as lanças,
os fables,
e as
eípadas largas. Os cavallos eraô cobertos com
as ruas armaduras (a).
A Cavallaria ligeira,
entre a qual havia rambern differenres eípecies , naó ufava de todo o. armamento
pezado, e1la fervia-fe de vartas eípecies de lanças ) ou de armas d~ arremcço :Jnicamenre.
A Cavallaria Tarenuna era a mais eHimada ,
ella atacava e(caramuçanJo
roda do inimigo, fobre o quallançav.a os Ieus Jardos ; depois do que el le combatia a golres de alfanoe ou dos mefrnos dardos, que tinha em reb
,
fi
ferva para eíle mefrno m.
Cada Companhia
, ou Ilba fe formava
de feffenra e quatro Cavalleiros,
cujo Chefe
fe: chamava llkarco. Duas ~ompanhias
fa:ziaó o Efquadraô , . ou a Epll~rchia.
A epiIarchia dobrada fazia a Tarentl11arcbia. Duas
deílas compunhaó a Hyparchia,
que he o
rnefmo Corpo, a que os Romanos cha mavaô
Ala. Duas hyparchia.s ~on!l:irl)i:1ó a EI:yparchia. Duas deitas faziaô a Tc/os
e dois derres Corpos Iormavaô ~ Epita~IHn~,
de quatrO mil e noventa
e reis cavallos.
As ordens de CavalJaria eraô em quadrado perfeito , ou oblongo J em rhornbo ,fe em
à

tr ian-

_--------C II)

Eílas armaduras coniifUaõ pela maior parte em huma e ípecie de redes guarnecidas,
e cubertas de folhas de ferro.
e de aço. Nel1e tempo nay

havi:l.efiribos.

e as Iellas eraó_as pelles •

.J

Da Hiftoria. da TatEica.

83

triangulo;
mas a primeira era a mais pra<'1i.'
cada A. Tropa Ie dilpunha e.m pequenos E{·
quadrôes c.om hum fundo dobrado)
menor
que a [lia Frenre , ou com e!lJ. rres vezes
maior que aquelle C t$ ).
Os T;l8icos Gregas eflabeleceraô
as proporções enrre a Infantaria phalan~illa , a Ligeira,
e a Cavallaria , pela maneira que vi·
mos de norar , querendo gue a [egu nda fizeffe metade da primeira,
c a Cavallariaa
(luar.
la pane; illo he, metade da [e~unda; mas
os Capitães nem fempre [e~uiao efle preceito; el les [e defviavaó
delle Icrnpre que as

circunítaucias
Manrineu

o pediaó. Em a batalha de
dos Lacedernonios, e alF ii
liaJos

o Exercito

-----------------------(a) O rhombo , e o triangulo eraõ praélicados nos exercícios da Cava llar ia . mas e l les naó fe
tinbaó com tudo por ordens de batalha capJZ<!s de
fe ex ecutarem em I"e!ensa do in im ir o : os Aniigos o pertivaô [obre exce llenre s pr incipios
; elles
eXer ...itavaú as Tropas
em muito dl1Ierentes.
e
clelicaebs manohruv
: mas elles
íab iaô drâ iuauir
bem (J i'ólidu do apl'arente.
A ordem em (:uad;ado
era a primitiva.
e fundamenta!
J
de or.í in.rrio 10bn: hllm;! frente tre s vezes maior que o leu fundo •
em r<lzaó de te co n íider ar o cavallo tres vezes mais
compndo que I.H~O" Polybio diz,
sue os Gregos
fe ftlfmavaó
t.unbern em cfcuadrões
de oito do
frente.
e oito de fundo:
a al\ura de oito I1L1Jl<:a o
excedeo;
efLt era muita~ veLes de ~uatTo , e ,lo
tres , reconhecendo
a inutilidade
d~ mólior fundo;) na CavalJaria.
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Iiados confiava de vinte mil homens de pé;
e dois mil cavailos ; o dos Thebanos f,(uardava quaíi a mefma proporçaô,
Em Leuôres
efles mefrnos combatcrao
com oito mil hornens , entre os quaes naô havia mais de
quinhentos cavallos.
Alexandre emprendendo a guerra da Alia,
panou a eHa com
trinta mil homens de Infantaria,
e cinco
mil de Caval lari a ; em a batalha de Arbelles
continha o Exercito de~e Principe quarenta
mil Soldados de Infamaria , e Iere mil de Cavallaria. Munes outros exemplos,
em fim .
nos provaó de 'lU!! efle principio era ftequcn~
temente altcrado For todos os modos.
Os carros de guerra foraó,
como já differnos , muiro do uio dos Afiaticos
mas os
Gregos naô [c {eryiraó mais delles depois da
campanha de Tro ia. Os Camellos montados
For Archeiros {oraó lambem conhecit:os mui.
to ames de Cyro;
elles faziaó rnuiro cffeiro
contra os Cavallos em razaó da {ua fieura
e
cheiro. Os Elefantes naó eraó conheSJos ~nres de Alexandre,
mais que nas Indias
e
na Africa; Omphis deu a cíie Conquijiador os prunelros que el le teve. O ufo deíles
animaes , {obre <]ue {e coruh uiaó torres para
conterem Archeiros,
e atiradores de dardo,
fe efpalhou bem deprefla ror roda a Afia: os
íucceflores de Alexandre tiv eraô hum ~rande
numero; Phyrrho os fez conhecer na Grecia ,
e os conduzio á Iralia contra os Romanos.
Eíles arurnaes eraô conduzidos muitas vezes
~:or
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por hum (ó homem contra o inimi~o, e o')
(eus dentes eraó guarnecidos,
e ajudados de
ferros agnJos , a fim de fazerem com clles
maior cíl:rago. Os Elefantes da Africa eraô
mui ferozes; os da Afia rinhaõ mais docilidade, e dornefhcavaô-Ie mais facilmente (a).
A ordem de baralha dos Gregos era de ordinario [obre huma linha com a fntanrJria
no centro, e Cavallaria nos lados;
as Tropas ligeiras marchavaó na frenre, e guarne.
cíaô os lados da Phalange;
ellas davaó principio ás pelejas,
combatendo
o inimigo de
longe com as ruas armas de arremeço; depois
por hum fignal do Chéfe,
ellas íe reriravaó
por entre os inrervallos das Iecçôes da Pha.
lange,
e vinhaó poflar-fe na {lia reaaguarda, donde favorecraó os {cus ataques, enviando os (eus riras contra o inimigo por direcÇões curvas , e rarnbem unindo-Ie á linha ao
tempo que eJla chocava.
Os Grcaos praélicavaó a ordem parallela,
e a ordem ~bliqua;
elles eraõ fumrnamenr e
profundos,
c delicados em diíl:ribuir as ruas
Trop:ls relativamente
aos terrenos. A ordem
obliqua era a lua valida; as batalhas de Mantineu., de Leudres , de ArbelJes [aó os mais
perfellos modellos deíla ordem. Os Gregos
conhecendo a rua força,
e as vantagens qlle
ella dá a todos os Exercitas inferiores em
nUmero, applicaraó-[e com rodo o cuidado a
marre-

----------_---.
( a)

Slrab.

liv;

) 7.
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manejalla
, e arirs r della todo o rparrldo,
A maior parte das Naçôes antigas marchavaó

ao ataque

a grandes

grjto~,

rniílura-

Cl'S com o 10m de inil:rumentos bellioos. Os
Gal lcs , os Germanos,
os Panhos,
e rodos
os Bárbaros fegui"ó efle uío ; os Romanos,
c par:e dos Gregos o adopraraô tambem; mas
o que entre aqueLles
n,30 era mais q'le huma
grilaria confufa , excitada por hum movimenro ímpetuofo
; enrr~ eil:e~ eraó vozes unidas
e resuladas
pe la diíciplina
(a),
A iíio
,
n
do com b ate (b ).
e lles charnavaô o grito
A muíica he bem I ntcrefTanre para a Taaica;
as Tropas rnarchaô , e manobraó mais
pel feitamente
íen.ío ajudados de hum Iorn
óllc<>re,

O, Gregos,

e militar.

como filofo-

fo ...1::>profnndus , corno habeis milita Ies excedc-raó m~liro neH:, parte r~d.ls as l 'açôes : clles
chcgil1 ao a ter muficas f30 Vlva~, e nervofas J
<J1H.! rendo executadas
por habels Profeffo res •
as almas dos combatentes
re rr anfportav aô
j11teirlfmcl1te. DIZ PIUtarco,
que eílando Alexandre á mera com os (cus Co rrezaôs
e ouvindo os celebres rnuíico s Timotheo
~ Anii.t;;enido, ,ell~s [e a~iraraó de Iorre ,
todos

.que

Je leva ntà rao

COt'10

para correr

ás armas;

que mudando

eíles muG'Cos de tom,

e

elle s [oce~á-

--- ---_--_----( li) Tito Ij'vi" /iv.

J o. c, 22.
( b) Como efle fe dava quando as Trop3~ efla~
,"nó para vir á~ llla6~, por elJa cOllheciaó oç Gene·

raes a rua difpo[j~JÕ

I

e ardor para o combate.
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ccgáraõ,e romár:tó novamente os fcuslugares .
. Os inflrumenros dos Grezos eraó ilauras ,
CUjas vozes devi aô Ier {jmilhances as dos noffos oboés. Os Lacedernonios
ufav.iô juntamente das lyias , de que os Gregos (e íerviaô
para os theatros , e para os jogos: dias dnhaó no princrpio quarro cordas,
e depois
[eis, em cujo tempo a rua armonia era mais
vigorofa,
e gnerreira,
do que foi depo is

quando a efl:as Ie accrefcenraraô mai s. Hurna
parte dos Gregos naó grirava quando invertia,
ella entoava hum cerro canrico chamádo o Hymno do combate ( a). Os Lacedemonios eraó os unicos , que marchavaó ao
inimigo
em [ilencio ao Iorn das Iua s flautas,
e das ruas cirharas , o llue era hum effeiro, como diz Thucydides, da Iua gr,lOde difciplina.
A muíica era entre os Gregos hurna paree
eflencial da educaçaô (b).
Efl:a Naçaõ Hlu-

(a)
Naô Jt:!v<!IlWS confundir
o ~rito do combate com efle hymno:
aque lle praéliclva-íe em o
Inelino tempo,
que as linha, fe inveíl iaó , e efle
entoava fe antes deíle movimento'
o primeiro naõ
tinha re~ra. ou preceito algum;
() Íeguodo cuni:fl.ia em huma peca de muíica proprb.
Ainda f'e
acha<í vel1iaios defles ufos cm os habitantes
da
l'I1a:edonia ~)eitos orefenremeore
ao Turco:
efles
Povos cheios de Forca , e dei valor como os í;:us ante)llffados. vau ao combate correndo ral'iJJmente:
o C.16fe canta,
e a T'ropa reCpoude pre.:ipitando
a Illar~ha. !tIr. l/C lHahuoi. ('III. 1. ;)1';. 102.
(b)
Elltrl! :lsl'fwdas
d~ FpamillPndas
Uva tambem a de {ilb<:r cant.u • e Jal1'iar.

'c,on~

/
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Iurninada , reconhecendo
o quanto -o caraaer das Artes influe nos coflumcs , eflimava muiro toda a muíica de hum carad.cr nobre, e proprio para conduzir á virtude.
Eíla
era fempre o objeLto,
tanto ~as íuas rnuficas ,
como dos (cus rheat r os , (Ilf!:rumemos
os
mais delicados para Ie polirem
as Nações,
para (e lhes pintar com co~es t~~ vivas, como
verdadei I as a fealdade ao VICIO,
e te lhes
fazer (emir ~ preço da virtude.
Os Gre~os marchavaõ
ao inimigo a palTo
mui accelcrado
, a fim de darem todo o vigor
30 [eu choque,
o qual era (empre formidave l em razaó da rua ordem,
c das Iuas armas. Q!lando
as Tropas
íe mifturavaó,
ellas Ie lerviaó
das ruas cfJ.'adas,
mas Iernpie
em ordem,
,e arrenras as vozes,
ou fignaes
dos Ieus Chefes. A Phalan~e fazia frente muitas vezes para rodos os lados executando
as
pri me iras, e u lri m~s filei Tas,
e filas as Iuas
1Iletaboles,
011 meras
vo!ras (a).
A força
da PhilLwge
confif!:ia efTencialmcnre
na dirl'0{içaó das Inas file!ras , e filas , na adherencia das fuas ecçóes , e na uni<lÓ de ro das
as
í

C-:-)Ã

~1rle""~;;~~Ph;_~

agi
gill~:;:
cutavaõ todas as evolucões,e
erpeciJlnlente
as marchas.
he digna de toda a noffa aomiracaõ , pois
[eu pezado armamento
parecia illhahilltal10s
inteiramente
par<1 tudo iílo. Po lyann refere, que Filippe em huns exerc ic ios fez fazer trinta e íete milhas
de marcha ref;ular á (1I~ Infantaria
;lrIllad:t de capa-

°

cetes,

Je botas,

de ekudos

, e de grandes piques.
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que formavaô hum Corpo

{ó~

lido;
a naiurez a d:1s armas convinha
á rua
compo{içaó,
e objctro,
que ela p choque,
e o conlhruir-Ie
imperieu avel ; a formatura
da Phalange era deter minada pela efpecie def-

tas mcfmas armas,
e pelo fyllcma de peleja
adoptado.
Os Gregos d iípunhaó os Ieus Campos em
fii;lJra

circular.

Eifaqu i hum a abbreviada
expofiçaô
da.
TaLho
Glega a primeira conhecida no Mundo. Eila Arw era muito propria do genio dos
Gregos;
o ar ranjamcnro
das fileiras , e filas,
;IS mudanças,
c transforrna
ócs de que hum
Corro de Tr(')1;:5 he (ufccp,ivel pelas diffeTentes poíiçôes dos [cus individuos , convioh a
perfeitamente
ao dri rito geomeu ico dcíla
Naçaó; efpirito, que reduz tudo ao calculo,
ç

e ás dimensões,

c lhe

offerecia

hum bello

campo para dilatarem rodas as Iubritezas
da
Artc. Os OH"iciaes Gregos ainda embebidos
em

hums

teo ria prolixa,

facilmente

difcer-

niaó na pra 'lica o uril da pur<l efpccula çaô ;
e lllfl,n);uinJo
as re laçôes entre o s effeiros , e

as cau[':ls,
elIes ajnfl:avaó bem brevcrnerr e
as evoluções,
c manobras
, C\'p prafrica
naô deixa de jufl:ificar [ernpre
a !IO:1 recria.
Os Gregos lcv araô em fim a T,t(tica a hum
ponto de perfe içaô , do qual nós eíl amos (em
duvid.a muito
longe.
Eifa qui a rnz aô ; o
arranjamento
primitivo
dJS íUJS Tropas
era
todo geomc.rrico,
e fundado em o ci'lclllo .
Aqu el-
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'Aquelle que conhecia duas fecçôes da Phalange, e as Cuas relações reciprocas,
eílava
em eflado , ajudado com huma pouca de exalbdaõ de efpirito , de formar, e manejar deza{eis que compunhaó a gran~e Phalange. Cada
fecçaô tinha o mefmo ar ranjamenro de partes,
que rodo o Corpo conGderado em totalidade.
A perda dos homens naó mudava a fórma, e
a diípoíiçaô da Phalange;
as Iecçôes guardavaô fcmpre
mefmo numero de fileiras, e filas; ellas (e compleravaõ hurna pela outra ,e
Soldado encon~Java f~mp.re ~, mer~as proporções.
A dimlnulçao ef}db:ra nao recahia
mais que em numero das fecçôes , e a alceraçaô , que deita diminuiçaõ refultava na frente, naô embaraçava a exaélidaó do calculo
e das dimensões neceflarias para a determina~
põ dos moviment?s deite Corpo. Eita combinaçaô era hum effeiro ?a fubtileza dos Gregos.
A fórma, e arranjamenro
dos noílos Baralhôes naó perrnirre eíle calculo,
e nos impede confequenteme,n!~ 'l,ue operemos regundo eíles mefmos principias. Os notTos Regimentos, ou Batalhões, fendo huns Corpos [eparados,
naó tem entre fi mais, que relações
accidenraes , diípoílcs eO:es pela ordem prefcripta em a mefma linha. A perda dos homens entende Iómenre com aquet le Re~imento que a fo1fre, e n.1Óinflue no refio dgExel'cito; cinccenta homens de mais, ou de menos cm os Batalhões nenhum objeao faz para
hum General que commanda eíle Exercito.

°

°

°

P~ra
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Para fe reduzir pois a no Ta Tadica a p r íncipi, s ce rros , e fe~ras fixas,
aílirn como a
dos Grcgos , e corno o MilIechal de Puifegur
intenta, era neceflario introduzir numa perfeitil, e corulante iguaLlaJe entre as fi eiras, e filas, c os rnefrno s Batalhões, eíiabelecendo ao
roermo tempo

re laçó es inva riave is entre rodos

os Corpo) de que fe compoem os Exercites ;
de maneira, que independentemente
da perda
de homens inevl!3vel nas Campanhas pc defle
exiíl ir a me írna proporçaó entre os Corpos.
Os Gre~os d,rig'raõ todas as Iuas luzes , e
cuidados á T:laica; os Príncipes , e as Repub licas entrcrinhaó
~ lua culta Meílres delta
Arte , e obrigavaó
a efludana regularmeme
rodos :Hluelles', que
dedicavaô á pro1iff:iõ
das armas. Em Pella capital da Macedónia
havia hurna grande quanridadc deites Taél}cos , que eozavaô de ~r.1ndes ordenados, cUJa
~ibcralidade dos Principes naô conrr ibujo po~co p:H3 a eloria militar • que dh Monarchra
. aJ'Cjuirio. bMas os Gregos naó lrn,iravaó os
feus eíludos á fimples T ..aic:l; elles poílo que
recollheciaó eíla pela baze da Ar.e da guerra,
naó a confideravaó mais que como liuma pequena. pane dos conhçcimcnros de hum General. Em as fuas E{coJas fe enfinava com mIlito
arparam a Arte de c:onmllmelllr os Exercitos.
Os I\Idtres naó aaravaó e!h Arte m:l[hernatic,lmente
al1i:n como a T ..ll:ica, mas compilando exemplos,
faaos, e deduzindo coofC'lUelltCmClltc as rua, maximas. Ndlas me[mas

re
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mas Efcolas
e eníinavaó com igual cuidado
outras duas panes da Arte militar,
que era a
fcieocia de atacar, e de defender as Praças, e
a que tinha por objedo a guerra de mar. A
Tad íca Grega era pouco exrenfa , mas ella era
a mais vanrajofa para o cfpiriro da Naçaô Grega. O efpiriro defl:a Taaic~ rodo confiília em
fazer hum Corpo de Tropa rmpencrravel , em
lhe dar rodo o impu!(o para o feu choque, e
em lhe facilitar,
e roborar roda a efpecie de
operações em ma(fa. Mas ella tinha :001 tudo
muitos defeitos; o armamento exce!hvameme
pezado da Ir:fa~taria, a. fua ordem ra~ denfa ,
e macitTa nao tinha mais que hum obJeélo , e
prendia a Tropa para outro qualquer.
Os
Gregos conhecendo efl:e defeito imaginaraó os
léus Pelraâas armados menos pezadarnenre ,
e para Iarisfazerern as mais panes da guerra,
invenraraó as ruas Tropas ligeiras, a que chamavaô os olhos da Phalange , pois cllas eraó
quem abriaô as marc1~as, quem efcolravaô os
comboios, quem fazia a pequena guerra; em
hurna palavra,
eIla~ eraó quem fuppriaó a
tudo a que a Infamaria pezada naô podia pela
fua natureza Iarisfazer, Elles habeis gllerreiros al.eravaô
em fim rodos os [cus principies
particulares
quando bem lhes parecia. A vantagem da Milicia Grega confiHia menos na effencia da [na Tad ica, do que na precifaô defta ,e na difciplina. EHa foi a primeira vez cm
que a Tad ica app ireceo em hum dos mais alo
(OS pomos do [eu efplendor. Os Canhaginezes,

os
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os Afiaticos,

e todas as Naçóes,
que defejavaô 6gurar,
ado pta raó a ordem Grega.
Depois de Alexandre floreceo a Taa ica
no Epyro. As fuperiores luzes do grande Pvrrho fizeraó hum a das Épocas deíla Arre. Efte Principe,
a quem Annibal naó duvidava
de chamar o mais fabio de todos os Capitães,
levou a Tad.ica a hum dos maiores ponros de
perfeiçaô a que ella tem chegado. Elle invcnrou as pequenas figuras de pào, de que os Taéticos [e fervem para demonílrar , c exprimir
fobre hurna meza as differenres ordens, c manobras de hum Exercito, (a) e foi o primeiro
<Jue reduzio a regras, e a pi incipios a arte de
acampar. Pyrrho efcreveo fobre a Tad ica , e
febre a Ane de commandar os Exe: citos , cujas obras exiHiaó ainda no tempo de Plurarco,
Naquclle mefrno tempo que a ordem Grega tri umfava no mundo.outra ordem d iflerente nafcia , que a devia em fim vencer. Alguns
Troianos fugitivos, e errantes, fe cfiabeleciaó
nas cofias da Aufonia,
trazendo comfigo os
principios de Taô.ica , que haviaó efcapado
das ruirias de Troia , e que o, Iunefl os [uccef{os dos Grezos lhes rinhaô enfinado Os habitantes do Paiz rebatidos pelas Iuas armas vinhaó por fim a uni r-Ie com clles. Huns aventureiros defcendenres deíla Colonia edificaõ
huma aldêa em difl:ancia de algumas lego.as
della ; OUtros vaó unindo-fé a elles, e aflirn
prin~

----------------(a)
Tal he a antiguidade

deíte methoQo.
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aquella

que deve Ier hum dil a Ca-

piral do Umverfo,
Q!lando [e extende

a vifl:a {obre :t efcura
(obre os Ie us efl:ranhos fundadores,
e (obre os grandes defl:inos deíla
Capiral , ella figura ben~ ,lq_uclle,sgrandes rios
<jue no [eu principio na~ (ao mais, que huns
peq uenos , e de fconhecl dos tcgatos.
Pode-Ie datar a ori~em da Lcgiaó com a
de Roma. O plLmeiro Soberano deite FHaJo
nafcenre ( a) a inl.tiruio cre~~dó as ruas ordens de Soldados; Tullo Ho íhlio aperfeiçoou
efia ordem,
e fortaleceo as leis da difciplina

origem de Roma,

militar.

A Infantaria Romana confl:ava de tres ordens de .So~dados , ~e /~fiarios , de Principes ,
e de Trisrios . 05 primeirOS, que eraó OSmais
moços,
e os mais léíles , combariaó na primeira linha; os Iegundos mais formados , e
robuílos [e~tliaó-fe aquelles ; e os terceiros
faziaô a referva como mais antigos. Efia Infantaria fo rmava-Ie em .iltfanipulas
que eraô
huns pequenos Corpos difpofios:l d~ze, ou a
dezafeis de frente, e a. dez de fundo, excepto
as Manipulas dos Troianos, que naó exccdiaô
o numero de Ieffenra homens,
nem a altura
de cinco fileiras. Cada huma deltas Mnnipulas, ou Companhias tinha o [eu El.l:andarce,
que no [eu princi pio naó era mais que hum
pequeno feixe dc feno atado na ponta de huma vara; mas a cite Cuccederaó bem depreffa
as
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as imagens dos Deofes , e dos Imperadores;.
reprefenradas em pequenas ta boas redondas,
e as figuras dos animaes ; adoprando-Ie finalmerue a Aguia pela primeira iníignia de todas
as Legiôes. Eíles Efl:andarres eraô entre os
Romanos raô [agrados , e reverenciados como os proprios Deofes.
As armas defeníivas deíla Tropa eraó o capacete aberro , o peito de armas de doze poIlegadas em quadro , o elcudo de quatro pés
de altura,
e meio pé mais largo,
que o dos
Gregos,
em fórma de meio cylindro , ( tl ) e
huma bota que calçava a perna direita, ~uarnecida com huma folha de ferro. Os Officiaes
ufavaô de faias de malha, e de eouraças guarnecidas de laminas de ferro. As fuas offeníivas
eraô os chuços , ou venabulos , entre os quaes
hum era mais comprido,
e fone, cuja haílea
tinha cinco pés e meio de comprimento,
e
duas pollegadas pouco ma is ou menos de
diarnerro : o ferro deíle era triangular, redondo , ou quadrado; o ourro tinha qmtro pés de
comprimento,
comprehendido
neíle o ferro,
que era de cinco, e de nove pollegadas ( b).
Ambas eílas eraô de arrerneço, e de mao :
os

-

C a)

Quando Ie fazia alto.
o Soldado defcano feu efcudo : e Tito Livio diz, qU&
el le muitas vezes dormia íobre elle.
( II) Efle era o pilurn de que os Romanos fizeraõ tanta efl imacaõ . o fcu ferro tinha lia extremidade huma efpecie de anzol.

cava {ohre
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os Triarios naô tinhaó cflas armas; elles 11ra:
vaô de piques, ou partazanas de dez aré onze
pés, e de alguns dardos que rraziaõ no concavo dos [cus efcudos- Huns , c o utr os eraô
lambem armados de erpadas largas , edc dons
córtes, de vinte e dIlas po llezadas de comprirneruo , as quat's con(tituiaó a íua arma de
confiança. Elles a ailopraraó dos Hefpanho e s
e a rrazia"; ao LIdo Jireito,em
raz.iô Jo ernbarciço,qUt' lhe cauz~vaó o~ íeus grande'i_e{cudos.
A Leg.aô

eoruinha

,

I~O

he de InfanrarIa

,

dez Manipulas de Haílarlos , dez de Pr;ncipes, e dez ele Triarios.
A Cavallaria
era formada
em turmas de
trinta,

c [egundo

Vegecio,

de rr inra

e dois

Cavalleiros:
a (ua o r.lern de formatura era
de quatro de fila,
e cada huma linha o (eu
Decuriaó, (lU: a commanda.va em chéfe ( a).
A cada Legiaó (e ddtlO3vao dez turmas.
Os Romanos rendo a lua Cavaliat ia defde
a [u~ origem para operar. de cav allo , e de pé,
derao-lhe armas mUI ligeiras: as luas defeníi"as confift aó e,m leves efcudcs de pel le deboi, e ;JS offeníivas em- lanças laó fracas , que
faci lrnenre
que b rava o. Os I\oldados vefti aô
huruas veflias mui curtas,
a fim de poderem
faltar ligeiramente [obre os teus cavallos , e

de

------------------------------c di)
inl1ituiça6

Efle~ Caval ie iros f"'a,i charna.loc na lua
Celeres , e ciepol, f:quitcs:
a Cavallari.l.

li{T<::im u'aV'1 c1~ armas de arre meço • (ell)ecie d.,
pilos ) e de allangl!s.
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de porem pé a terra com prefleza. Eíla Naçaó
coníervou aJ11m a rua Cava llaria em quanto
combateo dentro da Irali a , mas logo que fez
a guerra aos Gregos, e aos Carrhaginezes , elIa mudou de merhodo , e armou efla Tropa
de capacetes de ferro,
de peitos de armas, e
de lanças ferradas nas duas extremidades,
a
fim de Ie Iervirern de huma e outra. Ella formou rambern Corpos de Caval lari a ligeira,
como a Nurnidia , c a Hefpanhola.
Roma naó querendo confiar as ruas armas
Ienaô daquelles , que tinhaó inrerefle em a
defender, excluio do Ierviço militar rodos os
pobres,
e efcravos;
mas depois rir araô-fe
deflas ultimas clafles 3~ Tropas ligeiras de pé,
cujos Soldados chamados Rorsri , eraô armados de fundas,
e de dardos. Em a fegunda
~lJerra Punica , eíles Foraó fubfiituidos pelos
Felitas , os quaes eraó muito mais bem armados,que os Píiliras dos Grcgos,pois que tinhaó
pequenos capacetes de couro,
ligeiros efcudos, efpadas , e dardos ( ti ).
A primeira ordem de baralha dos Romanos
foi febre huma linha cheia á irniraçaô da Pha]an~e ; mas depois da tornada de Veia, a Legiaô [e formou Iernpre em linhas de MaO
ni(n)
Efle nome de R~rIlJ'i indicava bem as funçc'es defl a Tropa.
que eraú deícobrir
o Campo.
pelejar rem ordem. e inquietar o inimigo. AIg-L1~s
Authores fallaó C0111 defprezo neflas Tr~pa.s !Jge;:
ras ; mas os Romanos reconhecendo
a I..a II1JPO
tancia as ellimavaó muito.
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nipul:ts difpoílas em xadrez,
(a) merhodd
<jue os Romanos aprenderaó dos Erruícos , e
que e lles aperfeiçoaraó
d7pois. Efbs Manipulas guardavaó enrre fi diítancias iguaes ás
fuas fremes. A primeira linha era compoíta
de Haíla: ios, a fegunda de Príncipes,
c a
terceira de Triaríos,
C b) obfervando entre fi
a diítanc+a de oitenta paflos cornrnuns. Era
dado a hum Legionario na ordem de batalha
íeis rés em todo o Iemido , (c) o que vinha
a fel' hum c[paço dobrado do (jue occupava
hum Phalan<>ifl:a. As armas da Infantaria Romana,
c o I~u {yUe.ma de pelejar pediaô efle
~fpaço. A Cavatlanl
formava nos lados {obre
hurna fó linha , e as Tropas ligeiras prad i-,
C:lvaó a mefma ordem, e dirpo{içaõ que as
dos Gregos.
. •
Quando a Legiaô atacava,
a Infamaria
corria,

ou pelo menos ella marchava

rapidií-

fimamente,
o Soldado arrerneçava o (cu pilo,
e mertia maô á efpada. Se a primeira linha era
rechaçada,
ell a (e retirava pelos inrerv al los
da fegl1l1da , e te rdormava
: cita accôrnetria
immediatamcnrc,
acompanhada lambem algumas vezes da prrrneira , coníiuuindo ambas

-------~------~._---huma

(a) Fila difpotiçaõ em xadrez corditlia
em
col1ocar as Manipulas
de huma linha defronte dos
interval10s das da linha preceoente.
Alguns A uthnl'es. erradamente pcem os
Trianos em lunar dos Pnnclpes.
( c) He neceflario advertir. que t'fles eraô pés

. o:

Romanos

J

mais pctluenos que os rés de Rei.
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9~

Ió linha.
Os Triarios,
que eí1:avaó
em terra,
a fim de evitarem 05
.tiros das Tropas ligeiras,
fó aracavaô na ultima ncceílidade ; muitas vezes elles decidiaô
a vié1oria;
e fe naô podiaó reílaurar o combate,
favore ciaô a recirada.
Eíl:a foi a primeira ordem da Legiaó, que
favorecida pela feveridude
da difciplina,
e
ani mada pelo atrra[ti vo das recornpenías.deu
aos Romanos
o domínio de toda a Ira/Ia;
depois os fez triunfar dos Gallos , dos Hefpanhoes , de Annibal,
das forças de Perfeo, e
de Anríocho. Deílruidores
de Canhago,
vencedores da Grecia , e de huma parte da AG o \\"t'18>.'
ell:s fizeraó em fin~ , com que n~ mund ~rel~{.:,l~~,
nao conhecefTe mais , que hurna [o Pore ~t~)'\~·':.·:·':'·
J"l.'
fi
11..
""/"1"
que Iruma [o' T acnca
, c com que eua
,~r
.;:';\<'';:,;?'1
apparece(fe huma Cegunda vez em o mais 1{'~j~~::/,',r
POnto do [eu ef plendor ( a ). Roma fe engr .'~. ,_ ", ,~
decia;
porém as {U;1S mefmas viélorias lh~/
G íi
forcom

° joelho

'I

-------------------( li) Carthago
luétou
por muito tempo com
à

ROl"1'3;Annibal
fez chegar mui perto da lua ruína.
A] nfantaría,
a Cavaliar ia Carth ..gine7a er aõ admiraveis:
as luas Tropas
Ji~eira~ naô r inhaô mern s
merecimento
, e e ípccialmente
as que ena R;publica
tirava das fuas Ilhas Ilaleurcs
• hOje (e
1'rla)OrCl • e de lIíinorca:
os habitantes deltas Ilhas
er.u os melhores atiradores
de fllnda. que havia no
mundo.
l\1r. Rolia diz, que nehum r:l?JZ almoc:;ava. (em que tivefre derribado com a l~!a fund.i o
teu proprio almoço,
que a lnãi l11e p-unha fo-bre Q
!'alllQ

dI:: huma ar~ore.
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forjavaó os ferros,
a que ella devia dar hu~
dia as mãos. A ambiçaó prevaleceo ao amor
da Parria , e os particulares vieraó a [er mais
poderoros,
que huns Soberanos. Daqui os
furores de Mario,
e de SyJla,
as guerras
de Senorio , de pompeo,
e de Cefar ; daqui a opprcHaó da liberdade,
o defprezo das
leis, e a alreraç;Jó da difciplina
militar; co nfequencia inevitavel das perturbações de hum
Eflado,
e preludio da [u~ decadencia.
Até o rempo de Mano,
que he a Epoca
da (egunda ordem da Legiaó n iunfante , cfla
conflava de duas Legiões de Roma,
e duas
de Alliados;
a compofiçaó deílas era a mefma, fó com a differença que os Alliados for»ectaô dobrada Cavallaria.
Em quanto os Romanos combateraó os
Cartha~ineze.s,
o~ Gregos,
e os Afiaticos ,
eJles naô cO?,lta~'ao em. fazer mudança alguma na rua TaB:lca , pOIS nada havia raô vanrajo ío contra a, ?rdem em Phalange como as
Iéíles , e bem ddpofias Manipulas; mas o im}1f'tO dos Gallos,
a numerofa Cavallaria doS
Numidios,
o furor dos Barbares
que pelejavaõ com o alfange,
e com o :nachado,
lhes fez reconhecer
a fraqueza defl:a ordem,
que ja em al?,umas occafiôes os tinha obri"'ado a combater em linha cheia. Elles reu~iraó duas Manipulas,
a cujo COlpO deraô o
}lome de Cohone , compondo em fim a Le~iaó de dez Cothones,
a qual Ie formava codantes cm tres lmhas ; mas [em inrerval"
los

rno
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los entre as fuas fecçóes, mais do que aquelles neceflarios para a pafTagem das Tropas ligeiras. NeO:e tempo naó fe faltava em Veliras; os Archeiros,
os Fundeiros,
e os [aculadores
eraó comprehendidos debaixo do
nome de Tropas ligeiras. Os Romanos formavaô a Iua Cavallaria af1im como os Gregos fobre huma CÓ linha,
entre cujas (ecçôes merriaô algumas vezes Infantaria ligeira.
Os Romanos formavaó os Ieus Campos
em figura quadrangular.
Comparando
a Taaica
Romana com a
Grega,
a vantagem daquella Iobre eíla deixa ver-fé bem claramente;
a denfidade da
Phalange naô perrnittia
, que clla (a[isfi.zeffe mais , que a hum 16 objed o ; a defordem em huma das partes levava comfigo a de rodas as ourras : eJIa huma vez introduzida nefle Corpo, a rua emenda tornava.fe impoJ.Iível;
pelo contrario a Legiaô
era propria para rodos os tempos,
para [0dos os terrenos, e operações:
as Iuas linhas
divididas em pequenas Iecçôes infu!adasfi.cavaô habeis para rodo o movimento,
e
acçaó;
a defordem acontecida em hurna
naó influía na outra,
e a di[po{içaõ (obre
tres linhas fazia com que íe podeílern renovar os ataques com Tropas Frefcas. A m u.<lança, que os Romanos fizeraô na [ua ordem primitiva
naô foi por mudarem de conceito da rua va~tagem para com a Phalange
de~
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rlebaiKQ de cuja ordem

Barbaras

Ie Iorrnavaô

os Gallos;
e mais
( a ) ; foi íirn em razaô

das armas deíles , que eraô mui curtas, e
lhe pcrmiuiaó
penetrar as linhas por entre

os inrervallos das Manipulas,
e atacar eítas
}Jcqucnas [ecçóes em flanco .. ,
A fuperioridade
da Legiaô {obre a PhaIange , ainda mefrno em acções de corpo a
corpo,
naô fó he dernonílravel pelo meio de
razões evidentes.
e palpaveis , mas rarnbern
})or exemplos.
O Coneul

Paulo

Emilio

rcndo-fe

apo-

dera do de rithittm,

Praça forre íituada fobrc o monte ()Iympo,
vem procurar o Rei
de Macedonia

, e entrincheira

o {eu Exercito,

Hum Iucccífo imprcviflo o obriga a cornbater,
quando ell e nem penrava,
nem queda
~ acçaô. Hum caval lo foge do Campo dos
Romanos,
e pa{fa o pequeno rio vadeavel
'lue reparava
os do us Exercitos:
dous Sol~
dados inimigos lançaô maó dclle ; mas rres
Romanos,

Que o {cgníaó,

maraó hum del-

Ics , e volraó com o [eu animal. As zuardas
inimigas,
irritadas deíle f,;\fro , pcr[eg~em os
Romanos até a outra parte do rio;
as Romanas co rrem contra ellas;
humas,
e outras f<tó Ioccorrid as ; o Exercito Macedonico acha Ie iufeníivelmente no Campo dos Romanos

----------~---C
a) files forrnavaô-fe (>111 Corpos de [eis mil
hom~ns conclenf.1dos de maneira , que 'aziaó hu-

lnó\

'Jcrdadeira Phalange.
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manos;
efl:e corre ás armas,
e rnerre-Ie em
batalha. Qlando
o Coníul vio a Phalanze ,
pareceo-lhe mut formidavcl
o feu a(pe<to;
depois
da baralha elle mefmo confeiTou,
<Jue defefperàra
por alguns momentos da vi<loria. A ala cfquerda Romana accornmetre ~
e hc paiTada pelas armas da Phalange;
e
Conful Iuílem o Corpo de baralha,
que
marchava
da mefma [arte aos inimigo s , e
ordena á primeira linha (c divida em M.anipulas , e ataque fucceHivameme cedendo o
terreno a medida que a Phalange [o íle avançando. Eíla oaó pôde coníe rvar a fila uniaô
com os movimentos,
'Jue fez, e as MarupuIas entrando em toda a abertura,
que fe deixava ver, pelejaraó com as luas erradas,
e
em breve tempo a Phalange foi defl:ruida.
O Rei rerirou-Ie precipira2amenre,
levando
comfigo a rua Cavallaria [em ler rirado a eC·
pada '; o que fez com que a Infantaria
fofle
toda paflada pelas armas. Eiíaqui
hurna
prova dos defeitos da Phalange , e das vantagens da Leziaô , ainda melmo em huma
acçaó geral procurada
por aquella,
e quafi
de íurpreza
contra eíla.
Efta a ordem formidavel, com que os Ro·tnanos triunfaraô
do mundo;
mas elles (aó
dignos de admiraçaô , naô fá \Jor efl:a ordem,
J?:ts tambem pela cúnfl:ancia, com que mantlnhaó ,:s Ieus fyfl:emas militares , ~m .quanto
lhe era o favoraveis
e pela promptldao , com
.que adoptavaó OUl:OS quaefqucr , logo que
~
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Iuas vantagens
lhe eraô fenfivcis. Sendo
finalmente
Iobre tudo admiraveis
pela difciplina,
pela ordem,
e emulaçaõ,
que reinava em os Ieus Exercites- ( a )
A Taética entre os Romanos
chegou ao
maior erào da rua perfeiçaó;
mas efle mot,
d])
menro naó podia
urar,
. ara que huma arte,
e efpecialmenre
e~a,
fe Iuflenre , e (e
con[erve,
he necefTano que muitas
Nações
a cultivem ao me(mo tempo,
e que a ifro as
excite a ambiçaó , ou a neceflidade.
Os Gregos foraó por mais tempo,guerreiros
em ranó das Iuas guerras
inreflinas , da ambiçaô
dos Ieus governos,
e das in\'afões dos Peras : caulas , que elles naô poderaô (n/rocar;
aílim c?mo os. ROI:nanos fizeraó àquellas ,
'1ue offerecerao
maiores
obítaculos
às fuas
armas.
Q1aní

----------------------------------( (I) Em
primeiros
tempos íerviaõ os Ci05

(_~adaós á rua cu/la ~ e findas as Campanhas,
as
'Tropas eraõ defpedldas
: mas depois as T'ropas
Ro_:mnas erao,pagas, ~ cO~llúvadas fernpre em pé.
O So ldad o alem do leu Inldo,
e mais fornecime nt os , recebia
rarnbem
hurna certa raçaõ de
carne,
e de legumes. As leis da diCciplina mi li-,
tar eraó_ o~f.,rvadas com a maior feveridade , as pe~
nas e rao ngorofiilimas
, e as recornpenfas
as mais
ljron~eiras;
os triunfos,
as eflatuas , as palmas
eraô refervadas para os ;;uerreiros unicamente.
Os Generaes , os Tribunos,
e os Chefes conr~
titui~ó o primeiro obje do , em que fe fixavaõ 0$

olhos do Senado,

e do Povo Rom;\no.
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Quando Roma dominou pacificamente
o Univerfo , quando eJla naó teve contra
fi rn ais , que as luas prop rias riquezas,
c
os ícus vicios, a Tad lca , a difciplina degenerou. Vefpafiano,
Tiro,
Trajano,
e alguns outros Principes remediaraô eíle mal,
mas paff.1geiramenrc:
elles fizeraô a guerra
per fi mctmos,
e a fizeraó com fuccefTo;
mas a eíles grandes homens fuccediaó Principes fracos , ou rvrannos. A conitiluiçaó do
governo padecenJo de dia em dia novos araques, as Legiões vendendo o Impcrio,
em
vez de o defenderem, as chagas do Eílado rornando-Ie finalmente mcuraveis
, Roma naó
11Ôdc refiílf r a tantas corrupçôes
: enxames de
Godos,
de Vandalos,
e de outros Barbaros
aracaó o Imperio,
e eíle naô tendo já. que
lhe oppor, a di[ciplina,
que (uppre a coragem,
nem eíla , que Iuppre muira,s veze:
aquella,
elle durante Ieculo e mero nao
foi mais,
que hum CololTo conllernado,
e
desfallecido , de cujos defpojos romavaó rodos pane Iivrernerue.
Rara ce~ueira de huma Naçaô , que naó confcl'\'ando mais (jue
os vicios de [cus avós,
faz confiftir Ioda a
fu a ~randeza no [eu luxo,
e nos [cus e[pelhculos !
Bem deprefla naó exifho no mundo ma_is
que a lembrança d'aqllella Potencia,
a cujo
poder todo elle tinha cedido. O Throno
da ~greja fe eflabelece [obre o de Roma,;
os 1urcos Ie aflentaô {obre o de Conllantl~
popla;
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já quafi de todo d·
quecida na dccadencia
do 1mperio , fe pe rdeo inteiramente
debaixo das fU3S ruirias ,
e
tornou a apparecer
na Europa rres , ou
quatro
Ieculos depois.
C a) Em todo eíle
inrerval lo de tempo , e durante
os Ieculos ,
<Jue o precederaó,
eíleve a Europa fcm Tallica,
[em difciplioa
, e quafi fem Tropas
regulares.
A anarchia dos governos,
a ty·
rannia dos Senhores feudaes,
a ignorancia
geral,
a oppofiçaó
e!piritual
do Clero corrompido
embaraçavao,
que as anes renafceflern. Todos
os livros dos antigos cxiflia6
entre as mãos deíle Clero,
cuja prevaricaçaô , geralmente
faltando
, o inrereílava
em
manter a Europa nas trevas.
Que offe rece aos noflos olhos a Hiíloria
das primeiras
idades de todos os Eflados
attuaes?
em igraçõcs de Godos,
de Suevos
e de outras Nações barbaras;
exer ciios fe~
ordem,
[em fciencia;
batalhas ganhadas pelo acafo,
OU pelo valor,
e nunca jl mais
pela difciplioa;
ccnquiflas
rápidas,
e firnilhanres
írnpetuofas
torrentes. Hum Principe, que neíle tempo appareceffe
de genio,
e com boas Tropas, congu iflaria facilmente
o

nopla s a Ane militar

íó

as

muno

-------------------------------( a) Os combates de corpo a corpo com ma-

ças de [erro.
com punhaes • e com lanças , c
montantes.
C<c. as batalhas fem ordem,
fem di{:
ciplina
fizeraõ os fucceflos militares
até dia
idade.
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mundo todo. Para prova diílo naó he necef[ario mais , que ver o que fez o grande
Guíiavo
com vinte c cinco mil Suecos jí
em hum tempo em <]tlt! o renafcimento
das
Artes hia appareçendo.
(tt) Em o anno de I~~O,
fegundo a
maior parte dos Aurhores, fe delcobrío a polvora. Os Venezianos
forao os primeiros ,
<]ue ufaraó della em o ataque de ClJ.udia
fofEl no armo de 1 ~66,
trazendo-lhe Imos
Alemães duas peças de arrelharia
de ferro,
huma cena quaruidade de polvora,
e balas
de chumbo;
cujo novo invento bcllicofo encheo a efles , e aos inirnigos , de affombro ,
c de pavor. Eâe novo meio de dcflrurçaô
naô aperfeiçoou a Anc militar;
elle fez antes retardar os progreffos da TaéXíca; porque os Exercites defde cnraô evitaraõ mais
o vir
mâos , c entrou ainda mais acafo,
e menos combinaçaó
nas acções ; mas elle
fez imaginar ddfcrente Tad ica , differen ..
res fy{temas de combater,
fez mudar inteiramente de face a Ane de fonifi<:ar;
reduzio a principios certos a Iua [COTil; levou
a Arre de a.acar , c defender as Praças a huma pertciçaô , a <]ue os Ieculos antecedentes
nunca
ia mais poderaó chegar ; coni1ituiO
efla parte da guerra tanto mais fc.ientifica ,
quan-

as

-------. (a)'A
primeira arma de fogo da Infantaria
fOI o arcabu1..
a ena Cu;ccdco o lllol'quetc,
ea,
eíla a efpingarda.
1
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<juanro menos düarada , e os (cus mefmos
effeiros naó dcixaraô de favorecer a humanidade. (.a ).
Gnílavo Adolfo , e Mauricio de Naffau
figuraó
na -Europs ; aquelle combatendo
pela gloria, ef1:e pela liberdade do Ieu Paiz.
Ambos clles efl:udaraó a antiguidade ~ ambos foraó bufcal: ás ruínas dos [eculos os
dííperfos vefl:igios da Taélica,
e da difciplina. Eíles grandes guerreiros foraó os reftauradores da Arte militar na Europa;
toda
eira tOCOU o milagre,
quando vio as Tropas, os Campos,
e os Iucceílos de ~llfl:avo.
Os progrefTos dcíles illuílres Capitães ccnfideraremos
poi.s co.mo a quinta
Época da
ITaélica, e a pn.melra defla Arte na Europa
'depois do Império Romano. Ef1:es progreflo5
faraó na verdade, dos mais brilhantes,
que
fe cem vifl:o , ainda que e lles poderiaó talvez Ier maiores,
(e eíles Príncipes admiradores da Anriguidade
naó appltcaífem
raô
fervilmerue alguns principios
ao tempo, em
<Jue v iveraô , e ás armas do Ieu ufo;
o que
fez rambern com que fe rerardafícm os 00[Ios progreflos , porque a Cua authori dade
foi deciíiva no Ieculo feguinrc,
que fufl:enteu por muito tempo o prejuizo
dos piques,
e da ordem de grande fundo.

De

-----------------

C tl) A refpeiro da invencaõ da pólvora h:1
muitas opiniões, de que Ie naõ tira mais que a certeza de que eíta ínvençaõ veio de hum mero acafo-
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Depois de Gufl:avo, Bannier , GafJi.on;
Veirnar , Turenna, Monrecuculi combateraó
debaixo dos melrnos principias. (a) A Arte
militar fez cm muitas das [uas partes novos
ptOgre{fos. Eílc foi o tempo dos grandes Generaes commar.dando
pequenos ExercitoS , e
obrando couCas grandes. Mas a Taérica ficou
ainda na Iua infancia.
Parecia naô (c ou íar
perder de vifl:a as primeiras infl:itUiçócs. Temia-fé cahir em precipício,
quando havia algum defvio da ordem dos antigos , co níervaraô-Ie os piques,
continuoU a opiniaõ de
<:JY~ a força da Infamaria conGfl:ia. na den{Idade da Iua ordem , e 00 {eu Impulfo;
Citavaó-fe univerCalmente
os anri~os , como
fe entre elles,
e eíles tempos naô medi3.[·
fcm deus mil annos;
como Ce as armas •
fe as conílituiçóes
e combares naô diverfi.
~c~{fem,
e naó pedifrem differcntes pr incipios.

O Ieculo dccimo Ceptimo, e o principio
àefl:e illufl:raraó a Europa Cobre alguns ramos de ~uerra:
mas a reCpeito .d~ oUl.ros,
clles a de ixar aô ficar, ou a preclpl!ar;w nas
trevas. Vauban
Cohom aperfeIçoara\)
o
ataque das Praça~,
mas a defenfa nal) feZ
os rne ímos progreOos.
Pozeraó-[e nea~ rernpo e~l Campanha
ExercitoS numero{jjhm~s,
mulrlplicou-Cc prodigiofamemc
a arrelha~,a,
vln-

-----------------C
II )

combatia

Em o tempo de .1\1onCleuf
de Turenna
a Infantaria a reis. e a oito de fundo.

IIjO~
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vindo os Exercitos a fer raô Jifficultofos de
mover, de alimentar, e l~e comrnanda r, quanro mais efcondidas cotao eHavaó as luzes da
grande Taaica.
Coodé,
Luxe mbourg , Eugenio, Catinat, Vandoma,
Vill ars , rouberaó pela [ubli01idadc do [cu genio manejar
eflas mafias enormes:
mas Villerci ~ Maríin , Cumberland
, e OUtros ficaraô e(magados debaixo dellas.
Eíles mermos ~randes homens de CJue vimos de falia r , naô introduzi raó nos Exercites
or<Yanizaçd.ó,ncm Tad ica. Elles oaó dcixaraô
prTneipios algt:ns d:s fUJ.s ~ampanhas:
eifaqui porque {c nao po diaô formar Generaes
debaiKo do [eu comm~nJo
; eifaqui porque
em faltando eíles genlOs privilegiados
~ te[ta dos Exereiros, lhe Iuccedia in~vitavelmente a noite da i~noraocia.
A fortuna,
a narureza , a Jeeadcneia
do Ieculo
a raridade
' caufas de
de bons G eneraes erao- enraô as
todo efte mal, pois a ignorancia naô pcrrnittia o conhecimenro
das verdadeiras , clla naó
figurava mais (l:lC as chimericas. Neíle tempo
oihava-[e
a felcnela 00 Com mando
como
hum dom innato, como hum p relcnre
Ceo.
Pen(wa-fe,
LJue o General devia obrar mais
por inL1:inélo , que por mediraçaô , imacinando-Ce o eíludo , e a cducaçaô apenas n~cclrJ.ria para qualgucr comm:lndo militar. A Ceien-'
cia Ja ~llerra naó era tril(bda em obra al"uma de huma maneira in{tru(1iva,
a T.I.rt1,aprincipalmente
era huma rutina ci cril, e

do

grolTdra.

Hum
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'Hum grande Iclfma exiília neíles tempoS
entre os Militares;
as ruas opiniões naô ccn"
cordavaô fe a defcoberta das armas de fogo
devia mudar a Taô.ica. Toda a Europa dividida iluB:uou no meio defla incerteza. E[~
crevia-Ie por hurna , e outra parte , Cem
que as difcu[s(;es ac1arafTem coufa alguma,
Folard propuz as columnas,
querendo Caer
dellas a ordem funda merval , e quaf excluíiva da Infantaria,
cuja opiniaó teve muitos
parndiflaa
: tal era enraó a i~norancia, Efteve em fim a pomo de ver-fe o momento,
cm que roda a InfJntariJ
hia a pegar nos
piques,
e a formar-te em Phalaí1ge, A guer~
ra de fuccefTaó,
e a de I;i~ foraó fciras
nefl a incerteza,
combatendo
os Batalhões
ora a quatro,
ora a feis; c os Officiaes anti~os reclamando
o ufo dos piques,
que
Vauban
lhe tinha feito deixar- A Cavallaria
combatia hurna it debandada.
outra em mafia; a que tinha ordem,
naó p()fTui~ ligeireza, a '1ue tinha <.fl:aqual idade carecia daqU(+
la,
c toda c!la manobrando
113 incerteza
Ie
a fua força confitlia no pezo , ou na rapidez;
Os Gene-ses ainda mais indccifos,
't10r n;w'
terem rdkB:,do
menos confufameotc
fobre
ell~s difcuflôes , e talvez pelas confi.krare113
odio ías , e Iubalrernas
,
deverem
adrniu ir idéas,

per(uadinoo-fc
nao
de quem exigem
obl:l1i_cncia ( (ignal certo de i::;norancia , e de
efiuph.h!Z),
clles naô cfiabeledaó
cm qual,,:
quer marena principio algum certeMa'
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Mas o crepufculo
matutino da TaéHca
moderna hia com rudo já deixando-te ver_
O Norte cfferece huma feF,unJa vez o fenómeno de hum Exercito aguerrido,
e perito, Carlos XII. combate á refia dos (cus
Suecos ainda animados do e ípi ri ro de Guftav o. A Iua Infantaria,
raô infatigavel,
tlÓ
difciplioada como a Romana,
atacava aílim
como eíla com ii elpada na maô. Elia tinha
excellcnres
Officiaes Generaes , e gozava
já de alzum conheCimento
das formaturas
em colu~na , e cm batalha modernas.
Carlos aperfeiçoaria
a Ta&ica,
aílirn como
feu Avô a refiabeleceo;
elle feria talvez
o Frederico
do feu tempo,
[e a rua vida
naô foiTe raó curta,
05 [cus Iucccílcs
forJó
rapidiflimos
, aílirn como Ieraô fempre os
de todo o Exercito di[ciplinado
no meio de
hurna multi?a~ i~norante.
Efia grande Perfonagem
prmclplou ~omo Alexandre,
viveo como aventureiro
, e acabou como
Guílavo

C a)

,

Frederico

apparece

em fim;

cíle
lia-

-(-;)

Atédh

Epo~~~'~~

imiravuô
mais..
ou 1_11:nos as primitiva~
; pois
ainda que o u Io da efplll!_iard:t.
e baioneta
(arnu
inventada
em Baiona)
deve conGderJr-fe
defde o
principio
deite íecu lo , o ()'f1ema do grande
fundo exiflia até muito
ma is ad ia u te , excedendo
tarnbem o uto do, pique~,
que foraõ fupprill1idos
quatro annos dep_Ols da geral recepcaõ
da efpinbarda com li baioneta na boca. A t~ eíle tem PC)
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hábil Principe cheio de luzes, e de genio ,
completa tudo o que os Ieus glorioros AntecelTores rinhaó principiado;
elle etluda a antiguidade,
abre o campo ao genio mais vafto, imagina huma nova Tad ica , augrnenra
as (uas Tropas pelo numero, e aind I mais pela di(ciplina;
forma grandes Generaes , rendo e lle fernpre o mais habil de rodos j conquiíla huma Provincia melhor que rodo o (eu
Hemo: luaa com tantos inimigos como Luiz
XIV. mas com menos meios, e mnira mais
gloria. Elle com poucas rendas, com pouca
populaçaó,
e poucas faculdades, coníhtue a
Potencia mais rnili ar, e mais admirável da
Europa, aquelle pequeno Reino, <Jue havia
pouco tempo {e tinha erigido {obre o Ode r ,
e o Efprea O reinado deite Principe,
deite
Beróe,
que (erá fempre hurna das id Ides retnarcaveis da Arre militar,
aflim como o de
Auguito,
e Lniz XIV. o (aõ na Hi!1:oria <1.1$
letras, nos offerece a [exra Epocada Ta(ticJ,
e a terceira idade, em que eíia {e rem deixado Ver em o mais alro ponto do (eu efplendor,
Frederico
bem lonse de revolver os [ecu]05 palrados p~ra os imi7ar Iervilmenre ruô d:'
quadnnha pelo meio delles os ~rtnde principios mais que para os applicar ditcreramente ao (eu tempo; elle deípreza os anngos. p_reH
JUI-

----------------------------------todas as ordens fe aprox irnavaô as macicas ró nefta, idade he que a ordem

1... Ordr, mince, ( Guiber,

moderna
)

foi ellab.:leclda.
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jui~os, aperfeiçoa as a:-mas , e ordena a [~à
Infantaria,
e Caval1arla,
Cegundo a efpecie
deílas. Os piques, as ordens de grandes filas,
os combates cm malTa naó exiílem mais como merhodos univerfaes , e exclufivos,
El1e grande g11crr.eir.o. depois de appro·
priar as Iuas ordens pnmmvas , e fundarnenraes ás armas, ao fogo, e ás ci rcunll:ancias ,
inventa movimentOS mais Iimpleces , e mais
rapidos para fe conduzirem as Tropas á ordem
de baralha,
e de columna , fi m:pIdica todas
as moçoes, regula os fogos, eflabelece principios , pelos q Ull.CS {e .devem mover cem mi 1
homens com a rnefma facilidade que dez-mil ;
jnaLHa toda ~ efpe~ie .de ordens de batalha
com ta ma ~..a:s precizao que os antigos, quan'ta mais di'fncllldadc;
imagina movímerxos ,
e acções, que tendem mais a divertir o Soldado, que a 10rça da .opcifaçaó,
poiseíle Prin'(Jipe como habil militar conhece bem que naô
fó os braços dclle,mas rarnbern o [eu co raçaô
.deve fazel hum ob}eGto a toda a boa Tadica •
.Frederico red:Jlz. a fyf1:ema tudo. (juamo até o
[eu eempe nao unha !ido mais qoe indecifaô ,
.(jue bum chàos de perplexidades.
O mundo
rnreiro cheio de adrniraçaô , e de efpanro pelas viaO'rias defle Reme, frllaO dos [cus tra-balhos ,e da íua diícipl ina durante a paz, Ce
convence do merecimento
da (ua Tacbca;
.aquelLas ..m.efmas Na.çõ.es maiscol1umadas
ti
fazer exemplo,
maIs affei'l':l.das is ruas ccn['
t1tl)ições, c aos fcus ufos, querem renunciar

a

tU-
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querem imitar a Naçaô vi(torio(a
:
a Tad ica Pruíliana
he em fim gcralml"me
adop ada,
afIim como em outros tempos o
foi a Grega,
e a Rorn:ma.
Portugal re~ido pelo grande JOSEPH n:lÓ
cede a Potencia alguma cm cu lnvar com rodo o Iucceflo a nova Taébca.
flte (Jbio Rei
conhecendo
bem,
que nenhum Eltado pôde
vegetar fem Exercito,
fem Marinha , e que
as Iuas grandes viltas dependiaó inteiramente
deltas bales,
applica a ellas os [eus primeiros
cuidados;
elle vai bufcar áquelles Paizcs ,
onde efla Arre florecia , inílrumenros
babeis
pala a conltrucçaó
da o!oriofa obra, que elle
projeB:a.
O Conde reinante de Schaumburg
Lippe,
Principe
de conhecimentos
iguaes ás
f~as virtudes,
iníirurnenro
verdadeiramente
dIgno das idéas do no tlo incomparavel
Soberano,
vem a Portugal deitar as primeiras pc,.
dras a efJ:.t grande obra. Eíi abelece fe a Conftltlliçaó;
rezulaó-fe as Tropas,
iruhtuem-Ie
as leIS da Milicia,
exrirpaô-fe aquel les abuIos 1 que a refpeiro deitas exiltiaó ; adm~n.if ..
tra-Ce a difcipllna
e rcílabelece-fe
o efpirito
tnili13r,
dando o~ Porruguczes provas de rudo ljlJar.to he capaz hurna , T3çaó efp.riruo íazelo do Monarcha
para com a glori.l, : feICldade do (cu Reino a fua liberal mao ar'3 tudo,

?

:raneIT:. ao {eu

ln{truidos de
C ~mpos p1ra

blime;

íerv iço

Oríiciaes

habeís ,

e

todas as Nações;
formaó (e
as operações
da Taalca
Cu·
O Suberano vai honrar eites Ctlmpos ,
II li
~3n~
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e animar :IS ruas Tropas com a rua prefença
(meio feguriflimo defl:as obrarem prodigios).
As Tropas portuguezas competiraó em breve
tempo na Taélica,
no aceio , e na difciplina
com as primeiras da Europa; a hell icofa Naçaô animada por bum tal Chéfe , correfpondeo perfeitamente ás efperanças defl:e, fazendo proj.;reffos bem dignos de darem honra ao
nome portU~uez,
bem capazes de fegurarem
os paffos del1:e Chéfe , e a repuraçaô das Armas Lu{itanas.
pOfluga1 , ~over,nando.o eO:e grande Rei;
vio marchar a I'aô ica , e toda a Arte milirar. .
3 pa(fos iguaes com as mais Artes,
e Scien·
das, quando renafcendo humas, re{lituindofe outras da fila quéda, e algumas apparecendo inteiramente
de novo,
todas ellas faziaó
progreíf05,
que em todo o tempo faraó honra ao [eculo, quan~o o bom goO:o [e inrroduzia no Reino, e a inârucçaô das bellas letras
fe fazia quaft univerfal.
O feliz Reinad? do Senhor D. Jofeph r.
( nome bem aprec'3vel para a Naçaó Portugue:z.a) fez finalmente a Época mais bella da
Arte militar cm o noflo Reino. Eíle Soberano, animado ~lo efpirito daquelles íeus primitivos, e gloflofos Predeceflores,
naô adqui"
rio menos direito fobre as memorias indeleveis do guerreiro, que fobre a eterna ~ratid3Ó
do Filofafo ,do Commerclame
, do AO'riculror , do Fabricante,
e do Artífice ; 0'0ra010
militar naô recebeo naô menos vigor, que rod06
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dos 05 outros membros do Efl:ado d1tquella
Regia,
e providente maõ, que fez figurar a
Iua N açaô na Eu repa agi rada , q ue lhe deu
novo tom,
reílituindo ao Império Lufitano
a Iua anti~a gloria.
A Taélica defde a nova Regulaçaó pata
cá tem feito em Portugal mais alguns progrefTos; e fará ainda muitos mais animada pela AUGUSTA SOJlERAN.-\,
e pelo Ieu ExcelCo
SUCCESSOR.

PrufIiana he, como já di flemos,
de todas as Potencias civilizadas.
prezando-te muitas dellas de abraçarem ate os
mefmos defeitos das Confl:iLUiçóes Pruflianas.
Eifaqui hum pequeno Quadro da Hiíloria
da Tadica , defla Arte fatal, com que os ho~ens, e os Imperios rem adquirido todas as
luas glorias, pela qual fe tem feiro as m.ai~res revoluções no mundo, e Ie rem coníbruldo felizes as Sociedades mais brilhantes. Eíla
li~eira idéa, que eu venho de dar da Hj{l:o~ia
d~~a Arte, me parece CuHicienre ~arao.spnnClplanteS , a quem eíla inftrucçao Ie dirige.
A Taô.ica

recebida

Recopíla~aõ.

P

Rimeir a Epoca, A Taélica Grega, ou a
ordem em Phalange, mas com armas curtas próprias de rnaô , e de arremeço , Iern Ca"aliaria,
nem carros de guerr;t.
Segunda Epoca, e a primeira idade. flo~ente da Tadica. A Phalange .MacedORlana

ar:
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:armada de pezados efcudos , e grandes pi":
ques,
mais bem dividida,
defira cm novas
evoluçôes , e a(;omp~nhada
de Cavallaria.
Terceira Epocs: A Caâramenraçaô
imaginada pelo grande Pyrrho.
Q!<tarta Broca, e a_fegunda idade florenre
-Ja Taô ica. A Legiao Romana confiderada
defde a primeira guerra Punica.
Q!Úl1ttt Epocs. A refl:auraçaó da Taô.ica
na Europa por Guílavo Adolfo Rei de Suecia e Mauricio de Naflau Príncipe de Orange.
'Sext.'l Epoca , e a terceira idade Batente
defla Ane. A Taética Prufliana , ou a Tad ica
do fogo;
he , a Arte de combater fecundo
as armas modernas.,
imaginada por FI~deri.
co II. Rei de Pruília.
A mefma Huloria da Taélica nos conven ..
ce da invariabilidade
dos grandes principios,
e rnaxirnas geraes defla Ane, ccrrificando-nos
de que os ditferemes fy!lcmas de Tadica.que
tem havido no mnndo , tem todos partido defres principios,
de que os nolTos Baralhôes Ce
forrnaô hoje a Ires de fundo pela me íma razaô
ronlue a Phalange {e difpuhha a dezafeis. As
a rmas , e os tempos naó influem mais que na
applicaçaó deíles principios,
e na eleiçaô dos
pan i cu la res; nefla he em que coofiíie toda a
differença dos fyfl:emas 1 e tambem toda a
tua força, e merecimento.
EHa mefma Hrílor!a nos eníina a conhecer
ti. influeotia
, que as conílíruiçóes
civis , que
o gcnio, e criaçaô das Nações [cm lobre lt

,ao

~ra:
f
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Taltica , moflrando-nos as ddferentes maneitas de combater deílas mefrnas Nações. Elia
nos perfuade lambem do quanto etla Arte depende da manurenencia
da confl:itlJiçaó do
Governo,
das virtudes deíle , e da Naçaó ,
fazendo-nos ver, que as quedas, que IS alterações deíla Arre tem fempre feguido as revoo
luçôes politicas dos Eílados , tem em todo o
tempo fido os effeiros tanto deílas , como da
ruiria em o peníar das mefrnas ilações,
da
fna negligencia
em cultivar as arres , e da declinaçaô daquellas virtudes politicas,
<jlle
exigem as differenres naturezas de governü>.
Obfervando a Tad.ica defde a Iua origem
até o rempo preferue , devemos tambem per.
fuadi~.nos de que a refpeiro da rua delicadeza,
e duliculdade a Taéhca amiga naô pôde entrar em parallelo com a moderna. 1\5 evo lus:óes, e manobras antlgJs rinhaó hum l rrnrre
efhe itifli mo. Fazer marchar em batalha hull1a Phalange , huma Leglaó , tinha menos Jlf ..
ficuldades,'yue
fazer marchar hoje hum Cor.
1'0 de Infantil ria em colurnnaCs Officiaes
eraó muio mais [enho res das luas Tropas nas
acções,
do 'lue hoje, porg J1e o eílrondo do
fo~o, c o fu mo Ihes n.ló ob{l vaó T oda a
teoria do Offi~ial , rodos os preceilOs do Sol"
d~do nem chegaô a i~IJalar a exrenfJó de ~ou:
tnna, que tanto aquetle, como eíie neceHwto
hOJe para a marcha em baralha unicamenre ..
Se a IClencia da anelhHla , e das mjna~; ["
QS ,"onhccimentos
de V,\uban , e de Cahorn, fce
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{e as dirpo{ições t<laicas [obre as Canas tnpo;
graficas tem conílhuido
a Arte militar dos
modernos
incomparavelmente
mais diJficultofa , que a dos Antigos, cuja baliflica , cuja
fortlficaçaó naô eraó em ~omparaçaó das nof[as mais ~ue hurnas artes Informes, e grofTeilas, que humas mileraveis
ruinas ; a nofla
Taaica,
o nofTo íerviço naô leva menos vantagem na delicadeza,
e vatlidaã áquella que
exitlia ainda nos Ieculos illuminados da Antiguidade (tt),
,
,
Eu nada tenho dito a refpeiro da Tad.ica
naval
e de todas as mais panes da Arte miIirar ; 'porque o meu intento naô he tradar da
J!itloria deíla Arte em geral, nem a exrenfaô
deita podia caber dentro dos apertados limites
deíla Obra. A hiíloria da Arte militar he huma Iiçaô , (lHe além de (er exrenfiílima,
exize
rarnbem maiorc;s conhecimentos da parte d~s
Ieírores , para tirarem della toda a utilidade.
A T'aélica he hoje tanto mais delicada,
e
eornpoíta , do que, foi em os Ieculos pafTados,
quanto o ~eu, deílino h~ tan:bem mais racionavel , mais juflo , e mais uril. A maior parte
das Nações antigas peja Ina fereza, pela fua
jO'norancia, e pela defigualdade das luas forç~s, pareciaô naó conhecer eJ1a Arte mais que
})ara [e deílrurrern
hnmas ás outras , para fartar a rua ambiçaõ, para flagello em fim da huma-

_-----------

(o) Se nó s t rvenernos as me ímas Academias
militares , que t mhaó os Antisos
, ellcs naõ !lOS Ie-

vanaõ vunt,l:;,elll

na teoria tadica,
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manidade. Os Reis, os Governos moflravaô
fazer a guerra menos para defenderem Ieus
direitos, e dilatarem os feus dominios,
que
para te nutrirem do fangue humano. Lancemos os olhos por todas eílas Nações,
e reconheceremos , que, á excepçaô de muito poucas, eíle pareci a Ier rodo o feu efpi riro , e
objedo, Hoje porém que os homens Iaô menos feros; que as Artes, e Sciencias tem cultivado mais o feu efpiriro ; que as Nações
penfaô mais [uflo ; e que entre as Potencias
exiíle rarnbern mais j~ualdade ; ellas culrivaô
eíla Ane,naõ para ludarem hurnas com as outras como fangtlinofas, e contrarias feras, mas
Irm pela felicidade de cada hum a , e de rodas
em geral. Fazer refpeirar os Thronos, manter
a honra das Potencias, fazer oblervar os Tra<lados, guardar o equihbrio ~eral, impor fi·
lcncio a todo o accommerrimenro injufl:o, para
que as Artes, o Commercio , a Agricu~rurar'
as Fabricas, a Induílria popular floreçao, ele
perpetuem;
defender em fim os interefles das
Nações feguranJo ao homem o ~ozo de rodas
aquellas commoàidades da vida, gue elle fe
tem procurado rele meio das Artes; [aó os
legitimos dellinos da Milicia, e propriamente aquelles que as I 'ações hoje lhe daô. (a)
Co n-

C a ) Def1e, que devemos confiderar como ry{l~ma geral, naú dCHI110S porém inferir,que a lllall<;~a
tenha deixado o mundo: pelo contrario,
elJa ha. e
fazer infeliz a humanidade I cm quanto cfie cl(lil!r.

'U1-
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Conquiltas,
emprezas gloriofas , tud<1
quanto ha de mais bril.hante, entre os hurnanos, nenhum objefro faz hoje para os Prrnci ..
pes, e Governos;
quando (e mó ajuíla com
a politica,
cfla vai íempre a par com as armas. O Heróe Pruíli mo rem Cibido bem eíia ..
belecer eíle admiravel
parallelo verdadeira ..
mente vanrajofo a hum Eílado. Se as virtudes
militares deíle Príncipe tem feiro elquecer as
de Alexandre,
elle naô tem excedido menos
eile Heróe na Sciencia de Gabinete.

TRACTADO
DE

T A C T I CA.
}) A R T E

I.

~~~~~~~*~~*~~*~~*~*~~*~
CAPITULO
ARTiGO

L

r.

A be bum termo c?lldli'Vo, qu~
,'~f'<l~{(!)
< T \2 ROP
exprime bum« dcterlllt.nada quttntt-

~~>.r.::,J2
dade

de b~lI1ens retinidos .em certo~
ti. fcr-vtr . as Po
tenci cs 1l.'t guerrra,
e debaIxo d/H
13andeiras militares .
. Ella fI' di{tillgue g~,·t1II"ente em ~nranttttI.a ~ e Ca'V-tllari.-t. As rl;ftil1c~ões partlwltt.res
dijflllgru!nl entre cada buma deflas anuas d,fferentes e!pec; es de Trop r , COIIIO po r ex. emplo ,
entre ti IlIfantari.t
a Infantarle de IIII/;~ '. a

~"'ru$. Corpos dcfl/11ados

,

/lgcl·
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geirs , e a Artelberi« ; e entre a Ca'Vallarid;
Il Ca'T)a/laria de linha,
os Dragões, e a u:
geirs , cujas Trop a formaõ outras tantas armas de dj'T)erfas 1uzturtz.._aj, de ,onflitui~ões,
e deftinos differentes.
A Taãic« C a ) he a Arte de Iormsr ss
Tropas, de as nuruer em ordem, e de aSfaz..er
combater metbodi camente,
Eíla primeiJa pane da Arte militar he
quem fuppre o numero, quem maneja a mui.
tidaô
e faz operar com a mefma regularidade afiim os grandes Exercitos,
como os
'pequenos. Eíla Arte vem a fer a refpeiro de
hurna Tropa,
o mefmo que a Fonificaçaõ
he a refpeiro de hum pofio; pois aflim como
ldb pela força das ruas obras defeníivas confrirue hum terreno capaz de reofl:jr com huma
pequena porçaó. de ge.nte a hum numero
muitas vezes maior;
aílim rambern a Tafri.
ca , pela difpoíiçaô , que dá a hum Corpo de
Tropa,
e pelo merhodo a que fujeita as Iuas
execuçôes , a faz muiro fupcrior a outro mais
conlideravel;
porém conduzido debaixo de
hurna ordem menos vanrajo(a.
Elia comprehende o conhecimento
dos homens,
dos cavallos , das armas, dos terrenos,
e das circuníiancias : Elia inclue a Cafl:ramenraçaó ,
a (ciencia dos poflos militares,
e ainda mefmo as partes abílradas , e fublimes da Arre
mi-

--------------( o) r.: fi e termo de Taélica vem de huma palavra Grega T"-T1w que t;~llifica ordem.
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milírar . Ella influe na Fortificaçaó,
e na
Arrelharia , pois as diCpo(ições , e manobras
delta devem Ier .combinadas com as moçôes
das Tropas,
devem Ier dilbdls pelas formaturas deitas a fim de favorecerem as Iuas operaçóes; e as obras de toda a efpecie de Porrificaçaô devem debaixo de qualquer ordem,
e Iyíiema que Ieja , fer conílru idas relativamente ás Tropas. Allim, bem longe de devermos confiderar a Tad ica fegundo as ruas
falfas definições,
conforme as erradas opinióes daquelles , que lirniraô eíla Arre ao
fim pies mechanifmo
do movimento das Tropas; ella deve prefenrar-Ie aos nolTos o lhos J
como a baze de toda a Cciencia da guerra,
como efl:a mefrna Iciencia , pois que el la he
a arre de fazer operar as Tropas;
e lodos Os
ma.is r.amos, de que aqueJla C~ compõem,
nao, fao mais que palres acceITor13s , e (ecundanas, que Cem a Taética nenhum objeéto ,
nenhum fim teriaõ ( a).
Divide-Ce a Tadica em duas partes j huma elementar,
e íimples j outra Iublime ,
e compona.
A Tall:ica elementar,
O"U inferior,
he a
inf-

( a)

Tal/irrae•
De-lá
Guand'on
niftne des
De-H
tidiçulifé

Ej!ai eeneral de Taéli'ltle ; V.'jinitioll d.: III
'"

ces defin itions li fauffes de
a cru que elle li! bornoit au
mouvernens des 'Troupesl'Art des Taéliciens avili ,
dans I'cpinion des ignorans.

la Taéliqu4
feul mecha& prefquc
&c,
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que tem por objcdo a ordem,
e a parriculan
ínlhucçaó
de rodos aquelles Corpos de que
fe compoem 06 Exerciros : ElIa cornprehcnde
as evoluçóes , o maneio das armas, e todas
as differenres rno çôes das Tropas,
confiderado cada Corpo em particular:
ElIa contém
tojos os detalhes de formaturas,
de inílrucço'es
e de exercícios de hum., 8.íHalhaõ
de
hum Eíquadraó,
e de hum Re~imento.
Eíta
pure he a que faz o afTumpro de t~dos os Rcguiamentos,
ou Ordenanças dos Soberanos,
c [obre a qual [e vê {anta variedade de fylle ..
mas, de opiniões,
e de dourri nas, de g umta he íufccpnvel
a illlaginaçaó
dos homens

,

ncíla efpe cie de rnarerias.
A Taéhca Iublirnc , ou a grande Tad.ica

he a que en~lla a formar,
e a mover os Ex...
erciros , aliirn como a Tatl:íca elementar os
Batalhóes,
os Eíquadrões,
e os Regímenros. Eíia contempla a ordem das partes ,
aquella a ordem do rodo. Ella nos reprefenra
as ditferenrcs ordens de marchas,
de balalhas,
e nos eíl abelece a~ regras mais delicadas das difh ibuiçócs
das Tro·pas. Elia abrange rodas as clitf<:rel1leS cfpecics de acções de
guerra:
Elia he quem nos Já ioda a idéa da
urilrdadc
, d;1 de~\cndencia
, e da força daquellas armas,
que reunidas conil:ituetn o.
Exercito.
Tem a Tatlica principios gcr.1es, c principias parriculares.
Eíies (aó applicavcIs fómente d cenas Tropas, a certosrcmpos , c a
cer-· .
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certos Palzes.os geraes convem á. T topa de to ..
todo o rernpo,e de rodo o Paiz,
Aquelles,
por exemplo,
que regulaô as
diílancias entre as fileiras, e filas, que eílabelecem os manejos da arma,
e que determinaõ os elementos de certas evoluções,
[aó
principios particulares,
que variaô com a
efpecie de armas, com a natureza darTropa,
e com as ruas coníhrulçôes.
Aquelles porém
que dizem re ípeiro a doutrina em geral, como por exemplo rodas as moções mil irares,
devem ter por preceito a ordem, e a prcfteza,
O Soldado debaixo das armas deve prcfcorarfe naquelle equilíbrio , e poílura , que a nat~reza eníina , pela que mais facilira as Iunç'o~s, dos ~raços,
e pernas,
o ufo livre da
relplraçao,
e a firmeza do corpo: toda a
difpouçaõ milirar deve Ier ~propriaJa ao r~rreno , &c. Saõ prmcipios gcraes,
ou axiomas imrnudavels em todo o tempo, cm rodas
as circunftaocias .
. He cerro,
que ainda os mefmos princi,'
PiOS particulares
derivaó dos gcracs;
mas
eüa diftincçaõ he neceílaria p ara merho do , .e
clareza de toda a reoria deíla Arte,
e muito erpecialm~nre quando ella [e ocellpa, de
cada hurna das eípecies de Tropa em P:UtlCUlar; {em a immurabil idade dos (cus grandes
principios,
ella deixaria de íer a mefma de
hum Ceculo para outro. A T'ad ica de todos
os tempos deixaria de convidar os Mil ir:H~5
ao [eu efiudl) [e dia naô provafle a ellabiltda a efpecie.de

,

da de

'1:'2.8
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daJe deíles principies fundamenraes
, dell:es
de quem os parriculares devem Ier deduzidos.

A

II.

R T I G O

Propofiçaô.

ou a Arte de formar, de
A Taélica,
'Ver, e dej"a:1:,ercombater as Tropas

ordem

be nec~ffarta.

Se os homens deixalTem
certos Corpos,

11I0~

em

\

de fe reunir em

fe elles naô opera ITem em or-

dem, nunca ia mais {e daria aquella força,
que ex iltc em hurna Tropa, quando todos os
feus individuos concorrem pelo meio de hum
mermo movimento a hum mefmo effeiro,
Corollarios.

I.
A dífcipli!'tl be t'ec~ffaritt; pois [em elld
nao {e poderia confegulr efia ordem , efi"
armonis.
II.
He pois neceffario terem-[e as Tropas em
pé em todo o tempo, a fim de receberem efia
d Jciplin,1" a fim de poffuirem toda a dcfirez.rt
em cotlfer'Var efia, ou aqltelltt ordem.
I

Negando-{e efle principio,
deve-fé ço nceder a inurilidade
de {c manterem,
e de
fi exercitarem as Tropas no tempo da paz:
}'Oç

Parte Primeira.

'Z

29

porque Ie a di(c.iplina mili:ar,
execuçaô de todas as operaçôes

ou perfeita
da guerr.t [e
adq1JirlfTe em pouco tempo,
[e ella hurna
vez ganhada nunca já mais fe perdefle ; rodo

o paizaniírno , rodo o homem,
que rivefle
fido exerci r ado, poderi a em pregai-Ii: na ~uer·
ra tom a mefma vantagem , que a Tropa
mais bem difciplinada;
o que he conuario á.
razaô , e experiencia.
Daqui vem o ccníhtuirem-Ie,
e o exercitarem-Ce as Tropas em o tempo Ja rranqui llrdade, cujarnaxirna
he hoje de huma vantagem
tanto mais evidente,
quanro a Arre militar
mais tem caminhado para a rua perfeiçaô.
A difcipl ina militar he hum edificio , que
deve íab: icar-Ie no tempo da paz. Aquella
Naçaó,
que durante eíle tempo mais trabalhar neO:e edificio interminavel,
eíla levará
vanragem na guerra a rodas as mais, farfe-ha
re(peitar,
e temer de todas ellas, e ganhará
em fim com os rríurnfcs de Marte,
a mefma
paz, e a porre pacifica, e feguta de todos os
{eus inrerefles.
Aflim todo o Eílado deve ter o [eu Corpo
militar em hum pé proporcionado
ás Iuas
forças, e ás ruas necc11idades,
a fim de o
manter [eR1pre em o melhor ellado.
à
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III.

Das ConJ1ituiçoes,
e Intiituiçôes militares) corijiderada,s como partes
da Ta81C4.
01lflituiçaõ militar be

tt.

ordem eflabelecida

C nas Júhdi.-viz.§'es dos Exercites : Elia be
"uem dà ajorma , ,e,quem determina o r.egulamente ao Eflado mIlItar de huma Potencm.
A in/lit,úçao he a Arte de communicar
'fie Eflado a almA, as paixoes , e ,1, [orça.

A,

A primeira tende íómente 30 fyfico, a íegunda ao moral. Aquella he quem organiza
as machinas; eíla a que manejando as faculdades moraes do homem produz Heróes,
A Confl:ituiçaó he geral, ou particular;
~ geral he a q~e ord~na todo o Eílado militar
de qualquer Porencia ; e a particular he a
que rCf!,ula , e fórma huma parte Iómente
de fie Efl:ado.
As nofias Tropas antigamente formavaó
()utros ramos Exercitos , quantas as Provincias do Reino,
cujos pequenos Corpos eraó
inteiramente
fubordinados aos Governadores
das mermas Provincias , enraô Generaes em
chéfe.~Reconheceo,fe
ter efl:a huma Conílituf
çaó dilacerada ~ incapaz, de ordem, e de ar'
monia; reuniraô-Ie em virtude da nova Regu
laçaó efic~ Corpos em hum fá; romaraô nove
Fé os Reglmenros;
formou-fé o nolTo Corpe

militar,

deufe -lhe cabeça, difiribuitaófe·lh~
os
.'

Parte Primeira.

I3r

es Ieus comperenres

Officiaes Generaes ; deu.
{e em fim ao Eílado milhar de Porrugal hu ..
ma Coníhtutçaô
uniforme,
propria,
e vi·
gorara:
Coníliruiçaô
adrnrravel , digna do
grande efpiriro , que a dittou,
e cujas vantagens fó o abufo pode fer capaz de deílruir .
• Eifaqui temos hum exemplo da Ccnílituiçao geral.
A'cerca da particular,
eu me períuado
fer efcuzado trazer exemplo algum; pois que
ellas fó differem entre fi em entender a primei.
ra como o todo, e a Iegunda como a pane (ó..,
mecre.

Eílas mefmas diitinçóes limitaô a reípeiro
<la Infij1lliçaó.
Conílirui- hum Exercito, hum Eflado mili"
rar he pois oraanizar , e re~ul;lr eíles grandes
Corpos,
dando rarnbern a qu el les ,que fazem
as Iuas panes, hurna certa fórma ; e repartiu ..
do a marra total em differenres armas,
ou efpecies de Tropa.
Tem a Con{lituixao tres objetlos, que [aõ :
a eJco~ha da ~rpecie, e nawrez,;t dtt Tropa; 4
org1lnlz.,açaO tanto dc'ts partes, como do todo;
e á proporçao, que deue reinar entre as dlfJerenies armas.
A Taltica
he quem nos enfina , naó fólllente a Utilidade particular de cada hurna
deitas; mas também os princípios deita propO,rçaó , pois que e1la he quem nos dá IOda a
ldea. das vanragcns,
que devem refulrar do
apoio , e auxilio reciproco defias armas.
1 i~
~
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A Tropa connou íempre .de Infantaria,
e
de Cavallaria;
mas as neceílidades da guerra,
as diítinaas funções, que exigem as ruas diffecenres panes, ·tem feiro imaginar,
entre cada
huma deflas me[mas armas, outras efpecies
de Tropa , proprias. para íarisfazerem com
mais vantagem aos diverfos objcdos da rnefma guerra.
_,
Os Antigos formarao, alem da rua Infantaria, e Cavallaria da primeira ordem, as ruas
.Tropas ligeiras: os Modernos tem inventado
-ainda hum maior numero de armas; a defcoberra da polvora , os progreflos da Balííhca ,
applicados á Ane ~ilitar, tem produzido huma [egund.1 etpecie de Infantaria,
tem feiro
conO:itúir huma nova arma, hum Corpo diftinlto, e reparado , como he o da Anelharia, cujo Ierviço ~iffere inteiramente dos ourros : e a guerra vindo a fer mais fcientifica ,
mais delicada,
e de hum maior detalhe, tem
Iido tambem necefTario recorrer a todos os
meios de encher perfeiramenre aquellas funções, gue cada huma das filas panes exige,
creando Tropas de hurna natureza relativa a
dias
Sem me deter em referir todas as differemes qualidades de Tropa,
com que as Nações tem feito a guerra; em de[crever todos
os armamentos,
gue ellas tem pr_h~ticado ; e
e~. dar em fim ?uma .efFeci~ca i~éa doe; prinClplOS da .orgat~lz~ç~o dos ~xerclros dos Antigos, cujos pnnclplOs , nao ohítanre concori

lerem todos ao me [mo fim, tem fido entre cctai
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tas machínas animadas raô differentes,
como
as revoluçôes , que a Táctica de íde o [eu
berço tem fentido; eu traaarei raô fómente
daquellas
armas, que eílaô hoje adoptadas,
e daquelles principios,
aílim geraes, como
p arriculares de que [e deduz o fy!1:ema militar moderno.
Os Exercitos compoem-fe prefenrernente
de quatro armas; eílas Iaô : Infantaria,
Cavallaria , Altelharia,
e Tropas ligeiras; cujas differenres
efpecies de Tropa íaô formadas em pé de Regimentos.
Eíles unidos Formaô as Brigadas,
as Divízôes , as Linhas, o
Exercito.
Da formatura,
e movimento defres Corpos rraétarernos em a Tadica Iublirne s
naó fazendo aqui mais, <jHe efl:abcleecr aguelles principios , que refpeiraô
a compoliçaó
dos primeiros Corpos, ifio he, dos Regiment~s donde emana roda a organifaçaó dos ExerCltoS.
, Eu aqui naó traaarei cíta materia , aflim
tambem como a, (eglJintes , como quem guer
l'ropor hum novo Cy.fl:ema, hurna doutrina
propria;
porque como os Re~ulamemos , e
Ordenança,
efl:ahclecem as compoGçóes do;
Corpos, as ordens das formaturas,
e as parte, mais efTenciaes da dilciplioa;
feria apartar-me irueiramenre do fim, qüe me propuZ,
fe. prcfcrevefle
regras,
que encontraíTem a s
lel~, que obrigaô a todo o Militar [cm C){cepP?: ,rraaarei raô fómenre, como ja diíTe, dos
pnnclpios geraes da Arre e e[peciallUcnre

,

da.
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daquelles , de que eman~ ~ uoflo fyfierna mi.
Iirar , a fim de que 05 Olficlaes novos, e aquelIes que afpirarern
a cingir a banda,
recebaó
as primeiras luzes da Ane, que [em a honra.
de profefIar.

~~**~~~~~~~~**~**~**
C A P I T U L O
A

R T I G o

II.

I.

Dos primeiros príllcipios , que dizem rtJpeito
aos objeãos dá COllflitui~aõ.

l.

O

Genio nacionsl , a e[pecie de guerra ~ o
paíz, [aõ quem de'Tlem decidir [obre '"
efcolb« da! Tro~as,
Huma Naçao efp"l(lIofa,
c apaixonada

pelagul:rra,
ruofo ,

que habita

hum terreno mon-

ou cheio de Praça~, deve ter hurna ln-

fanrarra mais agiI , e armada menos pezadamente,
do que aquella, em cujos individues
Ie naó daó as meírnas vantagens de efpiriro ,
cue
vive f em hum terreno •plano, e aberro ,
.,
que deve azer a guerra nao por partes, e em
'f'equeno rhearro , mas fim em malTa, e preremando batalhas em dilatadas Campanhas.
A Cavalla. ia deve tambem Ier mais ligeira
entre a pril~eira Naçaõ, do que coere a [e. gunda. ALhm entre as me[mas cfpceies de

Tro-

o

·'
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deve

I3S"

haver eícolha a qualquer

Arre

i

que [e etlabeleça nelles pnncipiosII.

A Conflitfli~ao particular dos Corpos , if4,
to he dos Regimentos, de-ve fer ti mais accõmc:
dAda a todos os tl[OS, e propriedades das Tro··
pss . de-oe facilitar aquellas dirviz...ões, em que
elles de-cem já repartidos pd,ra haroerem de
operar; de-ve em fim produzjr todas atJuella$
rvantagel1s, que a Taâic« exige; fendo fempre
II. primeira a de facilitar
as fec~oer produz.J.ndo,,:
as 19uaes, e quadradas.
111.
~ffes Corpos de'lmn ter tambem buma COl1tp07.!.~aõ fuJcepti-vel
de t1.tlglllelltct~10 em tempo
de guerra, e de dimilluiqao em tempo de plZ;".

IV.
Elles deruem [er compoffos de hum numero
J.
bem proporcionado l/e homens, de maneira que~,
naõ fiqlte/II demazJado ~randesf, nem delllazJa~ ,.-6r~',
do pequenos; pois o primeiro defeito abrigar;" 7f;"'''~
hum Regimento a d;rvidir-fe 1145 fuas matchss » / ~
e nos [eus quarteis , fep.1.ra~aõ contraria á o:~ ; .:;
~e!lI, e á .d!fciplilltl ; e o fe~u!,rlo o redlHlrI~ /" ~_,7~
e IlIIpoffi~dlrlade de operar [érltlmente pa.JI [o, Jor/._j
'Olll~ IIITt1tasrve7..!s de-oe , e o enfraqueceria
de- ;, ..,A,..
"!az..rado com a metlor perda, que o Regimento ?):,L_.
tl'"ve(Je em qualq:ler ac~ao, 011 com os Defl4Ca- /,..,7'J
mentos , que elle de'Ve dar.
~

.?i..

"

r.

.I~ l~,

-c~ 1. ri- ,.}I';",

u-,..'&.Q

J

~

~
__U;"Á~~
~ /.._ j._
L i., _~ ,.hFl" ,..)0'7/J,'Ü'1 ~
-.J
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O pé~ em que temos os norros Regimento!;'
{em duvida o mais conforme a eítes prin-

cípios.
"

v.

IJe7)em t ambem as fuúdi''Vi1{fes deites Cor.
[er as mais proprias para a manmenenci4
da ordem, da i/lflitui~aõ, e da difciplina.
VI.
fOS

.\....

A Conflituiçao 1!4rticular de todos os Corpos da mcfma i(pecle de'Ve [er Tmi/orme; por'lue [en do defigttal , ficariJto tambelll, defiguae$
aqué/les Corpos, que elles no Exerctto de'Vem
compor; produzirt«
effa dejigtltzldade hm114
grsnde defordem na formatura dos 'I11efinos
Exercites , e encontrafla a geral tmiformidade, q::e deroe ter hffllla Tropa cOl11pojfa dtt
mefma eJpme de bonlells, armada pelo me]:
mo metbodo , e dejttnada ao lIIeJl'IlOobje8o.
VII.
A diJciplina derue tambem [er em todos os
'Jleí?imentof a 111 eJma , a.fim de operarem os
.E;ercitos com regularidade.
das cau{~s da ioitituiçaó dos Torpefoi a nece!Ildade de [e manter ell:a oro
dern , ell:a uniformidade
em os Exercitas;
pois elles devem {er os que obriguem os Ché.
fes dos RegimentOs
a ditcipJinar os {eus Ter.
JJe(livos Corpos debaixo de hum [yfiema {ó~
Hurna

ltores

mente, de hum Ple[mo met11odo.

Parte Primeira.

137

Em hum Exercito, onde naó ha eíles Officiaes Generaes,
vê-fe de ordinario muita di ..
veríidade no operar dos Regimentos.
Hum edificio, cujas partes naó nveüem {i.
do fabricadas debaixo de hum mefrno precei-U~
to , a fim de dizerem rel açaô humas com as ~ ').
outras,
a fim de conl1iruircm a ordem e{co-J'1,~
~
lhida,
viria (em duvida a fer hurna obra dis-;TIl / l
forme, {em forrnofura , {em {egurança ; ar- ~~
fim também hum Exercito,
cujas partes (que
{aõ os (cus Regimentos)
naô riveflern Iido
educadas conforme el1es principios , a fim de
operarem de concerto na acçaô , em gue de.
vem unir-Ie ; elle nunca ja mais manobraria
em ordem;
aqueJla harmonia,
de que refulta toda a belleza , toda a uniaõ , e toda a fors;a deíles Corpos ceflaria inrerrarnenre.
VIII.
O paiz:.., e a e[pecic de guerrlt, que bum:e
1Va~ao dcrvcfazp,
[ao quem deroem dcterll~l.
"ar as proporções,

em que deuem ficar as rlrf-

[erentes srmns , iflo be , bit/lias a re[peieo das
OUtras.
Quafi todos os Aurhores convem em que
a Cavallaria
ob íerve a re ípeuo da Infantaria
huma proporçaô como de I a 5. iílo he , <Jue
aqueHa venha a fazer a quinta parte deíia .
. ....fia proporçaó hc fundada em bum p.rincipro excellente,
pois <Jue elle he {ufccprlvel
de rodas as modificações momentaneas que a
póde exizir
e as circunfranciólS pref-:
D
,
çre~
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crcver;
mas a natureza da guerra para que
huma Naçaõ deve preparar-te,
e o paiz [aó
~uem devem regular a proporçaó,
que efias
duas armas devem guardar entre fi ; aRim como tarnbern a que leve exiflír entre as outras
armas. Em hum paiz montuofo, e afpero pôde ler que a Cava ll ar ia deva fazer ainda menos da (exra , ou Ieprirna pane da Infamaria;
aílirn lambem em hum paiz plano, e aberto
deverá muiras vezes o numero da Cavallaria
exceder muito a proporçaó efrabelecida pelos Tadlcos.
IX;
A .ârtelbsri« deve {eguir igualmente a nature'Z{'tda guerra (a) , e o pal:1...; efia intereffsnte arma âe-uefer COnflltulda debaixo tambem
dos mefmos principios , de ulliaõ, e de ;g~laldade.
Ella deve f~r proporcionada
á grandeza
dos Exe rciros , as Praças do paiz , e ainda
aos poí1:os, ou fittlaçõel;, que efle oflerece r,
capazes de forrificaçaõ,
e vantajofos
para as
operaçôes
defenfiv~s efpecíalme.nte,
fendo
cerro, que hum p~IZ , onde fe naó dem eílas
circunílancias , onde a guerra reja de hum
me....
(II)
Debaixo dell e nome Artc/flal'ia Ceenten-

----------------

dem naó ró as peças. ou canhões de todo o calibre , mas tambem todas as mais arma! pertencentes como faó os morteiros, petardo, pedreiros. êcc,
·tn~endendo-re debaixo defle termo tudo quanto he
reiativo

ao Ierviço de Artelharia,

e Infantaria,
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menor detalhe,

naô neceflira de huma raõ
copia de arrelharia;
fe bem que o
[y(tema hoje mais feguido he ígualar-fe o inimigo em o numero das íuas bocas de fogo.
grande

x.
( tt) As Tropas ligeiras de'"Oemfer formadas tnmbem em ruirtude dos mefmos principios t
ifto be , em raz...aõde paiZ, e de guerra.

ar.

Huma Naçaô , que habita hum terreno
~.71#
pero,
que deve fazer a guerra ~efen{jv~-u·.,L.""(,.J
deve ter hum bom Corpo de Tropas ligeiras;z::_, «-Irc
as quaes fendo bem contlituidas
, e difciplina./V
(~
das, lhe devem (er de hurna glande utilidade,ó..
' ...
naô fó para as incursóes,
ou correrias para a .....
pequena guerra, mas ainda para as acções da;-z. -t 7..J
primeira ordem. (b)
)'V/',~I
Deve em fim a grandeza do Eflado miJi.~
~,.
rar de hU';1a ~otencia [er ploporc!onad~ 3 fU1W-:/,ml'
populaçao , a excenfao do Ieu pa iz , e as luas hrP.",
ncceffidadcs,
a fim de pode.r pôr em. acçaój.~ ../ .
aquelles Exerciros , que as circunílancias
pe.,"" t;c /7'<
dirern,
A
'__'~
_'U"

_

.-------i1nJ',

,J.,,/
~//z.

((I)
Debaixo deite termo de Tvopes ligcirfl]
~e
entende
aquella Infantaria
mais leíle , e propn3 ~
t.,.
de hum fervico menos rezular • como he aquella
unicamente compoíla de C"açadore~ • d~ J\1ingale.tes
&c. e entre a Cavallaria faõ cOll1prehendldos
debaixo _/
cle!1e nome os Drazõ es os Huflares,
os Ligêiros. &c.Le<-J;Y~
(II)
A pegue~~ gl;ura Ilaó he outra .coufa lTI:1is.tI/,..-C:
"lue a g\lUra por partes,
feita pelo melO de corre.. 'Z-r
t1as~. de efcaralnuças
• de ataques de pofios,
do
acçoc;s em fim de detalhe.
/.
•

M(~

T

L

r...
,hw ht:, ~
'~r~

..J./'7 -A<

/~..Jr"",_/..4

4AJ
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A efpecie de Tropa em geral deve fer ana::
ao genio , aos coílumes , e até mefrno
'30S prejuizos
nacionaes;
deve fer relativa
ao terreno , e á efpeeie "'.e guerra, que huma
Naçaô deve fazer. A Infamaria,
a Cavallaria) a Arrelharia , as Tropas ligeiras, em
huma palavra todo o Efiado militar deve ter
por baze em toda a rua Confiimiçaõ
huma
uniformidade raô geral, como ílmples ,guar-'
(Janelo as propor9ó~s ~cima efiabelecidas.
• Hoje o pnncipro ger:~lmente adoptado
he oppor arma a arma, regulando cada hum
as fuas Tropas pelas do leu inimigo.
Mas
quem depois dos principios acima prefcripros
deve determinar efi1s proporções he a fabia
Confl:iruiçaó,
a boa Taé1ica ) e perfeita difeiplina das mefmas Tropas)
e efpecialmenre
da Infantaria , qt~e co~fiittle a baze, e a primeira força dos Exercltos.
Se eíla efl:á em o
{ClI devido pé, Ie clla he manobradora,
fe fabe fupprir-Ie a fi melma,(e ella em fim conhece a lua força,
enraô ella deve (er qucm di ...
éle precifamenre a pr?porçaó , que a CavalIaria , e a Artelhari« devem guardar a feu
reípeiro ; as guaes [e riaô certamente muito
menoS nu!,nero,fas do que hoje faá cm quafi
.. lodos os Exercitos , íe o efl:ado da Infama: ia
perrniniíle a o bfervancia deíle principio. Arfim rarnbern (e a Cavallaría he contliruida ,
àrmada, e difciplinada com Ioda aguella van-lagem,
de que ella he fufceptivel,
fendo
• a proporçaó dos [eus homens, e dos Ieus caIoga

val-

,
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vallos de alguma

fone accommodada
a toda
de Ierviço , a fim de ella poder empregar-Ie aíIim na grande gt4erra, como na
Fequena;
fe a ordem,
[e a íimplicidade , e
rapidez das Iuas moções he capaz de fnpprir a
faha,
que póde haver da pane da folidez,
enraô ella deve Ier quem arbitre o numero
das'Tropas ligeiras. Ruma boa Cavallaria formada conforme os grandes principios da Arte
deve poupar hurna grande porçaô deflas Tropas , e a Iua confervaçaô deve íer mais uut ,
e menos def pendiofa.
Hum Exercito,
cuja Infantaria', e Cavallaria faó conílituidas , e difciplinadas Cegundo
os verdadeiros principios,
e que he conduzido por hum Chéfe habil , por hum Chéfe
que fegue a rnaxima adoptada pelos maiores Capirães de operar fempre peno do (eu
inimigo) deve evitar com muita vantagem Iua
huma grande pane de arrel harra , e de Tropas ligeiras;
a vivacidade das fuas marchas,
das fuas operações,
das f uas manobras
fará
inureis muitos dos penfionados Corpos de Artelharia do (eu competidor,
e deílruirà infenfivelmenre as Iuas numeraras Tropas ligeiras.
Aílim quem deve verdadeiramente
regular as proporções,
em gue as diifercnres armas devem Ier unidas.
a fim de organizarem
hum fó Corpo,
Caó as mefmas Tropas. He
certo que a máxima de muitos Exerciros modernos parece naó fer efl:a; pois que enrre el~es Ie tem auzmemadc
extraordinariamente
os

a eípecie

h

.

Co~
.

t4~
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Corpos da artelharia , e de Tropas ligeiras.
Mas terá por ventura a Taética,
a Arte mi lirar feito neíla pane rodos os feus progrellos?
Os grandes
homens
dettC' feculo ,
deíle me{mo (emf>o,
aquelles que nos daô
regras fobre eila Arte, dIzem-nos que naô ;
que ai nda naó he chegada a Epoca de huma
Taaica
perfeita,
que augmenrando
a força
dos agentes,
perrníua diminuir o (eu numero (4).
,
Eíles {aá os primeiros principios da Coníliruiçaô militar, dos quaes devem fer ~eduzidas
todas aquellas regras tendentes 210 obJetl:o deífia; em cujo aílurnpro eu naó [erei mais exten{o , pórque o meu fim a efle re{peiro e{pecial.
mente naó he outro mais,
que traaar deíles
principios em geral, e. {uccintameme.
A refpeiro da Inll:ltuiçaó , eu nada de.
vo dizer além do que toca meramente
fua
definíçaô , aos leus primeiros conhecimenros ;
por Ier rnareria hum tanto alheia do noílo af.
{umpro.
E.lIa he mui vaíla , fundando-Ce inteiramente em o perfeiro conhecimento do homem
e
das Naçóes. O {eu elpirito,
o (eu objetto'todo deve ~er anim,ar a nobre. ambiçaó da gloria, excitar as virtudes mais bellas do zuer,eiro,
e conduzillo pelo meio de di1fer~nte51
perfà

------------------------------------'r a ) Examen Critlqa« da Milil«ire François, par'
M:le B. de D. B.:

Mr. Guiber.

MtmgircJ fur t'lrfontsri»

I

ou TrRilf

LeM.deSaxe;
lÍel Legionl.
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perrpeélivas
a inteira execuçaê dos feus deveres.
A Conílimlçaô
, e a Infiituiçaõ
conílituern , como já dilTemos , huma o corpo, outra a alma de todo o genero milirar;aflirn deve
a organizaçaó da primeira íer raô favoravel,
e vanrajofa aos progrelTos da fegunda, coma
efta capaz de os produzir.

~~~H~~H~~H~4N~~H~~H~~H*~~H
,
C A P I T U L O III.

r.

ARTIGO

Dils primeiras regras da efcolha do Sol~
dada.

r.

A

Idade da Saldado dru« ler a mais propri« para as ruas afti'Vas fUll~oes; e!/t
naõ deue fer muito moca, nem muito
"Velho; mas em hum defles (40/ be m~lhor que
tenha o primeiro, que O [egulldo defeito, ( ti. )
II Deve-fe , em quanto
for poflivel, (diz o
"Author
das Notas a Mr. de Turpin C h) )
) evitar hum, e outro; mas a minha propria
) experiencia me rem eníinado , que de hum
) homem de idade proveéla deve efper~r-f:
» bem pouco ferviço na guerra .•• Eu nao fel

( con-

-

---.1

(a)
(;)

Turpin.

Mr. de V. G.

~r.

'f
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,,( continúa o mefmo rfe prerentemente

» zer elogio a huma Tropa,

heofa.-

dizer-Ie , que el-

la he cornpofla de Soldados envelhecidos no
pois da maneira que hoje íe
)l faz a guerra,
hum homem de idade de vin» te ate trinta e cinco annos he muito mais
» próprio para ella. Os primeiros naó pode» riaô foffrer as fadigas de huma Campanha ,
)) a qual , ainda
. .em Cli mas os mais afperos fio» da de ordinario com o anno. Hum fimples
») Soldado moço, robuílo , e bem Jifciplina» do , fem ter viíl:o em rua vida a cara ao inil) migo,
faz o íeu dever em huma fileira (aó
n perfeitamente,
como íe elle já fe rivefle
. ») achado em d,ez.batal~as,
e marcha ao peri» go c?,m mais 1l1[fepl~eZ, do que aquelle
» que )a o c,onhece muuo bem. A experien») cia nos eita moítr~ndo,
que as acções mais
») brilhantes,
e mais extraordinarias
faó fernl) pl'e executad,as, pela ,gente
moça.))
Eíle principio acima eitabelecido,
e elle
fenrimenro do Aurhor , que cito, faô de hurna
verdade incomcítavel;
elles, ainda mefrno
fem (e recorrer ás convincentes provas da ex.
pe ríencia , podem provar-fé pefo meio de razôes fyficas.
tl

« ufo das armas;

,

II.
A In(antttr;.: derue [er compo!fa dos ho':'
mens de maior e!faturtt; .: Ca-uallaria deue
J'ormt1.r-fe de homens menor ele'Vador ; e ar 7ro.

pas ligeiras de bomens ainda mais pequenor. Â
1'4;

7atl:ic4,

t
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[et-uiç« deRas armas affim o indi-

caõ , aJ]im o exigem.
O primeiro

fim da Taô.íca

da Infantaria.

em objedo do choque he fazer combater

o

Corpo de Tropa com o maior impulfo,
com
o maior impero , e violencia ; affim tanto
mais confideravel he a maíla que fe move,
quanto mais fone, quanto mais fenfivel de..
ve fer o effeuo da rua percuílaô , ou da rua
refiJlencia. C a ).
Hum homem de grande eJlatura,
propordonado , e robuílo deve [er muito mais esforçado, que o Outro de huma eflatnra median~. Elle póde manejar melhor as ruas armas,
pode levar a huma maior dJíl:ancia os bortes
de baioneta,
póde [altar hum fofTo , e montar hum entrincheiramento
com mais facilidade, e fortaleza. E.deíl:a forre a diiferença
da altura deve produzir naô Ió as vantagens
da quantidade excedente de malTa; mas rarn~em as vantagens daquelle esforço , e valeu~a natural do homem,
que deve ajudar a
orça viva do corpo, que opéra C b ).
. Para o objeélo do f(~f',o he tambem eíla
hlrcunO:ancia da altura muco arrendivel , pois
um homem de eílarura avantajada pôde car-

----------.------m

K

~ ~)
mais)
tra

re-

Pri nci pio de
echan ica,
lIe certo,
que aqui naõ contempl:!mos
a acçaõ delln tmlfa em oppoficJ_ó a oufantaria
10tbo;;ellel:
Jfto he , que a ac~a0 de In~

m;rr~Ut

çontra Infantaria

da mefma efpecie-

"
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regar com muita mais prcíleza , pôde ver me;
lhor os obJt'( os por cima dos hombros dos
Camaradas
precedentes,
e he mais fenhor
das ruas acções.
'
Hum Soldado alto deve conduzir mais facilmente as (lias armas, a Iua moxila,
o {cu
paó , e as íuas ferramentils neceffarias para as
conílruccôcs
das obras de Campanha.
Hum
Soldado ·de Illfamaria de grande eflarura leva
em fim ro da a vantagem a hum pequeno.
( a) Vegcclo ~iz 'lue,a: primeiras Cohorres lc"ion:Hias nao recebi aô homens, que ti,efre~ de 'altura menos de {eis pés, ou cinco
pés e dez pollcgada~ pelo meno,s.
Mr. de Turpm diz, que nao obflanre fer
:indetelminada
a altura do Soldado de Infantaria, elle naó deve Ier menor que cinco pés
e duas pollegadas ; nem maior, que cinco pés
e quatro, até ci?cO pollegadas ; mas eíla medida nao convrria mais, que a Nações mui
Fcqncnas"
.
O ReI de Pruília nao recebe em a Iua Infamarra de Camp~nha rC,c:ruta ~lgl'l1la,
que
Tenha menos de c L11CO yes e CinCO potlegadas; e na fua Infantaria de guarniçaó
naó
fe
p

_-(,,)

_

____....-------

11~/li!lltlC{js Ivlilltoncs , liu .

1,

l'''f,. 9.

He neceffario advert ir , que efles leis pl!S , de
que falla Vegecio, fazem cinco P(S, t n-s p[)Jle~:t·
das. e fere linhas dos noffos , iflo he dos rés de
R ...i .IiI ididos em doze pollezadas cada huma de do~
lililL.s ; porqlle o ré llo!Jlano era mais pe'lle!10
treze linhas. <luC e!le p~ de Rei.

't:
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fe acceitaó recrutas de menos de cinco pés e
quatro polleoadas. Eíle Principe eitá raô per.
fuadido deit~ vanrazem
que diípende grano
dr
"
r.
es lommas a fim deb artrahir
ao [eu lerVlço
as
belJas recrutas de rodo o Paiz.
O naffo Reaularuenro determina ás recruz
!as de lnfantari~ cinco pés e duas pollegadas ,
dto he pela menos altura.
Mas fobre eíla mareria naó [e pôde prefcrever huma regra certa, e geral; po~s que
as Tropas devem commumrnenre acco ~mo.
dar.fe ii efpecie de homens da rua Naç a J. A
Infantaria das noffas Hefpanhas naó I óde (êL'
recrUtada como a Infantaria de Alemanha. ,/AA
porque os Hefpanhoes {aõ mais peCjl1t!noç.lt ,/',vz;;;._.
que os AJemáes. O principio certo, t' .pplicaveI a todas as Nacóes he em fim efcolher
"
•
para a Ioflntaria os Thomens de maior
c ['1tatu- n<.~I-i'/
~
raJ(, gUe dIas crearern
deixando para as ou- -r- ....... ,
tras arm;ts os mais pequenos
, dee cuja
,
xui pro--r r"t·"" '
. ,...-vv ,...
P orpo
fallaremos em {eu lu~ar.
.
... v~,-z,
Os Soldados da Inf inrana Prufhana fao
-c:/
"'er
I
. da ~
b a menle os mais altos dd Europa,
e ain
que ~lles levem {efTcnra car(llxos,fertamenras,~
~ P~a para [eis dias, como alguma~ vezes h.; ~_Y'':nd'{pe~favelmente nec~ffalio;
na~ ~a certa4.,.ç"t;.j/,y
mente Exerciro algum onde Ce vel;1o r.1enOS
Soldados efhope:l.dos.
E que marchas naó
tem feito d!a Infantaria? De nenhuma ourra
prova ha neceffidade para [e deitrulr ? erro
da<'lllelles, CjliC penfaõ d, verem.{e evrrar os
homens corpUlentos,
e os armamentOS peza-

L/.,;
,.,.--_n

K..II

dos.
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dos pelo motivo da agilidade. Tudo depen':
de da fábia efcolha dos homens, de que as
~ropas devem Ier formadas, e da diícipl ina.
A Cavallaria
deve fer formada de homens menos altos, e pezados , em razaó dos
cavallos;
pois efres Ieriaó muito facilmente
arruinados em huma Campanha com o exceílivo pezo dos [eus CavaHeiros;
elles naó
poderíaô correr, e faltar :om tant~ vigor. A
rapidez de que neceffitao as moçoes da Cavallaria
a Iua indifpenfavel ligeireza,
e
confervaçaõ,
a agilidade, que deve ter o Soldado inra montar a cavallo , para fe apear,
e para todas as funçóes que lhe [aó proprias ,
Indicaô bem, que os homens de hurna eílarura mediana, mas vigorofos ) e fomidos ) faó
OS mais aptOS para eíla Tropa.
,
Todo o Cavalleiro,
de qualquer efpecie
que feja., deve Ier de huma eílarura proporcionada a altura do [eu cavallo ; aílim como
a Cavallaria
ligeira deve ter cavallos mais
Fequenos, a~im t~mbem os Ieus Soldados devem fer mais baixos, que os da Cavallaria
de linha. Os Amhores querem que os Soldados defra nunca excedaó a altura de cinco
Fés, e [cite até oito pollegadas.
O Amhor das Notas, ou Comrnentarios
fobre os Commemarios
de Turpin (a) diz
afIim a eíle refpeiro.
)J ViGtem-le
em tempo de guerra os de..
JJ po-

~------------------------------( II) lHr. de V. G. 1\1.
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poliros da Cavallaria,
e nelles fe acharáõ
» leguramente aquelles homens corpulencos,
») e.pezado~ , que na paz fazem hum raô for») mofo ;ffeito nas primeiras fileiras dos E{») quadroes.
He coifa muito rara ver-íe hum
n homem alto bem poílo a ca vallo, e man)J dando
com delicadeza o animal que rege;
» nada taõ ridiculo,
como hum Dragaó, ou
» hum BuíTar a cavallo com os pés quaG peli lo chaõ ; porém" iílo he o que acontece
frequentemente , porque o gano de fe recruta» rem as T ropas de Soldados altos he geral:
») goRo a meu ver deículpavel
, e até necefla») no na Infantaria'
mas imperdoavel na Can valia ria , e efpecialrnenre na ligeira. Eu
)J conheci dois Officiaes
de Huflares , que til) veraó
hum grande trabalho antes da ultima
guerra em procurar
e efcolher homens al») tos para os teus
r'
Efquadróes,
mas depoi
epors d e
)J dois mezes
de Campanha todos eíles Ie ar») ruinaraõ
, e fe inhabiliraraõ
inteiramente
») para o ferviço,
ao mefmo tempo que os
)J 0U_trosEfquadrões,
que naó tinhaó Soldados
») tao altos, fe confervavaô muito bem. »
Eisaqui o que penCa eíle Author Cobre a
~roporçaó das differentes efpecies de Soldaf~s de cava 11.0 , cuja idéa he j~fi~, e ~on.
d rme ao [eom dos Militares mais illurninaos, e de maior experiencia.
f; ~omo os Drasôes [aó dcílinados
para o
crvlÇo de Cavallaria
e Infantaria igual~ente)
e cQQlo elles f~ elllpregaó em codas
~
.
~~
li

)J

)J
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acções de detalhe,
e da pequena gnerra ;
as quaes pedem muita ligeireza,
e vizo r , he
neceflario , que os Ieus cavallos fejaó mais
pequenos,
e ligeiros, a fim de [e poderem
accornmodar ás operações rapidiílimas deita
Tropa;
e aílim devem eíles Soldados fer por
confequencia
mais baixos, Os Huflares devem ter cavallos ainda mais peCjuenos em
raaaô da propriedade,
e ferviço deíla arma,
devendo elles proporcionar-fc
também
altura deíles.
;IS

à

III.

.-r.odo o Soldado de,"?e fer forte, agil , e
~[plrltuofo; a fua organlz..tt~aõ'de-oe [er a mais
perfeita;
elle dero« t ambeni [er coilumado ao

trabalho, a dormir [obre a terra
frio, ofoI, e a fome.
'

ti folIrer

o

O conhecimento
fyfico do homem he
'quem deve efcolher o Soldado;
eíla {'arte da Filofofia deve glJiar o O.fficial defde
(JS feus primeiros
paflos , pois tanto efla ,
como o {eu conhecimento
moral coníhruem huma das bazes,
em que a Tadica
fe eílabelece.
Cada huma das Tropas, de que fe formaô os Exerciros , pede differente efpecie de
:homens; a Infantaria
quer os homens mais
altos,
a Cavallaria prefere os de efl:atura
mediana, e a Cavallaria ligeira efcclhe os
mais pequenos;

mas todas cl1as vem a

con-

cor~
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cardar em tres poruos , que Iaô , o da belleza
da fi~llra , a da robuflez , e o do efl-'irito.
Efl:es Iaô [ern duvida 05 preceitos comIl1uns a toda a eípecie de Tropa; efl:as as.cir.
cunfl:anci as mais e!Tenci aes : circuntla nela s :
que Cm toda a arma, e em todo o Paiz devem
fer fempre preferidas a outras quaefquer,
C. a) Ve~ecio trad ando merhodicamenre
O? tnterefTanre obje8:o de recrutar as Tropas,
diz allirn :
II He certo
que todo o Paiz produz ho» mens irurepidos , e homens froxos ; mas
) h~ Iern duvida com tudo, que humas Na) çoes Iaô mais proprias para a guerra,
» q~e outras, e que a coragem depende do
» clima , aflim como a força do corpo. Os fa» bIOS, que tem difcorrido fobre eaa mareria,
» daó o enoenho
e a prudeneia ás Naçôes
» vilinhas d~ Sol '; mas elles querem que el» tas tenhaó menos fangue,em razaó de ferem
» de continuo penetradas de hum calor excef» livo , e que Iejaô con(equenremenre
menos
» praprias para os com bates de corpo a cori> po
pela falta de firmeza, e de coragem;
)) corno (e a natureza quizefTe por efle meio
» evitar-lhe os perizos de prodigalizarem
a» q!.Jel!e [angue de "que ella foi avara. Pelo
» Contrario os Povos Seprentrionaes acha ndo» Ce mais diaanres dos ardores do Sol, (aó na
li verdade menos avifados , mas arrebatados
" pe-

--------------------------------------,-------(II)

l'!fti1utiqns Ir1.ilitnim

J
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) pelo faogue de que abundaó,
ellcs re1ejaó
)1 mais
inrrepidamenre.
A' viíla pois deita rcn ílexaô deve o Soldado Ier tirado dos climas
) mais temperados;
nelle deve encontr ar-Ie
) por hurna parte aquella abundancia de ían)1 gue,
que faz defprezar os golpes,
e a mor» re , e por oUtra aquelle efpiriro de pruden)1 cia,
que fuilema a fubordinaçaô
em as
)1 Campanhas,
que he util na mefma acçaô ,
~1 e em todas
as oecafióes, onde a cabeça he
) raó neceflaria , como os braços. O
Eíle penfamenro he inteiramente a noílo
favor, pois o clima do Paiz , que habitamos,
tem toda a vantagem ponderada;
mas cita
queílaó raô diffieuhofa de provar pela razaê
como pela experieneia,
naô he certamente a
que deve occupar mais o Official , elle deve
arrender menos a eílas cauías de differcnça de
efpiriro ,<]ue ás d~s forças, e difpofiçóes cor.
poracs. O con!Jeclmenro da eJucaçaó dos povos, do (eu modo de vida,
e ainda do terreno , que elles habiraô , he quem deve darlhe as primeiras ~egras da efcolha de que rralhmos.
Eílas fao <IS caufas , que mais habiliraó,
ou inhabtltraô
o homem
para a
~uerra.
Nós vemos Iempre , que em hum mefmo
Paiz o~ homens de hum a Comarca,
de hum
deíl:n(to
fa muiro mais fones,
e pro'yaó
muito melhor
na Tropa,
que outros de
ô

hum dc1triLtQ vifinho
,lima.,

1

c de hum rodmo

Em
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Em a guarniçaó da Praça de Almeida., de
que eu renho mais conhecimento,
{e eíià obfelvando bem clararnenre
ifio mefmo, Os
Soldados da Comarca da Guarda excedem
nllliro os dos Olmos deltriéios: elles, naô obftante ferem de huma eílarura mais pequena,
levaõ numa grande vantagem na robuflez ,
na agilidade,
e efpiriro aos Soldados de o~tra: Comarcas. ( Os Officiaes delta Guarni.çao, que commandaõ
huns , e outros,
pode'!J d,ecidir bem, (e eílas qualidades faó preferlvels á altura.)
A razaó delta d.fferença naó he outra mais
que a criaçaó,
e occupaçaó defles homens,
Jue o terreno das mefmas Comarcas. O povo
eíia de qUe Vimos de faltar, naó Ie occupa de
OUtra COUra mais, que da lavoura;
os rapa2es {uccedendo_lhe o cajado ao berço feguem
Os fe.us ,gados pelas ferras mais afperas ; hulTla ligeira capa, buma portátil,
e {jng,ela cabana confiituem roda a (tia comrnodidade ;
bum fim ples pedaço de paó he quafi íempre
~o~o o feu {uHento; a rerr a lhe fôrma o {cu
elto mais mimofo de onde devem chamar as
doçuras de Morfeo ; e deixando os rebanhos
para pegHem no arado
a fua vida naô fe
torna menos labo riofa 'nem a abundancia
pro_pria de hum lavrad~r he capaz de deftrUlr os (andaveis effeiros da rua primitiva
frugalidade
f Em otJtr~s defiriéios , pelo contrario : criae a Mocidade em menos aípereza , e com

me-
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menos fobriedade;
os feus differentes inrereíles , e empregos OJÓ daô aos manc;bos
aquelle mefmo vigor, que a occupaçao rural, e paftoril fó póde conceder.
Eisaqui tambem a r~zaó porque das re";
cruras das Cidades íe nao deve efpcrar o mefmo íerviço , que das recrutas.da Campanha.
As Tropas devem fim compor-te rambern de
gente das Cidades; mas he neceflario , que a
nova educaçaê
militar emende a rua educaçaô primitiva.
e viciofa ; he neceílario ,
<.jue el la lhe extirpe a paixaô pelo vicio; que
lhe defvaneça os effeitos do luxo, da rnolleza , e liberrinagem
de que hoje abundaó to,,:
das as Cidades.
Nenhuma comp araçaô tem em fim a gente defias com a do campo para o Ierviço da
guerra; eíla tem toda a di f pofiçaó pa ra ell a ;
a vida hcenciofa , a molleza , as delicias lhe
faô inteiramenre delconhecidas;
a Iirnplicidade dos Ieus co!l:umes, a prafrica dos officios
mais penofos,
a rua infenfibilidade
às injurias do tempo lhe prometrem
os louros marcíaes.

Feliz, 'e vi-ruofa porçaô das Refpuhlicas , como he intcretlanre a vofla exiílencia! O Eil:ado vos reconhece por hurna das
(uas columnas , pela origem da tua mais fólida profpcridade;
a virtude vos efpecializa ,
vos bufca como a rua morada mais Iezura ;
c o campo da gloria vos prefere
mais

digna de entrar nelle,

,orno:

Da"
•

J
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Daqui fe vê bem o quanto he digno de
hUtn Principe
defejofo de conduzir a rua
Naçaõ a felrcidade , o objeélo da Agricultu·
ra, o quanto elle deve proregella , e ani1ll~l1a, pois que eIla he a mái da popula~ao ~ daquella populaçaô , que deve fazer
a~ nquezas do (eu Eílado , a fua abundane que deve produzir a melhor parte das
uas Tropas.
(_a) Vegecio filllando a refpeiro das profi{s~es', que devem [er admirridas , ou ex.
dUldas da Milicia , diz aílirn :
» Deve'le tambem atrender aos officios,
)) que exercitaõ aquelles Iujeiros , que (e
)) querem alifrar. Eu quizera , que [e excIui~)) [em da Mllicia os pefcadores , os paílelei)) ros, e cozi nhei ros; os recelôes , e todos
» aquel!es em geral, que exercitaô officios
») de muI heres, II
He certo, que huma Naçaó naó póde tirar todas as (uas re<::T1H;lS do campo; ella d~.
ve (crvir·[e tambern deíla clafTe de gente que
Vegecio exclue como impropria da profifTaó
das armas; mas he fem duvida que eita deve evitar·[e,
quanto for poflivel , e chcg3n.
do ao ponto de dever Ier admitrida,
he necelTario huma muito miuda efcolha.
. MuitOs AUthores recornmendaô , que (e
rlCem as recrUtas da CavaIlaria daquclles

flJ,

-.-___

(a)

Injlilllliolli lrlilitnim , liv.

-

__

J.

cam__.__....

pago 11.

1;6

Traélado de Taãica

campos onde os paizanos tem maior ufo de
andar em os cavallos onde ha criações dertes anirnaes , e onde os meímos paizanos
fe intereflaô em conhecellos,
e domeílicallos ; e que as recrutas de Infantaria fe
vaô procurar
áquelles paizes afperos , de
<lifferenres producções,
e ainda mefmo ás
Cidades,
a fim de cada hum Iervir naquella arma,
q ~e lh.e he mais natural:
Mas a experiencla
nao concorda com eíla
opiniaô.
Nefl:a penultima guerra levanrou-Ie
em
In~laterra
bum Regimento
de Dragões li·
geiros (Eliot),
em o qual duzentos rapazes de Londres,
deixando as lójas de alfaiates
onde tra?alh~vaõ.
Ienraraô praça
em menos de OitO dias : Eile Regimento
apenas completo
foi enviado immediaramente. a Alemanha,
onde adquirio muita
gloria.
» Como a Naçaó Jnglez3 tem muito
» de fingular ( diz o Efcriptor,
que refere
» eíle exemplo ( ti, )) devem os Ieus alfaia» tCS differir rambern dos 0:1["05
que em
)l toda
a pane fe reputaó mui.co' mal para
)) o Ierviço da Cavallaria, 11
Todo o mundo deve eflar convencido do
erpirito da Naçaó Briranica;
ella rem-lhe
dado bailantes provas das fuas virtudes;
elo:
la
_------

(ti) Mr.

......
----._.-.I!'

de V~ <lo .nl.
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la tem-lhe feito ver bem, que nada tem de
menos propria para a guerra, que para aquellas Artes, e Sciencias mais amigas, e dependentes da rranquilhdade,
que o filho da Grande Bretanha
he raô capaz de felicitar a rua
palri~, em agricultor
como e~ marinhei,ro ,
em FI1o[ofo como em Capiraô , em Arrifice
corno em Soldado;
e que eíle nem reme os
gHos do Norte, nem os ardores da Africa ;
lhas conhecendo.[e
o grande Chefe, que condUZ,io eite Regimento,
eu naô fei a quem deVera oattribuír-fe
o prodígio;
ao menos ore:
co~hecido patriotifmo,
e efpirito Inglez nao
rera cenamente aos olhos do guerreiro toda a
pane nelJe.
He indubitavel,
que as Naçóes a~imadas
de hum efpirito patriotico , gllerrelras,
e
educadas virtuofameme
devem fer mais capazes da difciplina militar;
mas como nenhuma ~í1çaõ he inhabil para ella , e efla he
quem da, e tira todo
vizor a huma Trop~ '. d?s Chefes,
que dever:; adminiíl:rar efla
dlfclpllOa, he (em conrradicçaô
, que de,p~ndero em primeiro lugar os progreffos militares. Hum Eliot
hum Mauricio, Ca) hum Ordaz , em ~uaefquer Nações onde firvaó, de;
ve~l adquirir a mefma gloria, apparecendo ,a
tcnél dos Corpos do [eu cornmando,
Depois
da

°

----------------------------------

b (a)
O grande Mauricio de Saxonia teve t~~em hum Regimento
de Cvvallaria J 'lue adqulfIO
nUllta gloria pela lua difcip lina,
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'da difpofiçaô

1~,
')

\fi
t.utl

•

"~t.

fyfica do homem
para o (er:
viço militar ,a qual rambern em pane Ie adquire com a educaçaó
guerreira
~ ludo depende da arte,
da di[ciplina.
Como
em fim as recrutas devem rirar-Ie
de roda a claffe de Cidadãos , e de profifsôes ,
deve-Ie proceder
-. íua efcolha
fyfica com
toda a circunfpecçaôEíie mefmo Author ,
que eu venho de cit.ar (a), expl ica-íe deâa
maneira
a eite refpeiro.
I' J) Aquelle que for encarregado
das recru» tas de hurna Tropa,
deve applicar-fe em
» primetro lugar a conhecer pelos olhos,
pel) las
fyfionomias
, e peja conformaçaó
dos
» membros aquelJes moços, que devem fazer
)) os melhores Soldados.
Ha indícios cenos ,
')l e confirmados
pela genre experimentada,
») pelo
meio dos quaes fe devem julO'ar, e co» nhecer as <jnal;dades gllerreira~
dos ho» mens, aJlim como por outros íinaes (e col) nh ece
a bondade
dos cavallos , e dos cães
» de caça. »
O novo Soldado deve ter os olhos vivos ,a fylionomia animada,
o peito largo, e-bem
configurado,
as efpadoas
fornidas,
a maô ,
e pu lío groffo , e fone,
os braços
cornpridos, o ventre
pequeno,
a perna,
e pé menos carnudo , que nervofo ; a figura do Saldado deve em fim fer a mais beIja em rodo o
fenrido. Achando-fé aílim as recrutas, deve-Ie
dis-

( a) V egecio,
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disfa,rçar alguma coufa a eflatura ; pois que
fim he mais neceflario que os Soldados [ejao robul1os, e agels , do que altos .
.Se a feguranci da Parri a depende de [e e{COlhercm para ós feus Exercites naô fÓmeme
aquelles Ieus filhos mais bem feiras, mas os
de maior coragem;
fe as ruas forças, fe a
fua gloria tem o Ieu principio neíla efcolha ;
de que imponancia
naó vem a ler todos os
{eus detalhes? EUa commifTaó he mui de licad~; ella naô deve Ier dada a toda a pefloa indl1ferentemcnre
pois C)ue ella pede talemos
c[p,e~i:tes: talen~os gue os Antigos adrniràraô
Cm Serrorio cntre tantas qualidades militares,
de g,1JC elle fe revcíha.
Efras as primeiras regras da efcolha ,tio
Soldado,
as quaes pela maior parte convem
a t,od~ a efpceie de Tropa. Eíle membro d~
Mlllc1a deve fer efcolhido com mais arrençao
ao animal
Offi
.
, que ao racional , aílim como o,
cial deve Ier preferido pelo cfpiriro, e nae
pela mate ria.

~n:

AR-

------------------------,-----Os fignaes que indicaõ vizor
e agilidade.

faó
C~lhlUuns entre to,10 o al1ill1~1. "irgiJio ljUer huma
~ colha lill1ilhante
á de que tratamos
para o feu rei
as abelhas,
chefe de hum corro marcial.
Ce póde
ld,Jdzer.Hum dc lles tem hum ar alt iv o • () corpo póco res viva
' s , t'J.(,.:!(jLJI a I)03 e foeci
I lOas '..
pec 'e' " outro
Je ~alhdo,
e barlÍ"lldo
Ij"n;(es de preglllS'n.
e

de t

'd b'
ao. (Ç,'org. liv.

(OX)

+)
b
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A

o II.
Das primeiras reJ!ras do fardamento:
~eflido

O commodo
1

í

I G

das '['ropas derve fer uniforme;
para o Soldado) e Marcial.

A uniformidade

he o. principio,
e cauía
militares;
em o movirnento delIa emana toda a força de hurna
Tropa'
no veíl:ido delta nafce aquella idéa
favora~el,
que toda a Milícia deve procurarfe : idéa q1le dçve abrir-lhe as !1rimeiras portas da via
.: que deve dar-lhe o rriurnfo
do efpiriro.
Q)Jem vê hurna Tropa vcílida "cgularmente, faz logo hum alto conceito da rua direipUna, e a Tropa leva já eíle partido. Da uniformidade he cerro que refulta a prirnerra forrnorura do fardamento:
tudo o que he uniforme he booito; mas he neceflario com tudo
que as cores d.o~uni formes concorraô rambem
para o [eu deft:ptdo effciro.
Todo o vefiido deve [cr largo {cm exeef·
{o; iíto he , quanto bane Iórnenre para que
elle naó venha opprimir o Soldado; e lhe
n;ló.embara~e. a circubpó
do fang:1c Todo o
l1nitorme militar deve ler cu rro , e fimples , a
fim de dar ao Soldado toda a <I);ilidadc.
As mefrnas cfpecies de Tropa pedem dif ..
{crentes preceitos de veílir ; a Infantaria,
a

de todos

'!)

R T

os effeiros

Cavat_lanJ,

a Tropa ligeira querem os feus

f",r-

,
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fardamentos mais,
ou menos ligeiros, [egundo o (erviço de cada h uma deílas armas,
fegundo o feu deíiino , e proprtedades.
.
Os uniformes do nolTo Exercito ellaó hoje
bem no verdadeiro ~otlo militar' elles [atiro
fazet_n aos preceitos da Iimpl icid.
,da commOd'dade, e da belleza , o mais perfeitamente, que he poffive!.
. O veG:ido , e ornato das Tropas, he hum
obJe{to digno dos primeiros cuidados de hum
Chéfc de hum Governo'
delle dependem os
togrefTos da difciplina:
a confervaçaô
das
ropas , e o [uccetTo das acçôes.

A

o

R T I G

III.

Das primeiras regras do armamento:

A S armas

tanto offenfirvLts, c~"'o defeníifer as mais rvatltaJofa~ a amo
tos obJctlos da Taaica ( a ) , e propriedades
~as Tropas ; eilas de uen: [er accotl~mod;d.1S
e!pecle de homens da Na~aõ , ao Pa/'z,., a nsb

't.Ias. de'Velll

tllre-z,a dlt guerra

e ti as mefllltls Tropas

; A

!ua.c?"jlruc~aõ de~e [er forte, jimples, e que
f~~l;ee a limpez..,_adas mefl.l/as armas> de que
reJu ta toda a fua formo/ura.
.
As armas da Infantaria

moderna [aó mui-

L

10

---......---------------a)
1(

c loque

Os dous objeétos

J •

da Tuél ica

ou peleja de arma lWU1,a.

fo!\Í

fogv , o
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to ínpenores ás dos Antigos; os effeíros ela,
nofTas efpingardas em quanto ao fogo naô
tem fimilhança
alguma com os incertos ,
froxos, e embaraçados
tiros de flecha, de
funda, &c. de que os Antigos fe valiaó ; e
em quanto ao. choque ,ellas armadas de baioneta offerecern toda aguelIa vantagem,
de
que pódc ler capaz <]ualguer arma do {eu
comprimento;
mas em que verdadeiramente
confilte a fupcrioridade,
e vanragem delta
arma fobre rodas as dos Antigos , he na reuniaó das duas propriedades;
he em rer arma
de arremeço , e arma branca ao rnefrno rempo, fendo-lhe permittido o ufo fimultaneo derres dous meios. Tanto a efpingarda , como a
baioneta naó deixaláó talvez de ler fu{cepdveis de mais alguns progrelTos, e melhoramentos.
Muitos AUthores tem tocado efle
ponro , mas as ruas idéas ainda até aqui naó
tem fido acceiras,
Alguns querem que a Infantaria reja rarnbem armada
~hifarotes,
e em alguns rerviços fe praéhcao; mas a excepçaó de Granadeiros, e Caçadores nenhuma Intantaria deve
ter arma alguma,
que lhe embarace o ulo
daquellas,
em que confilte a lua verdadeira
força: eile he o methodo geralmente recebido.
Entre a CavaIlaria moderna naô exilte 3
mefrna uniformidade de {yltema a refpeiro do
{eu armamento,
que fe vê na Infamaria;
pois ao meímo tempo que eíla he hoje at mada

?c
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da em todas as Nações civilizadas pelo mefmo methodo , a Cavallaria
ainda entre a
da primLÍra erpecie, pr,laíc~ diverfas armas.
I, A Cavallaria Polaca ainda he armada de
anças; e entre a das outras Potencias hurna
ht!'U ,cl~\'in:ls mais compridas, qU,e ~Utra ;
um~ uC, de duas, outra de hurna (o piílola ,
praQlcando tambem muita diverlidade de efpadas.
f A l'eCpeito defl as tem penfado muito difherel1temente grandes Militares perrendeo?o
Uns, ql1e ellas rejO aó raô [órnenre proprras
ele
r'
C ' c_u tt'I a. 1a ; OUtros querendo,
(jue e 11as 10
/J~o proprias de eílocada. Cada hum de fies
yl.cmas tem os Ieus ícquazes , porém o primeirO ~1e hoje o mais (eguido..
..
m O brande Mauricio de Saxonia he mreiraC ente pelo {e"undo'
elle quer, que to da a
avaliaria (eja~ armada de efpadas proprias
de eiloca'da
e naô de cutilada, de comprid e quatro
'
, - h e tambmen
to
pés. Eíle Capirao
e
o ~ "a. favor das lanças,
concordando a {u,a
p I1lao a eíle re(peito com a de Montecncull.
]I Callos XII.
feguio rarnbern eíle fyfiema;
e
r:aõ queria que a Iua Cavallaria
comba~~ e C~n:tõ ~ cftocada,
por cuja ,razaó lhe deu
padas mUI compridas
e eílreiras.
As razões cm CJue ~fies Militares fundão
Os re~s {ent irn'entos [aó efias: I. <2l_le hum Ca.
\r~lle Iro po'J'e feri r Outro dentro d a fil'(:1ra p ela
f'
~ente, e pelos lados
podendo tal11bem
lU O cavallo dQ inimig;
pelo peito) pc:1o pc ..
L ii

ffi

fé-

'0-

~)
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coço, ou pelos lados. 2. Que pôde matar hum
inimigo, que foge, com hurna eílocada pel as
cofias,
e por erma da garupa do cavallo.
~. Que huma pequena ferida de efiocada póde fer mortal, ao mclmo (cmpo que á eipada
de côrte , e curta naô he permiuido
nada
diíto.
Os apaixonados
do primeiro {yllema dizem: 1. Que a efpada de córre he mais accômodaJa ao fyfiema de combate da Cavallaria.
2. (tJe os Ieus golpes faó mais certos,
em razaô de fc naô poderem reparar r aó Facilmenre. ~. ~e unindo-fe,
e mifiurando-fe as linhas, as elpadas curtas devem levar toda ii
vantagem ás compridas,
porque eílas podem
até mefrno chegar ao ponto de ferem mureis.
A efpada he a pr.rneira arma da Cavallaria, pois e!l:a Tropa naó deve ufar de outra
mais que em circunfiancias accidenraes , affim a rua e{colha he raô delicada,
como irnporrante.
Mr. de Turpin diz, que exarni. nando as vanragens de hurna , c: outra efpada,
as que fe ufavaó em França no tempo gue
cite Aurhor efcreveo , íaô as melhores:
etlas
eraô de ,~ pollegadas de folha, e [eis de punho , direitas,
largas de 15 até 16 linhas,
(te hum fó córte,
e de tres libras de pezo ,
pouco mais ou menos. (a) Mr. Guiber tem
pelas melhores efpadas as cortadoras,
e curlas. Eifaqui como elle falla a eíle refpe ito» Tao-

---------------
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mais CUrtJS faó as efpadas , qüanro
vanrajofas
e matadoras
ellas devem
)) fero A arma do ~alero[o,
a arma daquel1e
) homem, que quer chegar ao (eu inimigo,
e
)) c?,?batello vigorofarnente
, deve Ier curta,
) folIda, e capaz de íe manejar com rapidez,
e firmeza.» Eíle A. prefere rambem a eílocada a curí lada.
Confiderada em fim a força de hurna , e
OUtra erpecie de efpadas , parece que aquella
furce_Ptivel de toda a qualidade de combate , dto he , propri a de cuti lada , e de eflo cada, deye fer a mais perfeita, devendo rambem
prefenr·fe a CUrta em razaó de fer o combate
d.e corpo a corpo' o mais natural da Cavallana: mas eltas naó devem porém Ier raó curtas, que deixem de permittir o combate contra Infantaria.
C Adopt:tdas as eípadas de dous córtes , a
llvatlaria deve Ier exercitada a combater de
e
ocada, e de curilada perfuadindo-Ie de que
d eve
ur fi .
"r a le~un d a maneira.
t d
r e errr a primeira
I:J~J as nas vezes que lhe for praélicavel;
pois
erp~âa a he Iem duvida a mais matadora.
~s
de P IS. CUrras , e capazes de toda a efpecie
deare ela, faõ as mais favoraveis ao valor, e á
eza; (a) ao rnefrno tempo que os gol)1

~

pes
(a)

Os p

COl11o o TI

eCpad' s

.

.

I

r

Ovos mais guerreiros
, e va ero OS ,
leffalonicos
e os Francos
r.:rviaó-fe de

~ as Cllrt
til;lda. A ,as.

'

'd

e de dou. córres ,proprias
eí pada legiouuria dos Romanos,

e cuo alfan-

ge
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pes das efpadas compridas,
e de hum córre
fómcme, naô faó taó decifivos, e carecem de
bum esforço ex!raordinatio
para naó lerem
totalmente de nenhum effeieo, e Ió proprios
de huma Tropa difpoita a hum género de pe.
lcja molle, e inaaivo.
Conta-re que difputando dous Generaes
fobre eib marcria à meza do Rei de Prullia o
Monarca decidia cita gueitaó dizendo-lhes:
iWatai os rcoffos inimigos ás (fIti/adas , ou ti,
eflocadas,
na certez....a de que eu 'Vos nt10farei
por i/fo proceffo algum.
Toda a efpada deve fer maneavel,
e capaz de operar com ella rodo o tempo necefTario ainda hum homem de forças medianas.
Eu naó rei {e as 110lTas e{padas faô bem conformes á efpecie dos nofTos homens ; {e as
fnas dimensões Iaó as mais perfeitas
e accomodadas á natureza da nofTa Cavalla'ria;
e (e
a experiencia da guerra em fim deverá decidir
a favor do {eu merecimento,
011 naó. Tudo
jl10 he e111an!1O ao mel! deGgnio. Qyanto a
mim nada mais me he permirtido, prcfcrcvendo doutriras , que tnol1rar os meios mais
Vantajoros de tirar dCit'iS crpadas todo o partido.

----------------------As
se ClI rtiffimo dos primeiros Sarracenos depoem tarnbem em favor das arnws cu rtas. F.J1as parece terem
accrefceneadc a Iua dilJlenlàó ri medida do abatimento do valor dos povos ; corno fe o intervallo entre
os combatentes del'eife pollos em abrigo.
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Toda a arma de fogo he impropria á. Cavall,aria, coníiderada eita em [ua acçaô primltlva,
que he o ataque em linha; mas como ella tambem deve eítar diípofla para tofas as a:ções accidenraes, he neceílario arrnala relativamente a ellas.
As armas de fogo, que fe tem adoptado
ra~a a Cavallaria,
[aó a Clavina , e a plfl:ol •
.~ , entre as quaes tem havido,
e ha, como
Jl JlfTemos, baitan.es differenças.
Quando hurna Cav a ll.rri a he atacada em
<)uarrel, antes de m')mar a CavaUo,he abfoluymenre necefTal io que huma parte delta
rapa defenda a ~ntrada com o fogo em
uanro a OUtra pane mama a Cavallo,
fahe
quartel, ou vai ao lugar da rua a1Temblea.
finte
Soldados a pé poílados derraz de hum
afTa, em hum qurnral decraz de huns cartos, de hurna parede
vinte homens de al~uma
falte
entrinchei;ados
e fazendo hum
f 0<>
•
'd1:>0 VIVO,
e exado
Iaô capazes
e ter mao
em cem canlIeiros
~ mais
Qyando a Ca"alia' tia d eve fupprir' a falta. de I mamaria;
c
'
quando ella deve pôr pé a terra para atacar,
°d\J ~LJarnecer hum poílo para defender hum
esfila \ielro,
'
quando ella deve forraaear
orragear s;
ern
C!lla
lei
fa
acçao pane dos Cavai erros d evcm
ea~~l1fogo [obre o inirnigo , ainda mt!,fmo de
te'
o, e debaixo de hurna ordem differenaldc;lt.~odo elt:! Tropa fe fortifica em huma
ccrn], ' quando em fim a Cavalla~la de~e

d

V

ater em quaesquer

circuní!::lnclas a pc,

e
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e em algumas efcaramuças , he necefTario
<]ue eIla [e {irva das ruas armas de fogo.
M!". Guiher quer que o Soldado de cava]lo naó renha outras armas delta cfpecie mais
que a clavina , e hurna fó pifrola. A'ccrca
das primeiras ha alguns (cnrimentos enconrrados; mas o dos melhores Militares he que
eflas armas devem ter (ómenre o comprimenro neceílario para aTropa p<?der fazer fogo a
dons de fundo, pOIS que a{fIm ellas ficaó capazes de [e metrerern em bandoleira,
e os
feus ri ros devem {er de baílanre alcance,
e
dficacia.
A noíla

Cavallaria
deve Ie r exercitada
com toda ii atrcnçaó. em o objeélo do fogo;
pois ella he Cav,:!II,ma de linha, e Cavallaria ligeira ao meírno rempu; e a guerra pra
que deve preparar-Ie, ~e mais de poflos, e de
deralhe , que de acçoes geraes, ou da primeira efpecie. Occupar
hum poflo vanrajo.
{o deFender, e atacar OUtfO tlualquer
l'e~
'1
fi
'
,
rirar-Ie
por iurn terreno enrelto
na prefença
de hum Corpo de Cavallaria , inimigo con{ideravel , fazendo fogo ii frente da Colllmna
e abrindo as meias fileiras do centro para os
lados,
a fim de ganharem a reélaguarda;
I:'xecurar rererida~ efcaramuças,
e guarnecer
pequenas povosçoes , deve reI' hum exercício
bem frequente da nofla CavalIaria em rodas
3S Campanha,s d~ feu Paíz. ARim contemplada a confhruiçaô , natureza,
e defiino defla
Tropa, a Iua diíciplina naô deve {er menos

deli:
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delicada em o objecto de fogo, que em o do
ataque em linha,
ou do choque.
- Parece que huma Cavallaria dellinada a
toda a efpeeie de guerra devia ter á maneira
dos Dragões de alguns Ierviços humas pequenas baionetas,
as quaes mettidas nas boca»
das clavinas devem favorecer
coníideravelmente muitas das Iuas operações de detalhe.
Em os Commenrarios fobre os Comrnenrarios
de Turpin le lê o feguinre:
n Eu duvido que
») [e dem baionetas á Cavallaria
, em razaô de
») convirem mais a efla arma as clavinas cur» tas; mas com tudo humas pequenas baione)I tas proporcionadas
ás mefmas clavinas naô
)) [eriaó totalmente in ureis. « Se eíle Aurhor
Ienre a utilidade
da baioneta para toda li Cavallaria,
parece que ainda mais evidentemente eíla utilidade (e deve fendr para aquella Cavallaria deílinada a roda a efpeeie
de acçôes.
A efpada, a clavina,
a piflola conílitu indo pretenrcrnerue
os inílrurnenros , com
que a Cavallaria
deve pelejar,
he [em duvi-da, que a rua perfeiçaó
offerece ao guerreiro hum objed;o bem digno das Iuas applicaçôes , mas huma Cavallar ia , efpecialmenre
a de linha, deve evitar em os combates Iérlos
o chegar ás mãos depois do choque,
o qual
naó dura mais que hum breve momento,
e o
feu Iucceflo deve Ier decidido,
fegundo o
fyl1:ema moderno,
menos pelos golpes, que
pela ordem, e pelo impero da Tropa POUl
em
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em acçaô. Aflim as ruas armas principaes (aó
o; cavallos,
{obre que elJa deve executar os
feus ataques; efles íaô verdadeiramente
os
inílrumenros , com que eita Tropa deve colher as luas viélorias.
A refpeij o da efcolha defles animaes para a guerra deve haver a mefma circunlpecçaô recommendada
na efcolha do Soldado:
as regras da primeira,
em quanto ao animal,
nada devem differir das da fegundá em muitas partes. Para a Caval1aria de linha devem
efcolher-Ie os maiores cavalIos ; pois he neceITario procurar a eíla arma a maior quanrídade de malTa: para a Cavallaría ligeira de.
vem fer anrepoílos os cavalIos menos alros ;
mas todos eIles, depois de {arisfazerem ás divcríidades de Tropa,
que deve rambem accornrnodar-Ie
efpecie de cavallos do paiz
devem ter as circunítancias
mais elIenciaes '
<Jue Iaô o vigor, e a ligei~eza.
'
Todo o cavallo de fileIra deve fer mais
reforçado,
que fino, largo dos peitos, esforçado dos rins, de quarteIas curras, forre
de pernas, prornpro , fogoto , e obedienre.
O noflo Regulamen [O determina, que nenhum cavallo entre em fileira ,. [em ter pelo
menos fere quartas de altura. Como a CavalJaria Iizeira
deve fazer as incurfóes , as ef"
cararnuças , e rodas as funções da pequena
guerra,
os Ieus cavallos devem fer mais liO'c1ros, que altos,. á proporçaó da rua roerb
ma natureza mais, ou menos ligeir.l 1 pois
qu~
à
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.que efle epirhero na inílituiçaô da CavalJaria
comprehcnde differenres efpecies.
Todo o Soldado,
todo o Official deve
convencer.fe
de que a rua gloria depende dai
qualidades
do nobre,
e bellicofo animal,
em C]lJC deve cem bater. Que importante naô
he pois a boa producçaô
deíles animaes ~
Quanto deve hurna Naçaó empregar os íeus
deívélos em criar cavallos capazes de a {ervirem na guerra? E quanto, enrre a noíla
efpecialmeote,
el1á entregue ao defcuido efre inrereílanre objeélo ?
As armas defenfivas faá de huma grande
impor tanci a ; ellas poem o Soldado em abrigo contra muitos golpes, e imprimem na íua
idéa huma grande fuperiorielade Iobre outra
Tropa,
que naó he armada defenfivamente ;
em cujo effelro confiíle {em duvida a rua primeira utilidade.
Hum Soldado julga-(e muitas vezes {egulo de todo o perigo vdlindo huma arma deíla efpecie, cuja vantagem naó
he mais que apparente;
elle corre ao perigO'
com toda a confiança em hum defeníivo ,
que muitas vezes nenhuma merece, porque
e lle de ordinario vê as couras com os olhos
do corpo, e naó com os da alma; aflirn he
muito conveniente hum bom mcrhc do de ar~as defenfivas , lIue fem opprimir o Soldado
tire todo o partido do feu efpiriro. A cabeça,
e os hombros defles na Infantaria (aó as panes
que mais carecem de defenía : e na Caval/aria as cabeças os hombros
~ os peiros. ~Ir.
,

,
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Guiber ( a) reprova todo,; os defenlivos ten:
dentes ao fogo, e adopta os que {e diípoem
COntra a arma branca. ElIe quer que a Inrantaria , e Cavallaria
guarneça os hornbros , e
as cabeças,
mas levemente,
propondo para
f:Has, barrerinas á prova de cutilada;
e para
aguelles,
hurna efpecie de acolchoado {obre
humas pequenas paílas de COUro á maneira de
dragonas. Eíle Tad ico de{apWova tarnbem ai
couraças,
peiws de armas, e tudo aquillo ,
que he capaz de gravar a Cavallaria,
de Irnpedir a rua indi{p~n(avelligeireza
, naó que.
rendo que efles eplthetos de pezada , e ligeira
fe enrendaó mais que a refpeiro da proporçaó
dos homens,
e dos cavallos,
e nnnca pelo
pezo das ruas armas, que, {egundo o {eu [en[ir, devem em toda a Cavallaria fer as me{mas.
A Iàbla efcolha das armas aflim oifenfivas
como defenlivas
he a primeira das panes lu.
hli mes da T aLli ca : della depende toda a vantagem delta. Arte ~ pelo que deve o {cu me.
thodo {er rao perfeito,
como uniforme cm [0das as Tropas da meíma e{pec;ie.

C A---------- .......... ~----
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C A P I T U L O IV.
principios

geraes da Taãic«.

A

Tailica teve fempre deus objectos,
o
do combate de arma branca, c o do
combate de arma de arremeço.
As
Tropas da Antiguidade
naó eraô todas proprias para ambos efles ob_ieilos; o primei to
cccupava
a mais inrereflarue pane dell as , o
fegundo menos eílicaz empre~ava hum menor
numero de combatentes.
A Taô ica moderna
rem os mefmos dous objeilos,
illo he , o do
fogo, e o do choque; mas as Tropas defde
as cpocas da invençaó das noílas armas br ancas,
e da defcobe rra da polvora , (aó todas
proprias para eftes objeltos;
dias f.IÓ Iufccptiveis do combate,
do choque,
e da peleja
de longe, ou pelo meio de armas de arrerneço
ao mefmo tempo.
A Infantaria moderna armada pela maneira, que vemos, he fem duvida que ella he
propr~a para eílas duas efpecies de combates;
que pode pelejar Iodas as vezes,
que as circunllancias o pedirem tanto relo meio do fogo , como pelo meio da arma branca. A CaYal~aria he tambem capaz de hum, e outro
mela; pois em qualquer peleja, gue clla
ache, o ufa deíles lhe he igttalmeme pcrmlt~
Sido~

Fe
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tido.

Mas cada efpecie de Tropa naó deixa
tudo de ter hurna capacidade c{pecial, e
excellenre para hum deites objec:1os da Ta8:ica : hurna he mais propria para o fogo; outra para o cho que , alJim he neceiTar'io dill:inguir a fua propriedade primitiva da accidental, c mornenranea.
Por proprieJ~de primitiva devemos entender aguelJe ob,eéto da Taética,
para que
hurna Tropa,
conGderada em o {eu ell:ado
proprio,
he di(poll:a mais vanrajo{Jmenre,
e
deve {er inll:ruida em primeiro lugar. A Cavallaria,
fendo pela rua naWreza muiro mais
apta para o chogue,
que para o fogo, he
cerro, que agueIJe dav~ conl1ituir a rua propriedade primitiva;
a/11m tambem rendo a
Infantaria
ma!s ido~ea para o f~gundo que
para o primeiro objeéto em ruao da rua firmeza, e da rua menor velocidade,
a rua
propriedade primitiva deve [er o fogo, e naô
o choque.
He nece{fario rarnbern advertir,
que i.
propriedade
primirie-a de hurna Tropa nem
fernpre {e deduz da rua natural di{po{)çaõ :
a Tadíca do rempo,
o [yll:ema de combate
conrempor,lneo
fazem muitas vezes alrerar
ell:e principio,
ell:abeleccndo por propriedade primitiva de gualquer Tropa aguelle objedo , que lhe he mais fdVoravcl. A Infil1raria antiga leve o choque pela rua propriedade
primiciva;
muí.os guerreiros qUerem que a
moderna adopte dlc mermo [yfrem:!. AJlim
com

J

he
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he necelTario artender-Ie a efl:a excepçaô da
regra geral acima explicada,
a fim de íe evi(ar roda a duvida,
e de Ie naô confundirem
as idéas.

r.
O primeiro fim dos principias da Taftica
de-oe fer [empre fa1.!r operar huma Trepa com
ti maior ordem,
com a maior prefle~,
e impulfo que for poj]irvel.
A primeira confegue-fe pela igualdade do
paflo de todos os individuos de hum Corpo de
Tropa,
pela armonia,
e uniformidade
das
íuas acçóes, e pela condefcendencia reciproca de todos os Ieus movimentos.
A fcgunda coofcgue-fe pela defl:reza, que
dá o exercício exalto, e delicado.
Eíla qualidade efficiente do movimento,
efl:e impulfo , guc deve procurar-fé a hurna
Tropa em roda a acçaô de chague,
naô exifl:e
ri~oro(ameote
em o fyfl:t:ma moderno mais
que por aproximaçaô
em razaó da efpecie de
armas, de que uíaô as Tropas modernas. A
prefl:eza do movimento,
a ordem,
e drípofiçaõ das fileiras,
c filas (aó os meios, pelos
quaes Ie Jeve procurar a Força impuiíiva.
A terceira confegue-fe
pela celeridade da
~a~cha,
peJa uniaó , e multiplicidade
das
et ras , e pela gradaçaó das armas. (a)
_
Mas
ma);)

A firan.lC;aú d.1S armas naõ he outra coura
que aquelle comprimento
o-radu:ldo J que
D

cl~
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Mas efle principio,
<IDeconltirue
o primeiro objetlo da Tatlica , deve [er entendido
re{petliva,
e naó ab(olutamence;
ilto he,
deve-Ce dar a huma Tropa aquelle gráo de
ordem,
de preíleza , e de impuífo , que permittir o [yil:e01a .adoptado,
que a Tatlica
mais perfeita indlcJr,
e naó aquelle de que
todo o Corpo de Tropa be capaz, armando_Ce,
e formando-{e (em ourro fim mais, que Iarisfazer a efles rres prece! tos.
Hum Corpo de Inf;lntaria formado a [eis,
doze de fundo, rendo as ultimas fileiras armas de hum comprimento
capaz de igualarem
as das primc::iras, e de fazerem. a me(ma impreflaô, he {em d.uvida., que marchará mais
em ordem,
e mais rapidamente;
que o {eu
choque {erà muiro mais formidave! , que o
de hum Corpo da me(ma natuleza,
formado
e armado como a nofTa Infaoraria;
pois a~
rnefmo tempo,
que a con(ervaçaó da ordem
deve Ier neíle bem dilficulro(a , (endo o movimento
executado vi vamente {obre terrenos
de(íguaes, e que as (uas armas :.tinda a rres defunJo
apenas poderáó proteger-Ce remota_
mente;
aquelle
marchará
menos fu<>eito ás
ondulaçóes,
e deGgualdadcs
da frent~
e as
luas armas feriráó o inimigo a hum te~po,
01)

fa--------------------ellas devem ter rerpeé1jval~lente as fileiras a que
pertencem.
mutuamente;

a fim deflas le protegerem igual. e
mas efle termo entende-Ce tambern

fem exiftir eíla dimenfaõ graduada de armas,
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fazendo-lhe [emir á primeira pancada IOda à
força do corpo, que opéra ; mas eíl:a naó he
a ordem preCcripr3 pela Ta{tica moderna;
as
armas de hurna dirnenfaô graduada naô eflali
em uío , e aílirn o Officlal deve procurar [ómente ás operações da Iua Tropa aquella
ordem,
aquella prcílcza , e impulfo de que
a Tafrica recebida he fuíceptivel ( a).
II.
Todo o fyfiema de combate deoe [er {finda::
do em bum perfeito conhecimento daqnell.u arfilas, que conthmem
o Exercito;
que cm buma aCfao geral deuem dar a efle agent» tod»
tf
Jor~:t ; derue conjidel'ar as rval1t,tgens , e
I1lCOll'Vemelltes d:ts armas , com que as Tropas
de'Velll combate, relntiruamente aos acculentes
das me[mas acções; rle-ve em fim hum fyfl~mtt
tr[ultar de buni« cOlllbi/l.fçao exaã« dos effettos
de todas eflas armas adoptadas,
conjideradas
aJ]i1ll em geral, cama em particular,
com a opl'o.{içao, que de-ve encouimr-fe , com OJ terrenos, e cirCtmflallcias
, COI1l o efpirito nacional,
e COr;tçaõ do homem.

rua

do ~e a Infantaria,
por exemplo,
a.Ioptanlide ullla ordem de combate deixaílc de conrar todas as outras armas;
fe o [eu obje-

--_
.

M

~:-----d--I'-----~~

ao

( a)
recebida a
rnos enten er u:mpre por
ol
L
111elhor Taél:ica· aquella
CU"" pr!ncl~
Pios fa
o 111COllte(\avcis J e' cup ror'!; h~ evidulti!.
J

•
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lio naó folTe outro mais, que difpor-fe para
otfender,
e receber l1uma Infantaria;
hurna
Cavallaria delta, ou daquella efpecie , ignorando a Anelharia,
ou efquecendo'{e dos effeitos deita arma; a fua ordem feria tal vez
por efles deíiruida , antes de {e experimentar
o [eu merecimento.
~e importa que huma
Tropa fe arme com huma evidente vantagem? que importa que eIla tome numa ordem fuperior,
le eíia vantagem naó exil1ir
mais que relativameme
a OUtra Tropa;
(e o
{eu objedo naó for OUtro maís que triunfar
de huma arma unicamente?
O concudo das
outras,
<Jue devem operar de concerro com
aquelIa,
que faz o objecto das fuas difpoG_
çóes, impedirá os progrefTos delta, fará
apparecer a fua força.
Aflim também de nada valeria provar a
vantagem de huma ordem qualquer,
deixando de contemplar aquelles aCeidenres, 'e alrcraçõe s , que dos me[mos combates devem
refulrar.
Por exemplo:
hum Corpo de Infanraria armado com efpingardas , e baionetas de comprimentos graduados"
ilto he, tendo as armas da fegllnda , terceira,
e mais fileiras capazes de igualarem as da primeira
deixa ver hurna vantagem decifiva
confide~
rando-Ie em oppofiçaó a OUtra Inf;nraria armada fegundo o (yílema moderno;
mas {e
confiderarmos,
como devemos, o foeo que
a Tropa allim armada deve receber ~nt~s da
acçaõ do choque; fe contemp1anllos os Ieus

der.

ef-
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eflragos , e que a perda dos Soldados das prí-'
meiras fileiras deve chamar a ellas os das imo
mediat~s,
confundindo-Ie , e al.erando-Ie
confcqúentemente
a ordem de gradaçaó, eíle
iyltema perderá muito da rua repuraçaô : el]e naó ferà aos olhos do Official inrelligente,
e que procede fegundo os principias raô decitIVO,
como aos olhos daquelle que naó vê,
<]ue naó examina o fyltcma mais que por hum
lado taó (ómenre.
\
Hum Iyflerna de combate,
que naó he
tambem accommodado
ao Paiz , que naó he
vantajoro ao efpiriro , e genlo da Naçaô , que
he em fim con r ar io ao coraç iô do homem,
fera da mcfma forte de nenhum merecimento,
a ~ezar de quad'luer vantagens p(J~deraJas ,
nao ob{bnte os [eus prornerridos effeiros .
. Póde
bem Ier , que a ordem imaginada
f~J~ de hurna vantagem inconreílavel
, vlila
aInda lllefll10 por rodas as faces ; m3S que ell a deva ler rejeitada cm r..zaô de fcr menos
prac:ttcavel
e de naó ler fujellivel ás circunftancias, ao~ oLjedos,
e .:a105 mais aíliduos
das Campanhas.
A Phalan~e , aquella ordem formidav~1 ,
que dco tanta e lo ria á merno ravel Greci a ,
era InCxPllgnavcl em qlllil[O dia podia manter-Cc enl o (eu eflado namral ; I11J5 como o
rCtrcnQ,
que eU.1 f t.,;j;J , nem fc:mpre [e c:n~
o
c r:tr,{V3;
como ctt I ()rd~m naó era rroj:'r'a
maiS <Jlle para hllm obj<.!fro fómentC , dto!le!
para conlbater cm ln .,h ; e como cHa acç.lO

.
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era menos repeti da , que rodas as outras, que
decidem igualmenre os (uccefTos das Campanhas; a Legiaó Romana difpoHa debaixo de
hurna ordem mais flexivcl , mais accomrnodada aos terrenos, e circunHancias da guerra,
triunfava da Phalange , antes deHa poder empregar a força da lua ordem.
A1lim para (e adoptar hum fyfiema de peleja em qualquer Tropa,
he nece{fario conhecerem-fc perfeitamente as OUtras Tropas,
as outras armas , que devem operar com elIa e contra ella ; he necelTario contempla_
re~l-[e os Ieus Cffêi;os , os (cus fcgredos,
C
artender ás alteraçoes,
que a ordem taaica
por caufa defles de ...~ c~perirnentar;
c rarnbem a todos ague!les inCidentes, <j ue faó naruraes , e comrnuns a roda a cfpeele de combares;
he indifpcnfavcl
, para receber-fe
hum merhodo de combater,
ajuílar aquellas
fuas vantagens, que dizc_m refpeiro aos mcios
mareriaes com o eoraçao humano, com a c(pecie de guerra,
e com ~ genio ~a Naçaõ, a
.:í.imde que a ordem,
e drfpofiçao raaica rire
todo o partido do efpiriro dos combatentes
anime a Tropa,
e maneje cm fim a Iua for~
ça moral, de maneira que efia ordem feja raô
vanrajofa,
e propria para f.worecer dia força, como para facilitar aqucllcs meios de defrrurr efia mefrna vamagem da pane do Inimigo.

To-
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III.
Toda a Ta.'1ica de-ve regularje pel.1s dr~
'mas, de que btmltt Tropa be armada: eii as
fao quem dcruem eflabelccer as proporções da
fua dirpofi~ao interior : eflasrao quem deuem
determinar os principies fundammtaes da fu."
ordem, e das ruas lIlo~oes.
A baze de toda a Tadica he Iem duvida o
armamento da Tropa; a ordem de combate,
as ev oluçôes , tudo deve Ier analogo ás armas, tujo deve Ier apropriado
a ellas. Arfim, da invenç:aó,
e efcolha deílas relativamente aos dous objeô os da Tatlica , fogo, e
choque,
e aos prmcipios gcraes,
qu.e v~mos
de ef1:abelecer , depende r o d .• a perfeiçaô , e
poder da Ar te de <pie rraa.lmos,
pois que efta deve reger-fé por cllas , deve proceder Iegundo as fuas proprlcdadcs.
.
Eíles os primeiros principios da Tadtca ,
d<; que depende a nofTa doutrina, e que conv~m ao objeéto deíle breve Trad ado : ellcs
d,'zem refpeiro a ordem .los Corpos, á Iimplícf'dade, e rapidez dos (cus movimentos,
a
Ol'ça .'l'I1pulfiva, aos fyüemas,
1
e or dens eH'
:
c,ombates,
C ás armas'
CU1'OS plincipios
con!nru
0.'
em aquellas partes ' fnblimes da Tac.IiCa
,
ne::~fTal'ias para a inteJ1igencia
do fyflema
d11~(ar moderno
e q1JC
fazer 3 baze
a OUtrina def1:e Tra[bdo.
Qtlem cfcrevc em TaB:ica Olethodicameo
!e J

devem

4
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te , deve cfiabele ccr em primeJro rugar os
[cus prinClpios geraes,
e inconteGavlis;
deve deduzir delles a rua doutrina,
de monfrrando a fOlça , e merecimento
delh pela
Mathemaric:l,
pela Meçhanica,
e por todas
agucllas Iciencias , que l1lelecem o nome de
:Fyficoomillr:i!'es,
e de que a Arte da guerra
depende ranro para a fua teoria como para
a fua praltica.
Ao Taéhco
he permitrido projeaar
, re.
furar, c offerecer qualquer {yllcma; mas o
[eu pi irne iro ddl:ino deve Ier {empre mar
partido da Tacrica adoptada,
do merhodo
<]ue (e prad ica , . fendo efla conforme
aos
princ ipjos da Ane , e naô devendo [er rejeitada como viciofa , e errónea.
Devendo agora rraCtar das armas,
ou efpceies de Tropa. em pankt:lar
feglllndo a
me írna ordem,
he, na o excedendo os
limites affignaJos
a elle Traaado
; eu nada
direi a refpeiro do dever, e funções o rdinarias do Soldado,
do ananjamel)to
dos Bata.
lhócs,
das Companhias,
e de tudo quanto

,ao

}1CrrenCe á diícipllna , pois ~lJC: eíie Tracradlfde aquI em dranre nao deve OCCllpar.{e
de outra coura mais, que da acçaõ , do movimenro , dilljll~J1as ~larerias e.tll 11m, que
dizem re{pe!ro a T3(tJca Ilmplclmenre.
As efpccies de Tropa, que aré ;lClui (c tem
inventado, a fim de le cmpreg:Hem meus vanujo{amenr~,na~
diffcrcnrcs p~ncs da guerra,
[aô , corno ja ddTemos) depOIS da Infsnrarta ,
do

ca-
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Cavallaria de linha, e An elharia , os Caçadores, os Dragôes , os Ligeiros, os Huílares ,
c toda aquella Tropa, tanto de pé , como de
cavai lo , deltinada a pequena guerra.
Alguns querem que {e forme rambem huma nova efpecie de Infantaria mais propria
para o ferviço de Praças ( II, ).
Em o noflo Exercito naô ha mais que huma efpeeie de Infamaria,
e de Cavallaria
coníliruida , e armada uniformemente.
A
noífa Anelharia he rarnbern ordenada com a
mefma uniformidade.
Nós o~ó temos Corpos efpeciaes de Tropas ligeiras ( b); a noffa Infantaria,
e Cavallaria devem Iupprir a
fua falta, que parece bem Ieníivel , coníidefada a efpeeie de guerra, que Portugal deve
fazer.
TRA-

----------

( a)
Commcnt aires JII/" les Commelltai,.es de Tu,.pi". par Mr. de V. G.m.
f ( b)
Os Corpos de Tropas ligeiras podem ler
dom,ados

de hurna mefma efpecie de Tropa.
ou
differentes : iflo he • hum Regimento
de
T!(elros• por exemplo.
póde fer compoílo
defla
ropa fómente,
ou tambem de Infantaria ligeira.

re ~l1as

'rRACTADO
PE

T A. C r I CAc
'

.

.

P A R T E II.

~?~**~~~~~~*~~*~~~*~~~
C APl

T U L o ~~

r.

ARTIGO

.lJa lnfantaria~
STE termo em hum renrido eolleaivo denota toda a Tropa de pé;
mas hoje entende-Ce por elle taó
Iómenre aquelIa Infantaria de lio. o
nha , que (e deltina ás primeiras
funções delta arma, fazendo-ft: inteiramente
feparaçaó da Anelharia.
A AOfiguidaJe teve Infanraria de diverfas
{!:;~~~

eg-°ÉXc.

Ox ~<2

~fuN;~

mH4re~qs, e fropriedades,

como vimos em
p
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e Compendio da HiJl:oria ; hoje naó ha mais
que huma efpeeie de Infantaria conflituida ,
e armada pelo mefmo methodo, As pequenas
diJl:ineções,
que exiJl:em entre ella , ainda
<jue coruenhaô alguma diiferença,
naó faó
com tudo fufficientes para produzirem
differenres efpe cies ; pois que ellas naõ alrcraô
a coofliruiçaô , e propriedades
deíia Tropa.
A Infantaria he a primeira arma dos Excrc ires, Elia defde a primeira
idade da Arte
militar coníhruio fernpre a baze , e a primeira força defles Corpos forrnidaveis.
Efia arma,
Ie mpre que foi animada por
h~ma boa Tallica,
regIda por numa difcipll.na aufl:era,
e conduzida
por Chéfes habels,
roube fupprir-fe
a fi mefrna , foube
atacar,
e vencer os inirnisos
mais forrnida.
~
vers,
Grecia,
e Roma,
eílas Potencias as mais
militares da Anri~uidadc,
a eíla arma deveJaó a melhor pane das Iuas palmas.
Elia per
fi fó, e independentemente
das OUtras fez por
ll'ltJ!ro tempo a gloria da primeira, Em a idade
~als flarente de Roma a Cavallaria naó fa~a ,mais que a undecima
parte da Legiaó, e
UI~as
vezes
menos;
na decadeneia def-,
t a Na
•
da d,~ç:~o" naguellc tempo em que a relaxaç,ao
a ,I clpllna militar principiava a annunciar
,rt11na defl:c Impcrio
he que os fcus Exercnos fe
• '
d C
valJaria. compozerao pela maior parte e a'

ró

,

Tanto rnaisflorece

em huma Naçaó a Arte
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te militar,
quanto mais ella firma as ruas ef..
peranças na Iua Infantaria;
e quanto menos
ena cultiva eíla Ane; menos conta fobre eíla
arma, e mais fe emprega em multiplicar,
e
em engrolTa r os Ieus Corpos de Cavallaria.
A razaó diílo he, que a Infantaria {em
Taética,
e fem difciplina de nada vale, ao
mefrno tempo que a Cavallaria opéra femprc
no meio da rua mefma defordem,
, .. ' A primeira exige toda a delicadeza da
Arte militar; a (egunda depende menos della; e ainda mefmo mal difciplinada lifongêa
muito mais os olhos de huma Naçaó pouco
milira r.

Eíla breve digrefTaõ dirigida a fazer ver a
preeminencia da Infamaria
[obre as mais ar ..
mas, de nenhuma forre (e encaminha a favorecer os prejuízos,
que de ordinario (e introduzem n05 Exércitos , ignoranres a refpeiro
do merecimento
de cada hurna das armas que
os compoem,
querendo cada hum á cuíla de
rodas as mais, arrogar áquella arma em que
ferve,
roda a força do Exerciro,
todo o fublime da Arre militar, e rodo o fucceITo da
Campanha:
modo de peníar fómenre proprio
do paizanifmo ignorante,
e naô de homens
militares.
Dizer que a Infantaria opéra com mais
precifaô,
que a CavalIaria;
que ella conâirue a primeira força de hum Exercito;
e que
ella he mais Iufceprivel do {ublime da TaLE-

ca , do que efla arma 1 naô he dizer,

que a
Ca-:
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Cavallaria naô rem, ou naô necefTira de exaélidaó Das ruas manobras;
que elJa naó he a
{egunda arma; que naó faz a fegunda força
(10S Exe rciros , e que naô he capaz dos íegredos da Tad ica. Quando traéhrmos deíla arma , fe velá a exreníaô dos Ieus detalhes,
a
clifficuldadc da íua mechanica , a imrneníidade de conhecimentos,
que pede a pet feiçaô
da Iua diíciphna , e a Taéhca fublime nos
demonfharà
a fua imporrancia.
A Infantaria,
a Cavallaria,
a Arrelharia, e as Tropas ligeiras rodas tem diiferenre
Taaiea,
differ enres conítiruiçôes
, e differemes deflinos: huma he mais delicada , e
mais profunda nas fuas manobras, que outra:
e~a he mais Iufceprivel da. precifaô ~eom~trrca , he mais aceommodada
a roda a qualidade de rerrenos , e mais independente
das
OUlras; aquella pejo contrario he menos capaz de Iarisfazer a rodos os objeaos da guerla ; he mais dependente,
e menos methodica nas Iuas exccuçôcs , porém ellas todas dependem hurnas das ourras , todas concorrem
CI? ~ermo fim , fendo a rua armonia o prinde que unicamente
deve refulrar toda a
ça dos ExercÍlOs.

f~~IO

AR ..

a88

Traãado de Taélict/.
A

R T I G

Das propriedades

o

II.

da Infentari«.

A

Infamaria fendo propria para as acções
'
de fo<>o, e de choque, he neceíTario ~
<Jue a Iua forn:apó
a difponha para. eIla {arisfazer

vanrajo íarnente

a elhs

propriedades

•

.Aflim o objeélo da rua Taaica deve Ier tirar
de hum Baralhaô rodo aquelle fogo, de que
elle he Iufceptivcl , e facilitar-lhe as melho]'CS evoluções,
em cujos pontos confiíle a força da Infantaria.
Ora eflas duas propriedades
pedem differenres ordens v-a do fogo pede a ordem fino
gella; e a do choque pede a ordem maciffa.
Ordem be quslqner difpo{tç1õ tafEica.
Efias tem por o~jcélo o combate , ou a com:
mo didede , e tambem efias duas cOllfas junte:
mente,

Entre as primeiras diftingttcm-fe
as primitkJas das accidentses , pois que efl.ts ordens
deroem (eguir as propried.1des d'1s Tropas.
Ordem primitirus , efundamental
be aquella , em que as Tropas [e meUem em batalha, e
debaixo d..t 1t1.11 todos os Corpos da nufma ef-,
pecle deruem hsbituslment» Jornur-f«.
Ordem accí1ental ) e 1/IometItanea be Aqttella que]« deJ"VltI. da Ol'dC'1Il primiti"VlZ,
e ba-

bi tus}.

'Ig9
A formaçaõ de tres de fundo da nofTa Infantaria he a rua ordem primitiva;
P9is he a
que eíla Tropa torna, Iernpre que [e forma
em batalha,
e Ie merte debaixo das armas;
ella he também a ordem fingeIJa, ou do fogo. As ruas formaçóes accidenraes [aô as de
feis de fundo, as de col umna , e aílim as
mais, Cjue fe aparraô da ordem habitual,
e
primitiva.
Comecemos por eftabelecer aguelles principios geraes, que devem determinar as propriedades,
e por coníequcncia as ordens primitivas, c Fundamcnraes das Tropas.
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UI.

das ordens jtmdal1lcmaes.'

I.

A
EJpede de arlll:t,s , a [na reciprocs protecI . ~aõ, e aquelle objdlo mais [arvora"vel a

Tropa, que [e lhe deue ojJerccer em prir.
d
; o I'1tgar, e mais frequentemente,
J eglt/l o
o yflellla de conibnte adoptado,
{ao quem deem d~te~Il.:ill!lr as [uss diJpofiqôes em bata-

~lHlla
1Jle',

'lh

a PYllllltl'1.'aS, efundamentses.

'1'0-
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II.

Toda a ordem primiti-oa, e habitual r!e·-vt
facilitar, o mais que for pcifi-vel , as o~dens
accidentaes , pOIS que eflas deuem partir da
primeira.
III.

o

venio nacional , a e{petie de guartt, a

n.itur;z._t (L~Tropa , e o Pa'z._(ao quem de-vem

dit'1M as prIlIlelraS ordens do JegTlndo fyftema,
011 accidencaes.
Sq~oe.fe,
pois,
do primeiro
principio,
que a ordem prrm ir iv a ,.fuodamenral
, e hahirual de toda a Inf.1nt:trl3 moderna
deve (er
a finge:la de rres ~e. fundo,
e naô a m1clITa ,
ou do choque;
POIS a cfpecie
de armas defta

Infamaria

naô perrnirre protecçaõ

reciproca,

fo rmando-Ie
a Tropa a mais de tres de fundo;
pois já a quarr? as armas da quarra fileira,
ainda com a baioneta na boca, naô poderiaó
exceder,
e proteger
a vanf,tlard.l,
rem eíla
pôr joelho
em .terra (movimento
peri~o{o ,
e inte!rameJ~re'rer:o\'ado
em acçôcs da primeira efpecie
). t., Iendo ? fogo o obje.:ro
mais frequente
da Jnfant:tna , Vorque as acções de po íios , a mllltiplicid:tdc
de arrolharia, e o fyHema mais co mrnnm da guerra Faum
as a cçôcs de arma brauca muito raras;

{ep,llc.Ce raruhern

qne a ordem

{c;,

é'

:t

primitiva,

(.t>(l{t,:llllcnci.a

flJnd:tt11en,al;

preterível

do fOl:>odeve
fe~do

por

a de rrcs de fundo:
pois

Farte Segunda..

191

pois o fogo em hnrna linha de Infantaria diminue Iernpre a proporçaó
do exceflo deíle
fundo.
Sem tirar a primazia do combate, do cho(jt~e , pois que elle he {em duvida o mais vantajo[o , o do fogo couítitue hoje a primeira:
propriedade da Infantaria, por [er o mais uíual,
A ordem primitiva de tr es de fundo facilita, quanto he poffivel , a forrnatu ra do choque; pois querendo a Infantaria tomar para
l1uma acçaô della natureza huma ordem mais
\'anrajofa ; <jue coura mais fim pies , <jue reduzir-fe de tres a reis ~ ~e coufa mais faeil,
que formar de hum baralhaô difpoflo a tres
de fundo roda a efpeeie de columnas , de
<jua,cirados , e de outras quaeíquer
ordens
accidenraes>
A Taâiea naó póde prefcrever
nenhuma
outra ordem fundamental
mais
cO,nforme aos Ieus principios,
que mais fimpldique as ordens accideriraes
, e donde o
Tattico deva partir com mais prelleza , com
menos complicaçaó , e embaraço
para eílas
ordens.
Efla formatura de tres de fila, além de
COnter as vantagens,
que aca barnos de confiderar, tem rarnbem a de reunir em fi as duas
di{po{ições para ambos 05 objdlos da Taô ica , pois hum Baralhaô , hurna Brigada,
e
hu~a linha de Infamaria deve, {e a Tropa
efllvel' bem difciplinada , atacar debaix,o dd:
ta ordem o inimigo a arma branca, EI{;t'lUl
huma capacidade da ordem fundamental da

Ta~
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Tadica moderna,
que nenhuma outra ainda
teve.

As ordens accidentaes,
que efla Taélica
hoje prefcreve , convem pela maior pane a
toda a guerra,
paiz, e genio naci onal; produzindo eíle Iórnente a differença de pedir
mais a praélica de huma, que de outra ordem.
De íde a Epoca da defcoberra da polvora ,
tem íido entre os Taélicos mais celebres huma queílaô a mais debatida fobre qual deve
Ier a ordem primitiva da Infamaria:
fe a do
fogo, Ie a do choqu~: queflaô , _que rem feiro o afTumpto de rnurras dltTenaçoes,
e de li.
vros inteiros.
O Grande l\Tauricio de Saxonia penfa inteiramente a favor do combate de arma branca : elle quer que a Infamaria Ie arme de maneira,
que a {u~ ordem fundamental
Ieja a
do choque,
e nao a do fogo; propondo piques para as ultimas fileiras, e defapprovando
cm fim rodo o fogo, que oaó he executado
em acções de detalhe,
em lugares de difficil
acceílo , e tirando o Soldado
fua vontade.
Eíle Capiraô confidera o fogo mais formídavel pelo eflrondo que caufa, que pelos [eus
effeiros , effeiros que elle deípreza , e conrefta com exemplos.
O Marquez de Silva concorda rambern
com a opiniaó do Marechal,
ainda que em
diverfo Iyllema a refpeiro das armas: porque
elle Ió qner, que as erpingardas , e baionetas Iejaô de hum comprimento graduado,
relaà
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larivamenre ás fileiras, a fim de produzirem
a força impulfiva,
e Iirnulranea deltas.
Outros muitos Authores pertendern dera
truir inteiramente
o Iyílerna moderno,
pro ..
pondo diverías ordens fundamenraes , reprovando a dos baralhúes , e promenendo
rodo
o rucccffo ás luas Legiões, ás Iuas Cohorres ,
e ai fnas Columnas.
Mas nós, rem fatigarmos o efpiriro em •
!eferir rodos os meios, que os Militares rem
Inllgillado para provarem o merecimento dos
{cus fyLlemas; [em nos determos em examinar os fucceffos deílcs meios, e em fazer hu.
m~ analyfe a todos os projedos , que fe tem
feito ver a re[peito de qual deve Ier adoptada.
por ordem primiriva da Infantaria
j devemos
achar a principal decifaô Cobre o merecirnento defles dous Iyflernas diametralmente
op"
poltos entre fi confulrando aquelles principios , que a T~aica nos eílabelece a cite refpeito.
Eíla nos diz, que na6 he bailante ptovar
a vanragem de hum fyílerna
coníiderando ..
fe arma Contra arma; mas q~e he neceílario
tOl1templar rodas aquellas que devem juntamenre concorrer ao mefmo fim , e rarnbem
os obLl:aculos , que devem encontrar- (e, Hum
Jorpo de Infantaria
formado a oiro de Iund~ , cO~o quer o Marechal de Saxónia ~ renas ultimas fileiras armas capazes de Igualarem as da primeira,
he certo que em hum
ataque de arlUa branca levaria toda a vanra~

N

gem
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gem a outro Corpo igual formado fegundo
o Iyílema moderno.
Mas fe confiderarrnos duas linhas de Exercito em oppofiçaô entre fi, hurna difpoíla dc::baixo da ordem fingella , ou moderna,
outra debaixo da ordem de grande fundo,
a
vantagem
deixa-fe ver bem da parte da primeira,
cuja artelharia deve Ier contra a Iegunda linha de hum effeito tanto mais fo rrnidavel , quanto maior for a maíla , que eíla
lhe offerecerEíla rnefrna linha marchando
contra a primeira deveria receber todo o leu
foao , e (üifrrr os Ieus c:firagos,
[em lhe Icr
re~miltida
huma correfpcindcncia igual. Elia
poderia em o mc[moCampo
de baralha encontrar hurna linha de reduôos, hum foflo , bum
parapeito,
ou outro qualquer obll:aculo daquelles , de <Jue os Capitães modernos [e
valem para os íeus dclignios; os guaes derrruiriaó
a lua vantagem ideada ,a lua ordem,
cuja força co~tr~ ~iles obílaculo s naô ftrá
mais, que pnnclplo,
e cauía da rua mefma
ruiria. EH. hurna vez penetrada
pela Cavall aria , a rua total deCordem deve fel-lhe ineviravcl ; porque efla deve cre íce r , deve tornarfe irreparavel
á medida da denfiJadc da rua
ordem. Aflirn para [e,adoptar hum fyll:ema de
combate,
ou eíle reja geral, ou particular,
he oecetlario,
que elle disa refpeuo ao tedo , e oaó a hurna parte {bmeme,
e que a
fua utilidade íeja abfolura , c naô refpeô íva ;
devendo também anender-Ie naô
ao f"':I i~
de;
íó
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decifivo, mas também ao mais pradicavel.
Deita maneir;t devemos deixar de adrnirrir,
como problt:ma a queflaô antecedente,
pois
que ella, cçnfiJeraJo,
(JS principios
da Arte,
deve olr1ar·fe como fufceptivel de huma Ió ,
e uniea demonHraçaó
A'villa pois deites principios,
de que vimos de adqnirir hurna abbrcviaJ:l
idéa, a
~rdem primitiva da no{fa infamaria he a que
jultameL1te lhe convem rela efpccie dai {tI~S
armas, por ler o con.bare do fUbo o mais
tI{nal, por (er ena me írna or.iem accommodada a ambas as prop rtedides da Infamaria,
e por fer a que mais facilita todas as ordens
accidentaes.
Depois de tf:l:tar daquclles principios,
do~de na{c('m as ordens pnncipaes da Infantarra; depois de moi-l:r:\r aos meus Leuores
a razaó de {e formar eíla Tropa habirualrnente a tres de fUI1Jo; e depois em fim d: lhe
dar, hnma idéa aeral das prirneiras máximas
da fa[hca moderna a Ieu refpeiro; eu devo
P~íTar a offerecer.lbe os Elementos das opera.
Çoesdcfl:a Tropa (c'~údo etla me íma Eacbica.
O Soldado cl'c I~fantana
deve inílruir-fe
pa.ra
a. ordem Ílnf'ella
ou de fo'To,
como a
n01
b'
1'>
P
h
eira; deve exercirar-fc
rclanvamcnre
a
uma, e a Otltra ; deve cm fim fer difcipltna~lo para o fo,>o
e para o choque , de ma.
b
nelra que cllc v~nha a farisfaze r perfeitarn~nte a eHes doull objeétos

pCled.dcs

da fua arma.

N..11

da Ta&i,a,
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I.

Dos principios da Ef,olA elementar.

S

Em enrrar em todos aquelles detalhes di ..
daélico$, que pede eíle inrereflanre objeélo , eu vou Iórnenre a rradar daquelles prindpios
da Eecola elementar mais geraes , e mais analogos á Taélica moderna.
Naô he mareria indiffereme dar ao Soldado as primeiras inflrueçóes da Taélica inferior, debaixo deíle , ou daquelle rnerhodo ;
he [ern duvida, que entre os que exiílirem,
hum delles ha de fer o melhor,
por fer o
mais breve,
o mais fimples,
e o mais conforme ao mcchanifmo
do corpo humano,
e
da mefma Tropa.
O Marechal de Saxonia dizia,
que era
huma -couta imponantiffima a Efcola de hum
bom methodo de exercicio.
Eíle famofo Capitaõ auribue os felizes Iucceflos dos Pruília,
nos contra huma Naçaõ,
que durante cin,
coenra annos naó tinha cclTado de fazer guerra ao cuidado,
que os grandes Reis daquelles tinhaó applicado para eíla par,.re inrere
fante. Elleadmira o immonaí Frederico, vendo-o fazei' progreífos neíle ramo da Ane mili·
í-
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Iirar , e clamando contra a decadencia , que
neâa pane havia em França;
elle moílra ,
qu~ ella tem fido fempre hum dos primeiros
ob)etros dos Militares mais hábeis.
Allim , fendo a Efcola elementar a que deve formar o Soldado a eíle exerci cio , e em
que elle deve receber os principies de todas
3S luas funções,
que idéa naô devemos nós
fazer da tua irnportancia ! Elia he (em duvida o primeiro pólo, em que a difciplina de
hum Regimento Ie eílabelece,
Para cada huma daquellas Efcolas , que
hum Regimento dever eflabeleeer , deve fer
no~ead.o hum Offieial, e os necefTarios orficlaes Inferiores
a fim de ferem efpecialmente ;ncarregados deli as. E como a in[.
firucçao das recrutas exiee da parte daquelles,
que dellas (aõ encarregados,
intellil?encia ~
doçura, e hum zenio eípecial , qualidades ,
<jue todo~ os ho~ens
naó pofTuem em hum
mefmo gráo , deve fer permiltido ao Chéfe
efeolher indillintramente
os Officiaes, e Officiaes inferiores mais hábeis para eíles defhnos.
Eu aqui naó efpecificarei todo! os detalhe!
concernentes ao reaimen
e difciplina dellas
Efeolas, por ferem 1:)alheids da mareria , que
me propuz traélar.
Hum habiL Chéfe naó deixará de empregar hUlTla das fuas maiores arrençôes em rnant~r nefias Efeolas a mais exalta
obfervanela do methodo eílabelecído . pois que d~fie
,

prlO·
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depende inteiramente
roda a delicadeza d~ difciplina de hum Regimento.
De
nada valeria o maior trabalho dcíic , fe as
fuas recrutas naô tive ITem fido formadas conforme os sãos principios da Arte, Ie na lUcola elementar
ellas tiveflem adquirido
vicios cm 1:J?,ar de agilidade,
erros em vez
de conhecimentos.
As Ordenanças
modernas de França ( .'1. )
deternlinaó,
que nenhum fnjeiro polla Icr
promovido a Official rem ter aprefenrado ao
D"<'\. {cu Chére hurnas ranras recrutas formadas pef;,i.J~~l;t la Iua maó,
a ~m de. que em hum Regimento
;' ~ <"naó.haja hum ió OR1CIal, que.naó Ieja capaz
.Jt
de Ie emplegar,
quando as circunílancias o
pedirem"
neíla parte cflcncial,
Qlle bclla providencia he pois a daqucllcs
Chéfes, que fazem emptegar ncfla lnflrucçaô os Cadetes do~ {cus Regimentos
depois
de ellcs rne ímos {almem deílas Eíco las l Elles
vem a confeguir por etle fabio meio o mcfrno
fim da lei ~frabdeçlda em o Exercito Francez.
O pri mei ro fim , que {e deve propor a
<jlJCtn eníina recrutas,
he fazer tomar ao novo
Soldado hum ar militar, hum modo de íe mo.
ver livre, firme, e <l?;Tadavel: para o que
he neceflario exercitar o S6ldado fem arma
em ii Efeola particular com ii maior Frcquen(ia, applicando-Ihe
rodo o defvélo , e pacienciaOc-

l

(ll)

De 1776 I e de S.'Geimain.
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Depois de ter o Soldado adquirido eâe ar
militar,
depois de ter ganhado buma batlante firmeza em a poflura do corpo, e hurna
compet60te azilidade nas Iuas acçôcs , devefe-Ihe dar a hpoll:ura do combate , ill:o he
aquella poll:ura, que elle deve ter debaixo
da~ armas; primeiramente
(em arma, e deFOl5 com ella.
Para íe dar eíla poílura ao Soldado perfeitamente, he neceflarro , como já difTe, conhecer-fe o homem fyficamcnre,
e eíludarem-íe muito bem as intenções da natureza
na conll:rucçaó do corpo humano,
a fim de
fer efia poílura natural,
c taô conforme ao
rnechanifrno
do mefmo corpo
como ao
.
preceito do combare.
Deve o Soldado poílar-fe unindo os calcanhares, (ti,) e deitando as pontas dos pés
hum tanto para fóra ; os joelhos rezos , o
corpo mui direito
e perfeitamente
perpendicular (obre os :ins; os braços pendenrc.s ,

,

---

uni-

(a)
File preceito de fe unirem os calcanhares.
que hoje he fe(fuid(J por todas as 'Tropas modernas.
!la - l
. :-. .
o ie o rnal~ vantajofo
para a firmeza:
porqlle o
corpo do Soldado
fufleuta-fe
Cobre hurua menor
ba7.e. Ella regra parece íer mais filha do go!lo • que'
do fyllellla d; combate;
pois que ella faz 'parecer o
S]olda~() mais alto. prete ntado-o
também em mehor fi..,
J
J
de f:lzer
. "lira. E lia tem com tudo a Utl'1'maue
.
adqUlrlr equilibrio
ao Soldado. e de o obrig~r 3. p:efentar-fe
com mais delicadeza ; cujos pnnC;lplOS
,onvém
l11uito á marcha regular.
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unidos ao corpo (em affeébçaõ alguma, e
inclinados para dentro de maneira,
que a
colta da rnaõ fique virada para fóra, a cabe.
~a levantada , direita,
e firme, e os olhos
fixos na di reira. Efta poflura deperide , para
ler perfeira , de fe tinirem os braços ao cor.
po, e de (e levarem os hombros hum P0tlCO
para traz, prefentando o peito, e fazendo al~lIma firmeza nos rins, Deve tambem o Sol.
dado inclinar o corpo hum tanto para diante,
e recolher o ventre. Efta pofl:ura lhe dará
aquelle
equilíbrio,
que elle deve ter na fileira.
Ella acçaó, em que o Soldado deve pre{entar-fe debaixo das armas, he bem con forme
aos principios geraes da Arte, pois tendo el le
o [IJIU corpo nella pofl:ura acima determinada,
11e cerro que eltl em toda a naturalidade;
que eitá firme, e (enhor de fi; que offerece
hnma prefença agradavel; e que a refpi raça3
t'fiá em toda a rua liberdade. E aquella incli,
naçaó , que o Soldado deve dar ao corpo para
diante, recolhendo 30 mefmn tempo o ventre
fem affeéhçaõ, lhe adquire hum melhor equilíbrio, e lhe facilita hum pafTo mais largo,
( principio,
de que d~pendc muito a perfeiç aô da marcha, como em (eu lugar (o verá)
pois (e o Soldado deitar a barriga para fóra.
em lu~ar de a r~colher" e inclinar o corpo
para traz, elle nao podera dar hum pafTo raó
largo, como d~ve , (em hum ~rande ccnílran ..

gimenro

J

e are roefmo fem dor.

Em
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Em todas efl:as inílrucçôes elementares de
vem aquelles,
que delIas forem encarregados, pcrtender das ruas recrutas roda aquella
firmeza,
defembaraço
, e graça de que o
homem he capaz; em cujos pontos, e efp.ecialmente no primeiro,
naó devem Ioffrer a
menor negligencia.
A firmeza he a alma da difciplina ; he pois
preei fo ha bi ruar o Soldado a ella defde os
{eus principias,
fazendo-o eílar firme; e cm
filencioj aílim que fe lhe der a voz de [entido ,
elle, eílando em armas , nem hum dedo
deve mover fem fer debaixo da voz que o
manda;
naó deve cu rpi r, roflir , abrir a
boca, nem fazer qualquer acçaô , que de alguma forte perturbe eaa firmeza, e Iilencio.
Deve em fim hum Soldado,
que eaa debaixo das armas, fer huma eílatua animada.
Deve-{e lambem neíl:as mefmas Efcolas
enfinar ao novo Soldado a voltar a cabeça pala ~ dir,cira , e para a efquerda com firmeza,
e vivacidade,
{em boIir com o corpo apenas
fe lhe der a competente voz, exercitando-o
ne fia acçaó em lodos .os exercícios elementares, a ~m de que eíle movimento,
e poflura
nunca ja mais pofla influir em o refio do corpo , quando eíiiver em acçaô . a qual muitas
vezes pede, que elle volte a cabeça para o
lado; como he nas grandes marchas,
nas
converrões
para ver os fiznaes
e em outras
"
h'
munas acções. Mil occafióes Ie offerecem c"3
fim, em que a Tropa deve
ou pela razao
,
de
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de manobra,
ou de cominencia volver a cara
para qualquer dos lados; alfim he neceflario,
<Jue o Soldado pelo meio do exercício mechodica renha vencido a natural propenfaó,
que
o.corpo [em de condefcender fernpre com a
cabeça neíle feu movimento.
Depois defla preliminar
inílrucçaô devem-te dar ao Soldado os primeiros principias
do patTo. Para a Efeola deve haver hum paffo efpecial , que feja da mefma exrenfaó,
<Jue o regular; porém hum pouco mais Ienro :
nelle fe deve enGnar o Soldado a marchar
com roda a regularidade annçando
com
prelleza o pé efquerdo aHim que íe lhe der a
voz de marcha; 3 abrir o patTo quanto lhe permirei!' a fua cftarul'a; a fner partir o movi.
menro da cadeira;
a deitar as pontas dos pés
})ara fóra inclinando-as hum pouco para baixo; a determinar
com o corpo o movimento
da perna; a con(ecvar em toda a marcha a
fua primeira poílura , e adquirir huma marcha firme, facil, e natural,
que lhe potTa
igualmente fervir em toda a efpecie de terrenos, e debaixo de rodos os grãos de prefleza.
Dada efla primeira infl:rucçaõ ao Soldado,
deve íe-Ihe dar a fua arma, e deve-fé-lhe enfinar o modo de a ter ao hombro; cujos preceiros devem íer muito bem explicados ao novo
Soldado.
Ella deve ficar <J'Jafi perpendicular
unida aa corpo, e firme, unindo-Ce a extremídade do (eu co~ce ao corpo por cima do
boldrié , meuendo-fe
os dous UllÍ010s dedos
da
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eh maó eCquerda debaixo do couce , e os ounos pegando na arma por cima delle.
~i(aqui os preceitos da poílura da arma
habituai, e primitiva da Infamaria:
I. .A pro-

ximidttde das primeiras opera~ões da mefma
arma. 2. A tua jirme;_t1.. ~. A liberdade das
mo~ões das fileiras, efilas. 4. A commodulade .do So/d,tdo. 5 Huma pofiura, que menos
f.,1.cllite ao Soldado o jaz,a fogo {em ordem.
6. HlIIII't poJiç:tõ' con-veniente aos di.fferentes
ttfos da mefma arma .
. .Amm vemos, que a poílura da arma pritnl iva da nofla Infànraria
bem executada he
fegundo cfl:es precciros; pois tendo o Soldado
a arma ao hombro,
como deve, efl:.1 Ie aeha
em huma pofiçaô a mais proxima aos Ieus
COmpetentes ulos, naó pôde fazer o menor embaraço às tnoções das fileiras,
e filas ; tem
to~a a firmeza;
hc cómoda rara o Soldado,
POIS tendo
e lle a arma em equilibrio,
eGe
Vem a fa2er lhe iníenfivel o {eu pefo , e deíla
poQura naó he f.'leil , que o Soldado parta
para fazer fozo km ordem.
Com a ai'~la ao hombro deve o Soldado
exeCutar neílc mefrno paflo de Efcola rodos
os ,antecedentes principios,
e deve haver o
maIor cuidado em lhe fazer confervar exa~atnente a rua primeira poílura em todos os
GUs
lTlovimentos.
Tendo o Soldado recebido os Ilfincipios
da po lt Ura do corpo
do paflo e da maneira.
de ter a arm~ ao hon'lbro deve
immediara,
m en-

iú
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mente inaruido em todos os pafTos regulares;'
cuja difciplina pede já a uniaõ de rres , e mais
homens, a fim de ferem exercirados tanto em
fileira. como em fila.
Todo o fim deaa inarucçaó,
e exercici()
dos patTos regulares C que faó todos os differentes patTos da marcha militar,
e com que
o Soldado fe deve mover debaixo das armas)
he fazer adquirir ao Soldado huma perfeita
execuçaõ do patTo aJfim pelo que roca ao me.
chanilmo
da fua execuçaõ , corno pelo que
rerpeira á fua exrenfaó , e preíleza .
.A Ta8;c4 difi;ngue [ete efpecies de pa(fos
, regulares , ífio be , ~m quanto {í lua exten[aã J
1IIechanifmo , e te/ertdttde: efles [aã , o pa.1!o
gra'Ve , o ptt_ffodobrado, o Ptt.(fode correr, o
pttffo pequeno, o p,~(fo /lfrgo , o pa(fo de lado,
~ o ~a(fo pttr~ trtt~: e el~ qtlanto á rua direc~4ã
difltngue dOIS, efles[40, o Ptt.(fo refio, e 9
paifo obliquo.
Todos eíles differenres patTos tem diver~
{os preceitos,
e mechani(mo',
que devem
Ier muito bem explicados
ao novo Sol.
dado.
A efpeeie de homens he quem deve determinar a eXtenfaó dos PlltTOS, íobre a qual
{e naó póde prefcrever hurna regra geral, e
commua a todas as Nações.
Os Regulamenros militareç (aó quem devem eilabelecer eâas medidas, accommodan.
.
d~
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do-Ie á efpecie de [cus nacionaes , e todo o
Militar deve executar as Iuas leis efcrupuloIarnenre. Para o meu aflumpro baíla dizer os
feus principios , e que entre as Tropas da
Ellropa a exrenfaô ordinarra do pafTo he de
dous pés, e a lua commua celeridade de [ctenta, c Ieflenra paílos por m inuro o gra~e,.
e de cento e vinte o dobrado.
As medidas
dos outros pafTos faó arbitrarias,
e inteiramente íujeitas ás circunílancias.
O dever de quem dá eíles elementos ás
recrutas,
he tirar dellas o palTo de maior extenfaó de que elles forem capazes, adeílrando-os na lua execuçaó em todos os differenres
~ráos de preileza com a mefma regularidade.
Para fe confeguir eíle fim naô Ie deve dar
logo no principio ao Soldado aquelle pafTo
regular, que elle deve executar precifamenre
na marcha, e na Ercola,
deve·fe primdeir~.
men~e tirar delLe hum pafIo , que exce a ai
medld,as, fem auender a preceito ~Igum tcndente a rua uniformidade
a fim de que O
novo Soldado neíle exercicio extraordinário,
e dirigidO a [olear-lhe o movimento das pernas., adquira hum paflo mui largo; pois he
~acil reduzir eíle depois a menos extenar, , Illo he, quando o Soldado fe acha livre,
e enhor de fi do que alaraallo naó tendo a
rec_ruta {ido fo~mada debaixg deite methodo ,
nao tendo ganhado efla deilreza .
• Ruma recrUta vem para
ferviço co~ .os
cftCltOS de huma. educacaõ ruílica J e VICIO·
li
[a;

r~ls

°

/.

>;y'1

•
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{a; affim o Official encarregado
da E(cola
elementar, deve nefla pane , e em quaf todas
as mais cultivar o novo Soldado,
exigindo
delle roda a Ioltura em ôs (eus movimenros,
excedendo,
por aílim dizer, a mefma narureza , a fim de que eIle venha depois a con{eguir fem dureza alguma a fua devida proporçaô : á maneira daquelle agricultor,
que
vendo torcida a tenra arvore,
elle a dobra
para o OUtro lado, levando-a muiro além da
lua naturalidade,
a fim de que emendando
de hurna vez aquella (ua propen{aõ defeituofa , ella venha naturalmente
a recuperar a
perdida dirccçaõ,
Quando {e rra·.:tar da marcha, enraô fe verá
o quanto ella depende deHes princi pios.

A

R T I G O

U.

Dos prineipios do paffo regular.
necefTario adoptar-Ce ,hum methodo ,
I~ :...JEe efpeeie
de paíTo, cuja forma, e li.
geireza fejaô cornmuas a toJas as pernas de
hurna Tropa,
e que permitta calcular prccizamenrc o terreno,
que ella devcl'ú difcorrer em tantos minutos.
Se lodos os individuas de huma Tropa naõ obfcrvafTem em os
íeus paflos hum rnefrno preceito,
fe elles te
enrregafiem
á natUreza, á OI'Jem , a regularidade de{arparecelÍa immediatamenre!
'a armania da marcha naó [c daria já mais, pois
CÓ\~
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pois cada clafle de homens,

cada Naçaô tem
o [eu modo de andar raô differenre , corno ai
Iuas fifionomias.

I.
Para o Soldado fer [enbor do fm corpo;
e do [eu pa.ffo , be neceffario ) que aquelle '"Ve~
nb« [empre a cabir em equi librio fobre o pé ,
que poem em terra.
Tendo o Soldado o (eu corpo em equilíbrio [obre eíle pé, elle póde conduzir,
e moyer o Outro á. fua vontade,
póde avançallo
Junra~lente
com o corpo quanto lhe for neceflar.e , e com a pretleza , <Jue quizer; ()
que lhe feria írnpoflivel partindo de outra
gualquer poJlura
que naô fofle a do equíljbrio.
'
De(de que o corpo fe poem em movimento,
o homem naô he rn. is Ienhor deJle ,
a pezar de roda a lua vontade contraria,
()
Corpo fómeme obedece ao pontO de apoio,
}?ara o qual propende.
Pelo que he indrfpeniavel ter o Soldado em todo o paílo a cabc ça ,
e parte luperior de corpo perpendiculares
10bre Os rins, tendo-fé em equilíbrio
fobre

hum fó pé.

II.
Eflando hum homem em equilíbrio [obre
bum pé '. tanto menos [e aparta o [CII corfo d.c
pcrpeudlwlar,
que cfie o,mparia. je efil'"VjieffC
o~

f
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[obre os .dotes pés, e os calcanhares unidos;
fUllnto menor forf4 elle emprega nefla poftura.
Demonflra-fe
em Mechanica , que hum
corpo a. b. (Fig. r.) tendo o feu ponto de
apoio [obre a linha horizontal c. d. ta mo me.
nos elle dííla da perpendicular a. f. levantada
do pomo de apoio {obre ella linha horizontal', quanto menos força elle neceflira para
{e Iuíientar.

rn.
O Soldado eilá em equilíbrio mais filllples ;
e menos penof« , 'freando tendo ar rins, e todo
o corpo perfeitamente perpendicul.lres {obre o
pt em que fe firma, elle a'tJ4l1ftt o outro pé até
~ díflancia de (eis, e dozt pollegadas entre os
cslcanbsres ente~ando O joelho [em 'tJiolencia.
Nell:a poflura emprega hum homem menos força,
do que em OUtra qualquer em
que elle eíleja em equilibrio
lobre hum pé ;
porCJue neíia acha-fe o corpo o menos que
he poflivel apartado da perpendicular,
que
occuparia eflando {obre ambos os pés: a demonflraçaô , e a experiencia ambas nos convencem deíla verdade.
Advirra-fe
que o Soldado naó deve abaixar de tal {arte a ponta do pé avançado,
que
eíle movimento
lhe venha a fer de alglilnl3.
forre violento.
He nece(fario prefcrever do
exercicio das Tropas tudo aquillo , que naó.
fec:
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ferve mais que para a~radar; além de que eíle
do pé , fendo exceflivo , he hurna
aífeétaçaõ naô fó inuril , mas conrraria á
rnefrna marcha militar.

movimento

IV.
O e'fuilibrio be igualmente facil,
e natural, quando o Soldado, tendo o corpo perpendicular fobre o pi, em que (e firm«, deixa o
Outro pé bum pouco atrs z; deite COIII a pont"
'luafi rente da terra [em a tocar, e tendo o joelho dobrado naturalmrnu,
e hum pouco
adiante do que eflá firme.

Póde cada hum obCervar,

quando

anda,

que ena ponura he a q ue dá a natureza.

V.
Em o primeiro equilibrio C Principio 1. )
be precifo 'fIlC a parte poflerior do calcanhar
do pé, que [e l("Vanta , "Venha afic~r ao
tempo d4 fua maior ele''Va~itif perpendtcul.:r
ao ponto f. que !J( jtt{fa11lente o meto do paffo
a. b.

C Fig. II. )

~m. todo o movimento medido, e cadente,
fubdlv~dindo.{e
os tempos,
e os paflos ~m
partes Igua~s, vem a execuçaô a íer mais Iacil ,
e mais preclfa: a(jui o pé, que Ie move, dIvIde
0. paffo Cm duas panes ieuaes : Ola efle roovrrnenro Uniforme he fuCceptivel de rodo o
calculo exaéto
e naõ confenre a menor rrregularidade na li'teira. ~ando fc exercita hu,

O

ma
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ma recruta, podefe-lhe indicar o ponto f. para
elevar o ralaô {obre elle, molhando-lhe
ao
mefmo tempo outro ponto, aílim como b, para elle completar o paffo,
Excrcirando-Ie
as recrutas em fileira, bafta indicar eíles pontos ao Soldado da direita.
Por eíie mefmo meio íe póde molhar ao
Soldado huma exten(aó de parlo precifa. Querendo-fé que el le faça hum paflo de dous pés,
ou vinte e quatro pollegadas,
deve o calcanhar do pé avançado exceder em o pcnro da
rua maior elevaçaô a ponta do OUtro pé rres
pollegadas;
e para completar
paflo, deve o
mefmo pé, que fe move, difcorrer defcendo
bum efpaço igual. áquelle que difcorreo elevando-Ie,
Mas reja qual for o meio, <jue para
eíle fim (e empregue,
o objetlo deite exercicio nunca deve fer OUtro mais que fezuir huma pradíca aproximativa
á preci(at' da teoria eílabelecida , pois que aquella nunca póde Ier raô exacta. Os uoicos pontos eflcnciaes
para huma Tropa,
que marcha,
Iaô a firmeza,
a vivacidade,
e exteníaô do paífo , e
o alinhamento.

°

VI.
Depo;s do Sol~a~o ter .a~q1t;rido algu""t
deflre:z:,.a em o prtmetro equllJbrio, be precifo
enjiner-lhe a forma~ o paJ!o de forte que elle
aroance o corpo rvlrva1l1eme ao mefmo tempo,
~ue o pé for a figurar o pa_ffo ; que efle pe fe
'(1107)4 direãamente até o lugar, que de-ue OCCUpar
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par de no'Vo; que execute o pa[Jo C011l 11Ittitti
rvi-vacidade; q~le o corpo, conier-uanáo-]« firm~, e direito, -uenha a cabir [empre em equilibrio (obre o pé) que fe poem em terra; que O
outro fique em t1, poflura do fegundo equilíbrio
(Princípio IV.) depoí» de ter COI11 preflez,_"
deixado o chaõ; que eile feja le-uado adiante
dobrando hum pouco o joelho, ttté exceder o
que eflá em terra; que o pé, que fe lIIorve, 'Venha a procur.u a perpendicular fobre o ponta
do meio pa!!o, de maneir« que ? .5oft/ado _fe
a~b.e na poilur« do primeiro eqvilibrio ( Prin ..
ClplO II. ) ; que o lIIuhaniflllo
do paUo 'Venha
em fim a [er ta~ flmples, e natura! , como firme.
Se o Soldado deixaíle de avançar o corpo
ao rne[mo tempo que o pé, aqu~l~e '. ficand.o
~ar.a traz, aparnrre-hia
do e quilibr io mais
facll ( Principio II.) fendo-lhe con(~quenremente precifo empregar
mui;a ,maiS .forçél
Para (e fuLlentar; cuja pena nao [o oppnrne o
Soldado,
mas o diLlrahe, e perturba:
Se o
SOldado naô exccurafle o pafTo com vivacidade, feria impoHivel a arrno nia do movimento
e~tre .muitos indivíduos.
O ultimo grao de
hlvacldade he quaf o mefrno para rodos os
omens; e os aràos de lenridaõ vem a fer entre.elles mui di~erros . aílim tanta mais lenridao houver Cm o rnovimenro de hum Corpo
de Tr~pa, quanto mais diíficulrofa [era a (ua
al'monla.
lHo [c ex:pcrimcnta todos os dias na rr:t~
O ii
aica
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aica daquelIas Arres , cujos movimentos faá
compalTados, como he a dança,
e a mufica.
Perrender
que huma Tropa marche com
igu~IJade,
e lema~ent~ , he preferir o mais
difficultofo ao mais facil, he o mefmo que
emprender em o manejo das armas, que os
Soldados paITem de humas para OUtras poíições mui lentamente,
e com uni formidade ;
condições, que hurna recrura de quinze dias
fabe ferem incompatíveis.
Poderfe-ha dizer que eíla marcha lenta,
e molle; que cita paITagem quaf infenfivel
de hum paITo a oUtro, he mais conforme á
natureza;
mas fe nós confiderarmos aqui a
natureza primitiva,
nós acharemos nella tantos paITos diJferemes,
quantas as diverfidades de homens.
Q.ual he pois deíies meios o melhor? He
rem duvida aquelle , que farisfazendo ao ohjeao da Ane, menos fe aparta da natureza
primitiva.
Naó fe deve com tudo anender unicamen_
te a eíla natureza,
que de nenhuma forre enfina os homens a marchar em fileiras
e em
filas; he necelTario atrender á natur;za
da
Arte,
cuja elTencia he a ordem, para a qual
ella exige dos homens palTos iguaes em tem.
)Jos iguaes, e em toda a efpecie de terrenos.
Eíla armonia he pois a que Jómente fe adquire pelo meio de movimentos vivos em que
devem fer exercitadas todas as Tropas. Mas
efra vivacidade deve ter fcus limites: eIla naó

de,
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(leve degenerar em huma afpereza viciara,
e
fómenre própria para fatigar o Soldado inutilmente.
Se o Soldado levanta exceflivamenre o pé,
que deve ganhar terreno,
elle emprega muita mais força , e recebe hum maior movimento do que he neceffario ; elle perde a vantagem de dividir o paffo em partes iguaes ; e
fendo indeterminada
a pequel1:l curva deferipra pelo {eu pé, he Impradicavel
a armonia
do pafTo na fileira.
Se o Soldado bate a marcha, elle deve ter
necefTariamente ainda em terra o outro pé ao
tempo que der a pancada;
e achando-fé neíle
movimento o pezo do {eu corpo reparrido fobreos dous pés, elle deixa de obíervar o prinCipIO de íe ter fempre em equilíbrio
íobre
hum fô pé, a fim de adquirir mais agilidade.
He cerro que o Soldado,
ainda marchando
com eíle defeito
ha de vir a procurar eíle
equilibrio
para dar outro paffo; mas além
da prizaõ em que o feu corpo fica deixando
de ganhar com a neceflaria prefleza o Iegundo equilíbrio febre o pé avançado,
eíla p~quena demora vem a produzir hum dos mais
en~rmes defeitos da marcha, que he a lentidaô,
POIS o Soldado vem a fazer por duas vezes o
que deve exeCUtar por hurna Iórnente.
,
G.9ando o pé, que fica firme, deixa o chao,
o tr,onco do corpo
adianra-Ie
hum pouco
mal~, e fe naõ acha immediatamenre
o feu
apoIO, e equilibrio
elle deve tecroceder; de

,
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de <Jue re(ulta ao parra hum balanço,
hurna
falta de firmeza, que fe oppoem á fegura confervaçaó da arma, e de/troe a ordem, e o
alinhamento,
efpecialmence em terrenos deíiguaes , e pedragofos.
Se quando o Soldado leva o pé defronre
do OUtro naó dobra o joelho quanto he necerrario até efle exceder o l1ue citá firme, e
{obre o qual o corpo eílà em equilibrio,
o
ralaô neccflariarnenre
ha de encontrar a terra: Se o lugar, fe os obitacu!os,
e fuperficie
{obre que {e marcha, oaô for plana, e limpa,
eíles encontros feráó mais frequentes,
dos
quaes deve refulrar hum efiremecimenro de
corpo, e de arma,
bem c~paz de perturbar
inteiramente
a regularidade
da marcha.
Tanto mais ingreme , e efcabrofo he hum
terreno, quanto mais deve o Soldado dobrar o
joelho,
e levantar o pé ; cuja ntcelIídade
tem feito imaginar pafTos chamados de mau.
tanba. Quando hc pret;ifo recorrer· ie a eíles
movimentos eXLfaordinarios, a mefrna natureza he quem melhor os enfina. Por dl:a razaó
as Tropas devem exercirar-fe militarmente,
deixando-fé
os terrenos horizontaes,
e procurando-fe os montes, os valles, e os ma-

tos.

"

VIr.

Os Soldados affim emfileir4 , tomo em fi/II,'
todos partir COIII o 'mefmo pé; druem
fufeus movimentos çO!ldt'fçender buns com 0$
ilervml

(m~
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:outros, dervenrlo obfer'Var em toda a marcha
'efia mefrna uniformidade. (a)
Se hum Soldado parrifle.com o pé direito,
'ao mefrno tempo que o [eu vifinho do lado
parrifle com o efquerdo,
o [eu balanço íe fa-

ria em remido contrario

; enconrrarfe-hiaô

os [eus movimentos,
e con[equememenre
a
ordem ceifaria. Dc(enconrrando-fe
os pés das
filas, a offcnfa , que eíles deveriaó receber,
deteria a marcha,
e naô confentiria a uniaó
das file iras.

VIII.
Q:tando fe principiaõ a exercitar os Solda<los n~ lI_1archlt, d e-ue [er f e II! caixa, por pequenas dl'Vlsões, e em bu III a ró fileira, a fim de
[e f4z..erern partir com o 1I1erlllOpé, de fe lhe
ja~rem executar os pa.Dos COII' toda IS regu~a.
n~
0)Opreceit;d;-;~~cb~~ pé
efquerdo naõ tem fundamento
conhecIdo.
pOIS :L
lntençaó da Arte naõ he outra mais, que toda huln~ T~opa parta com o mefmo pé. Parece,
que os
prI~nelrosTaél:icQs, que eflabeleceraõ efl e mttllOdo,
GUlzc::raó , que o pé efquerdo apont afle II marcha
pela meflua razaõ de eflar efle lado mais opprimido
corn o pezo da arma; corno querendo por elh: meio
mo{lrar o defprezo do Saldado para corn elle rnefmo pezo , ou para que huma Tropa pode!fe, eXde~
cutando hum ró pafTo , fazer alto,
e dar a panca.a
COI~ o pé diréitó;
ou tambem o reli fim poderIa
n~ fer outro ~nais ~l1e o goRo de preCerever huma

regra oppofla a praalca vu1gar

J

e cotn11lua.
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ridnde debaixo de qualquer Jign:tl, ou feja d~
'VoZ, ou de 4cçaõ) c de [e 'Vigiarem todos as
defeitos.
2 r6

Exercitando·te
as recrutas defl:a maneira,
ellas fe habicllaó á delicada obfervancia
do
equilibrio ; rem quem as educa a facilidade
de emendar rodos os [eus erros, e de prefcrever-Jhc rodos os preceitos.
Depois de [aberem as recrueas executar
todos eíles diifercntes p~fTos regulares,
e debaixo de quae(qucr graos de preReza pelo
meio do fignal; devem-(e fazer marchar (em
elle, regulando-~e raó fómcnre pelo Soldado
da direua , OlJ elquerda,
conforme lhes for
ordenado;
e delta maneira devem ier exere],
tados a marchar com toda aquella prefieza
que for compativel com a ordem. As recruta;
faberàô em pouco tempo marchar bem, fendo educadas conforme eRes principios.

IX.
JJepóis dos ntruos Soldados Jaberem execu:

tsr bem os dijfúentes paffos regulares por .Jig,114/ , e [em elle , tntaõ [e [bes.derve ftt1.t
r executsr os ",e(mos tIO [om de CttIX,f, e nunca ji

7114isantes delles terem ganhado efla d1freza.
A cadencia he hum (oecorro para a perfeiç:lÓ da marcha,
he hum meio o mais efficaz
de
confeguir a f():!.armonia , e a (ua regu-

re

Jaridade , mas ella naó determina o mechanif·
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ni Imo do paflo , nem he capaz de fixar as Iuas
exrenfóes; allim como ao fom de huma rabeca naô he permirrido eníinar a dançar com
~raça, e debaixo deite, ou daquelle golto.
D~ mais, o ufo inrempeflivo , e continuo da
caixa conduz infeníivelmente
o Soldado ao
vicio de bater a marcha..
,Para a. execuçaô do paflo de lado, ou
abllguo [obre o mefmo alinhamento devem
os, Soldados pôr o pé efquerdo de traz, d~ direito, fe elle dever execurar-Ie para a direita ;
e poráó o pé direito detraz do efquerdo , Ie
ellc dever pra8:icar.fe
para a efquerda.
Todo o OUtro parra obliquo deve executar·fe ,{em,fe voltar o corpo, Iern (e alterarem
os Primeiros principios do mechanifrno
do
paflo , e partindo.Ce fernpre com o pé efquerdo.
Os Soldados podem marchar obliquaIl'lente conCervando a fua frente determinada,
ou fazendo frente para aquelle m~rm.o ponto
para onde (e diriaem.
Em o primeiro cafo
illes podem fegllir a diagonal d. b. ( Fi~.
II.) ou a linha d. e, hum pouco menos obil·
qua que a diagonal. Se eíla linha d. e. fofle
obligua,
o pé efquerdo d. p. ?e cad~
di ~ado das ultimas fileiras offenderia o pe
Ire
d
.
t Iro o Camarada precedente,
ou devena
. er o pa{fo de huma pequenhez exceJIiva.
Se os SOldados reguem a diagonal d. b,
e 11es nao~ podem fazer o paflo de mais, d e 24pollegadas em razaõ dos lados do quadrado

~;tos

d.

'-IS
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d. m. ou m. b, pois ie excedetTem eíla medi';
da, encontrariaô
os pés direiros dos Soldados,
que lhe precedem, fobre eíia meíma diagonal.
Se os Soldados ft::guitTem hurna linha d. e.
menos obliqua que a diagonal,
cada Soldado das ultimas fileiras poderia levar o paflo
fobre eíla linha até 28 pollegadas ao ponto c.
Jern encontrar o pé direito do Soldado precedente: mas execurando
o [eu fegundo pafTo
da mefma exrenfaô , elle encontraria o pé etl
querdo deíle Soldado,
que deveria enraô achar-fe obliquamente
{obre a linha d. e. A{fim tanto em huma como em OUtra direcçaõ
os Soldados naó podem executar patTos de
mais exreníaô que de 2~ pollegadas C' a).
O patTo executado lobre huma linha mais
obliqua do que a 9ÍJgollal he mui difficultofo, e quaf impolhvellem
[e andar á direita,
ou á efquerda , QU fem fe voltar o corpo. Fazendo frente _os Soldados para o pomo a que
{e encaminhao
, a marcha vem a [er-lhe inrei ..
rarnenre livre; porque a diagonal,que clles Cegúem,
pafT."l jull:amenre por entre os Ieus pés.
Chama:{e a?~lllo. dos .calc(\n~.ares aquelle
que formao as Iinhas t, ~" 1. r. (1<lgura dira)
tiradas pelo p_?nto do pc, e extremidade por.
rerior do ralaó.
Eílc angulo he ordinariamente
de 60 gràos;
feria inuril codo o trabalho diri<:>ido a fazer
inclinar os pés dos Soldados màls para fóra :
o

------------------~
( ti)
de
d,
TaUiqu,

MI'.

~cra/i~.
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o mais natural a todos os homens be inclinallos hum pouco para dentro. Aquelles mefrnos
'1ue rem adquirido o coílurne de deitar os pés
para fóra , quando marchaó deprefla, os tem
quaf parallelos;
tanto mais viva he a marcha , gU3IHO mais os pés Ie aproximaó ao pa·
ralleliímo,
porque enraô a baze febre que o
corpo [e apoia, a cada paflo he mais larga , e tanto mais vivo, reperido,
e penofo
he o movimento,
'1uaoro mais larga deve
fer ella baze.
Além diGo, marchando os homens pelo
campo, vem a fer-Ihe mais facil conduzirem
os íeus pés direitos
iGo he perpendicula'
res a. I',ln Ila das eípadoas
, do ,que inclinados
para fora .
. ( te) Se a ena doutrina .lIguem pozer a
o~Jecçaó de que a pofiçaô dos pés pouco in- •
cllnados para fóra he deCagraJavel , deve reí- _.
pondcrCe-lhe com o diro de hum celebre Au.J-"f,
thor , que [e explica delb maneira:
)) Todo.,."
.
») aquelle que prefere o bonito ao uril em ma- f I ~
)ltcnas militares
naó he homem de ~uerra,ou
1 i-.4t ,
» ainda peior; quer menos Iervir o Eílado, que # , ....
.
l~

0-1.

-:-----_----------------rt( (I) Acerca de fer mais. ou m.enos agradavel
e ~.~uaqllella
poílura dos p~s.llaó te deve o~~upar
o.
cial , elle deve feguir fernpre o mais militar.
s lllle aqlldl
effeito
naõ prov~m mais CJue do
c
co ].ldllne de affill1 fe verem os pés de: toda a gente

pOA
pc

I

a.
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i Congear os olhos dos feus efpe8:adores pou~
(b )
He necefTario enGnar ás recrutas o modo
de fe moverem circularmente fobre os dous
calcanhares andando á direita, e á efquerda ,
fazendo meias voltas {obre hum, e OUtro Iado. Todas dl:as evoluções devem tambem {er
eníinadas na marcha. Em os Regimentos do
nolTo Exercito praàicaõ-fe diver{os merhodos
a rerpeiro dell:as ultimas moções, que huns
executaô em hum, OUtros em dous, ourros
em rres tempos. Seja de que modo for, o effencial he dar o Com mandante a voz tanto de
humas, como de outras, em tempo competente, a ~m de, fe ';la ver, a Tropa {em diffi~'
culdade, Eu aqUI nao explIcarei qual he eíle
tempo,
porque nenhum Official medíocremente inll:ruido o ignora.
Devem também os Cõmandantes de recrntas exercirallas a marchar em fileira, e ern
fila, olhando a primeira á direita incefTante_
mente ; eníinando-as
em fim a fazer alto
com toda a perfciçaó , e a ficarem firmes depois deI/e. He (em duvida, que para a Tropa fazer alto perfeitamente,
deve ler dada a
jl]

» co inlhuidos.))

voz
----------------

( b) He certo que o Sold:tdo deve prefentar-fe
em huma poflura naõ
militar.
e firme. mas
rarnbem agradavel , porém ena 1Iltim:t regra deve
fernpre ajuflar-fe corn ~! primeiras , naó excedendo já mais aquelles limites prefcriptos por eílas
regra s.

ró
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\t02 quando os Soldados Ievanraô o pé e fqu e r";
do , ou ainda quando eite vai no ar , a fim de
poderem terminar a marcha com a pancada
do pé direito;
mas eíle preceito deve o Commandante fómenre obfervar em os exercícios
de apparato , onde deve brilhar a delicadeza,
e em que deve deixar-fé ver toda a regularidade, devendo em todos os OUtros mandar
fazer alto {cm anender a d1:e preceito.
O Soldado tudo deve íaber executar de
quanto he relativo as fuas funçóes; mas elle
nada deve ~azer, que naô feja debaixo da. voz
do feu Officíal; e efle deve trabalhar para
(ju~ clla voz feja fempre quem o conduza , e
nao huma inadvenida
rurina ,
Concluamos
pois eíla primeira pane da
Efeola elementar com eíl as palavras de hum
grande Taético ( a ) n Toda a poflura , Ioda a
» acçaó, e roda a marcha que he contra a
)) natUreza, que he afpera : que (e n~ó póde
)1 guardar
Cem hum continuo coníl:ranglmenro,
» he falfa , e má, feja ella Prufliana, venha
)) mUito embora de Scipiaó,
de Ceíar , de
») Condé , ou de Turena. «
-{ Depois deíl:a inílrucçaô preliminar Ceguemoltr.ar ao Soldado o manejo das ~rrnas.
refpeno defle naó rraétarernos mais que
dos f~us principios; pois 05 Regulamenros determlnaõ o (eu mechanifmo
e eíl:Jbelecem
todos os Ieus detalhes.
'
A R-

A

-------....--------------(li) Mr. de Kmlio.
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I.

Das explicações preliminares do f1Iatléja
das armas , e das [uas definições.
das armas conjifle
O Manejo
execrtqaõ rios l11o'Vimentos,

em a deflrtt

rle'Ve fàz.er
Soldado, para te Jer'Vir da .fua arma em todas as occafiões com pre{fe~a, e perfeiqttõ.
que

O

Como el1:as occaflóes varí'aó {egundo os
differcores objed os , pelos quaes hurna Tropa
{e mete debaixo das armas, e eíles {e red uzern a dous em geral, que vem a fer , as funções do ferviço diario, corryo Paradas, Guardas , õcc. e o cornbare , antm tambcm fe di{-

tinauem
mentos,
I:)

nefle manejo
a faber :

deus generos de movi-

I. Os moroimemos de combate , iflo be ;
aquelles; ctlja execufaõ, e uJo tem huma relaç4õ
immeduun com a aCfaõ , e que naõ Jaõ mais
que hum enfaio para eü«, o que de'Ve fa~er O
fim principal do manejo das armas,
11. Os mo·-oirnentos COl1JlIrrt11s,e rIiarios,
'1M lia lua infiituiçaõ llaõ tem Outro objeão
mais qfte a commodidade do Soldaria, a COI1Jer:vacaã da rua arma em bom eflarlo, as bonrss mIlitares, e todos os mais tifos introrluz.jdos
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nos em ofer'Vi~o militar, cujos mo"Vimentos
naõ tem efla rela~aõ immediata com o conwate.
.

Eíla diílinçaó

p~ra a efpeculaçaó,

he neceflaria

naó [ómente

mas rarnbem para a pra-

é.bca ; ella he propria para fazer Ienrir ao SoJdado o ufo , e o fim, CJue rem tudo aquil lo
que elle executa,
a cujo conhecimento
he
muito neceflario habiruallo,
a fim de que elle
nem fernpre obre machinalmente,
mas ado
qUira o conhecimento
daquellas coufas,
de
qUe as fuas faculdades
intelLeB:uaes faó capazes.
Além dell:as duas efpeeies de movimentos, ~ue temos diíhnguido
, e que fazem a
matería do manejo das armas,
ainda ha outro movimento,
que vem a fer huma parte
deíle, e que he o principio
da maior pane
das evoluçóes ; o qual he a [irnples converfaó
de hum Soldado,
pelo meio da qual elle Ie
lllove circularmente
fobre fi, para qualquer
lado que fe queira , fazendo frente a todos os
quatro pontos do Horizonte;
O que em fraze
rOPtla
fe diz andar ii direita,
e á efquerda j
azer meias voltas (obre hum,
e outro lado.

principal,
e inteiro be 11C01llexecuçaõ de qualquer 1Il11l1dallletlto, ou

lr/'lfo"Vimento

P

II

'Vo~ do tllttllejo das armas.
. .
Te11JppS , [ao aquelles pequenos,
e dl.fi"'aos II.!o ":1111I? II tos, em que [e di'-vide o 11l0'Vllllet,to prtllclpal , e entre os quaes medeia hum bre-,

rue l1/terrvallo de tempo,

Poft°
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Poji~ões , [/lÕ ar diJferentes poflurar, eji~'
tua~õer do corpo do Soldado, dos [eus brafor ,
dos [eas pés, e da frta arma depois da execu~4? de cada tempo, e de cada movimento inUITO.

Ha duas efpecies de po./ixõer, que [aõ, a
poGçaó pafTageira, e a pofipõ fixa: a primei-

rll be a que refu/ta da execu~aõ de cada tempo ; e a [egtmda. be a
refu/ta da Inteira
execufaõ do monnmento Prmcip.ü , ou mandamenta, e no qusl o Soldado de-ve ficar até qlle
fe lhe dê outra 'VoÃ,:

s«

He muiro
conhecirnenm

necelTario

pua

deflas definições,
§.

os Officlaes o
e dill:incções~

II.

Dss regrar mais ~ffe1/ciaes do ",a"90 ~das ar~
mas em quanto alua compa}1fao.
manejo das armas heJempre aO Melhor
quelle , cujos mo'Vimentos[~õ ma~s!ímp!eces , 1II41r nnmmes , e que mais factlttaõ as
[unções férias de bum« Tropa.
A força deíle princípio fundamental
á
primeira vill:a {e faz ver: rudo o que he íimpIes, e nacuraI, vem a fer de huma execuçaó
mais faciI para o Soldado. AguelJes manejos,
que deb!ixo do prerexto ~e hum melhor ef ..
feiro JaCl ao So~dado pollçoes forçadas,
gue
naô {crVíJ11 ma.s, que de o fatigar, e de o afiii:

PiJ1'·t~SegtlnrÍd:

h~

fUgir no longo tempo que he precífo empre~ar na rua i?Ltr~cpó.,
devem. (er r~jeitados ..
JS Iendo o pnmetro objedo do manejo das armas enfaiar hurna Tropa para a acçaô , fé
elle naó he analogo a eíla , {e deixa de eníifita ao Soldado as ruas primei ras execuções,
elle vem, illudindo o (eu objecto, a rornar-Ie
de util em frivolo , e pueril.

II.
Se hum nuruimento principel , 'e inteiro pJ:
de eXfCutar-Je deb aixo de hum [o mandamento!
t1aõ fe de"Vem nelle empregar dois; affim tambem .naoJe de-vem metter dom tempos nnquelle
nlO"VlnIento, que fi pode executar em hum

ró.

III.
OS movimenm: de combate dervent [er ent
II manejo das armas abfolutallle1l!_e ,o~ mefmos ;
que [e de'Verem pra.'lícar 1Ia acçao fewI, e resl«

9 fim , que [e deve propor em o exercicio
~as [rapas, he enfaiallas para o combate; ar.
m he claro o merecimento
delta regra: [e
c~a deixa de Icr obfervada ; [e os exercrcios,
e InQru . d
cÇoes pertencentes ao manejo
as arnaõ [JÕ corrdpondentes
á praélica,he
p~ l~el que o Soldado poffua a neceflarf a,
e. cClfiva deLtreza em tudo quanto deve exe~ç,lrar co.m a lua arma na acçaô ; neíla elle' VI·
ra preclramenre a cahir na lenridaô, no emba·
rafo J e na perplexidade.
Ç}s
.P

m~j.

írn-
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IV.
Os mo-cimentos de combate Je'Vt111fer exe:
eutados com a arma completa do Soldado, que
be à efpingarda com à baioneta na boca.
Exercirando-Ie os Soldados deíla maneira;
elles necefTariamente
haô de operar melhor
na acçaó, pois que tem ganhadb toda a deílreza em manejar a rua arma completa;
além
diílo he bom que os Soldados [e habituem a
conhecer o ufo da baronera , e a confidcralla
corno huma pane muito eílencial da força clã
Infamaria.
Naó fó nefles movlmenros , mas fempre
<pJe a Tropa pegar em armas, deve o Soldado
ter a rua arma completa, ~ fim de adquirir [0da a deflreza em a manejar , c em [c fervir
della promprarnente.
Hum dos mais celebres Authores modernOS naó he deíie {en[lme~tO; eUe quer que
a Tropa faça huma e[peclall'cft:rva
da baioncra , perfuadindo-Ie que iílo fárla com que ()
Soldado pozelle mais confiança nefla arma
olhando-a como o [eu ultimo recurfo: más et:'
ra opiniaó naó he, nem deve Ier frguida, pois
o melhor meio para hum Soldado fe utilizar
da Lua arma como deve, he ter ganhado toda
a deítreza em , mover; e eíla fómemc pôde
con[eguir-[e
com o ufo efl:abelecido entre as
'tropas de operarem fempre com as ruas armas completas. Todos os tnai! AUlhorcs convem na uulidade de1la praajca) e muito e[~

.

pc~
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pécialmente
o Alnhor das Notas a Mr. Guíber , o qual fnul difcrerarnenre
conreíla eit~
íua opiniaó.
§ IH.
Das regra! msis efencises do maneio das ar~
ma, em quanto á [u« exertl~tZõ.

N

Aó obílanre eflarrnos ainda [rachndo da
Efcolà elemenrar , em que fe deve eníinar ás Tropas o manejo
das armas por efquadras , e em detalhe fomente;
eu raoflrare!
tambem <lquellàs regras da fua execuçaô »

L

que devem Ier obfervadas, quando todo o Ba ..
talhaó deve executar
eíle maneje em quaef-

quer acções.

I.
Ruma Yrop4, que executa o manejo da~
armas, deue obJer.-var a mais apurada fi':_!lIe7.(l,
e o.ma~s profundo jilencio; netl a ac~ao ned«
mais J e de-ue perceber do que ti, '"tIO~ que man-;
da) e o ciirondo da. armas.
.

n.
• O Soldado deue ob(errvar huma inteirâ
tnac~aõ em o inter'Val/o do, mandamentos, •
dos tempos, de [orte que depois de exrcutar eJtes, el/e fique imnurce] naque/la pofipó em qu'
fe achar.
III .

.De·"'e o S~ld4dQ pre/ltfr buma ,ol/tíntf at~
p ii.
t~/l~

:n8

-
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tenfaõ ao mandamento, ou ao fignal,. d fi'"
(le partir ;nmlediata1l1ente que qualquer defier
[e lhe der, a fim de que todo o Corpo naõ te..
nbe mais, que hum moruimenta , e de que as
fitar psrtes operem confiantemente debaixo daguella srmonia , que jaz.. a utilidade, e a bel...
lez..adejte manejo.

IV.
Todos os mo'Vimel'itos de'Velll [er executa'elos COIIIa maior certez..a , e tambem as pojições
tanto de .,mas, COmodo corpo do Soldado, tt
.fim de que huma Tropa maneje com a de'Vidtt
exaftidaõ affim pelo que toca á uniformidade
gerai dos feus.mo'Vimentos , C01l10pelo que diz..
refpeito á perfeita execttçaõ das pofiçóes.
Os movimentos

dos braços,

e pernas na-

ê3!l devem influir em o refio do COrpo; ef]e deve efiar íernpre firme; o movimento dos bra ..
ços deve partir do corovello , c o das pernas
deve parrír do ioelbo,a fim de [e naó alterar a

firmeza do corpo.

v.
, Q_uaefquer mo'Vimentos defie manejo (era(f
executados com toda a rapidez..: O Soldado
paffará de Imma p~ra outra pofiçaõ, e 1Il0'V~tá os braços, e pes com toda aqtte/la 'Vi'V4ctâede de Ijue elle he ftifcepti'Vel.
'
_,

Sem fe obferrar efia regra he impraaica~
ve1
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vel a certeza, e uni formidade do movimento
geral de huma Tropa. A vivacidade em quaefquer execuções he o principio donde eman~
toda a armonia
toda a agilidade,
e a perfei'
çao- d os movimentos
de muitos individuos ,
como já di !Temos traélando da execuçaô do
p~!To. Os movimentos
dos braços devem Ier
VIVOS,
fim ple ces , e unidos ao corpo.

VI.
A Tropa de'Ve maneisr , e dar as pancad4~ de arma com muita fortalez.,tt; o que a
antma, o que a 'Vigora, e o quejitz.JJUma da$
belle;as do manejo das armas.
VII.
])!'Ve determinar-fe huma jfdla pr,oporçttQ
aos efpa~os de tempo, que deuem mediar entre
~s tempos, e os movimentos inteiros.
Eíla proporçaó
ou medida he arbitraria;
:as he ceno, que della depende a regulariade deíle manejo,
e que deve haver hu~a
~ue fem fatigar inutilmente
o Soldado dJCnnga os tempos dos mandamentos,
deixe gozar
, e facilite ao Soldado huma
exe as
u POfif.oes
• 1
C ,çao defafoO'ada
e preciza de todo o

maneJo.

to,

be;m a Rfcola elementar

devem:fe.d~r
ramao Soldado os primeiros principias dos
di erentes fogos, de que eu aqui naó fallo,por
eve,r traél:ar eíla mate ria exten[amenre er:n o
diff

Çaraulo do Fogo~

Sq:

i30
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, Sobre eflas fere regras geraes [e efl:ahde~
ce todo o preceiro do manejo das armas; ífi().
he , em quanro
[ua execuçaó,
.
Os mandarnenros
, ou vozes devem proferir-fé clara, breve, e diíhnaamente,
deven-,
do evirar-fe rodas as palavra~, e explicaçóc1S
fuperfluas , e ufando Iôrnenre COm qifcriçaó
das necetla rias.
Para hum Batalhaô execurar o manejo das
armas, deve ter as fileiras aberras; e as filas ,
ainda que naó he necelTario eíiarem inteiramente aberras, devem com tudo g~nhar entre
fi meia diihncl~,a fimdeCjlJe os Soldados te.
nhaô toda a liberdade Cm m (cus movimentos
2
e de que efl:es te pofTaó gozar u~iver(almente .•
O manejo das armas em hum Batalhaó ,
ern hum Regimento deve executar-Ce á çalada, e nunca já mais de OUtra forre ; devendo
os movimentos do Soldado) que fizer o fignal,
fer extraordinariamente
grandes, a fim de ferem percebidos de todo o Batalhaó.
EQe merhodo faz apurar muito mais a
regularidade
dos movimentos,
dá ao Commandante roda a liberdade de vigiar os defei-,
tOS da execuçaô , e I~Yé\ ao maior ponto
éIj
perfetçaõ , c a belleza pel1:e manejP,
Todas aquellas Illiudas explicações, que pede a perfeita execuçaô deíle manejo, tanto j\
reCpei[o do Soldado como do Official ; alJim
corno tambem a ordem em qlle rodo o Corpo
deve poílar-fe, eu deixo, por ferem materia~
iillheia~ do a1Tumpto deite Trafrado,
e por~
à

Cjue
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que nenllum Militar

ignora eíles detalhes.
eílas dif.l:ribuiçóes.
O mechanifmo
do manejo da arma he
fu:nmamente
delicado ; e lle exige hum perfeito equilibrio de corpo,
e de arma, huma
firmeza inalreravel
aflirn daquelIe,
como
.:lef.l:a, e huma gra'1de dellreza , e movimento dos braços,
e pernas , cuja perfeiçaô fó
P?de ganhar,Ce relo meio dos bons princiPII)S, e de hum frequente
exercicio , depois
da difpoGçaó rnachinal do homem fer capaz
de receber a difciplina.
A experiencia eO:á moílrando a difficuldaele que rem o Soldado em adquirir a precifa
agilidade no manejo da rua arma,
e a facilidade com que a perde. Sahe o Soldado veterano do quartel para o [eu Deílacamento
, ou
para fe aproveitar da Iua licença,
e nao obrtante a rua curta aufencia
elle fe recolhe em
tal e{laqo a refpeiro deíla parte da di(ciplina 1
que he precifo metello na Efcola elementar
com as recrutas.
. O melhor meio p~ra Ie formar com bre\'Idad~ em o manejo das armas hum a Tropa
~:tlucha , ou huma veterana,
que Ie quer pôr
em hum novo pé de exercício, he efcolher,pa~a f e~~ enGno aquelles Officiaes,
e Offic'a~s
JOr, enores mais peritos , e mais habeís i cUJ.a
e colha deve fer feita indi{\ioaap1cmtc , pOli
que nem todos, por applicados que (ejaõ. ao~
feus dever~s,
pclluern ~ melma rçrfc:,çao
neüe maneJo. Mas que louvor, e conrem-

pIa,:

~p
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~aa

ru~

plaçaô
merece do leu Chéfe, e da
Corte aquelle que defempenha eíias funçóe.~
perféitamenre?
que poern hurna Tropa ern
hum pé vanrajofo nel1a pane inrere{fanre ~
As ju!las recompenfas
[aó raô capazes de Iazer obrar prodígios aos homens, como a injufliça he propria para e(conder os feus ra-

lemos.

O manejo das armas he {em duvida de
todas as p'artes da Ane militar a menos irnporrante , excepto em tudo quanto fe comprehende nas ~xecuções dos diflhenres fogos.
O Marechal de Saxonia diz affim a eíle reípeito (a) , 110 exercjcio he huma coufa nej) celTaria para de/embaraçar,
e polir o Solda •
.:il do, mas mó (e deve empregar nelle toda a
» arrençaô ; elle he mefmo de rodas as parles
» da Arre da guerra a que exige menos cuida» do ' excepruando tudo .aquilJo que tende a
~ evitar pofluras , e rnovrmenros perigofo!. li
1)Depois delta arrençao,
o.principal exer~ cicio he o das pernas , e nao o dos braços t
» nas pernas he onde refide todo o fegredo das
)) manobras,
e dos combates;
a eítas pois he
» que hé neceffario applicar todas as attençóes,
:y Aquelle <Jue penfa de OUtra fone he hum
:ll ignorante,
e nem [em ainda polTuido os ele» rrieritos da Arre da guerra. II Aflim (e explica
ell:e grande General.
Elle reprova a po{içaé)
da arina {?bre o braço efquerdo como proreia para o Soldado fazer fogo fCI11 ordem, e
.
rame. '( ~"
J?fllfrifS ~ fa;. Z9. art! SI
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sambem os fogos por íecçôes , o que tem fi~

ao cauía

, como elle refere, de vergonhofas
derrotas. Mas dh! dito do Marchal,
e de todos aquelles,que concordaó com eJle neíle feu
Fe~famento ,. deve receber-íe em o Ieu verdadeiro remido.
O manejo das armas , ou para melhor dizer, aquellas fuas panes, que naó tem huma
relaçaó imrnediara com o combare.muiro
pouca imponancia
tem na real idade, coníideradas
em fi mefmas; mas eíle naó he o verdadeiro
objecto deíle manejo; eíle naô he o principio,
que deve determinar a rua compoíiçaó;
elle
deve ~er todo relativo i acçaõ feria; o [eu
fim pflmario naó deve íer OUtro mais que enfaiar ~ Tropa para ella , e faci llrar-lhe a execuçao das manobras mais decifivas.
Aflim a perfeita exe cuçaô do manejo d~s
armas, fendo eíle compofi:o fegundo os pnn~l:
FIos da Ane, he de huma grande imponaocta.
e~le prepara a Tropa para as primeiras ope.ra.J
çoes da guerra; elIe defembaraça , e cultiva
o Soldado,
dando-lhe hum cerro ar, hum a
defl:reZà,
e
aailidade
que elle por outro.
.
b'
mel.o naõ adquire facilmente:
efle maneJo
obnga em fim o Soldado a ter as ruas armas
em bom eO:ado . e ainda aquelles movimentoS
de m7ro appar;to, e de Ierviço naô Jei~aó de
rerpeltar mediatamente
á acçaô , pOIS que
el les rodos pedem huma grande deLlreza em
1> m~~imento
dos braços, e pernas,
e hum
l'ç~felto equilíbrio do corpo.

C
. A~'
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C A P I T U L O III.
DQs exercicias

D

de t/eçf1/he.

Epois

de rçr o Sp1daqo recebido na'
elemenrar aqu~lIes pril1cipi05
neceflarios para haver de entrar em fi.
Ieira , depois de eílar formado á poílu ra do
combate, aço paflo , e ao manejo das arma",
deve entrar em divi{aõ, em companhia, a fim
de prrncip ia r a adquirir no movimenro geral
deíle pequc110 Corpo a 1.l1')i~Õ , o taao,
e
aquella arrnonia de movimento,
debaixo da
qual elle deve operar nos grandes Corpos;
arrnonía donde emana toda a folidez, toda a
agiljqade J e força deíles.
Como eíles exercicios de deralhe, ou por
partes ~ devem comprehender todos os ramos
da Taaica inferior,
ifto he, a marcha, os
fogos " e as evol uçóe,;
e como todas cllas
devem fcr exccuttjdíls debaixo dos me{mo$
principios ; naó rraaaremos
aqui (ieíhs parres, por evitarmos rudo o que póde fer prolixo;
nem raô pouco nos demoraremos cm contemplar preceito algum a re(reiro da grandezét
do. Corpos que (e devem empregar neâa efpecie de exerci cios , pois que os Regulamen.
fOS eílabelecern
clras regras, e os Chefes devem accômodar-fe a todas as ouuas , que faá
filhas das CirCll9-lhncias.
Eícola

o
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O exerci cio de detalhe he hum enfaío
})ara os grandes exercicios ; elle naô deve
differir defles , mais que em fer dado ás Trop~s por partes, e naô por Batalhôes , ou RegImentos inteiros;
aílirn he neceílario que
elle feja regular, e delicado; que;t Tropa adl]!ll ra a neceffaria deílreza em todas as f uas
repartições.
,
A marcha, os fogos, os manejos da arma, e converfôes [aô as partes que devem
. fazer o primeiro objeélo dos exercicios de detalhe; em todas eílas deve a Tropa Ier difciplinada com aquella atrençaó que ellas merecem. As execuçóes dos differentes fo~os pedem efpecialmenre
hurna grande exacçaô
dev.e a Tropa exccurallos prim.eiramente com
fil~lrJs abertas, a fim de Ier inLtruido , e exanlInado c.ada Soldado de perfi : ~lIe~ deve,?,
executar Juntamente o fogo de primeira fileira, de fegunda ,e de terceira, para que todos
o~·Soldados ganhem a rnef ma defl:reza em os
pJfferentes movimentos que a cada huma per:tencem , fegundo o preceito do fogo.
.
Os exercicios de detalhe faó em fim inexcula\ 'eIS
. a toda a Tropa;
r r
elles d evem ie
fi.l:!hmpre o enfaio dos exerci cios genes;
nen Um Regimenro
por mais bem difcipllnado
que fl:"
,
J' e eJ3, os deve difpenfar , pois elles nao
ào~ente faó quem lhes dá as primeiras luzes
b a ua Tattica
mas quem os con(erva UIIU,.
e.m. em grande' pé. Nefl:es exercicios. he p~r.
~1ttldo ao Commandame
paílar maiS alem
c
dai

"S
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das evoluções elhbdecidas;
elle deve traba.J
lhar a rua Tropa com a maior delicadeza;
fazendo-lhe
pratticar muira divertidade
de
evol~çóes , a rim de que ao Soldado venhaõ a
(I:r faceis aqueIlas, que elle deve executar em
o Batalhaó.

~~~*~~*~**~**~~~**~**
C A P I T U L O
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R T I G
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IV.

I.

§ I.

regres ~ e prin~p;os geraes dos alinhd~
. mentos dos Bata/bors formados em para.
da, e em b.ualha.

':)4S

D

EpOiS das Comranhias terem lido em os
exercicios de detalhe en{aiadas para os
geraes, ellas devem reunir-fe , e for.
mar o Baralhaó , de cuja ordem eu vou a era(lar com aquella abbreviaçaó , que de[de o
principio
deLte Traébdo
me peopuz.
Todo o Corpo de Tropa {e mete em o (eu
devido alinhamento,
e Ie perfila de duas maneiras; eílas faô : a pé! firme, e marchando,.
ou mudando de pofiçaõ. He evidente ler eita
{egunda ,manejr;! de .huma ex~cuçaó muito
mais dj/ficulro{a,
pOIS para almhar hum Batâlhaó a pé firme, baíla indicar aos Soldados a
linha determinada; eíles per fi mefmos ie per-r
~
~

Parte
iilaó; e depois de

Segunda,'

°

"37

confeguirem,
nada fe oppoern
fua invariavel confervaçaó em o alinhamento;
o que naó acontece quando o Batalhaó Ie move, pois variando a cada paílo a
rua frente, cada Soldado fe vê obrigado a regular a Iua poíiçaô pela dos [cus Camaradas
mais vifinhos,
e naó póde evitar os obílaculos que o fazem muitas vezes fahir da linha,
e que perturbaô
o alinhamento.
Eu traô.aret
nefl:e Capitulo dos alinhamentos de pé firme taó íómerue
, deixando para
<Juando trachr da marcha,
e das moçóes do
Baralhaó, a fegunda maneira de meter a Tropa em alinhamento.
à

Alinhar,
ou perfilar qualquer Corpo Jt
Tropa,he di[pôr de bU11I,f, maneira deterlllinad4
Ils/uas fi lei ras , e filas, de forte que cada; ndi'V/duo Je sebe naquelle lugar que pede a ordem
geral.
§

II.

Frincipios de difianciaj.

r.

HUmefpad?a
homem tem gerslmente de efpadOtt tf
dez.pito pollegadas pouco nuus
vf! menos ;
be , de[de a extre~lIIdade =:
rtor de bum« a extremidade exterior da outra,
lfl~

Efta linba, que Je con(tdera tirada ;Ilte~iormente de huma a outr« e(,padoa chanlttje linha
JJ'

dai,
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dás efpadoas,
, tem commummefzte de peito j
lfpalda noroe pollegadas.
Mas debaixo das armas da-ft ao Soldado,
em ;-4t..aOda rua pQflura, e dtt liber dsde que
pedem osfeus mtrolmentos ; doia Pés, ati bmn
P4:[Jo em o [en mator dldmetró j itto be , de
hum coto-velo ,( outrõ ; e da-fe·lbe hum pé, ou
meio paJ!o de peito a efpllldti. C a)
P6de reprefenrar-Ie hum Soldado por hum
e. h. (Fig. IV.) terl11inàdo por
dous Ietnicirculos g.c. e. I. d. h. de Io rre que a
quadróldo

linha c. d. que divide ii Fil'tura eguilatera,
e
os (emicirculos em duas pàrces iguaes, reja em
dobro da altura e. g.

rr,
He dado mais 40 SOld4do cdn{iderado em
.fila' outro pé j ou meio pa[Jo de inte'rrval/o entre
o Camarada que fe lhe regue: affim de'tJe o
Soldado occuper debaixo das armas doas pés
ou bum P4:[Joem todo o [entido , itio he, tant;
em fileira como emfila.
Eíles principios faô fundados taó fómente
naquelles calculos , que a Taaica exige, que
faõ os appcoximanvos a geraes , e naõ os exaaos,
----------....-_----4
( a)
Advirta-fe
que em qualquer parte defle
Traélado em que fe prefcreve a medida do paffo.efl e
deve íernpre entender-Ce de dous pés J é U l)~ de
dltie pollegadas,
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íélos, pois as variedades , e alreraçêes. que fe
lentem a refpeiro deíles efpaços, fazem eíles
calcules in1praé1icaveis.
Hum Soldado por fi fó naó occupa commummente
mais de vinte até vime e duas
pollegadas;
elle em certas acções deve ainda
roermo accommodar-Ie ao efpaço de dezoito
pollegadas;
mas fazendo-te o calculo em razaó
deus pés por Soldado, da-Ie a ~fie bal.
tanre efpaço para te mover,
e manejar li fua
arma livremente
e vem a achar·fe em o excelTo defies.ejpa9~s
aquelles nec~lTari?s p~ra
o numero dos Officiaes
ou Officlaes inferiores, que deve entrar na; fileiras. (a) Vejaófe as Figuras V., e VI. repre Ientando eíla
fegunda hurna fileira, e a primeira huma fila~

de

III.
As diflancias entre ,ts filriras, e filas de
bem« Tropa fDrmad~ em ordem de combate nao
[ao arbitrarias
affilll como eftltndo diJpofltt
em par.tda ellas 'de'Vttn fer detcrmÍttadas peltt
.eJpecie de armas, pela 7Iaturez..á da milicia , e
pelo ubjeflo do combate primitir.Jo da mefm4
Tropa.
A~ proporçóes,que
vimos de eílabelecer a
re(peltO defias diílancias Iaô conformes a eíle
)Jrincipio. Os Rcgulame'ntos militares devem
pre(crevellas
pO~tivamente.
A R-

----.-......---_.
(a)

------~___..

EfJ.li ~én~l'ilt d, Tiléliqllt:.
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II.

Principios dor alinhamentos;
de
O Alinhamento
qualquer

hum Batalhaó,
ou de.
de Tropa tem
deus preceitos,
hum que tende ao exrerior
outro que refpeíta [óment6 ao interior;
o
primeiro oecupa-fe áeerea da relaçaó , que a
frente do Corpo de T nfpa deve ter com os
objectos exterioros,;, e o, fegundo occupa-fa
acerca da drípofiçaô inrenor , que fe deve dar
ás fileiras , e filas.
OUtro

Corpo

ç

r.
'O alinhamento exterior, ou de-ve.rer paraI ..
lelo , ou obliquo ; ,tlJJimpara [e dar a bum
JJatalbaõ o Jeu deroido almhamento, ifio be ;
em quanto ao exterior, be nec~ff4rio efiabele-'
ter primeirame~te de huma m,4neira ideal, ou
Jenji'Vel hunta linbe oppoã« a frente defie relatiruamente ; á qual efla fique paraI/ela, ou obli..
qua, pois e.ftas denomínafões naõ j aõ mais
Ijtte relati'tl4s.
A efla primeira linha, pela qual te devem
regular os alinhamentos,
chamaó os Taéhcos

linha de baZ!, ou de alinhamento principal.
Efra linha pôde fer qualquer objecto exque o local offereça,
fendo indiffe"
tente eílar ella íiruada na frente, nos lados J
terior,

pu na reaaguarda

do Baralhaó.

\

I
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II.
Todo o Corpo de Trop« [e dí'Vide em tres
partes, que [.'to, lado direito, lado efquerrio, e centro: O elmbament»
de'Ve p artir de
bum rleftes tre s pontos; ifto be , ~m qusnto tt()
Jeu fegunrlo preceito,
O Soldado
pela efquerJa,

deve

perfilar-Ie

pel~ direita.,

ou pelo centro, conforme 1he
; ainda que [obre eíle pOnto

for delerminado
ha regras geraes ) e inalteraveis,
como diremos em [eu luga r.
,
As Comp:lnhias devem tomar os íeus lugares em o Baralhaó dos lados para o centro.'
Os Batalhões formaô-fe de tres manei ras; a
faber" com fileiras abertas,
e filas unidas;
com fileiras, e fila.s abertas; e com fileiras,
e filas unidas. A primeira he a formatura de
parada) e de todas as acçôcs ele arp,arato ,.
de,vendo mediar quatro pallos de fileira a ,fi.
lelra: a fegunda ferve também para as reviftas, e para o eníino do manejo das armas,
d~vendo as fileiras obfervar a me íma diílan,a
acinJa dita, e as filas a de meio paflo , qutr
e bailante para Ie deixarem ver de quem
pafTa a reviila , e para Ie examinarem rodos
os (eus movimentai:
a terceira he a forrn uura de combate
e a que as Tropas devem
fempre tomar ~m todos aquclles e"erci,i~s
tendentes a enfaiallas para acçaô , a dlÍlancr<t
~ue nelh ordem devem obfervar as fileiras

h

e a de meio palro.

Q_
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molha hum Baralhaó for":
que he o mefrnoque a rres
de fundo, e com filei'ras, e filas unidas. Efta EHampa explica tudo o que he relativo ao
alinhamento.
Qualquer Militar reconhece pela pradica
do Ierv iço as outras fonnaruras , aflim c0!110
eíia , e naó necefIita do foccorro da Eílarnpa
para ter dellas toda a idêa.
De qualquer deltas rres maneiras que hum
Baralhaô
fe meta debaixo das armas,
elle
prefenra fempre a me[ma figura de hum pa.
ralleIogramo.reétangulo,
que [obre o papel
{e figura por outras tantas linhas, ou pequenos re8:angulos parallelos cntre fi, quantas as
filei raso
Em Tadíca Iaô admiJliveis as denominações de reaa , per~end~cular,
parallela
,
ainda rnefmo quando 1e nao dem eflas circunftancias em hurna linha confiderada em rigor
zeornerrtco. Efta Arre comenta-fe de ordinatio com direcçóes unicamente apparentes :
eIla exige fim a exaétidaó
geometrica em
todas aquellas panes capazes de a receberem:
elIa qucr gue ,to da,s as fuas execuçóe: fejaó ao
menos aproximanvas
a eaa precj(ao; mas a
di verfidaJe de homens , os terrenos,
as armas, e outros accidentes fazem efla exadipaó incomemplavel.
O objedo efTencial da Taaica he a ordern , em fe naô oifendendo eíia , todas as pequenas irregularidades
das direcções,
e :elaS;oes
A Figura VII.

mado em batalha,
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çóes das linhas repuraó-fe como ínexiflenres ,
pois que ellas feriaó infignificanrcs, ainda mel.
mo fendo praticavel a exaétidaó marherna ..

tlca.

Tarnbem a Taélica,
e e{pecialmente
<J
f~blime ) dá ellas mefmas denominaçiies
a
lmlns, que nem apparer.remente
pofluem
quae[quer deíias qualidades,
pois ella chama
paralle]a, ,por exemplo,
a hurna ordem d~ b~.
talha, cUJa obliqllldade
relativamente
a linha oppolla he mefmo {en{ivel á Via4. ~ando traéhrmos
deíl:a pane da Taética,
enraô
Ie
verà
melhor
o
como
ella
adopta
eíles
termos.
~m toda a liçaã defla Arte he muito neceffana a lembrança
deíla regra, a fim de f7 evitarel!l os erros, e as confusóes, que da Igno~

TanCla della pódem

rcíulrar.

Em rodo o Corpo de Tropa for~ado :onfidtra a Taética as mefrnas ires dirnensóes ,
que qualquer ourro corpo fyíico [empre o1feTece; mas em os alinhamemos
fomente contempla duas,
que [aô comprimento,
e largura. EGas dimensões faó fizuradas em o Bata~haõ)CFig.
VII.)por duas linhas ~.;;. Os Tacos
fil. . chamaõ á linha,
gue he formada pela

pnmelr:t fileira e que ncfla Figtlra {e molha
pela letra e. ::::linba de frente; :::::cá dimcn{aó
da largura repre f~nrllda pelas J inhas das filas ,
e
.te ne.Ga
j1mdg.Figura
::; pela linha g. chama.á::; Linh~

Er~

''2044
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lU.
Eflas duas linhas âeuem [empre confer"Var
entre fi hum4 rtla~aõ perpendicular, ou [ej,! ti
pé firme, ou reja em movimento,

Eíle he o primeiro objeéto do alinhameninterior de todo o Corpo de Tropa; eíle he
o fim de rodas as regras dos alinhamentos;
elte o primeiro preceito,
<Jue deve occupar a
anençaô do Soldado) do Official , e do Chéfe.
[O

IV.
Para (e formar,
e alinhar bum« fileira
perfeitamente, dc'Vcm-fe obJer'Vttr aquelias me(mas rc~ras, que a Geometria pratiica nos diabe/eee refpeit« da maneira de [e dofcreuerem
4S linbas reãas [obre o terreno.

a

Hum Baralhaô formado em parada) ou
cm batalha, devendo (er figurado (obre o papel por linhas, e, angulos, pede a Iua intelli~7encia o conhecimento
daquelles prdimina~cs de Geometria,
que lhe dizem re(peito , e
que todo o Militar deve poffuir. ElIes formaó
a baze fundamental
donde devem fe<>urar-(e
todos os principios , e regras (obre a ~1aneira
de fe traníporrarem em linhas rcô as as fileiras, e em que deve eltabelecer-fe roda a teo'
ria dos alinhamentos.
Naó bafia porém o conhecimento da Geometria para o Militar conuuzir bem neíla p:l(~
te:
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te os Batalhões
he necefTario adaptar os Ieus
princi~i~s ás p~{jçõe5 defles ; ,he pl~eci[o_te;
huma idéa diftirréh da rua appllca~ao ,nao [o
aos alinhamentos
mas ainda as diverfas
marchas, e moções' de que hum Baralhaô he
fufeeptivel.
'
. Hum Official naó deve ignorar eíles princlpios; naó deve deixar de Caber perfeitamente
fazer applicaçaó deíles ao preceito de meter
em linha as Tropas; nem deve deixar de reconhecer as ruas reíultas em o objeélo de que
traélamos, tanto em o alinhamento de pé firme, como naquelle
que os Batalhões devem
obfervar , movendo~[e.
,

V.
Tanto menos dífla o Soldado do. ponto
donde parte o alinhamento, qaanto menos difiCtlld4de eit« tem emfe perfi lar.
Daqn] vem o eílabelecer-Ie no centro o
ponto commum de alinhamento em os Corpos, de grande frente;
pois aflim por eíle
o. vem a facilitar-fe dobrado a rua exelnel
cUçao.

VI.
Toda a Tropa de'-ve babituslmente puftlar-je Pela direita: n('fie l/tdo de-ve fer (0111
,referencia eftabelecido o ponto principal, ,e
:;lnmum dt alinhamento:
efie nuncs já mats
, f'1Je (olto,ar-{e 114 er.querda Ot4 110 (entro,
'J«,

r:..

IIIZQ
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tra;) em csfo« accidentaes, e quando 4S circunf
mais t:ttcndi'Veis affim o pedirem ne,~[Tariametlte .
"meias

A razaô deíla regra he : I. porque he mais
natural ao homem a acpõ de olhar á direita,
que á efqucrda : 2. porque as mefmas armas
cP1baraçaõ a hurna Tropa a viíla lateral deita
pane:
~. porque o Soldado deve feguir Iern}lre lmrna regra geral, fem della fc apartar
mais que por huma neceffidade a mais urgente. A max/ma de reduzir as {unções do Sol.
dado ao menor numero de preceitos,
que he
po ííivel , de abbrevi;;r as [uas regras, e de
:fimplificar todos os Ieus principios,
he hurna
das mais vamajofas para os progreaos da Arte

'l'
muuar.

'f

VII.
Deoende proceder-]e á formatura de bum«
fileira,
e confider,ando·(e
? ponto (011l11lUI11de
"linhtt11lento em o lado direito,
derue o Official
pofiar o Soldado, que ha de fer Cabo de ]ileir"
da direita, ou Ché!t ~e primeira fila, do qual
dc-vefaz...er o {eu prtmetro ponto determinsnte ;
depois es1abe/w:rá idesl ; ou fenfi'Vellllcnte o
[eu [egund« ponto.onde de'Ver terminar tt fileira
~.fim de defcre'T./er com efla a refia defejada.
~ Geometria nos enfina, que para Ceeraçar , ou imaginar huma linha red.a he necef ..
iado eílabeleccr cm .primeiro lugar dous pon·
(OS
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tos d~terminantes,
entre os quaes Ie 'defcre~a
eíla linha, podendo eíles íer quaefquer objeaos fixos, ou movi veis, que o terreno preíente á vifla : aílim para fe rranfporrar Facil , e
preciCamente hum a fileira em linha reaa , devem-fe eflabelecer primeiramenre dous pontos principaes , e direétores , entre os quaes
a linha defejada fe defcreva.

VIII.
O Official de'Ve per fi mefmo perfilar as pri11Iei!as [ete , ou no'Ve filas , a fim de fa~r
maIS fe nji 'V e1 a direc~ao defejada.
Deixando de fe obfervar ella regra, podem
refultar.derivaçóes
confideraveis á linha; póde a fileira Ier com muita facilidade rraníporrada a hum alinhamento
falfo; pois fendo
pouco fenfivel a direcçaô
dererminada por
nufa da pequenhez da linha já exillen~e, as
filas, que a devem produzir pódem Iegutr huJlla direcçaõ errada.
'
-

IX.
Q_uando hum, linha, ou fileira [e deixa .'Ver.
[obre huma direc~ao alheia da 'Verdade.lrtt ,
de."CJe-fe ~bfer"CJar o [eu principio, a fim d~ applicar 41lt o r~medio e nsõ 40 re§l~ dA Itnh.J
'1ue perdeo <' direc~'4o.
. Se em huma fileira a linha principia ii depor c+ewplo,

l'!Var cm o decimo Scldado
!04

,

•

poc.
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por caufa de huma errada pofiçaó deíle , ou'
feia cm raz aô do lugar, que elle occupa , ou
<la acçaõ do {eu mermo corpo, a derivaça&
delta linha deve defde efle pomo continuar"
progreflivamente
até a extremidade da fileira,
e [e el1a naó he emendada em o (eu principio,
eHe ladQ fe achará em huma PQfiçaó mais,
ou menos falfa á medida da exrenfaó da mefma fileira. Se o Official que conduz , ou que
'luer levar eíle reRo ao (eu alinhamenro comperenre , ignora a origem da derivaçaô
, elle
pôde [[anfpor~a~ o mermo reílo de fileira a
drfferentes poíiçôes falfas, ou ao menos para
a fazer entrar na rua devida direcpõ,elle
per~
dera ballanre tempo em a ob(ervar;
o que inteiramente
[e evita acodindo-{e ao ponto onde o erro rem a Iua origem, e moflrando-fe
aos Soldados feguiOles a rua direcçaê deter ..
minada.

x.

Para fe tranfportar de hum ponto a outro
bum« fileira em I~nblf Tetla, o.u para efia fe
prorlu1.f.r com bre'Vldade, e prectz.__áO1 deuem ..
Je eftabelecer de eJp4~o em e{pa{o pontos intermedios.
Devendo rod,9s . os Soldados perfilar-fé pe';
lo Soldado da ~It'elra ,. ou pelo €enrro,
pof ..
rando-Ie [uccefilVamente huos ao lado dos ouIPOS , de maneira
que as [uas linhas de ef.
padoai fiquem em o me[mo plano vertical)
de-
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devendo todos reeular-Ie pelo ponto principaI? e commum donde pane o alinham.ento,
e devendo a fileira fer de huma extenfaô confideravct , os Soldados mais dittanres deíte
ponto eltaráó continuamente
a fahir'da reéh
t:lrdenada ;elles teràô tanta difíiculdade em fe
pofl:ar (obre eRa linha, quanta maior for a
diftancia , em que (e acharem do principio da
fileira; por cuja tazaó devem indicar-fé os
pontos interrnedios, que comendo entre fi
hurn_ menor eípaço , faciliraô muito mais a
perteita execuçaô do alinhamento.
Vemos, que em huma Companhia,
por
ex~mplo , as primeiras filas Iempre (e perfi1ao com mais brevidade,
que as (eguimes,
por9ue efl:aó mais peno do pOntO donde vem
o alInhamento;
aílirn
(e as filas Iubfequentes tiverem dentro da mefma diílancia os Ieus
pontos intermedios por onde (e regulem,
he
ceno .que confegui(áó da mefma fone que
as primeiras a mefma facilidade de fe perfilarem.
O eíla belecimenro porém delles pomos
dev~ (e r rerervado ao Officíal , que dererrn inara o feu ufo como lhe parecer mais a propofiro , indica~do aos Soldados aqueIle Carua.rada da mefma fileira efcolhido para ponto Intcrmedio , e pelo qual elles deveràó reger-fe. O Soldado deve fempre obfervar a regra geral de [e perfilar pelo lado direito,
ou
pelo centro, e deíla nunca já mais fe deve
ap~nar fem e(pecial dererrninaçaô
do feu Of~lal.
To-

zso
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Xr.
Todo o Soldado deue meter-fe em fileirtt
maior preftez...a, exaüidttQ, e re_gulari.
dade , elle de-ue procurar a linha das eJpadoaf .
do [e« CAmarada do ledo ; a fim de que a luta
.fique em o mefmo plano 'Vertical; ellecdeue ent
fim prefentsr-]« em huma poflura exa8:a , pArta
que o Ctmarada frguinte Je naõ def'Vie da li-.
nbs defejada.
t0l11 tt

Hurna pequena inclinaçaó do corpo de
hum Soldado , he bailante para levar toda a
fileira, que CeJhe Cegue, a hum alinhament()
falfo, Se o Soldado, perfilando·Ce pela direita,
2Vatlça , como he bem natura.l , a eípadoa
efquerda , e torce alguma couCa o corpo para
a direita, os mais Soldados, que devem tomar as fuas pofiçôes relarivamenre a elle, vaó
Iahindo do alinhamento
para o lado, fobre ()
'lua! te principiou a in~Jinaçaõ,
medida da
exrenfaô da linha,
pOIS que efla derivaçaó
deve ler progrelIiva.
A Geometria nos faz ver bem o como a
mais pequena irregularidade
de huma linha
intlue em o refio, que deve produzir-fe;
ella
n05 manifella
mui claramente os progreflos
deíias irregularidades,
e nos enÍlna ta~bem
ao rnefmo rernpo os meios de prevenir as de,,;
:t'ivafóes das linhas de que traltamos.
à

o

Parte Segunda.

2S1

XII.
O Soldado de-ue [aber qual be o[eu lugar
competente na fileira;
que Camaradas
lhe de'Vemficar á di rei ta , e â eJquerda; elle deue
guard:tr entre fi, e O Camarada,
que já eHá
portado,
a propor~aõ determinada;
de-oendo
perfil.zr-fe , como efiá âit«, pelas eJpado4s,
e
l/ftnca pelas pontas dos piso
Toda a Tropa devê eílar habil para pegar
em armas com toda a prompt idaô ; o que lhe
feria impoHivcl, {e os Soldados naó Ioubeflern
tomar os Ieus lugares dlftiné:tamentc.
Se
os S~ldado~ (e apertaflern , os [cus indifpenfavels mOVImentos (eriaó prezos , c {e elles (e
ala.rg:lTem demafiado, perderiaó o preceito da
U~lao. Se el le- {e perfilaflern pelas po~tas dos
pcs, as defigualdades defles produziriao outras
tantas curvidades á linha da fileira, as quaes
fe evieaô quanto he poílivel , perfilando-Ce a
Tropa pela linha das efpadoas.
Todo o Soldado deve ver o {eu Cabo de fileira ; de outra fone elle eílara ma is arrazado do que deve.

-

XIII.
.As .filas ri euem [er ex.1flamente

difpo.fla,s

f~bre Outras tantas linhas perpendiculares
tllJa de I''I' elite, ou prtmetr
. . a .fi1I eirs.
.
!odo

O

~hefe de fila;

fi

1,-

Soldado deve cobrir be~ o {eu
deve obfervar a difrancJa eflabele-
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belecída ás fileiras; e deve em fim ganhar
tanta delheza em fê formar em fila precifamente , como em (e manrer fobre a fua reípeltiva linha em quaefquer moções; cuja obIervancia inalteravel
lhe (erá raó facil em todo o movirnenro direao , como difficulrofa
em os circulares,
ou movimentos
de con-

verfaô.

Eítas as primeiras regras do alinhamento
tendentes á maneira de (e formarem as fileiIas, e filas, e de (e dar ás frentes dos Batalhóes o parall elifmo , ou obliCJuidade determinada. Elias Caó bafl:anres para efl:es Corpos
{e ordenarem
com precizaõ , da qual fó a
exad idaô geomerri ca , eícuzada , e inadrniíivel neíle cafo , poderá deixar de {e farisfazer.
Os Ofliciaes , c Soldados devem conhecer as regras, em virtude das quaes Ie forrnaô
e (e mantem as fileiras cm linha rcd a , hun;
e ourros devem ter noçóes claras fobre efl:a
marei+a , todos devem fabercomo
{e deferevem as red as , e como ef1:as vem a fel' CUrvas ; rodos em fim devem cílar em efl:ado de
julgar mais, ou menos perfeitamente
das direcções, e relaçôcs das linhas afIim a pé firme,
como em movimento.
O OJfici:tl deve ter naó fórnenre os conhecimentos
ellabelecidos
para o Soldado,
mas todos aquelles que as (uas delicadas funçôes exigen~ ; he neccffario,
que clle Caiba
j~ll~ar prec,.famente
de tU~o quanto diz r~f-

peiro ao alinharnenm

, e as ruas neceflarias
re;
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relações com os objeélos exteriores;
que reconheça o cerno íe devem prevenir as derivações das linhas projeél.adas , c os meios
de emendar perfeitamente
as ex lílcntes. E~
hu ma palavra,
o Official deve pela extenCao
dos [cus conhecimentos [upprir a tudo aquillo
que ao Soldado naó he perrnirtido conhecer.
Os exercícios devem íer in{huélivos,
e
naõ de rurina ainda para o rnefmo Soldado;
eae deve emprcgJr nellcs rambern o ufo das
fuas faculdades inrelleduaes.
() Official intelligente deve cultivar naó Ió o COlpO,
mas
tan_lbem o efpiriro do Soldado;
elle em quaíi
todas as panes da Taélica naó deve [er me~os exaélo em conduzi r eíle pelo meio da
]níl.i~cçaó, do que aquclle pelo meio do e~<:r~I_CJ.o.Deíl:a maneira poucos Soldados e.xl[l~rao Incapazes por hum defeito ext racrdinano d.e organizaçaó
de julgar judicioCamente
das direcçôes
e relações das linhas: e quando haja algun~ o [eu pequeno numero nunca
poderá caufar 'de[ordem fcnfivel em o total
de hum Corpo .
. S.e~ [e inílruir hurna Tropa daqucl1e~
Jlnn.C1pIOS , em virrude dos quaes ella foi
metIda em linha
e perfilada
e daquelles
lambem que cada' individuo
d~ve obfervar.,
a ~m de Cepoílar , e conlervar em o {eu alin amenro neceflario , poucos,
ou nenhuni;
pro~rcfTos fará o cxercicio ncfla parre.
•
Para nos convencermos deílaverdade , nao
temos mais que ordenar a hum pequeno nu,
me .....
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mero de Soldados ignorantes,
que re ror";
mern em linha reéla ainda Iobre hum terreno
plaino,
mas com grandes difl:ancias entre fi ;
enraó como lhes falta o togue de corovelo ,
que lhe dá o uío machinal do alinharnenw ,
nós os veremos apartados inteiramente deíie
por falta de outras regras para o confeguirem.
Todo o exe rcicio , que he fundado em hn'ma boa teoria, em hurna ju{b combinaçaó
dos meios acceffo rios com o objeélo propoilo,
deve Ier de huma grande utilidade, ao mefmo
tempo que (em principios,
(em cfpcculaçaó,
nem o Official, nem o Soldado \'lfá a {er mais
habil , ainda que (e exercitem diariamente
defde pela manhã até á noite. C b)

~~*~~~~~~*~~*~~~~~*~
C A P I T U L O

v.

Principias gentes de Tac1ica {obre Jl ordem,
e divi~ões dos Corpos de lnfantaritt.
difpofios para opersrem.

r.

A

Melhor ordem be aquelltt, que eonf
titue iguall/lente fortes todss as partes
de buma Tropa re!ati7J.1nzellte ao terrena, ás armas, e ás Tropes que ataeaO.
Sen-

--------------

( b)
Elemcns
tom, 1. p(lg. 69.

de TaEiigue

trad,

d'O/de</ldoif.
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II.

iS,

Sendo os lados, e 115ft/eiras primeira, e
t~ltima as partes mais expoflas, c que droem
teceber, ou accometter em primeiro lugar o
inimigo, neflas druem fer pofladoi {)S melhores
Officiaes, e Soldados.
III.
Todo o Corpo de Tropa deue [er di·-vidido
naquelle nun:ero de [ecções, qlle pedirem as Juas
propriedades.

IV.
Huma linha dirvidida em hum determinado
lIumcro de rec~oes marcha mais facilmente,
nao. he tao fujeita á defordem , e be mais fufc:ptl'VeL de todas as moções acceler ad as , e ac«
~,dentaes , do que hunu: linha cheia, e [em
tnter'Val/os entre cada certa por~ao das fUtlS
filas.

V.
Efles inter'tlallos , que [e de·-vem deixar entre ca1a [ecfao, n40 deuem fer tao grande! •
que ?ffere~4õ tantos jiancos quantas as jrac~~es
d« llnba , pois bum a Tropa be fel~,p~e. nuu ,
ou IIIenos expofla á medida da InllltlpllCldadt ,
e Iraque1..4 dos [eus jiancos.
VI.
.
Tanto maior be:o numero dasfaçoe!,
em
fifle btlma Tropa em ordem de batAlha hefu_b.
.
di ..
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'dirvidida, quanto mais bsbtl ells ena parte
msrebar ao inimigo em frente ti e bstalh« ; em
·taz...aõ de lbe [er msis fecil s. tonferrva~aõ do
alinhamento, em qu~ cOl'./i{te toda a fartalez...!
de bum« linbs.

o

)
" f4.

primeiro
principio he de huma verdade evidente.
Em toda a TrO'pa deve procurar-Ie a Iua pra(bca,
accõmodando-re
eíla ii.
Ta[bca adoptada:
circunfl:ancia em que conf1fl:e toda a delicadeza da ob(ervancia
deite
principio.
O fegundo he da mefma forte íncomeflavel; mas acerca da maneira de Iatisfazcr-Ie a
elle, ha entre os Ta(hcos dirrerentes opiniões,
pcnfando huns [er dia a mais vanrajofa ; OÚ"
tros (enrindo toda a força naquella diametralrnent~ oppoíla. (a) ~1r. Guiber diz aflirn a
eíle rerpeiro:
») He hoje entre nós hum ponto
1) bem
deíprezado
efla difpofiçaõ)
e fobre o
») qual eu penfo , que temos principios mui
» faltos. Naó feria mais a propoCiro atrender ..
») (e na formaçaó
das fileiras naó á altura do
, )) Soldado,
mas á lua ancianidade ) e mere» cimento'
A preferencia da alrura naó rem
» outro obietl:o mais que hurna pompa vá;
I)) ella
humilha o Soldado veterano,
pondo-o
• .)) muitas vezes na fegundl,
e ultima fileira,
)) dando ao mefmo tempo a frenre , e os lados
») a humas meras recrutas;
ella he em fim.
») con'

-----------((I)
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contraria a toda a efpeeie de razaô , pois
)1 que [e deGa ordem devet1e refulrar
alguma
)1 vantagem
real, (e ri a cal locando, naô os Soldados mais altos na primeira fileira corno
)) Chéfes de fila, nem os irnmediaros na ter» ce Ira , nem os mais baixos na fileira do cenII tio;
mas Gm po Ilando eíles na vanguarda,
l10S
immediatos
no centro, e os mais altos
l1 na refraguarda,
a fim de que ell:a gradaçaó
)1 facllitatTe mais a pontaria
nas acções de fo:
II go, EHa naó he com tudo a coníideraçaô
» mais importante;
o eflencial he formar hu)1 ma
Tropa de maneira,
que em hum comb,ate dia reja Iufceprivel da maior firmeza.
» Eu qU1zera pois que a primeira,
e terceira
II fileira
fotTc;m c~mroGas dos Soldados mais
II veteranos,
e mais Ieeb uros , e que a fcgunda
II ~
e compozeíTe dos mais novos , e menos
II dignos
de confiança. O me írno principio,
11 que
me faz collocar as Tropas tfcolhidas
II
nos flancos
e centro
do Baralhaô , pe d e
» tambem que' nos lados das fileiras de cada
» Companhia formem os homens mais ague r1) riâos , e valero[os.
))
)) Em qUJnto ás filas, feria vantajafo que
11 em Cjuanto as difpo!lçóes
acabadas de recôII mendar
allim o perrnin itlern , ellas fe comII p?zetTern de SoldaJos
ig\Jae~ em corplJlen~
» era 1. t{to he , que os rres Soldados de huma
II fila tlv.;:íTern
a rnefma
largura das cCpado:ls.
)~~e maneira
que coberros
eX;lframente
uns com OUtros, clles occupaflem o mc~m()
lt
dla}l

)1

1)
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diamerro -. Quaes faó as refulras da poncã
íe empre~a neíle obje8:o? Saó,
») que occupando o Chéfe de fila dous pés de
~1 diarnerro
, fupponhamos
ao melmo rempo ,
)) qtJe o Soldado da fegunda fileira occupa fó)) mente pé e meio, e que na fila imrnediara
n exiíie o inverfo deftas proporções:
as filas
» naó fe pódem perfilar, e feparar com inrerSl .vallos iguaes enrre el las ; e que ao primeiro
» movimento mais hum pouco vivo do Bata'11 Ihaó fe fazem inevitaveis
a defordem na Ce» gunda, e terceira fileira, a :flu(tuaçaõ na
')) marcha, a confufaõ das filas, e o embata" ço para a direcçaô dos fogos. Eíla he huma
» obfervaçaô uril , pofio que parece frivola ,
» e que eu fó renho feito a poder de exercitar
." Soldados,
e de indagar a caufs dos defei)) tos, que íe offereciaó aos meus olhos.
Elfaquí 'o Ienrlmenro deíle Taélico a rer~
)'eito da ordem diftributiva dos Soldados nas
':fileiras de hum Corpo de Infamari'a;
Elle
<Juer rarnbern , que eíles mefmos combatentes
rragaô em os Ieus capacetes naó fó hum diftínttivo da [ua Companhia,
mas rarnbem da
fua fileira (4).
He cerro que o methodo geralmente pra·lticado de fazer formar os Soldados mais alros
»)

» arrençaó.que

._-------------.----

na

( a) Elle quer que ena divifa feja hum:l pluma
com o fundo da CÔr da lua Companhia,
e com o
refio de outra cór , que indicaífe a primeira J legull~
gunda J ou terceira fileira.
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na pri mei:ra fileira, os immedíaros na tercei ..
..a, e os mais pequenos na Cegunda, tende
D!uito á betleza de huma parada;
he cerro
lambem,
(lue e merhndo , que o Aurho r
prefcreve,
rena IOdo o merecimento,
dada a
poJibilidade
da fua efco lha ; mas efla oaó
ile taó factl corno fe prefenra á idéa ; elJa naó
poderia fer feita exad.arneme Iern hurna guer •
.ra continuada;
além de que, fendo o verda ..
derro principio da Arre collocar na vanguarda , na refraguarda , c nos lados 05 cornbate~tes mais esforçados,
o melhor x_neiode fa ..
tlS1azer a e.~e principio,
he preferir entre os
Soldados ja efcolhidos Ieeundo as regras eftabelecidas em o Crtpitlllo I; os de.~a~or efta""
tura para efl:es lugares, pois, como p. dt!Temos,
Il..,..
elles devem levar roda a vantagem ~os pe./:,....v, I t
quenos na valentia'
e a lua verdaieira fir•
m.eza , docilidade ás'ordens dos (eus Officiaes,
e I~trepidez, deve refultar da difciplina. Eíte
lUelo he Iern duvida o menos fujeiro ao engano.
ue A Infantaria)
fendo propria p:a3 o .cl1o':
CJ _\ e pa ra o fozo he certo que a fua di {po.
fiIÇaO
de
r
:l'
, .
a
ve ler relativa a hum, e outro oojenaó forre dividido em
I
que c l1mamoS
i~t~rn~~" e divisões, cÍle (eria reduzido [t
.I:
~gurao 1e Iltu:tde de mudar de poíiçaó, e Jde
m ordem
e com tneReu;
to as
aqueI1as fll .,
!
"
VI •
. _ f
nçoes, <Jlle lhe (ao prapnils,
flao íl eHhe imprafricaveii;
as marchas ,a~
1

o. Se hum Batalhaõ

num cerco
•
numero de [eccocs,
PI'

R i,

e\'o~

I
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, os fogos naó poderiaó ter ordem;
nem rapidez :llguma. Sem as neceílarias di-

evoluçôes

vizóes nem poderiaõ ter lugar as ordens de
fogos modernas em hum Baralhaó. A divifaó
fundamental,
e primltiva~ dos Batalhões dos
Regimentos
em ordem de combate naô he
arbirrarla , ella deve [er determinada
pelos
calculos mais fimpleces da Taéliea , e pelas
propriedades
primitivas,
e a ccidenraes das
mefrnas Tropas. O numero irnpar , e ele rres,
he a baze das primeiras,
e grandes divisões
dos Corpos entre muiros Taélicos.
As Iecçôes, em que devem {ubdividir-fe os
Baralhôes , devem guardar hurna conveniente
proporçaô a refpeiro da fua força, pois fendo
dernaíiàdo grandes , ficaríaô mui pezadas , incapazes de prefleza , e de facilitarem as mano.
bras de huma Tropa;
e fendo muito pequenas, ellas ficariaô débeis, e ,[ujeitas á irnpoílibilidade de operarem vanraJofamcnt('
com li
menor perda,
que riveflern em qualquer acçaõ , e muito efpccialrneme Cm as de fogo.
O fim de Todos os principias da Taaica he , como já difTcmos, fazer operar as
Tropas com a maior o.rdem, rapidez,
e irnpuIfo , <Jue for pofhvel; hc firnplifical', e
accelerar as ruas operações;
he, em huma palavra,
conduzir huma Tropa pelo caminho
mais facil ao fim , que ella {i! propoern.
Aflim a divifaó primitiva,
e fundamental de hurna Tropa deve fel' a m a is vanrajofa
ás luas propriedades,
ás ruas differenrcs tunçóeS
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ções; pois que della emana toda a facilidade
para a pra':hea deílas.
Por ell:a r azaô a 1)tl:ica , depois de nos
efl:abclecer os principios do alinhamento dos
B,3t~lhócSi , nos prcrcreve aquellcs da fua divIfao, que devem fazer confervar efl:e alinhamento,
e que devem habilitar as linhas
pala roda a efpecie de movimentos,
e acçôes,
1cgundo as Iuas propriedades,
Ell:e o e(pirito do Principio terceiro deíle
Capitulo.
Huma linha de Infantaria a rres de fundo
naó poderia marchar em ordem Cem [e dividir
cm hurn determinado
numero de [ecçôes s
fem efias ella feria roralmenre
incapaz de
qllall]tJer movimento vivo, ao mefrno .crnpo
<jlle pelo meio das divisões elIa deve Iupe:ar o O?fl:aculo do pequeno funJo i, obílaculo
Invenclvel
a naô Ier por efle rnero , pala a
~1oLrcha leg:J!ar, ~ dever, fa~er.[e fufceprive],
e toda a a1monla
e liacircza- Hurna pe<Juena deford<!tn em 'qualq~lcr p:me de hurna
ltnha cheia, ou fern divisões,
emende com
~~d~ ella , 30 niefmo tempo que fendo eíla
~vldida cm o feu competente numero de fecoes
li {aõ indepcndenres
hçUns, dOs mov imenros (lctl:
. ,
d .
h
os Olltros a dcfnrd m acorue c: a crn
uma dcllas na6 influe n;s outras , e a l inha
vem a fer tan.o mais tufceprivel da prom~:ca
~l~lenda deita dcCordcm
quanto menos lujelta a dia. •
'

O qllinro Principio he tambem muito eC,...
{cn1"lU
'
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íencial , pois deixando-re entre as fecções in;;
v al lus mui granuei,
dres fál iaó offerecer

tI:l

outros ranros tlancos ao inimigo.
Efies t:fpa~
ços devem lóm~nte Icr os baíi.mres para fe

darem as divisóes recommeodadas
, e para
nell as te poderem pot1ar os Officlaes , c Offieiacs inft:riores,
que deverem entrar nas
fileiras.

O Iexro Principio

cMtempla

[ómenre a

acçaô da marcha;'
el le [c deriva dos anreccdentes,
e mó he menos [ólido qUe eílcs.
Do Principio
que {e emprega acerca da
maneira de fortalecer os lados, e a freme de
hurna Tropa,
faze!1do formar neílas partes
mais expoílas os Soldados mais dienos de
confiança,
[e conhece bem o quanto he contorme as maximas da Arte a ordem preferi})[a pelo noifo Reg_Ul,ame,nto de [e formare 111
os Soldados,
e Orticiaes Inferiores das Como:
panhias do mci~ Baralhaô da dire ira pelas

~.

luas alturas

da direita para a efguerda,
e os
do meio Batalhaõ da efqunda dcíla parte para a direita.
O alinhamento,
e as divisões de todo o
Corpo de Tropa làó os eixos de todas as operações taaicas;
dclles he que rerulra :J 1'1 imoira vantagem das difpofiçócs,
e a facilidade das manobras. O Taalco deve profundar
eíles übje{tos,
deve medi(ar nellcs
coníi.Ic'd
rando-os como a orIgem
c tndos O~' pro"lcIíos da [ua Arte. A Tropa deve f'r;lai~lr o
methodo eítabeleciuo com a rnaro: }'fI:dIJÕ t
das Companhias

c.:
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e celeridade;
deve adquirir toda a deflreza
nefla praélica; deve cm fim Ier conduzida,
e
difciphnada por hum Chefe, que reconhc.ça
a Importancía aílim da execuçaô , como da 10vençaó deíle merhodo.
Nada ha raô torpe, e raô oppofl:o JS maximas militares,
como Formar-Ie hum Batalhaó , e metrer-Ie em ordem com lentidaô ,
e embaraço,
como fe eíla lhe folTe eflranha; e nada ao rnefrno tempo raô capaz de
lifongear
huns olhos militarei,
de art rahir
immedlatamente
hum conceito favoravel ,
de dar a primeira viíta huma grande idéa
da difciplina
de huma Tropa
como difpor (e eUa em ordem com pe: fei'çaó , e prcfreza. Os Soldados devem rnove r-Ie viva, e
exaélamente,
e toda a cl:lÍT~ de OJ1:iciaes deve fatisfaz<:r ás ruas rel~)caivas funções com
tanta prcciraó corno vivacidade j elles , da.das
~s vozes de marcb a e de officiaC's , e OffiClt!es
"!leriores a [eus poflos, devem marchar vivan~ente, tanto para virem J freme do Batalhao '. em virtude da primeira voz, como
p~ra Irem aos Ieus re{reaiyo~
poílcs , em
Virtude da (egund:t. Toda a efpccie de for.
maturas de hum Baralhaô
deve em fim Ier
exeClltada
com
a
maior
preciíaê
e ce lerid ade.
'
. Perfilado,
e dividido hum Batalh:ló deh alXO
d
. .'
e
fund
a ordem adoptada pela primitiva,
b amental,elle deve [e r conduzido a mano. rar ern os dOis objedcs da Taélica fcgllndo
Oi
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os Ieus principios recebidos. As differcntes ordens de fogos, a malcha , 'e as tvohçóes ,
{:Jó as panes da Ta<1:ica , em que devem empregar-te os Batalhões Il1odelnos;
eitllgui os
objcéros dos {cus exercícios,
e íias as operaçóes , pelo meio das quaes elles devem
rriurnfar.
Eu darei aos meus leitores hurna bafianre
Jdéa dos primeiros princi'Pios,
e regras da
Tad+ca neílas panes, {om me deter cm moftrar lhe rodos.os detalhes,
e cxecuçôes relarivas a cada hurna dclJas; pcis o rr eu defignio naó he outro mais,
que tr;;(iar dos
pr.ncip ios , e daquellas mallobrJs
mais conformes a efl:ls; mais fimplcrcs , e de que
hum Official naô póde ter idé::t pela limples
liçaó

do Regubmenro.

Eu rrac1arei da marcha, repetindo alguns
princípios
já citabc1ecjdo~s CnJ o C:l},jtlJ)o da
Efcola elementar.para
nao alrt'rar a ordem da
teoria deite movimento;
c a fim de Cvir:lr
toda .a confufaó , cu tlaa. rei 1.'01 o mcfll'o
Capitulo
da marcha , naô lá do que toca ao
rnechanifmo do pafTo , e acpéi (lO Soldado,
mas lambem das d,fluen cs ol:ders de marchas, naô obU,lnre pel[CnCCl't01 ('fi:a~ mais ao

Capirulo

das evoluções,

(jue

:10

Ja marcha .

.CA-
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~:*~~*~~*~~*~~*~~*~**~*
C A P I T U L O VI.
ARTIGO

1.

Do Fogo,
§ I.

O

Fogo conflirue hoje a pri~l1ejra propriedade da Infantaria
; aíiirn he neceiTa rio difciplinar
a Tropa
nefle ~h.
Jcao da Taaica , de maneira (lue ella opere
co~ roda aq1JClla vantagem
de que he fufceptlvel. Eíle deve fer o fim de Iodas as formatllr~s, e inítrucções
de hum Corpo de Infantaria relativamente
a cíle cbjedo.
o

Os meios,

ta.vr

que a Tnilica prefcrcrve para [e
o fogo Jormida'Vel , fao ~~es ; I. Huni«
de formatura,
que factllte a todos os

?'dcl1l.
11Idl'Vlduos de hnm Batalhaõ ti. pralllpttt, e
jill!ttltanca o:eCtiçaõ do ios o : 2. A exa8idaã
~cfle: l' A 'Vi·-v.1cid.1de la exccuçaõ . 4. A orem do lIlCJIIIO fogo.
d

A refp~ito da ordem de formatura propria
o fogo já difTemos qual ella deve fer , e

<J~aes faõ os principios que a devem dererminar;
:l~ora traaalcmos
das ulcimas ires
TCgra~, pois que a primeira diz unicamente
ref11eno it difpo{icaó da Tropa.

~

PJ~
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Para fe infl:ruir perfeitamenre huma Tro~
pa nefla pane inrerefTame , deve todo o Oftida! pofTuir huma teoria delrcada neíle ramo
da Baliltica;
elles devem tet os conhecimentos mais preciíos da mareria,
conârucçaõ
,
e propriedades das atmas de fogo da Iua Tro. pa ; elles devem conhecer tanto a natureza
deltas armas ,. como as coufas marhcmaricas,
e fyficas , que determinaõ
as direcções,
e
effeíros dos feus tiros.
Para fe conhecer o jal!:o das balas, que
devem lançar as eCpin~ardas, de que hoje ufa
a Infantarta, he necefTúio confiderar: I. A lio he , aquella reLta, pela
nha da mira,
qual {e vê o objedo a que requer dirigir a
hala. 2. A linha que reprefenra o eixo da
arrna , ou que fe confidera partir do centro
do cano junro á culatra. ~. A CUrva que dercreve o globo arremeçado
contra o objed o
propolto.
Veja-fé a Figura VIII. : ella reprefenra
eílas tres linhas,
e explica tudo
quanto lhe pertence .•
Dcl1a reprefentaçao
exalta,
evidentemente Ie conhece que as linhas primeira
e
fcgunda naõ (;IÓ parallc1as entre fi que (aó
feccanres , vindo a formar alé~ da hoca
da arma o angulo b. Eíle angulo he fernpre
mais, ou menos (enfivt:! á medida da zrofiuT:1 do cano da efpingarda
em a cularra , e
extremidade
oppofl:a.
A linha de mira e, fendo aquella , pela
'1üa1o olho procura o objeéto) e [c faz a pon-

i!t

um

,ta~
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rarla, he certo que deve fer ti rada fobre o exterior, e cume do cylindro , ao mefmo tem.
po que o movei he arrerneçado
do interior
defl:e, e fobre a linha do eixo da arma, e
que deixa ver bem qual he a relaçaô que eílas
duas Iinbas devem ter entre fi.
Examinemos
agora a que diílancia cllas .
devim corrar-fe , e qual he a direcçaô
do
moveI arremeçado .
. Defde que' a bala fahc do cylindro , ella
vai defcrevendo huma curva. Efl:a he huma
lei da ~ravidade impofl:a a rodos 05 corpos
arremeçados obliquamente.
Eíla linha, que o
móvel
defcrevc, corta a huma pequena diílanc~a da boca da arma a linha de mira,
ou
vífuat , e eleva-fe refped+vamenre
a eíla ,
depois, obedecendo fempre a bala á proprredadt: commih a todos os corpos de rcnderem para o cenrro da rerra, vai fe av iíinhando de maiS Cm mais a eíla hnha ; ella a corta feguoda vez, e ac.rba em fim de defcrever
a lua hyperbole (a) terminando a veloz,
e
~Xten(a carreira com o encontro da terra, ou
e OUtro qualquer obílaculo.
Eílc fegundo
pon-

-_

( a) Q::i~-:;~~enomll,aií
por
t:rf~()L!
a CUrva
que defcreve a bala,
lC.~Lljndo
a I eo. gue aflirn o dernoufl rou , ('urrolldo que
o "lobo
\)etlelrav;t
,.,
hum meio. nau_ re fifl
I ente, . 11"'9
..
Newton
de',,,:!
,
n
h
I
['
I'
fi ·~l'nente
'~.nl.O
eu a )pot1t: ebu elll\~·
f Ir
'. Ie r a (\IIV.l d <! ('cr 'Irtl. !)eJ'a la demo 1\ fi rou em fim
o corpo artétlH:çajo huma lwocrbole
de hum;! cCpecle P;1l ticular.
..
t
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ponro de inter[ecçaõ he a que {e chama o aI':
cance diretto da arma,
o qual. he mais, ou
menos diílanre da extremidade do cyhndro ,
á proporçaó da abertura do angulo, que as
linhas da mira, e do eixo da arma torrnaô
entre fi em o primeiro ponto de inttr{ecçaõ,
c rambem em razaô da força que defpede a
hala, do volume deíle moveI, da rua den[idade, da do meio refifiente gue ellc penetra, e do comprimento
do cylindro proporcionado com o leu diarnerro.
Tudo iílo de que a[~ aqui remos traé.bdo
he cerro, e cornrn-rm a rodas as ar.11.1S de
fogo: mas o que ainda faz problema he a
extenfaó
das cm vas , que as b~las podem
defcrever,
e a derelminapó
t.:xa8:a da vetocidade,
com gue el las difcorrcm Os e(paços ,
aílim como rambcm a Iua declinaçaó {llcccl"fiva para a rerr a. As diverlidades de polvoTas, a acçaô do ar, e citado ddra matIl taó
hererogene.i , como incon{bnre,
a gu;l!iJade
dos móveis fnem que rodas as C'xpericncias
a cí1e rcfpeiro iejaó' muito difficultolas , e incerras ( a ).
.

A refpeiro
da de: rnoniçaó

do alcance de hnma efping:Hrem-fé feiro mUlras expericn-

cias
--------------------~-----------( fi) A''-~rca dCi~dil_l'cC;iie~';J(,rc o
plaI~lefin~)

no ver t ical I~ eucootrlo tambcl1l as meímns mcerrezas originadas
do movimento de rotacnõ executado pela bala dentro do cano da cfpingardJ,
9ue
faz li.lhir ef1a da boca da arma rna is , ou menos inclinada p,lra efle J ou para ulluc:lle I~do.
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elas tendentes a demonílralla , mas eflas nada tem e!tabclecldo
de certo. Tem-te viíl:o
lIeHas experiencias
doa, efpinj;ardas do melmo calibre,
carregadas igualmente,
e atiIan?o-íe debaixo de hum mefmo angulo de
proJecçaõ,
CUI (arem a dlÍl:aocias
dcíiguaes ;
o que pódc acontecer cm razaõ das cu-cunftaneias accidenraes do ar, da qualidade da
polvora,
do [eu gráo de íeccura , da fua difpoflçaõ em o cylindro , da fua mais, ou menos prompta dilaraçaô
&c. O eflado do ar
dentro do cano da arma produz mil alteraçoes. Se eil e zozar alli da fua natural deníidade , e confiâencia
os effeiros da fua claflicidade feraá formilaveis:
Ie pelo contrario
el le
eHiver
rarefeitO
as
refulras
daoucll a [e,
IdO menos forres. Em todas as armas de fogo
fe e"peri~el1ta,
que os Cem tiros _fe vaô (;~.
cun,ando ~ ruedida da fua reperiçao , de cUJo
eífelto nao he OUtra a caufa mais, que a rarefacçaõ do ar procedida do calor, qlle o cano
da arma vai recebendo pela reperiçaô
dos
tiros.
No meio deltas incertezas, (Jl'e talvez ainda ?llm dia feraô reCtificadas por defcuberras
:al~ felizes,exiltem porém verdades approxid atlvas, que devem fazer a baze da reoria
e todos os exercicios de fogo.
à COnflderemo5 os tiros de hurna e{pingarl'~ de moniçaá carregada com bala de caI re,
e CQn1 a quantidade de polvora coílu"

mada.
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A bala fcguíndo a fua Jlrecçaó
curva
achar·[eha a cento e oitenta palTos (a) em
huma elevaçaó de pé e meio, ou dois pés
por cima da linha da mira; cujo ponto Ierà
o da Iua maior devaç<lõ

refpectivameme
a
a defcrevcr a
lua hyperbole,
e a approxim~r-[e
álinha da
mira, ella cortara {egunda vez eâa linha'cm a
diltancia de trezentos,
ou de trezentos e {ef{ema palTos, e terminará
em fim a rua carreira,
difcorrendo o reito da curva, e encontrando
o obtl:aculo capaz de de!huir a força
'que a faz mover.

eíia linha;

Elta

depois

elevaçaó

çnô , que as linhas
arma,

OOntinuando

da bala procedida da relada mim, e do eixo da

ali da broca tem entre fi, pois que

a

bala deve partir pela t1irecçaõ dolta, he t1ue
-faz dizer vulgarmente,
que o tiro levanta.
lEite na realidade nunca já mais levanta; a rua
-elevaçaó
naô he mais, que refpeGtiva á li.
nha por onde a vitl:a [e dirige em r~aó da
eltrucrlJra da arma já e~plicaJa;
de que (ahe da boca da arm~,

hnrna

direcçaô

curva

a bala def-

fegue [empre
, cuja Jourvidade vai

defde o principio
da carreira
'pre á medida da diminuiçaó
impelle ell:e rnovel,

cre{cendo Iernda força,
que

Tendo o cano da efpingarda quatro linhas
e huma linha de
'gro(ftHa na boca; tendo ,qu,arro pés de co~.
primemo,
e fendo de Ieis linhas o [eu cali-

-de grolTura em a culatra,

-( a)

Palfo de dois pés d7'Rei.

bre •
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bre , as linha! do eixo da arma, e da mira
<levem eoconrrar-Ie em a diílancia de cinco
pés e quatro pollegadas além da boca da
arma, formando hum angulo de 17 minutos
e meio. Da divergencia deílas linhas depois
do feu primeiro ponto de interfecçaó he que
refulra toda a e levaçaô apparenre da bala.
Segue-fe daqui pois, que para hurna bala
ferir precifamente aquelle objedo a que fe
d~tige, nem fernpre [e deve fazer a pontaria
dlretlamente
a elle , mas fim hum pouco
mais acima, ou mais abaixo defle , conforme
a ~ií.l:ancia em que elle fe achar. Seja hum
objedo de altura de feis pés, e dividido em
tres dimen?ões de dois pés cada huma:
eílando eíle ohJeao em dií.l:ancia de 150, ou 180 .
J
-}la(fos, deve-fe apontar a dimenfaó do meio, I. V t.
pilra [e acenar na fuperior , ou aponrar, a
d1menfaõ inferior, para fe acertar na do meio,
Se a, dií.l:ancia he de ~oo paflos , de~eJe aron[ar a parte mais alra da dimenfao inferior ,
'pata fe dar na dimeníaô do meio, ou ii. parte mais alra deíla para Ie dar na dimenfaô
fup~rior. Se em fim o objeé1:o Ce acha em
~alor dií.l:ancia, deve-Ie fazer a pontaria por
'C~ma?elle, a fim de [e acenar em as dirnensoes Inferiores
devendo-te elevar Cempre
t~nro ~ais a po;raria,
quanto maior for a
d r~a~cl,a em que fe achar o objeClo. Efr~
p 1I1ClplO de fe naó apontar
preci(aOlenre a
-parre . que fe .quer ferir, he confirmado ~el~
~xpeCiencia dos caçadores. Eíies nunca atlfao
quan-:

l'!

I
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quando tem a caça em a lmha da mira ~
elles aponraô naô fó ao lugar onde a CdÇ~
deve 'acha r-fe ao tempo da chegada da bala,
mas também hum pouco mais acima,
ou
mais abaixo á medida da diítancia em que
eft.iô do objefro do [eu tiro.
Concluamos,
que o fogo de mofqueraria
deve fer Iujeiro a hurna teoria precifa ; porém
bem lon~e de o Ier , elJe naó Ie executa de
ordinario mais que ao acafo , e machinalrnenre. Se o Oflicial i~nora a conflrucçaó da
erpingarda,
fe elle naó tem refleétido acerca
do jaéto dos}l1oveis,
l1ue ella póde Iançar ,
como he po íiivel , que elle dê principio algum ao Soldado [obre a maneira de fazer
hum fo~o exaéto.
Ve-re commummenre
naó [e occuparem
os Ofliciaes de outra couta mais que da celeridade do fogo empenhando-fe
na multiplicidade dos tiros á cuíla da rua certeza. Atirem
e carreguem depreffa dizem elles aos Soldados,
como Ie o ef1:rondo mataíle o inimigo. Aponum ao meio do corpo, como [e eíle principio
fofle geral,
c appl icavel a todas as diílancias •
.Fa~a'o á pontaria baixa, porque o tiro íernpre levanta,
como Ie as balas podetTem elevar-Ie por cima da linha do eixo da arma.
Depois de fer numa Tropa difciplinada
debaixo de principios
raô falfos, pôde fazer
al~llma admiraçaó ferem O~ fozos de rno íqueraria raô defpreziveis?
Póde ~au{ar algum
cfpanro ver-fe em hurna acçaô , que depois
.
de
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de huma Tropa de Infantaria defpedir quinhentos mil tiros, nem dois mil homens ficaó
mortos fobre o campo de batalha?
. Tudo o que [e pôde dizer de cerro ii refpeno do alcance das efpingardas de moniçaó
ordinarias,
he em fim , como já diflernos ,
<Jue ellas curfaô fobre hurna direcçaô horiZontal 540 pafTos pouco mais ou menos; por
ena raz aô (e deli linha de defenfa na conf- -,
trucçaó das Praças de guerra a exrenfaô entre 120,
e 140 tcez as (a)
defde o flanco
até o angulo fal ienre , ou rlanqucado , devendo o reílo do alcance palTar o folTo, e
defender a elhada coberta.
Eu naó falIo aqui dos alcances debaixo
ele angulos de projecçaô muito elevados,
porque na guerra devem-fé evitar ena efpede de tiros raô incalculaveis como incerto~ ;, as balas lançadas deíla maneira ferem
are a diíl:ancia de 1500, e 1800 paflos , e
algumas vezes ainda a diíl:ancias muito maiores. O que Ie póde tarnbern ter por certo he,
que. 111.!!Tlabala expell ida por huma carga
ord,nana,
e íe~uindo huma linha paralJela
30 horizonte,
naó declina mais de pé e meio,
~Ild~?is pés tluando muito, antes de chegar
de 600 paflos , ao rnefmo tempo
<)ue l1tancia
"
o ttro de trabuco
que de rodas as arrnas de arremeço
a que" delpede hum
à

1

h;

S

cor-

---------..--------( a)

mo

que

Medida de nove palrnos
eis pcs. ou tres paflos.

fi"'

que he o mef-

j

r
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COfpO
com mais impeto , e rapidez, abaixa
rrcs pés ames de chegar ~ dífrancia de 150
panos Iórnenre.
Pofia gue o alcance horizontal da efpin ..
garda pofia íer avaliado aré 540 paflos ,
a
240 he que o fogo da Infamaria principia a
fer de hum grande eifeito ; Wo he , da Infanraria em baralha,
e no tumulto do com ..
bate. Excedendo-te cíla diihncia , vem os riros a Ier muito incertos, pOlque o Soldado
carrega , e aponta mal , deprefla , e com
perru7ba,çaõ. Os rnefmos Batalhões Promanos,
cujo fogo_muita gente julga fer raó
fo rmidavel , [ao os que menos vantagem
Ievaô nefla pane; a lua primeira defcarga
he exad.a , porque as armas fo i aô carregadas
antes do cornbare , e porque os Soldados aponraô bem; mas depois deíla , e no tumulto da
acçaô , eíles carr~gJó precipi.tadamcnre
, e
naô fazem pontana,
perfuadtdos de que o
effencial he deípedir muitos tiros por mrnuro,
C a) Em o manejo das armas deve o novo
íó

-----------------(li)
Na Eícola elementar
he onde fe devem

dar ao ~oJdado o~ pri~eiros
principias do fogo;
cite alli deve fer inílruido dos preceitos de fe preparar,
de apontar,
e de fazer togo ; alli deve ganhar huma poilura de corpo a mais conveniente
para as operações defiól efpecie , cujas explicações
eu deixo, porque os Regulamentos
nada orr.ittem db que toca a elh Illatc::ria. Os Soldados da fe"linda fileira dando meio palTo perfeitamente fica"

~m mais aptidaô para a plaéticíl da .ponraría.
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vo Soldado adquirir a neceflaria deílreza em
a exec\lçaõ de todos os preceito, do fogo;
elle deve aprender a carregar a fua alma com
a maior prefA:eza, e perfciçaô
, elle de~e
ganhar toda a delicadeza na praLbca dos prrncipios da pomar ia. Para cite fim he necetlario enfinar O Soldado a apoiar bem o co uce
da arma efpadoa, a inclinar a cabeça vi~aInente, e com firmeza, para fazer a ponran,,~
e ~ ,d~terrninar eíla fempre com t,oda a ~xa<haao depois de eícolher o feu obJe.:lo. Se o
So~dado naó apoia a arma,
como deve,
ao
à

delpedlr
do tiro e lle deve nece dariamente
feotir hurna perculTaó da melma arma bem
capaz de o molcll:ar
e de alterar a direcçaó
da bala; pois que a'polvora inflamrnada
faz
força para dianre
e para traz ao mefmo
tempo,
irnpelIínd; nefle inllante a bala para
onde eQconrra menos refitlencra.
D.::pois deíl:es princípios devem·Ce rorm~r
,rres Soldados em fila a fim de ferem Inltruldos
d'a'
,

nos 11Icrenrcs preceitos, c movrmenros ,
que pertencem a cada huma das fileiras.
1 O primeiro Soldado deve preparar-te
íem
d terar a lua po{içaó habitual;
o [ebund()
edve ~1eae tempo lançar-te
hum rouco (obre
a lfelra
fi
b di ,
d [
,a
m de zanhar o h0111 ro ireiro
dO c eu Cneh! de fifl ' e o terceiro So:dd la

b

d e d COlljequenreme~t~
eauhar
hum efpaço
L o ra o fobre
ene mc[n~o lado
para fazer
lOgo fobr
h
'd
. e
d
e o ombro do Camara ;t plec _
ente. A. difPoG~aó primitiva
das lilas pede

~li

e[~
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eíles dillinélos movimenros. Se os Soldado!
naó perdeffem as ruas re{peélivas pofiçóes,
leria impradrcavel
a pontaria.
O Soldado
da {egunda filei ra naó neceíiira , para ganhar
'0 hombro
do Chefe de fila, de outro movimento mais, que o de abrir o paITo , movendo lateralmente
o pé direito, e conduzindo
ao mefmo tempo o corpo algum tanto para
eíle lado. O Soldado da terceira fileira deve
rlar hum paITo perfeito para ganhar aquella
pofiçaô , da qual deve fazer o {eu fogo. Mr.
Guiber
penfa dJfferentememe
acerca defl:e
preceitO;
elIe quer que o Soldado da terceira fileira execute fobre a efqucrda o mefmo movimento,
que o da fegunda fileira
pradrcou [obre a direita, a fim de fazer fogo
por cima do hombro efquerdo do Chefe de
fila. EUe methodo he [em duvida mais íimples , porque naô depende de. hum raô grande movimento da parte do Sol dado da terceira fileira; e affim eIle parece preferivel
ao que prefenrernenre
{e pra8:ica. Dada a
voz de preparar,
devem os Soldados com
a maior vivacidade,
e precifaó fazer os Ieus
movimentos
ranro de arma como de corpo,
da maneira que determina
o Regulamen.
to. A pofiçaó da arma que eíle cLtabeJece a
cita voz, que he o terceiro mandamento do
manejo das armas,
he bem conforme aos
princípios da Taéhca,.
pois que ella facilita a ront;trtl cm raZ30 de ficar a arma na-

quella

elevaçaô , que a poúrura

da maó eC·
quer~
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-querda defronte dos olhos deve dar-lhe. (4)
Os movimentos dos Soldados da [egunda,
e
terceira fileira devem fer hum "tanto obliquas fobre a frente
a fim de ficarem bem
unidos de peito a efpalda, e de naô ferem
os Chefes de fila offcndidos pelos feus Catnaradas. Dada a voz de apontar, devem os
Soldados abaixar com multa vivacidade as
íuas armas , e apoiar os couces , ou extre~idades das coronhas rela manei;a .qu~ já.
dlíTemos , retirando vivamente o pe direito,
volvendo o corpo) (b) abaixando a ~a~eça
quanto lhes for nece ílario para a preciíaô da
pOntaria, e fechando o olho efquerdo;
as
~rmas devem ficar paraIJelas ao terreno,
endo _efle horizontal:
eíla deve fer a fua
pofiçao habitual nefle mandamento,
fempre
~ue a Tropa exeCutar o fogo fem atirar a obJeaos determinados'
indicandofe-lhe
eíles ,
e?ta?, eIla deve obfer~ar as regras das dj~at1~Ias ja exp~icadas. Dada a ,:oz de fogo, o~ Sol.
{"ados darao ao gatilho,nao com o dedo J?dex:
om nte, mas com os dous dedos imrnediaros
tam em, ou ao menos com hum, que de__
vem

b

(

)---------

ele"da
Toda a pofiçaó de armas á frente deve fer
Cju:r te C]uanto pedir a facilidade da pontaria '. que
nunca ~~re
que a arma defça alguma co~(a. e
ra
u a quando o Soldado parte do terceiro pao
bq)a
mandamento.
.
.
odo o Soldado deve levar o calcanhar direIto de traz d r:
epta
.S
b
o e"ll1erdo quando aponta,
exc

C

que

T

ii

tern Os pés taú fómente,
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vem encoflar-fe levemente ao gatilho execulado o fcgundo olandamento
do fogo. Deflinando-Ie para eíla acçaó o index unicamente,
o Soldado poderá muitas vezes naô desfechar
com a necetTaria promptida0,

e a arma necef-

fariamenre
ha de levantar, e dhcmecer,
Ien<lo eíle dedo obrigado a lud ar contra o gatilho.
Depois do Soldado executar cite mandamento, elle deve ficar firme con{ervando a rua
arma na mcfma pofiçaó,
a fim de (e exarninar [e aquel l.i eHava, ou naô em pontaria
quando o tiro pa rrio,
Dados ao Soldadoos primeiros principios
do fogo reao, devcmie lhe fazer cOLhecer os
<lo f()go obh quo , exe rci_tando-o com rodo o
cuidado cm 08 Ieus rcfpcétivos movimen-

tos. (a)

Depois de inltruidos os novos Soldados
ncíles principios , depl.."lisde ferem perfuadidos. dos preceitos geracs do fogo, e depois
de rerern ganhado a f'ciilve1 deíircza em execurar cites preceitos em qualquer das fileiras,
)-,ara o (Iue clles devem for exercitados indifferernemenre ~m rodos os lugares da rua fila;
eile s devem palT:lr ao e':ercicio de polvora
fecca , [eguindo cita meíma ordem) a fim de
(c-

(ti)
O elTenci~1 e.m os fo;:;os ob liquos hc ql!e
os Soldnd0s ela prune i ra Iileira recouheçnõ o grao
de nhliquidade,
que oel em dar ao lett ro~o , e Sue
executem
o movimento
de rór o joelho em terra
c:: de Ie levantarem
com firm~za, e brevidade.

J
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ferem enfinados a carrezar com roda a exalI:idaó, e de perderem o ~edo ao fogo; ~e?1
o que he indifcriçaõ conduzillos 30 exercrc:o
de bala, pelo perigo de adquirirem vicias.,
e de perderem os principies, que [e lhe deraô,
em razaó do Ieu temor', e perru rbaçaô,
He neaefTario neíte exercicio obrigar os
Soldados a atirar atrevidamente,
[em fugir
'COma cara , rem fechar o olho direito, e
fem bullir com o corpo.
Initruidas as recrutas nefles elementos COI'l
toda a delicadeza primelramenre homem por
homem, depois em fila a fim de executarem o. fogo das rres fileira~
ellas devem Ier
exerCI,til.das em pequenas 'divi[ões , depois
pdr ~Iel.as Companhias,
e em fim por Comp~nhlas Inteira~. Depois defla difcipl ina ellas
~odem paITar ao exercício de bala, devendo
er conduzidas por eflas mefmas gradações ..
P .~em a eXperiencia moftrado,
como diz
d~lregur,
qu~ hum Soldado. pôde c?mmomente dar ClUCO tiros por minuto,
inclufo
nellc
.
.
{ b. o tempo neceITano para carregar , ~as
~e~~ eaa mate ria naô íe pôde determinar
P, 1famenre rCo-rl alguma univerfal , por~.le da "ivacidad~ do fooo vem da ordem derdilc' ~.efpecie de armat, e de homens,
e da
Ip Ina de Tropa.
E~er .
. .
Cltando_fe a nova Tropa em os exer~ICIOSde bala, devem os Officiaes empregare atientlffi_
li
aô d ..
teoria
."amente em fazer a app Icaç. l ...
, qUe tenloS expoLlo acerca do ,afro
dai

'l8.,
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das balas, recommendando
aos Soldados que
apontem a efla , ou àquella pane,
Cegundo a
firuaçaô , e dill:ancia do objedo , e explicando-lhes
muito bem as regras das diílan~,
cias, A reípeiro defias ha, como já diíTemos,
..,~\, hurnas ceitas pr~porçóes , que ,devem fec
:~ olhadas como axromas , que te podem eníinar aos Soldados,
fem que feja neceflario
fazer-lhes conhecer a teoria em que ellas Iaô
fundadas.
Devendo a Tropa atirar ao alvo, e rendo eíie , como deve íer , de altura de reis pés,
e lla oblerva ra as regras já ell:abelecidas nefle
....
;
Capirulo. Figurando·(e
hum B:ualhaó inirn i~o em frente,
e em dill:al1cia de 900 paíTos,
:fj
deve·(e determinar ii Tropa,
que faça a Iua
.,~
"
pontaria tres pés por cima do Baralhaó ; fe
a diílancia for de 600 paílos , que aponte pc e
meio, pouco mais, ou menos, por cima do
roermo;
Ie for de 450, que aponte aos chapcos; re a dilhncia for em fim de 150, ou
180, que aponre aos joelhos,
Otl ainda hum
pouco mais abaixo , mas nunca excedendo
dia i ncl inaçaô de pontaria.
Deve-fé rambem explicar aos Soldados;
que devem deitar fernpre a vífla ao objedo
á voz de apontar, e ter as ruas armas em
perfeita ponraria ao tempo de deverem desfechar: ab{h:lcç~ó feira da natureza do terreno
<Jue os repara do inimigo; e que he neceflario elevar,
(uíteotar horizontalmente,
ou
abaixar a arma conforme o cbiedo , a que
c;l.
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elles deverem atirar, for íituado fuperiormente, horizontalmenre,
ou inferiormente ii reCpeito do Ieu terreno. Eíla he huma adverrencia, que os Soldados nunca fazem: elles ,
ou por falta de rcflexaô , on de fangue frio
~t~raó machinalmente
, fem olharem para o
]nlml~o;
por cujo motivo quafi todos (cus
liras Ie perdem paflando por cima deíle , ou
cravando·[e na terra. Todo o Soldado deve
tambem perfuadir-(e,
que naô deve efperar
pela voz de fogo, para dar em o ~efmo infta~t~ ao ~atilho; <Jue depois delta lhe he pernlltrl9ú fazello hum pouco mais, ou ~ei1os
dcp~ls do mandamenro , pOIS o rira (o deve
P~~tlr, quando a I'ontaria Ce acha em exac!j:ao, e o eíl:ado deíls. ninzuern o deve conhemelhor do que aquelle que atira. Se o
d oldado fixar os olhos no (eu obieB.:0' qu~ndO dever apontar
e fizer a pontaria debaixo
d Os preceitOs redommendados,
elle naó Ce
~morará certamente a executar a voz de Joc: havendo alzurna demora,
eíla pouca
h~Igual dade prodGzi rà ao foao , a qual até
cia~ Nl:no ponto he de nenhuma con{equenfogo denhum merecimenro , em?m,
tem o
mOtive hum peloraó, ou diviCao , que pelo
merm o de desfecharem rodos os Soldados ao
)Jeça
tempo imita o eílrondo de huma fó
re<>a
e
o ponto eflencial he emP l-> r osartelharia;
ri
11.
fuJo
Iros, he Fazer hum fn<1o eX3LW ;
°qued'
hfi
.ve repu
e1xa de concorrer a eite 1m, d etar·fe como l'crnicio{o;
deve ter-Ce
por

Ser

§ fi

â

Z82

Traéiado de Taé1ica

por abru.rdo todo

ta doutrina.

O

penfamento

alheio der ..

Em os exercicios de alvo he pois em que
deve fazer-fé toda a applicaçaó da teoria; e
como neíles o Soldado necellira de dernonf,
rrações palpaveis, e fimpleces, devem preferitar-Ie á Tropa em lugar de objetlos informes
homens de grandeza natural pintados em ta.
boas,
e veíhdos de uniformes ell:rangeiros.
Deve o Officíal ter a paciencia,
quando o
tiro paflar por cima dell:e objedo , ou encontrar a terra antes de chegar a elle , de explicar
ao Soldado a razaó dell:e dcCacerco, fazendolhe atirar outro tiro depois das'- fuas novas
advenencias, a fim de pôr o exemplo ao lado
do preceito. Elle tamb~m mudarâ o objedo ,
ell:abelecendo-o em difterenres dill:andas r an(O em
terrenos de declive, como em eminencias, como em terrenos horizonlaes.
Exercitados os novos Soldados a ati rar ao
alvo por homem,
por fila. por divi[aõ , e
por Companhia, elles devcm Ier reunidos em
Ba ralhaõ, a fim dell:e fe empregar neíles mefmos exercicios;
o {eu alvo deve Ier hurna cf'
pecie de têa de hum comprimentQ
igual.á
Iua frente, reprefentando huma Tropa inirnrga de pé, Oll de cavallo. A eíle objetlo deve
o Baralhaô dirigir o [eu fogo, devendo, paf{ado hum quarto de hora pouco mais ou
menos, examinar-fe o effeiro defte, e dar-fé o
premio naó peJa multiplicidade
dos tiros,
m as pelo aceno delles,
J)ItS
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§ II.

Das dir('c~õ'~sdos fogos.

T

F mos até aqui traltado da exaClidaó do
fogo, refia-nos agora confiderar a rua
dir~cça9 , pois que naô he menos impo,nan.
,
te exercitar a Infanraria fobre eíle objedo 'T, ~
( Fig, IX )
A Taltica prefcreve duas elpecies ?c fogos em gU:1010 ii fua direcçaô : o fogo diretio;
e o fogo oblíquo. O primeiro execura-Ie qua~~
do huma Tropa dirige os feus tiros fobre 11.
nhas perpendiculares á fua frente; o fcgund()
pratbca·fe quando elles tiros fe dirigem fobre
llOhas obliquas á mefma frente, a fim de vi.
rem e!l:es a Ier convergentes,
e de (e cruzarem fobre hum ponto a certa diílancia deíla
frente.

~

t'(/.!~

O primeiro he o fogo ordinario,
e habitUaI ; o fegundo naó he proprio mais que
para cafos accidentaes.
,Examinemos as circunflancias
mais ardi.'
n~nas
Cm
que
a
obliquidade,
e
a
convergenela d
'
b
. Os tiros deve fcr vanrajofa , e rarn em
:t~ qUâ ponto he utillevar
c!l:a obliquidade,
c' ~
determinarmos
as regras defla efpee ogo. I. Circun!l:~ncia: Vendo o inirnipc em cOlumna, ou fobre hurna freme mais
emqbel1~ qUe a do nofTo Baralhaô difpo!l:()
fooQ atbl~a; pois enraõ executando eíle hum

g: t

• h,

O

IqUI;)

{obre

Q

centro

. ,

os flancos do
C'or:
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Corpo inimigo Ieraô
forre que a lua frente.

dell:ruidos da mefma
Naó dirigindo o inimigo o [eu ataque mais que a hurna parte
fórnente da nolTa )inha, o rell:o dell:a poden<lo cruzar o [eu fogo com os da pane atacada, reunirá nell:a toda aquelIa defenfa de que
• linha he capaz combatendo
geralmente.
l' Marchando o inimigo contra a noíla linha , ainda mefmo [obre huma frente igual,
. pois que o fogo obliquo,
e convergente deve fel' muito mais matador em razaó da ordem interior dos Batalhôes, A rerpeito do
grão de obliquidade
dell:e fogo, ou do pon[O em.que
os tiros devem cruzar-fé , diz Mr.
Guibt:r,
que [e deve obfervar a regra geral
de fe executar o fogo, quando o inimigo [e
acha em dill:ácia de 180 pa{fos pouco mais ou
menos; eíla he a proporçaó mais conveniente para eíles fogos protegerem efficazmente
huma frente atacada. Mr. Guiber diz rambem acerca deite mefmo objeClo ) que [e naó
deve fazer executar eíle fogo obliquo com
frente maior que a de hum Bacalhaõ
a fim
de Ie evitar huma obliquidade
contraria á facilidade , e exad ídaô da pontaria.
Todos os Regulamentos,
todos os fervi ..
ços Ccempregaó bem miudamente
em rodos
os deralhes pertencentes ao fogo aRim redo ,
como obliquo;
nen~tlm Cabo de F,Cquadra
ienora
06 íeus preCeitos,
e os meios de infb
truir nelles o novo Soldado perfeitamente;
2.

. .,.

~x,.

ifio he , pele que coca ao mechanífmo da
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iexecuçaõ;

affim he efcufado repetir aqui efte mechani[mo , affim como lambem aquellas regras, que dizem re Ipeiro ao methodo de
conduzi r as recrutas neíla inrereílante parte
da rua in{\rucçaõ.
Todo o Official deve meditar neíla teoria
dos fogos obliquas,
e em todos os meios de
a reduzir a pradica: elle deve convencer-fé da
rua t1tílidade, pois que delles depende o IucceITo de muita pane das acções de guerra ar.
fim defenlivas,
como offeníivas ; pois reunir
toda a q llamidade de fogo po ffi vel em o ponto que fe quer defender,
ou atacar; occupar
os !allCntcs que o flanqueaó,
ou que o enfiao,; multiplicar os fogos deites (alientes , e
obrIgar o inimigo a paflar por entre elles ,
~endo a acçaõ defenfiva ; evirallos , ou (ufocallos fendo eíta ofienfiva ; tudo iíl:o Iaô obJeé1:o_s da A ne de que rraélarnos , affim cO,mo
~ fao da Sciencia das Fortificações;
tudo Jito
_pnd~ executar em Campanha com Bata ..
10es {em enrrineheiramemos
de mefma forte que detrás deites; mas he neceflario pata fe .tirar de hurna Tropa cite Ierviço , que
t)~ Ol~ciaes conhcçaó
as di1ferenças das direcçoes dos fogos, os effeiros
que dellas refultao,{c que os Soldados [eja6 diCciplinados em
con equencia. (a).
o

lÍ

--

EC·

---------

·tific( n) • A r"no uca CC:l fiideraçaõ - que merece,· na for-r
a~ao e pt:clalmente
'a defenfa obliqua de moi•
que-

'~8{}1
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El1:es os primeiros principias do fogo, qUI!
dizem relpeito á fua "ceneza , .. e cirecçaó,
Tradando da prad rca defle, eu naô tenho leito mais, que apontar aque llas regras ger~Es Z
<}ue pede o obJe<.to deíla obra, pois me ~ao
he permirudo traaar mais em detalhe do leu
mechaniírno , ou execuçaô.
Eu naó tenho
mais que accrefcenrar acerca deíle objedo inrereffantiflimo , do que dizer aos mel mos lei'tores que as primci!as .circunl1:aocias que ~
Tad'ica em roda a eípecie de fogos quer, fao
eítas : a exad idaô , ii vivacidade,
e fujeiçaô : e CJue eflas fómente {e coofeguem tendo o Oilicial huma teoria delicada neíle ramo inrereflame ; gozando de talentos capazes
de conduzir vantajo{amemc
o Soldado der.
de os Ie us pri Oleiros paflos , e tendo cite {ido
formado em virtude delta teoria, tendo ado
quirido os competent7s conhecimentos cm os
principias
da poorana , tenJo em fim fido
conduzido
de mancira , que entrando em o
Baralhaô , todos os manejos da arma,
todos
os movimentos','
e acções Gil) corpo pert~n'
ceares ao fogo, lhe vcnhaõ a Ier taó naruraes ,
como familiares as regras das pontarias,
e
direcções dos tiros.
,
Nenhuma
recrura deve fer i'nltruida em
os diffcrenres fogos, (em ter adquirido a poC.
tura

----

quetavia f7rovélll da difficuldadc
que o Solda~l()
tern de anrar obliqua_tne"te:
pelo que deve a dlf~
ciplina vencer dia dlfficulJade.
J
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rura do combare , [em Caber marchar , e fe~l
ter ganhado roda a deílreza em o manejo
da lua arma; tendo ellas cíles principios, os
preceitos do fozo viraô a ler-lhe de huma
e~~cuçaó bem facil, e o perigo de adquirir
\'ICIOS naô exiílirà
já mais entre ellas.
Entrando na difciplina do fogo, ellas de'Vem [er convencidas dos primeiros axiomas
da direcçaõ , e jaao das balas, das regras geraes das rontarias,
e do rnerhcdo mais fimple, de carregar,
de difpor as armas, e de
apon:ar: Depois entraràô as recrutas na execuça~ cos fogos primeiramente
{em bala, e
depoIs com ella , devendo Ier exercitadas por
lJomem, por fila, por pequenas divisões, e
e~ fi~ ~or meias Companhias,
e ~ompanlllas Inteiras, a fim de ferem inítruidas , e
exa,~lnadas em todo o rigor. Aqui deve o
Ofliclal applicar todas as luas luzes, toda a
a
fll aélividade,
e toda a rua paciencia , p~ra
<JUea Tropa,
que elle vai a formar, adquira
~qUel,la te?ria do fogo proporcionada
á rua
htelllgenCia, para que ella prad.que o mel ado adaptado exattillimamenre
e para que
o SOldado exeCute em fim lodos o~ movimentos
do- fo<>
,
idad e, como pc r~'
1'>0 com tanta vivacida
elÇ~ , e fortaleza. (a)

-__-------

Se

()a

Deve haver rnuirr, cuidado em fazer retirar
S Id
dausOados
depois de apontarem,
0- te a Voz "I'
de
f
E
todos
0$
,
"
I. lI'a cm JUO'3r
ejol7o.
,m
cxerclC1QS d .
"
<>
t>
,
[la prafi e"e repetlr-le com Irequencia e,
_
as aCllJas ao

d

ii

(1,

I.Clca , a rn de reduzir-fc o fozo
a toda a fUJe1ç<lo.
Q
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Se a Infanra.ria for inílruida merhodica':
mente neíte obje8:o da Ta8:ica;
fe ella for
conduzida de/de os {cus elementos {egundo
os sáos principios da Arte; e Cc os Officiaes,
per(uadidos de que deites depende a primeira força da rua Tropa, {c empregarcm como
devem ne~a di(cipllna elementar,
as acçôes
de fogo naô {eraó certamente
raô inlignificantes, como de ordinario {e vê. as ruas co nfequenciz s naó merecer:tó o defprezo dos apaixonados pelo combate de arma branca;
e as
baralhas vnáó a (er tanto mais decífivas.quanto menos ÚJjeiras á inconitancia
do coraçaô
humano.

A

R

T

I

G O

II.

Das dijJerentes ordens de fogos.

TEmos

rradado em geral daguelles prinquc dizem rerpeito á exa(lidaó,
vivacidade,
e direcçaõ do fogo; palTemos
agora àqueües, <Jue tem por objedo a ordem
deíle,
CiPIOS',

Ordem defogo he aquella dífpo(içttõ, em flue
bum« Tropa combate, e diflriblfiç,tõ que ell~
.1/1\ do [eu fogo em todas as acções de 11Iofqt4etsr! a.

ti

Diroidem-]e ellas scçôes em tres efpecie.c ;
(aba, em acç~l!s de pt firme, em acções de

ataçar, e de retiraria.

Con..,
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Conjiderado o fogo,
tanto ti refpeito dti
fua repartifaõ,
e ordem, C01ll0 da naturez,"
da .u~t!õ , elle [e diflingue emJogo regular, e
fogo Irrfgulttr ; o primeiro be aquelle , que hu»
111a Tropa executa debaixo de buma certa ordem, e preceuo , o[elundo be aqnelle , em que
t.odos os indi-vitluos
de bum Batalbaõ oper sõ

fi-ea 'Vontade [em flljeiçaõ a preceito, ou nisndamento algum.

ft

. E.nrre efias duas efpecies de fogos rem-fe
ImagInado as fezuinres
ordens. I. Os fogos
o
por !3ata1hões 2. Por meios Baralhôes. ~ Por
fecçoes. 4. Os foeos par fileiras. 5. Por fi.
las.

6. Os fogos ~m columna.

Os togos por

con.tra marchas de fileiras, e filas, e Olmos
maIs devem Ier comprehendidos
neílas ulunus Ires ordens.
Antes de paffar aos detalhes deíles fogos,
~OO1ecemos por eGabelecer alguns principios,
acerca das fuas ordens.

r.
~ mclbor
4 11141'

ordem do jioC1o resulsr be [empre
fi
r.l .. l lmples,
a mais pronipta , de ti menos
J'IJClta a·
.
1'0mper. Os awdefltes,
'itl~ a po cm interc)

,.,

Tod
II.
.
da ' a a ordem de fogo de-ve [er approprt4.
.
. d nttture74 da Tropa
1nalor
'lu
x
, tirando della ti.
ttnt1dade
de
tiros
em o menor tempo
que fQr Pofli'Vel.

T.

To·
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. Toda tt ordem que permiuir o fogo comi:
nua de huma linba., contendo entre as [ecções
deile efpllfOS mui pequenos, ferá [empre mais
perfeita que out,.4 qUAlquer em que fe naQ der
ejta roentegem.

A força do primeiro,

e {egundo príncl-'
he per Ít mefma bem fenfivel ; e a do
terceiro naó he menos eVldenre,
conÍlderado
o objeélo da acçaô do fogo. Os fogos por Batalhões,
e ainda por meios Baralhões tem o
defeito de o!ferecercm por hum cerro e{paço
de tempo a fren&e livre ao inímigo,cm
o qual
elle pôde operar fem receber fogo algum,
cujo inconveniente
naó. exiHc entre os fogos
For {ecç_ões de Bar~l!la? ' po~s {ubdividi,ndo.
{e as dc1cargas,
o Inimigo nao encontrara em
toda huma acçaô imervallo algum,
em que
porçaõ coníideravel
da rua freme pofla accommerrer livre de fogo. Ena divifaõ deve
guardar rambem OUtro preceito depois deíle ,
(lue rende a fazer o fogo contÍnuo,
que he o
de tirar de cada de{carga a maior quantidade
.i~ ~iros, para cujofim nJ~ devem os fogos di.
vidír-fe Ctt) em mais porçoes do tjue naquellas

Fio,

abfo---------------(o) Santa Cruz div,ide o fogo do Ratalhaó em oito
nartes,

Montecucuh

dividem em cinco:
conunuo,

o divide

em leis

J

e outros

o

divi[íló b;lfiance para efie fer
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abfolutarncme
neceffarias para a imrnediara
fllcce~Taõ das deCcargas, pois le em hum Batalhao de 480 homens;, por exemplo, o fogo Ie
dividir em íeis panes, cada ddcarga,
excep.
tuando a primeira,
naô delpedirá mais de
7~ balas; dl:o he , coníiderando-fe
o pequeno Ba[alhaõ dividido em leis pelorôes , conftando o primeiro de ~o filas, e os outros de
.2? j ao mermo tempo que fendo o fogo dividido em cinco parres , que he baílanre para
ell:e fer conrínuj,
cada defcarza defpedira 96
balas, cujo excelTo deve (er de hum effeiro
bem confiJeravel. Aílirn , naô deve a divi{a5
<l~ huma linha para o fogo fazer as luas íecçoes de menos força, do que aquella inreir~mente necetTaria para etle poder fer co~({.
nuo. Efta regra naó deixa porém de admirrrjal?uma~ excepções,
pedindo as circu.n~a?elas ddtereotcs [ubdlvisóes de fogos mais idóneas , e proprias para eílas.
Eu naõ devo entrar em os detalhes da.
qUelles fogos, que praClicaó as noflas Tropas,
porque o Regulamento os explica muito bern
~ ~odo o Militar; fómente devo dizer aos meus
eltor~s, que lendo o obiedo dos fogos p~r
pe Otoes,
nuo
deb . e divisões oppor hum foao connalXo de huma ordem alternativa,
e
re<>u Iar d I
1
d
db
Os ados para o centro
el es pc em
I a parte dos Commanclanres
dcilas Iccçôes
Ju~a .g.rande pericia, huma grande prclença
a~ e pi fito, e a maior <luençaõ, .l fim de da ~ern
Vozes a tempo, de que dCIJcnde intelra~
T ii
men..
c,
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a con{ervaçaõ deltas ordens. O predo fogo de pelotões confifl:e em terem
fcmpre quatro deítes armas ao homhro em
quanto dois dos Outros atiraó _, e dois carregaõ; para o que he necelTario que o Commandanre do tCrceiro pclotaó ob{ervc o primeiro,
.aíim de naô dar a voz de preparar antes que
o primeiro,
depois de haver cítlregado,
tenha a arma defronte da eípadoa e{qlJcrda.
Em o fogo de divi~óes naô deve a íegunda
preparar-Is antes da primeira eílar em acçaé
de pôr armas ao hcrnbro , para que das qua.
tro div isóes, de que o Baralhaó deve íer com •
poflo , duas tenhaõ fempre as armas ao hornbro em quanto huma atira, e outra carrega.
Eílas ordens de fogos executadas em huma
linha de Illfantaria,
fazem que e íia opponha
ao inimigo hum fogo contínuo, c!tando {emJHC metade prornpro
a recebello , ou a atacalJo a arma branca, e em nenhuma OUtra
ordem o CJficial he mais {enhor da {lia Tropa : vantagem bem fignificanre neila e(pccie
de combates.
Em os fogos obliquos deve haver todo o
cuidado em fazer inclinar os corpos, e as
armas dos Soldados,
{egundo a obliquidade
determinada.
Em os fogos de'atacar,
e de
retirada , deve-fé obfervar a mefma regularidade , que nos fogos de p~ firme, e de (ecçôes , devendo os Commalldanres
applicar
rodo o cuidado, a que o mandamenro demais
{lue nelles dc:-re haver, naõ filça perturbar a
ordem prefcrípra,
1\1r.
ceiro
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Mr. Guiber naó admirre na Infantaria regular OUtro fogo mais que o de pé filme:
» ERa minha afTerçaó (diz eJle) par.eeera
» ~em atrevida depois do Rei de Pruília ter
» Introduzido nas íuas Tropas o fogo de ata.
l) car , e moRrar
fazer cazo delle )1. Efre
AUlhor quer ~ que a Infantarra
já mais
trave combate de rnofquereria , /enaó quando lhe. he impoHivel abordar o ini~1igo ,
em cu, as ci rcu nLta nci as a T ro pa nao deve
fazer fogo. Marchar ao inimigo fazendo f~go ao mermo tempo
he affrôxar o mOVImento, he expor-Ce ; receber muiro fogo;
he em fim percer a vantagem decifiva da coofi~nça, que hum movimento vivo, e arre.
vldo in(pira á Tropa que o executa. Mar.
chando duas linhas de Infantaria a atacarem.
~e, ~ que fe detiver a fazer fogo (erá perdida
Infalllvelrnenre.
E/h he a doutrina de Bomb~l!es , de FoJard
e do Marechal de SaxonJa; mas ella deve'com tudo enrendcr-Ie com
:lguma ref1:ricÇoló, pois que ha muitos cafos
eh:. que a .I~fa~taria deve fazer togo marndo ao Inimigo. Retirando-fe eíle , quer
t~mbem Mr. Gu,ber, que a linha naó faça fo~as que deH:aque partidas para fazerem
aobre o inimi~o e que clla marche com
b ca preHeza! a fim de carregar eíle a arma
ran , unico meio de o co~bater vanrajof.amente
der, d ,ou elle [e rCtire em ordem, oU em
1 or (em: A rcrpeito do fooo de retirada el.
e pen a da
f'
h
J
do
me ~a fone, defapprovan
o to o

f .:

t~d~

!

>.:t

~"\

"....
~I._

\j '"

...

<
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o movimento,
que fe oppoem ao primeiro
objecto dell:a acçaõ , que he pôr a Tropa fóra
do alcance do inim;go , ganhando hum polto
vanrajofo,
Efie Author adopta cm fim por
máxima
geral o nunca fazer fogo,
{enaó
quando he impoflivel marchar ao inimigo.
. Em todos os fogos de pé firme, e por Iecçôes, aflirn reaos como obliquas, em rodos os
fogos de aracar , e de recitada o efTencial he ,
que os Chefes particulares
dos pelotóes,
ou
oi"isões tcnhaó percebido o preceito deílas
ordens;
que elles comenhaó em roda a acçaõ
3 Iua Tropa em hurna perfeita obedicncia;
e
que eRa execute todos os movimentos com
ranra perfeiçaó como defafogo,
e vivacidade. Dadas as vozes preparatorías
a fim de {e
di{por o Batalhaõ para a execuçaõ dos diflerentes fogos, t!ldo dc.ve ~er ordem, tudo de.
ve (er exatt;Jao,
e vIvacIdade em os movimentos dos Ieu« individuos.
Os Soldados devem carregar com a m:tiot" brevidade;
os
meios Bóiralhóes, immediatamenre
que O figna! pozer armas ao hombro,
devem executar o [eu movimento
de rres paITos do centro
para os lados com a maior preReza,
unindo{e as fileiras :tpreITadamenre,
a fim de fe dar
lugar á Guarda de Bandeiras,
e de fe meter
o Baralhaô em ordem de fogo. Os Olficiaes,
e OJficiaes inferiores devem marchar aos [eus
lugares com a maior prefieza. Durante ii execllça6 dos fogos tudo deve obfervar o mais
profundo filcnc:io;
ncLla 2CçaÓ naõ deve {er:

per-:
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fJermittido a Official alzum advertir o Solda(lo, fó fim vigiallo pa~a Iercorrigido d.epois
do exercicio.
Os Cornrnandantes
particula ..
res dada a voz a direita principia , devem ~anhar a íua pofipó fobre a frente, de maneira
que [e pofTaó fazer ver bem dos pequenos
Corpos do [eu co mm.mdo , Elles devem determinar-lhes a ponta ia.pedindo o aílirn a natureza do exercicio.
Os Soldados devem obfervar a maior firmeza, e regularidade
em
todas as ruas acções; el les devem prepai ar-fe,
e apontar,
movendo as ruas armas com toda
a.quelia rapidez, de que a deílreza he Iufceptivel r eíia rapidez de nenhuma forte íe oppoem á exactidaó da pontaria, antes a facilita , fendo VJorajofa a poíiçaô da arma que
deve re[uItar da voz de preparar, e deitando
o Soldado os olhos ao feu objeB:o ao rempo
<]u7 de\'er apontar. Todas as armas depo~s do
ult,!mo mandamenro devem ficar em a direcs:ao determinada.
Os Soldados devem carregar com muita brevidade (em le encurvarem,
nem bullirem com o corpo na acçaô de efcorvar . II d
' r
d ' e es evern levar as filas armas a erpao~, [cm erperarem huns pelos outros, em
CUJa p fi d e por
"
o lçao devem efpe rar o íisnal
ad rrnas
a
h
b
1"!
d
S
d
o om roo Todo o preceito
o 0-1
r a .odconfifie em fim em executar com muita
apl ez todos os movimenros
[em omircir,
bem accrercentar tempo algun;
em apontar
m
e
,
fempre
a
hum
dCtermin~do
objeB:o,
e
nUnca p ara. o ar ou para . o chaô- , e em

,

pref-
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preílar hnrna contínua
attcnçaó á voz; 00
figoal do Ieu Commandanre.
Praética-fe tambem pofiarem-fe os Chefes
partiClllares nas reétaguardas
dos (cus pelorôes , (tt) o AudlOr que refere efla praa:ica ,
a approva muito. Neíle lugar devem efles
Chefes Conter melhor os íeus pelotóes,
ou
divisões,
fendo-lhe mais facil obfervallos,
e fazelJos obedecer á rua voz, do que efiando
110S flancos , como Ie praética em quafi rodas
as Tropas,
pois o fumo embaraça muitas
'Vezes a vit1a aflim dos pelotões,
como dos
fe us Commandantes
, e o rumulro , e eílrondo da acçaó naõ con{cnte de ordinario que
as vozes Jefics {ej:1õ percebidas,
e muito ef}Jecialmentc {e a força d:lCjuelJes he confideravel ; tendo efla pofiçaõ tambem o defeito
de expôr o Official ao per igo de Ier morro
}lOr huma recruta indj{ciplinada,
ou por
J10m mal intencionado.
Eíle Author 3crribue
-a efia ordem a firmeza,
que [e admira á Infamaria Mofcovita " a qual praética efie merhodn.
O fogo de fileiras convém á Infamaria,
quando
elIa deve combater a Cavallaria,
<Juando deve defender hum abatiz ( b ) , ou
bum pofio, que he atacado a arma branca.
Eíle fogo razante tem a vantagem de naó
dei--------------( II)
de y-. G.

r

M~.

M •.

h ) TrJnchelJ'~

C(/nlll'lllc!a

ne troncos

de arvores tecidos huns com os outros.

e ramos

)
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deixar pane alguma da frente oPPo,fia ifenta
da~ fuas balas; eIle he o unico que pode, por
3fhm dizer,
procurar a huma Tropa ?uma
cena mafIa de fogo capa-z de rebater o Impeto dos grandes ataques
de viva força. hfie
-fogo pôde Ier executado da retlaguarda
para.
-3 ~anguarda
, ou deíla para aguella ; mas a
pTimClra maneira he a mais fegulda. Ou a
Infantal ia deva receber a CavalJaria ,ou outra Infantari)l,
as primeiras de ícaraas devem
-executar-fe
quando o inlmizo Ce achar na
di{l.a_nci~ de ~'inte e cinco paflol'>s, refervando
a pfJnl~lra o feu fogo para a ultima def~aq~a
de ql~elma roupa. O togo de meias fileiras,
j)ra(tlca-fe pelo meírno merhodo , dividindoíe em duas partes o foz o de cada fileira.
0, fogo de filas cx~cuta-Ie de differenres
maneiras;
rrinci,piando
cada fila ela direita
de cada fecçaó
e continuando
da direita para a efqucrda ; 'executando
as filas o fogo dos
l~dos para o centro em as Iuas mefrnas divi~oes ~ &c. Efies fozes pertencem
qnaf toos a cla1fe dos irr~(1ulares
pois que elles
pedem
naó. de-'
vendo a Itberdade _ dos atir;dores,
'd i pertender-fe
delles mais que a vrvaciaEl~, e htlma di reccaô ajuílada .
• I~a 'l
.,
1l1m foao delta efpecie,
que proP oem'qlll
o 1\1
h ;-,
, '
ra fil
aree ai de Saxonia (a). A rn~e~a , e terceira (princjpi~ndo
nela dirctta ) a qu'
",
J
.
I
Inta, c ferima, e afíim as maiS a -

------.______
(
------a)

.R.c1Je'-i~s. -

rer--
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tetnativamenre
até o lado efquerdo daó hum
paITo em frente depois de {e prepararem os
Chefes de fila; efles atiraô , e trocando as
luas armas pelas dos Soldados da {egunda, e
terceira fileira, fazem fogo tres vezes, depois
do qual recuaô ganhando a rua pofiçaõ prl •
.mitiva. ~ando
os Chefes de fila tem atira.
do o terceiro tiro, as OUtras filas que ficáraó
:firmes, executaõ o mermo fogo depois de terem dado o mel mo paITo em frente. O Ma.
rechal quer que de duas em duas filas {e ponha hum Official , ou Official inferior, a fim
de commandar eílas pequenas Jivisões;
mas
ellas podem-Ce fazer maiores íern alterar II
ordem determinada
deíie fogo. Eltes OfFiciaes devem fazer avançar,
e recuar as ruas
filas,
devem determinar
aos {eus Chefes os
objefros a que devem diri~ir os feus tiros,
advercindo-lhes
que fe naõ aprelTem,
que
apontem bem; e devem fazelJos atirar á rua
vontade,
e naó por mandamemo ; (condipó, como diz o Marech;:ll, incompúivel
com a certeza do f~go). Elte General diz que
elte he o fogo mais VI"O,
e mais efficaz de
rodos quantos {e tem imaginado
e o unico ,
que deve enfinar-{e á Infiint<lria. '
Eíla doutrina do Marechal entende-fe ado.
Piado o {eu {yltema de fe naõ a'dmirtir COmbate de fogo em quaefquer
circunfiancias ~
onde o ,do <;hoq,ue pona ter lug:u. ElJe repu,
ta o prImeiro fomente proprio para as Tro,

pas combaterem

de longe,

quando rem entre
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tre fi hum fio , hum barranco, ou outro qual'juer obfiaclJlo,que naó confcntern ~ abordo.
O fogo de parapeito , que o Rei de Pruffia determina em o [eu Regulamento
de lnf;;nraria,
ainda que he de hum preceito di'Vfrlo , em quanto á execuçaô das defcargas,
l1óde entrar na clafTe dos fogos de filas.
Eisaqu] huma idéa abbreviada do [eu detalhe: O Chefe dá elta primeira voz Offiria'es, e Officiaes inferiores , fentido para. ~xe.
cut~r o jo<,?o de parapeito.
A' palav:3 OffiClaes
vao os Com mandantes dos pelorôes poílarfe pela pane debaixo das Iuas filas da direita
dos [cus pelotões
onde fazem frente à direita ,e hum Josdfficiaes inferiores da falta.
~\]a.rJa vai pofiar-fe no centro da pr imeira
fileira do {eu pelotaó
fazendo rambem frente á. ~ireita. Dada a v~Zfogo,
os Officiaes, e
Offic'aes Inferiores daõ a voz marcbs. as ruas
duas filas da direita de cada meio peloraô , e
tnarchaó juntamente
com ellas cinc<? pafTos
em freme com muita vivacidade. Afhm que
eO:as peguenas divisões fazem alto, o Soldado da direira de cada huma dellas ganha o
lado direito do {eu Chefe de fila, e os dois
SOldados
da refbguarda
primitiva
g:lOhaó
promptamenre
o melmo Iado do que ficou
<Ia fegllnda , coníliruindo com elle huma pe'juena fileira. Depois de reduzidas c[las pe·
<juenas (ecçóes a rres filas de dois homens cada hUl11a, dIas debaixo dos mandamentos
regulares do leu Co~mílndante
fazem. fogo
Jun·

3°0
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junrarnenre , rerrn inado o qual, ellas ganhaõ
a lua primeira fôrma, e rornaó a merer-fe
Cm o Baralbaó , ob[ervando
qual! as mefrnas
rezras preferi pras para o fogo de reti rada,
ADim que eitas duas primeiras filas aponrao,
as duas {eguinres do mefmo meio pelotaó devem preparar-Cc , {erVindo-lbe efle movimento de fignal independenremenre
de OUtro algum mandamenro;
e quando as primeiras
fazem fogo, cllas marchaó,
e execuraó o
roermo, devendo (egllit-fe ella ordem em todo o Baralhaó até que a Tropa tenha dei)Jcdido o numero de tiros dererminado.
Tendo o Batalhaó hum numero impar de filas,
a ,da ef~[Jerd~ f.12 ff>go {eparadamc~re
em
buma (o fileIra. Ca'd'a meio pelorao deve
fazer fogo da direita para a efquerda.
Os Officiàes da reélagnarda vem á frente
para fazerem ex_ecurar o fogo de. par~peiro,
e na {lia falta {ao chamados OJnclaes Inferiores. Entrando as filas em o Baralhaõ J ellar
barem forremenre com o pé direieo , levando,
depois de retem carregado,
as arrna, defronte da efpadoa,
e depois as poem ao hombro
uuiformeme_nre ficando irnmoveis.<1.!.lando as
filas marchao em frenre,ellas devem obliquar
alguma coura á direira , a fim de darem lugar ás {eguínces para execucare'rn o {eu fogo,
reduzindo-Ce de tres a duas fileiras, como e[-'

rá explicado.

Toda a delicadeza

_

da execufaó defle fo.
go
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go confil1e em ferem os tempos, e o~ m~o.·
vimentos executados com a maior preciíaô ,
em darem os Commandantes particulares das
filas as vezes a tempo, a fim de [er o fogo
regular, vivo, e feguido,
terminando por
todos os pelotões ao rneímo tenlpo , quando
o Chefe Cjuízer, que elle cerre, A"voz logo
devem as caixas rufar; [ervindo rarnbern de
fignal para Ie terminar a acçaô o calarern-Ie
dias,

Os fogos por contramarchas
de fileiras,
e filas naó eíl:aó hoje em prad ica. Os fogos
e~ columna taã proprios (ómeme para as acçce s defenfivas : elles devem fer cxecu lados
nao por contramarchas de filas (movimento
<Jue pe,de a de[uniaõ del1as) mas por fileiras,
ou melas fileiras, abrindo eílas do centro para
os lados, e marchando de cofiado a ganhare~l a reétaguarda,
Deita forre a columna
na~ perderá a fua ordem propria,
e o fogo
{era executado com prornpudaô
, e [em expôr a Tropa. Tambem fe executa cite fogo
Pondo
fe fu asfI'filei ras J'oelho em terra , e levantandocce lvamente da reaaguarda
para a vangU~rda, Entre os fogos irreglllares tem o priInelro lugar o de fileira
chamado proprialne~te de billebode'
eit: he (em duvida o
l11alsn
d'
"
, e e13ta or ' e vanrajofo
cue
a Infantaria
pod
.,
'I
ffi
xeClJtar em poflos de difficil acce o.
~úa ~l{ecl!çaõ he bem conhecida em o l1r.fo ef:vlço, Corno a primeira fileira deve azcr ogo rem f '"
11
UjCle-ao a man d amemo, fiI.e ne- ,
r
cef-

t
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ceflarie J que os {eus Soldados façaõ O {eu
dever Iern a mais minima dil1:racçaõ,
{obre
cujo pomo devem os Offici ...es vigiar {empre.
A {egunda,
e rerceira fileira devem ter cuidado em minil1:rar as armas carregadas á prímeira com a maior promptidaõ.
O elTcncial neâe fogo he que a fileira def..
tinada para o executar,
ob{erve os preceiros
da pontaria,
e que tudo o que he relativo a
eita acçaõ , {e~praaique {em confu{aõ, e com
a maior vivacid;tde. Efte fogo deve principiar, e terminar por hum rufo de caixa. Mr.
Guiber diz que na Batalha de Fil,ngs-haufen
o vira prafricar pelos Regimentos de Narrau ,
e RoyaL Deux-Ponts debai)(o do fogo do ini.
migo.
F.ites {aõ os fogos mais adoptados
pela
Tatiica
moderna,
cujo objetio he fimplifi.
car as (uas ordens,
he fazellQ contínuo,
c
liccelerar a rua execuçaõ.

t:~~~~~~~~~~~~*~~?~~?~*
C A P I T U L O VII.
A

R T I G

o I,

De marche,
§

I.

A
dem.

March4 be o tran!poru de qlltflquer
Corpo de Tropa de hum IU~ttr ptt•
. rs 0l1tro) dcb'li),'o de bum« cert« orElla
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o movirnenro

, a or-

cJe~ das fileiras, e filas, a figura, e dífpofip~ Ince!'ior do Corpo que muda de pofi~ao; alIlrn deve a marcha confiderar-Ie de
duas maneiras'; ifl:o he , em quamo ao pafío t e em quanto á ordem do Corpo que fe
Inove.

Tem a marcha dois objeãos difFer.entes, que
Jao o de manobrar, e o dejaz..er 'VIagem; a!.
fim h4 tambem duas efpecies de msrcbe ; aJa.
hcr, a marchtt regular, ou de manobra, e ~
rllarcha na,tural, ou de 'Viagem, as qtlttes extgem preetltos tambem di-oerjos.
~A primeira

efpeeie

pede

a inteira ~uj~i.

s:ao do Soldado á regularidade,
á exad idaô ,
e ao methodo ; a íegund:t deixa o Soldado
na. rua liberdade,
fem confiderar outro pr~.
celtO, rnais que o daquella ordem propna
da natureza defra marcha.

11 COtlfiderada a marcha tJ rerpeito do Pt1.fTo;
e offerece as mefmas dift;nc~ões detle , aJJi1!'
pe o que
toca á Jua celeridade
como á [u« di4
recXb
?:
e
l/a
he
grarve
)
e
4((e/:rada
j be reãs ,
1
e o I!fila.

í

Elia tern a primeira
exeCUta pelo meio
rual , ella tern

J.

qualidade,

do paflo

fe"unda

quando ~e

~rave,
e hsb iquando [e praética

f(a lll.lm palTo m~is vi;o

cujos djv~.ríos
,

grlOS
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gráos de !igeireza daó rambem dilfe,rentes denominaçoes
a ell:e movimenro ; POIS chama{e dobrada aqudla marcha, que [em mais ourros ramos gráos de vivacidade
do que a or-

dinaria , e chama-fe

tresdobrada a que rem
&c.
A marcha he reaa , quando l1S ruas linhas
de direcçaô
vem a {el' perpendiculares
á linha de frente ; e he obliqua, quando eiras linhas {aó obliqtaas a ell:a frenre.
rnaisduas

partes,

Conjideradtt a marcha a refpeito da filif,
ordem, ell a fr: diflingue em duas e[pecies; te
fabcr, em marcha de frente,
e em nurctu de

flanco,

Exúuea-{e a primeira,
quando a difpo(i.
çaó da Tropa cem ,por objeao combater o
jnimj~o em frente;
Ill:Ollc, {obre a {lia vanauarda ; e execura·{e a regunda
quando eíla
âifpofiçaõ cem por objeaà combacello fobre
hum dos íeus flancos.
Eu vou a traaar em rcrumo da teoria da
marcha regular,
fazendo ver os {cus primeiros principios em codas as fuas condições.
§

rr.

Propofiçaó.

1rte
A na.

de marcbar em ordem be ne(~IfJ~

Ruma Tropa,

que marcha em orJem
gO'7
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ella deve tomar
com prefteza huma ordem de combate vanrajofa, deve Caber confervalla , e deve em
fim ganhar toda a íuperio ridade {obre aquella Tropa,
que naô potTuir efla difciplina,
Hum Corpo de Tropa, que marcha ao iniIlligo em acçaõ de o combarer,deve
procurarfe toda a poflivel confiâencia
, e Iolidez , a
fim de manobrar de hurna maneira deciíiva.
AHim , corno cíla naô pôde exifiir mais
qUe pelo meio da firme,
e condicional
ado
herencia dos homens, que o compoem , e da
le~ulandadc das Iuas fileiras, e filas, he necelTario , (Iue o movimento
seral deíle Corpo que opéra,
rcfulre de h~m principio de
19ualdade,
e de armonia,
unicos meios de
fe COnleguir eHe nexo, cfra uniaô debaixo de
C]ue devem mover.fe todas as luas panes.
A marcha ne a parte mais elTencial da in[.
trucçaõ do Soldado'
ella he a baze de todas
as rn
b)
. r
ano ras, e moções militares,
pOIS 10cnte pelo meio da rua perfeita execuçaô ,
de <J.ue huma Tropa vem a fer fufcepnvel
as {tias mais fublimes funçôes.
cu
A.s Nações mais militares da Antiguidad~,
1 ero o'
e os Romanos,
em.
P regaraõIzer os Gregos
.',
idad
11.
te fi' J com rnuua efpecialida e neira parles
a_rnental as luas fuperiores luzes.aqueícha ~rao Os primeiros que imaginaraó a mare que praLbcaraó os paflos
1m cadencia
TdCgll ar,es; cujo 'proprelTo fez huma das idaes mais fio
n,
rentes dÁ T aLbca.
A

goza de toda a fua força;

h

t

lJ
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. A marcha regular, e reduzida á cadencia
eilá hoje na Europa naó fá reílaurada , mas
levada ainda a hum maior ponto de delicadeza. O Marechal de Saxonía olhava efle
progrelTo como bem inrereflanre , e que devia fazer Epoca á pcrfeiç:aõ da Taélica.
EHe grande homem parecia adivinhar as
revoluçôes , que hiaô a fazer-fé em os principios deita Arre, e moílrava prever, que eíla
revoluçaô entenderia efpecralmenre
com as
marchas,
e com as formações das ordens de
Batalha, quando elle cfcrevia: Todo o JcgredQ

da Ta8ica

eHá tias pernas. (a).

. A marcha tem {ido em fim, defde que a
Arre de combater foi reduzida a dogmas, e
a principios,
hum dos primeiros ob}eaos da
applicaçaô dos Tadtcos mais celebres,

III.
pri1lcipios relatruos ao paJJo.
§

I.
marcbal'á em ordem,fe
Hinf.!I1I~·T_ropa
di-oidnos executarem pelo meio

osfetlS
de bullI
meJlIlo mecbanijmo paJJos iguae.; aj]im em e"tenjao,
como em prefle1...tl•
II.

Ella de'lJe faber »ldrchar em ordem fobr~
toda a cJpecte de terrenos , ou elles Iejao /;0""
1..0"-

------------~
(a)

:Rc'Jeriçs. tom.

1.
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:z.._ontaes , ou n/omuofos ; ou fejao terras la'Vra ..
das, pedregoJa5, ou de matos.
III.
Para o Soldado marchar delnixo deflas
tondi~ões be nece.ffario que elle efieja bem
fe.nhor do [e« corpo, e do [eu paffo , [em ::"j~
diJpojifaõ a marcha em grande Corpo nso Je~
"á mais que bum moroinienic rude, lento,
e
[em impulfo algulII.
Defies principios evidentemente
fe conheee a neceffidade de [e formar o Soldado
ao paffo na Ereola elementar,
a fim de gue
entrando em Baralhaó elle efleja Já renhor
delle; e tambern o quanto importa ado prar~e hum palro uniforme, pois de outra forte os
SOldados exeCutariaõ paflos raô ditferenre_s,
<juantas forrem as variedades das dlrpoGçoes
machi.nacs dos [cus corpos, CUja di~er.ença
defiruaia inteiramente a ordem neceflaria da
~archa , a qual Iómenre exiíle , quando a
·1 ropa ob(erva a armonia rtcommendada,
~ quando os Soldados, partindo, e march.ino com o mcfmo pé le imiraô perfelramenrc ,
e condefcendem
e~ todos os íeus movimentos, huns COm os outros,
QI!:: ~e abfllrdo naó Iie nois
intentar Ihum
I!lClal f
' f'
_
fi
aZCr marchar
bem hum I3acallao ~
el~ eLtarcm Os Soldados perfeitamente inítrUI!
e {em rerern
n os ~nl o preceiro do paílo
gt lado a neeelTaria fe<>uranç~ nelle ~ Mar~
c la o Batalhaó, e cornol:>a natureza unica rcU li
gra
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~ra do Soldado j~norante,
e fem difciplina
propendc lempre a encurtar o paffo , cujo defeiro deve crefcer muito mais marchando o
Soldado em Batalhaó,pelo motivo de fe achar
a iua atrençaô
mais dividida , a marcha vai
encurtando-te cada vez mais, vai accrefcenrando aos outros defeitos Ieus o maior de todos, que he o de naô ganhar terreno: e fe o
Commandanre
pouco inílruido quer remediar eíle defeito,
dando a todo o Baralhaó a
voz aLuga o ptt.fJo , como, Ie vê muitas ve:zes , os Soldados executao fim efle mandamento; porém como he fem preceito,
{em
regularidade,
o Soldado de grande cílatura
dá hum paflo de vinte e oito pollegadas , por
exemplo,
ao rnefmo tempo que o OIJrfO de
eílaru ra mediana o execu ta de vinte Iómenre ,
de que devem refulrar mil defconcenos,
os
<Juaes crefcern [ernpre a ~1edida da indifciplina do Soldado,
e da Incerteza,
e ignorancia do Commandame.
Eíle deve fim advertir a fua Tropa
quando el la fe defcuida da exccuçaô do p'afIo, e
os Chefes dos pelotôes devem confcrvar {em'
}1re nelle os {cus Soldados, advertindo-os Iubrniflarnenre , fempre que elles virem fer neceífario; mas em <Jue coníifle o' erro he em
íe pertender do Baralhaó huma boa marcha,
fem terem os Soldados os indiípcnlaveis
in{ipios, e em fazer-lhes aqui aprender o palÍo
á cuíla da rua ordem neceflaria.
Eíle naô he
o lugar onde elles devem ganhar a rua pro·
por-:
~)1
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porç:aõ;
Soldado deve forma r-fe em os di fferemes pa(fos na Efcola, e para ella deve [er
remerrido rodas 2S vezes , que [e deixar
- ver
menos defiro na íua perfeita execuçao.

°

IV.
Para a marchs. ter todo o [e« merecimento;
be necelJario que o Soldado conferf.)e em toda
el/a a poflura do comb ate , e que a metbo dica
txecuçaõ do pa.lJo faca Jl msrcb 1- lIao (o' uniforme) e larga) mas i'alllbclII impuUi-va.
A maior belleza de hum a Tropa,
que
marcha, confine em levarem os Soldados as
armas bem pofias ao hombro,
para o que he
necetTarlo unillas bem ao corpo, a fim de que
ellas fe confervem perpendiculares)
e firmes.
Todo o Soldado deve marchar com graça, e
com firrnez., , coníervando a cara alta, e os
olhos fixos na direita 0\1 no centro; iílo he ,
no ponlO '. e objeô.o gue regula a direcçaô da
marcha; mclinando mais ou menos a cabeça co_nforme a diaanci~ em que delle Ie
achar. El le dcvc levar o braço direito peno
dent e., e como pre~Jdo ao corpo tem
.
a tfceaKao; a coíla da maó virada para a frente,
e ~ a nalluella acçaô que di a na-nreza.Deve
; oldado) durantc a marcha
obíervar exa(damente aquella mefrna l)o{t;ra
que Ie lhe
eu a . fi
'
b I pc rme; o movimento das pernas, e
eâaanço do corpo nada deve influir fo~re
d PCHll ra , aq uclles devem Icr a reCpeito
eUa ç mefmo que o movimento hc a r~r-

a

.

pel-
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peito de hum fálido qualquer , gue fuppollo·
o faz obedecer ás fuas leis, elle naó altera a
fua natural conuitencia. O Soldado deve determinar fempre com o corpo o movimento
do pé, deve conduzir aquelle vivamente,
e
deve em fim procurar ao {eu movimento
aquella conrinuaçaó de impulío,
que deve
dar á marcha de manobra a fua primeira vantagem.
Executada a marcha fegundo eíle principio, ella deve fer impulfiva:
circunflancia
em que confiíle a fua primeira vircude , iito
he em quanto ao mechani{mo do movimenro ; e obíervando os Soldados as regras
já explicadas (obre a extcn{aõ , e rnechanifmo do paflo , ellcs devem adquirir hum methodo de marcha natural, fi01ples, e o mais
conforme
intençôes da Talhca.

as

V.
Corpos tIe Tropa [aõforctls moventes ;
a maior gl'do de 'Velo- .,
cidade; iflo be , toda aquella que for campasruel com a ordem) que la1\, a [u" [olide~
OS

Js quites derae dar-]e

Aquella Tropa,
que for difciplinada debaixo defle principio, executará em prefença
do inimigo movimentos taó atrevidos como
decilivos , e cuja praélica entre outras Tropas
menos habeis naô fcria mais que temeridade,
e precipicio:
a rapidez das fuas moções. a
f.tlvará do perigo, a que a lcntidaó a podena.
ex-

3 II
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expôr: ella romperá o inimigo antes mefrno
delle conhecer o perigo,

Y!.
Efta força motora, que drue imprimir-re
neiles Corpos, deue ier uniforme; itio be , ella deroe faz...cr-lhe difcorrer erpa~os rguaes,
em tempos iguaes,
Eíle he hum dos prlrnelros .preceitos da
marcha;
[em elle feria impollivel calcularem.-[e preci[amenre
as vamagens , e inco~vententes de todas aouellas acções, que Ie
executaó peio meio t1efie movimento;
e como a Caixa he quem deve dar eíla uniformidade, devem os Tambores
ferem infiruidos
perfe~r~menle no toque da marcha,
a fim de
adquirirem toda a certeza em as ruas pan-

cadas.

VII.
• A march-z de'-ve [er Ie-oe , agil efirmt ;
iflo he ,.de·-ve o Soldado ja1.!r os [eus pa./fos
COm l!gelrez...,<t
, pondo 71111 i leuemente ° pe no
cht!~
I
.
ti o, e executando o nuroimento a ternatruo
as pernas com muita 'Vj'Vacid~de, efortalez...a.
J

VIII.

dA preflez...a da marcha de-ve ftr determ!na a pelo {om da Caixa, e da mu{1ea , él (11)0
ar,
e (adenda de'lJe J'[er J'rtljeita toda a marcha.
regll/ar.
Eis-

/
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Eisaqui huma das razões da inilicuiçaó da
Caixa,
e dos mais infl:rumenros bellicos da
Infantaria,
que mu tI genre olha corno hum
mero ornato militar, e corno hurna inven~aó dcílinada a intimidar as gentes.
Sem o Ioccorro da cadencia (cria irnpoffivel fazer marchar huma grande Tropa em
ordem. » O meio de remediar ( diz o Mare» chal de Saxonia ), e de evitar rodas as del» ordens proprias defl:e movimento
em hum
» Corpo de Tropa he bem fimples,
pois que
» a natureza no-lo ditta.
Eu vou a dizer e[.
» ras grandes palavras em que confiíle todo o
) fegrcdo da Arre , e que pareceráõ (em du» vida ridicu las, Fazei marchar a Tropa em
» cadencia. Eisaqui rodo o fegredo; eifaqui
» o pano militar dos Romanos.
Eíla he a ra» zaô porque [e iniliruiraõ as marchas, e
» porque [c to caô as caixas: razaó que nin» euern reconhece,
e [obre que fe naô faz
» 7dkxaó alguma. Por eíle meio vós fareis
» marchar a Tropa deprdIa,
e lenramenre
» corno quizerdes , 3 volTa re8:aguarda
naô
» perderá já mais a rua devida proporçaô ;
» todos os votlos Soldados marcharáó com o
)J rncfrno
pé; os quartos de ccnverfaô (eraó
» executados com uniaó , com celeridade,
e
» com graça; as pernas dos volTos Soldados
»jlaó fe enconrraráó já mais em qualquer
» srao de velocidade;
vós naó vos vereis
» rrecifados a fazer alto a cada converfaõ,

) para que os voflos Soldados tornem a eu.

) trar
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rrar na marcha com o mefmo pé: e eíles
)) naó Ie farigaráó a quarta parte do que Ie
» fatigaõ pre[t'ntemenre.»
NeHa cadencia confiília fem duvida hum
dos fegredos da Tad ica dos Amigos;
ella he
verdadeiramente
<Juem dá a huma Tropa a
faculdade de Plalchar bem, muiro, e depreITa , Iern [e fauaar
.
O I
h
•
1""" J
10mem , que dança, ~u que executa, I" ~ ~
~ll_aer~luer movimentos, por violentos que [ejao , a.o {um da mufica , e em cadencia,
naô .~ ~_ •
{e fatiga facilmente'
e [em dl:e foccorro elle
na.õ ~ó?e fazer hUl~a peguena parte deite ,} j1J.,'
exercICIO; o que prova que os [ons rem hum i ,.
}10der fecreto {obre nós que elles di(poem
os nolTos
'.,
d
e lh
.orgaos para os exelCICIOS o corpo,'
, es mtndtraó
toda a ajuda, e todo o aliVIO nefies IllefmOS exercicios.
(a)

1)

v

I

Todo o Soldado derve' marchar em cadencia,
:~as he .lJec~!Jarioque elle Je ntto detenha nelts,
de algttllltt J'Iorte com o corpo,
ouprr!llIndo-tt
te.
vel ~ ca~encia he boa, util, e indifpenfavan' Porem ella para produzir todas as ruas
pede da pane do Soldado roda a
d(el·tag~ns,
Icadeza
rr
O
abufo d
el11 a execuçaô
do Ieu p:'lllO.
a cadencia he ccrramenre
hum dos
mais

---------(li)

SilX~.

t~m. 1. pago

j.t.

.' ....
~
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mais ;emiveis que póde haver. Se o Soldado
adquire o vicio de bater a marcha,
ou de
exprimir a cadencia,
ainda meímo de huma
maneira in(enfiveJ, vem eíla pequena dernóra a produzir na marcha hum pezo, e lenridaó, de que deve re[uIra!' ás manobras huma
froxidaó perigofiffima.
Eiia he a razaô porque na Efcola elementar devem as recrutas íer exercitadas em o
paflo primeiramente
Iem caixa. Efla {ó deve
cer lugar depois do So!dado eílar em termos
de receber os {cus e1feiros admira veis [em o
perigo de abufar della.
O Marquez de Silva diz em os (eus Pen{amemos [obre a Tad ica, que ainda naó vira
Tropa,
á excepçaó da Prufliana,
em que a
marcha naó uvefle algum ranro de pezada , e
de lenta: effeitos deih mcfma cauía.
§ IV.
Prlncipios relati'Vos ft direcçaõ.

O

Preceito da uniformidJde do parro comprehende
tambem a rua direcçaõ;
ifio
he , os Soldados devem todos executar 05
Ieos paflos {obre linhas para lIdas entre fi ,
ou eílas dCllaó {ec perpendiculares
ás ruas
frentes perToacs, ou ob! íquas ; mas como a
e.l1:a parte do preceito de uni formídacle naó
he po{fivel que as filas (atisfaçaó em huma
exrenfrô confideravel de rerreno , indicando{e raó Iómenre a cada huma a rua reJpetliva
li~
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linha de marcha
em razaô das derivações
. '.'
.
Jnevaavels deita linha,
e do preceIto com:
murn a todos os Chefes de fila, de olharem a
Bandeira,
quando a Tropa marcha .em. ~atalha, he cerco que naô baílaô os pnnClplos ,
e regras, que vimos de coníidcrar, para os Batalhões marcharem fc<>undo as granJes vir.
tas da Arte, e que a ~perfeita execuçaô da
marcha carece ainda de OUtros preceiros , .a
fim de que as filas naô venhaó a defcrever li_
nhas falras; ifio he , linhas obliquas á linha
d.e frente, devendo [er a marcha reaa; ou
lInhas perpendicul;J.res
a eíla frente, devendo a m3~~ha f:f obligua.
•.
A dllecpo,
e alinhamento {ao pOIS tarnbem preceitos da marcha,
a cuja obrerva~ela deve conduzir_fe o Soldado pelo meio
d~s regras,
e Principies feguimes eflabelecldos pelos melhores Tadtcos.
I.
Sendo todo o obietlo da di,.ecçaõ trttllfportar hUllla Tropa de buni« poli~ai1 a outra.
dada pelo camil1bo mais bre-ve, todas as ruas
reg~as de'T.Ielll [er ten dentes a faeiliter-ibe os
meIOS de COllfeguir efte fim-

. II.
bi Ella Iatisrará tanto mais perfeitamente
o 'jetlo da direcçaõ
rem as reZ'las 1 que
crC'VClll.

ao,

qunnto mais exattas (o~JielS centro e lados deJ,

Ou
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Ou a direcçaõ da marcha deva fer perpendicular
á flente primitiva da Tropa,
ou
obl iqua , ,he (em duvida que elIa fó poderá.
fer perfeita fazendo defcr ever ás filas linhas
perfeitamente
red.as , pois que eílas faó as
ma is curras , que {e podem lançar de hum
ponro a outro.

III.
Em todo o Corpo de Tropet dervemfer efltt.
objeãos baH,tnte [enji'-veis , que indiquem a direcfao da msrclm ; e pelo qual todo o Corpo [e rej« durante eJfe mo-oimemo,
belecidos

Eisaqui hurna das razões da inJ1:ituiçaó
dos Eítandanes.
Ell:a naô confiderou (órnente as vantagens,
c utilidades, que delJes deviaó refulear para a fidelidade,
emulaçaó , e
ardor das Tropas,
para a reuniaõ dos Corpos, e divifa deíies em as acções, mas tarnbem para as direcçõe_s ~as marchas.
.
Em hum Batalhaó dlfpolto em batalha,
( Fig. X.) (Jue deve cxecurar a marcha em
frente, he a Bandeira o objeéto, que deve indicar a linha geral de marcha, e que deve
determinar o alinhamemo a rodo o Baralhaô.
EJ1:e objedo he o leme de que Q Chefe deve
fervir-Ie para decerminar áquelle Corpo, que
{e move debaixo da fua voz, quaetquer direcções que el le projeéte .. Em Corpos de p~<Juena frenre baíla que a mefrna fila de aJ~nhamenro , que he a da direira , indique a direcçaô da marcha.
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TV.
U centro, e lados de bum Corpo de Tropd.
.fermado etll batlllba faõ as partes onde deuem
eflabeleeer-fe
os objeãos direãores , e dOI./de
(fervem tomar-fe os neceffarios pontos de 'Vifld.
para as differentes direcções das marchas .

. Em o Batalhaõ d. e. C F!g. X.) a Ban~
deira confiilue o primeiro objed o dir~aor
da marcha; aílim he neceílario dererminar,
lbe a fua linha e fazer-lhe tomar o [eu ponto determjnanr~,
e principal de ciirecç:1ó sa fim .de feguir precifamente a direcçaô necefIana.

V.
He nec~Ottrio que todos 111ft/rifes, fl1Ie [otem encarregados da áireccaõ da marcha, to_mem POII~OS de rvifla extl.él~s , a .fil'! de fegm-

rem precifamente

a direccaõ
determInada.
_,

~ Bandeira deve tomar o (eu ponto determinante,
e principal
affim como
e
~:s OJfi~ia~s pofiados e:n ?s la,dos Jevcr:'
mbern Indlcar-fe as Iuas direcçôes re(pell:!vas, fazendo-lhes tomar os Ieus competentes
pontos de viO:a aílirn como e. e.
Se a Bandeira naó tivefTe hum pontO fixo!
que l~e rnoO:ratTe a fua direcçaô , ella na?
p?deTla difcorrer o efpaço dade, (cm (: def·
vrar da ~eaa neceiTaria e fem produ:ZIf al)
gllln

s

f/
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gum rodeio á marcha; afíim tambem deíxan-'
do de {e determinar a cada hum dos lados a
fua linha de marcha refpeaiva,
elles naó poderiaó marchar raó perpc~icularmente
ás
fuas frentes primitivas,
como rendo eJ1:e preceito.

VI.
He nece[fario eft,tbc!ecer entre os pontos
princip,us da direcçtlo pontos intermedios,
t!fim de que o nuroimentc [e execute COIt~ mats
facilidade [obre a linbe de marcha preferrpttt.
He certo, corno já dilTemos traaando
dos
aJinh.1menros,
que os pontos intermedios facilitaõ a formatura das fileiras pela razaó de
co nrerern entre fi hum menor e[paço. Ora (e
eíle meio vem a [er de hurna vantagem Ienfivel , em hum e{paço raô curro, como he
aqueile
que deve occupar huma fileira de
Batalhaó,
de que utilidade naó deve elle Ier

para

as direcçóes

das marchas,
de huma

vem di{correr·[e linhas
tantas vezes maior?

que deexreníaô ,

Cm

Aflim , além dos pOntos principaes. g. e. e.
devem rambem efiabeJecer'[e
os interrnedios
c. c. c. para que hum Batalhaó [e dirija perpendicularmente)
e com muita mais facilidade até onde deva, ou [e figure terminar a
marcha.
Ainda que a teoria confidera toda a efpede de pontos de vüia , como abitra(tos a
pra-
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l'raaica COntempla eíles fyíicamenre. As. arvores, as terras, c as cafas infuladas fao os
melhores POntos de viíla para as marchas dos
Batalhões,
aflim como os montes, os bof<I~es, e as povo açôes faõ os que mais convem ás marchas das divisões, das colurnnas ,
e dos Exercitos.
.
. O 9fficial deve pofTuir toda a teoria das
d,recçoes; deve conhecer perfeitamente
05
{cus principios, a fim de conduzir a lua Tropa, conforme os preceitos da Arte, e legundo as viílas do Chefe.
_
EO:es os primeiros principios da direcçaõ
dos Corp~s de Tropa em marcha? a~ora devem [egulr-fe os que dizem refpeiro a ordem
das ruas fileiras, e filas.
§ V.
Principias relati,i.los ao alinhamento:

H

Urna Tropa con[ervaria em toda a mar';
cha o [eu alinhamento neceflario , {e os
Sold~dos executafTem os feus paflcs perfeita,
e uniformemente
em todo o Ienrido , mas
como Os terrenos fobre <Jue elles devem move~-fe, e a acçaõ em que devem marchar,
~ao confernem efla inteira perfeiçaó do pafo, ~a mefma fone que difficulraó a obfer?ncla da dir~cs:aõ, he neceflario que el la oberv,e as maxlmas regu intes.
fodo o preceito do alinhamento coníiO:e
em fazer com que a frente da Tropa chegue

a
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a huma parallt!la,
ou obliqua dada debaixo
dagueIle mcfrno alinhamenro ,que {e lhe deu
a pé firrne , iHo he, que as fuas fileiras, e
filas cheguem
pofiçaó determinada,
contervando entre fi as proporções prefct'iptas; e
que a linha de frente {e ache naquella relaçaó com a frente inimiga que a natureza do
combate pedir, e o Chefe determinar,
a fim
de que a Tropa polIa entrar em aCÇ3ó em
toda a rua força, e debaixo da ordem de batalha projeélada.
A primeira regra para Ie facilirar a confervilç:aó do al inharnenro na marcha, lie , coo
mo [à difTemos, dividir a linha em pequenas
fccçócs proporcionadas
ao total do Corpo,
ao mechanifmo das moções, e objefro do
combate: eíle he fem duvida o principio donde emana naó fó roda a agilidade,
e aptidaá
de hum grande Corpo de Tropa, mas rarnbem roda a facilidade da ordem, e do alinhamento,
vindo a [er eíla regra de huma
imporrancia,
e neceHldade , ainda maior para aquelle Corpo de Tropa,
que he conduzido debaixo da ordem fingella,
ou {egundo o
Iyílema moderno.
à

r.
As filas deuem , durante a marcha, couferroar exatiement« a/ua linha de fundo determi nada ; ellas t/aõ devem aper~ar-fe, tlem
perder j,í mais o toque do coto-velo ; de'Vendo
tsmbem os Chefes de fi/a, naõ obii ant» o p~e'
,el~
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eeito de olIJarem ao objeão da direcçaõ , fen~
ttr Jelllpre com olbo direito , 011 efquerdo o
ponto ComllltJl1I de elinbsmento,
A feg1Jnda adverrencia naó emende corn
hum COtovelo Iórnenre , mas fim com ambos : eíles faó os dois pontos de conta[to_,
<jUe devem dar a todo o Soldado a íua prtIneira regra de alinhamenro.
Sente elle deil1afiada refiaencia em hum delles ? He cerro,
<jue elle ou carrega demafiado
para ,eae !ado, ou he impellido
pelo Camarada
VIGnho, Perde hum dos mefmos cotovelos o to<Jue r<:_commendado ? He certo , que o Soldado nao marcha direito
e [obre homa linha
perpendicular
rua fl'ente pefloal. Perdem
a b
'
rn os os COtovelos cae mefrno roque a hum
telllpo ? Entaó he gue o Soldado perdeo o
~a?o da linha das eípadoas ; he que fe acha
Ulto avançado
ou muito arrazado. Mas a
l"eg~a, a que o Soldado deve preílar a priInelra attençaõ,
he ao toql;e do cotovelo da<Ju~lle lado donde vem o alinhamento
geral;
~OIS COlllo as primeiras
fitas deite lado conftltuem a d' - r d
d
lVllao meara
que deve ar a tO a
l-ln 1·
adOa
ra
I- h
'
h
, e._eVI-.
enre q d lnfl amento , e direcçaô
r
Ue ette lado devem partir os pnmel~o~~~eceitos do alinhamento,
Além de que,
Ola acÇaõ em que os Soldldos
devem
marchar, que he olhando para efl:e lado, far a
c)~rvar aguella porçaõ de linha proxima a
c c) ou lhe faria tomar hum maior fundo,
à

X

ro~

jU
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por naó poder Ioffrer o pezo, e impulfo das
OUtras filas, fe os Soldados te efquecern do
toque de cotovelo preferi pro , pois que he
natural a qualquer pefloa o dirigir·fe iníeníivelrnenrc para onde vai olhando.
A terceira advenencia
naó he menos importante,
pois olhando o Soldado para a
Bandeira,
e oblervando
ao mefmo tempo o
centro,
elle deve Iuílenrar-Ie com mais facilidade fobre a fua linha de fileira ordenada.

II.
As fileiras d(·-vem con[er-asr [empre entre
di Itanci a determinada,
e as filas de-velll
marchar unidas de braço ii. braço ,[el/l [e apertarem; he nece.!!ario qm os Soldados corilcrroem 1IOS braços bum nuroimento lirore , e derembaraçado, para poderem lfz._ar de luas armas, 4ualldo lhes for mandado.

fi

4

III.

A mais pequen« irregularidade, que 110 ali,
nbemento , e direeçaõ (e perceber, de-ue rerim'
11lediatamente clIlwdada em o [eu principio,"
fim de que ella naõ 'Vellba ti influir em o todo.
Temos traélado dos primeiros principioS
do paílc , da direcçaó,
e alinhamento
dos
Corpos de Tropa pofios em marcha de manobra. De algumas outras rezras, que perre,ncem á~ ordens de marcha,
faremos menç30,
<J uando rrad.armos
deitas ordens em paÍ~';
cular,
Ir
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. Mas como naô bafl:a que o Chefe Caiba
Julgar precifamente da relaç:aó da linha de
marcha com os objectos exteriores j que conhe~a os principias neceffarios para haver
de lufteOtar o feu Batalhaõ fobre a linha determinada,
e neceffaria;
que reconheça o
eaado,
e a natureza do movimento
para
prevenir as derivações,
e defvanecellas
a
tempo depois do feu nafcimenro , que (alba
acudir a remedia lias em o feu verdadeiro
principio j como naó baíla , tornemos a di.
2er, que ainda além dos conhecirnenros do
Commandante,
os Officiaes, que reprefenraó
~s PO~tos direaores , conheçaô os prillcj~ios
o almhamento,
e direcçaô , para (e evitar
a defordem aIlim daquclle como defl::J, he
neceffario
fazer fendr mais palpavclmenre
o
fe OJ_fici.al, e ao Soldado a força daque~e rezras
que
{c• lhe explieaos_pnnclpios
PI,'
b,
"l
I
e o meiO de exercícios proprios , e anaogo~. a cfl:e objelto.
r dhgu:emos
aqui alguns pertencentes a ef/
O~tClna, em <tue (eja uril exercitar a To. q~~a~la. Seja o Baralhaó d. e. ( Fig. XI. )
de ba eva exeCutar a marcha retra em frent.é
recçaõtalha. Depois do Chefe ter dado a ~I.
dicand a~hcentro , e 01nciaes dos lados , lnel1e deo, e Os {eus pontos de viíla d.
c.
te d Ve fazer marchar o feu Bacalhao, e
n 0'0 fe'
h'
, f. h
c.'
rara
a Ito 1[0 c egar a nova pofiçao .. g. e•
lados
~ e, e~aminaá:
I. Se o ceotIO ,
malcharao perpendicularmente
loque.
fe
X" 11

!.
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fc faz ver tendo o Chefe deixado em o cenno j: , e extremidades
d. e. da pofiçaõ primitiva tres Officiaes inferiores;
e tirando
deiles pomos f. g. h. linhas vríuaes em direirura aos pontOS d.f. e. : 2. Se a Irnha de frente perdeo o (eu alinhamento,
ou relaçaô
pretcripra : :;. Se o Baralhaó difcorreo o efpaço em o tempo arbitrado,
e íe a falta de
execuçaô
uniforme do pafTo rranfportou eíle
Corpo a hum alinhamento
fallo , aííim coo

moy.k._.
Op e rendo o Chefe continuar
a marcha
até
diHancia de 5CO, 01) 600 pafíos , por
exemplo,
e projelhndo
occupar outra poliçaô parallela
primeira,
c fegunda,
deve
determinar
aos individuos do centro, e lados, que fervem de direélores,
que tomem
os Ieus pontos de viíla , a fim de marcharem
perpendicularmente
ás Iuas bazes peflo aes ,
cujos pontos deve ~ Chefe examinar,
e mudar, lendo neceflario ,depois de lhe explicar
aquclles principies , em virtude dos quaes elles devem proceder á eCcolha defles pontos.
Supponhamos
que ~fles.faó b. i .. L. Depois de
marchar o Baralhaô dOIS ou tres minucos , o
Chefe mandará fazer alto, e examinara:
I. Se
os Ieus Offi.ciaes. e~cal regados da dirccçaô da
marcha {e achaó JuHamenre na direcçaô dos
Ieus pontOS de vifla : 2. Se eíles pontos eflaó
fobre a perpendicular
das antigas bazes d. e.,
ou j: g. b: reprefemadas
ainda pelos osciaes infenores, que ncllas {e devem achar;
à

à

l'
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:;. Se a linha de freme efiá em huma relaçaô
exaélamente parallela com as bazes primeira,
ou (egunda.
Todos efles obiedos feraó perfeitamente
fatisfeitos,
fe o Baralhaô
fazendo alto, (e
ach~r em a po(içaõ m. n.: [e elle fic,a em a p~fiçao o. p. (alinhamento
obliquo a baze PflIl'lltiva f.~. h. ) he cerro , que os Officiaes ,
e Soldados do lado efquerdo execuraraô paffos. muito mais pequenos,
ou marcharaô
l11als lentamente.
He fácil conhecer quem faó os culpados
neíla falta, fabendo,(e
o numero de rninutos, que a linha marchou)
e o numero de
pa~os, que cada Official , ou fila diícorreo ;
POIS como eiles tem medida certa em todos
os Ieus ~ráo.s de prefleza , a mefma pofiçaõ
de cada Individuo he quem deve molhar o
feu acerto, ou o Ieu erro.
Tudo quanto diz refpeiro á direcçaõ da
~archa,
deve [er dernonflrado
nefl:a efpecie
e~ercici~s; nelles fe, de~e fazer ,:er ao~
d ffic,aes, re e lles marcharao
em a dll'ecçao
f~}, feu~ pontos de viíla , fe romaraô pontos
I a o~ j dto he , fe elles naõ fe achaô em reaç;o perpendicular
com aquellas ruas bazes
pelloacs ' e prtmltivas
'.
d on d e pamrao.
.'
N e-fte S excr ' .
1
'
CICIOS
deve-fé em fim dar o ouvo t'
aquelIes
f
' que tornarao • pomos d·11.
e vuta P r CCI··
?Sci' e que feguiraó as ruas direcções, a dvernn dO e enfinando os que errá.r~ó de huma,

O

I

ou e OUtra, forte.

Em
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Em fim para Ie fazer {emir por hum ex;
ernplo o quanto eíles principios naó {aó Irivo los , ou [uperfluos , Iupponhamos
o inimigo em batalha em a. b. C Fig. XII.) com
a rua direita apoiada ao barranco c. Neílas
circun!lancias,
eisaqui qual deve Ier a nofla
diípofiçaô.
O inimigo naô pódc [er aracado
em flanco,
íenaô peja e(querda,
pois a noffa freme ró deite lado he que excede a lua ,
e nós devemos aproveitar
efla vanragem ,
que a Iuperioridade
da nofTa Tropa nos offerecc , aílim o Offieial da nofTa efquerda deve dirigi r-Ie preci Iarnente á extremidade do
lado direito do inimigo,
conduzindo a rua
Tropa,
relativamente a eíle lado. O Official
da (egunda divifaó deve tomar por ponto de
viíla a extremidade da efquerda do inimizo ,
e o Official da nofla primeira divifaô cn;he
a que flanquea a. frent; inimiga, d;v~ mar"
char por huma direcçaô (eparada , aflirn corno d. a fim de guardar efle flanco, e de atacar ao mefmo tempo por cíle lado.
Se eflas direcçóes fOlem bem tomadas,
e
feguidas,
eisaquí o que deve refulrar.
As rres divisôes do Batalhaó e. 1. aeharfe1,aó na linha g. h, pre(entando hurna frente
Jzual á do inimigo,
e podendo por con(ec{uencia c~mbarello ~·~ntajoramente,
a divifaó primerra
chegara Jufiamenlc ao {cu verdad~iro pontO de ataque ; de cuja ordem de~
vc re(ultar iI acçaõ toda a felicidade dc(cjada.
Se pelo contralio as divisões perdem as {~laS

dI"
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direcções necefTarias obliquando
para o bar":
r~nco c.? ou para a direita i. , ellas correm
rJfco de lerem atacadas em flanco, de Ie verem precifadas a {altar dentro do barranco,
ou a parrar para alem delle ; ellas perdem em
fim roda a fua vantagem, e defvanccem o bem
concebido projcdo do Chefe, deixando de
obfervar as [uas direcções ncceflarias.
Se as divisões deixaraô de obfervar o preceito do paílo
fe deixaraó de marchar com
a devida unifo~midadc
avançando-Ie
mais
hum lado, que OlHrO 'a frente do Batalhaó
deve chegar ao inimio~ em hum alinhamentou falfo, como n. o.~ o qual naô permirtirà
q e a Tro~a combata ao mefmo tempo em
(adda
forra:r , e deílruira inteiramente a
or
ema fua
.n.
tal..(fca projeltada.
,
M.as .c~mo eGa teoria,
e dernonfhaçao
de 'p:JnClpIOS naé deve ter IUj;ar em os exerclCIOS dos Reoimentos
mais que rres , ou
q~atro vezes ta6 fómenre' a fim de íllummar
a ,lOtelligencia dos Officia~s
e de pôr a concçaó ao lado do preceito 'devem as Efcoproprias ~ara formar o' zoloe de olho ler
fas
requen d
!>
r
f
·
. t a as em Batalhões
pois que os eus
P nnclpio
d d
'
( 1tO
.
s
aos Offi . ver a eiramenre fó dizem re 1'7
<lo
Claes. O Soldado naó deve Ier fatlgae emenda dos erros bdo
OffiC~tnL
ela .,a inGrucçaó
tido
) nem eGe deve (er humilhado, e a ado (CO)111 repreheosóes na prefença do Solda-

t

a .

---._ -.._

(ii)

---

E.ffai gen. d, TaU. de lUr.
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-
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§ VI.
relR.ti~a ás ordens proprias da
marcha.
s ordens de nlttrc!Ja tem dois objetlos:
elies [aõ: I. Conduz..ir bum» Tropa á'~c.çao debaixo da .fua ord~m primitiroa de ba~à_'\
lha: 2. COllduz.:l/a em difpofi~ao, para ella tomar prompta , ef'actlntente efla ordem; affim
de-uem todas as o!,dens d~ marcb« defla [eglln{Ia efpecie, depois de facilitarem o trttnfporte
rápido, efeguro de qualquer 'Tropa de bum»
para outra pohao ,f1mplificar o mais que for
poJJ/~el as fuas formaturas em batalba.

JJoutrilltl

A

Eíle o principio
geral das ordens de
marcha.
Todas as vezes qlle os R egimentos forem
exercitados,
figurando-Ce a acçaô féria, devem as caixas,
e a mufica acompanhar as
ruas marchas,
e os feus movimentos
poiS
cnraô he que a alma do Soldado ne~eili(a
mais de íer inflammada , e protcgida , aflim,
fendo a marcha em batalha o principio deíl:as
acções,
nella he onde a muíica militar deve
fazer os íeus effeiros.
A muíica , tendo hum poder ta'ó efficaz
ra nos fuavizar qllacft]ller exerci cios do corpo, tem ainda hum maior para mover os
nofTos atfe8:os ; JS [uas modulações
ja enternecendo-nos,
já enchendo-nos
de hum arJor
marcial , parece dominarem inteiramente
aS

ra-

no nas almas.

Jl.
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A HiGoria nos convence defla verdade,
relatando-nos
os prodígios de hum Timotheo , daguclla rnufica celebre, que fazia corler ás armas os povos da Grccia ; e a noífa
rne(ma experiencia nos eílà quotrdianarnente perfuadindo deGes effeiros admiráveis da
n1elodia,dantlo-nos evidentes provas do quanto ella he capaz de manejar as paixões dos
humanos.
, Aflim devem os rithmos da muíica milltar, depois de reunirem em fi as vantagens da
cad~ncia , fel' vivos, appropriados ás cir cunf~a~clas , e aos movimentos das Tropas;
e os
lnnfumentos
devem fer de vozes as ma is (0noras as ma'
,
"
fim'
IS, vivas , e as mais proprtas
em
para manejar o efpir ito dos combatentes.

A

R

T

I

G

O

II.

§ L

Des ordens de nurcba-

O
Rdelll de msrcb« be aquella figura, e proT porções, debaixo de que hum Corpo de
ropa exeCUta effe moroimmto,

den~I;n1 Batalhaõ difpoflo em baralha C or:partir nndan:ent;tl
de que fe deve fcrnpre
ma
nao pode move r-Ie direframenre,
aIS flUe p
e
á r f
arallela,
ou perpendicularment
}lar~a/ente
primitiva;
elle Ió póde marchar
vanguarda, c para a reaaguarda
defí

)

ere-
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crevendo linhas paralIelas á rua antiga poli ..
pó , ou para hum dos lados, fobre o prolongamento deita mefma pofiçaõ.
A marcha,
e mudanças de direcçaõ dos
Batalhóes,
rem os mefmos objeltos quc as
de hum fó homem;
pois tanto eíle , corno
aquelles,
fe deixaô huma pofiçaõ qualquer,
naô he mais que para Ie dirigirem para diante, ou para tras , [obre a direita, ou fo·
bre a efquerda,
Eíle movimento vem a fer
entre eíles dois moveis o mefrno em todo o
fenrido , com a di.tferença porém que a hum
Batalhaó naô hc permirrido
paílar de huma
para OUtra direcçaó,
e difcorrer o efpaço defejado com a rnefrn a brevidade,
que o homem por caufa da exrenfaó da fua frente, e
em razaó de Outras di{pofições necc{farias para os {cus movimentos.
As direcçôes diagonaes , ou obliquas entraõ nefl:as mefmas difiincçóes,
pois que ellas mó alreraô a efreeie,
e ordem de marcha eícolhida.
Para os Batalhões ganharem terreno (obre qualquer deílas direcções,
rem-fé imaginado, álem da primeira ordem de marcha,
que he lempre a qne (e executa. debaixo da
ordem de batalha fundamental,
duas erpecies de ordens; e(tas Irtó a ordem de flanco,
ou de cofiado, e a ordem em columna.
De cada hurna deílas ordens de marcha,
eu começo ji a traltar,
mofl:rando mui te-

{umidamente

aos meus leitores aquellas d~utn-
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ninas, que os Aurhores
tabelecem a [eu refpeiro.
§

3 3I

mais delicados

ef-

rr,

Da primeira ordem de marcha,
batalha.

011

em

Q

Dando hum Batalhaó marcha para-a rua
vanguarda
debaixo
da lua ordem de
.
combate primitiva, chama-fe a eflc moVlmento marchar em frente de batalha.
Quando o Baralhaõ marcha para a fua reél:aguarda em ordem invería , pofl:o <iue a mefma em quanto
difpofiçaô
das ruas fileiras,
e filas, a cOe movimento
Ie chama retirar
à

em batalha.
R Eftas duas maneiras

de fazer mover hum
d atalhaó em linha, fendo igualmente fundaas
b em os roefmos principios
devem fer ama; cOmprehendidas debaix~ da denominaçao de primeira ordem de marcha.
,Efta he Iern duvida de rodas as marchas a
maiS
r , ella eXige
, da parte d o Of fi
' diHl cu 1rora
n~lal hum conhecimento
o mais precífo da
ptureza
do
movimento
a
fim de Caber apP
.car·~he aquellc5 meio's
que a Ane pôde
f ugoenr
'
S 1
dal
11para o facilitar; e da pane do o:
deljO ~ a pede, além de outras muitas, e m~l
_l'ffica.
as eexeclJeões
huma das luas maise
UI
CCIS
'
,
h e a de'
mais Contrarias
á narureza,
qu
, ., marchar perpendicularmente
a baze
pn01'ltlV'l
d',
beça
e olhal'
onue par n o , voltando a ca
,
·(,]0 para o centro.
Pé

i

0-
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l'>óde eíla belecer·(e por cerro ;' que nella
marcha he quafi fyficamente impoIfivel confervarern perfeitamente as duas linhas de frente, e de fundo a rua relaçaó reciproca,
e necefTaria , devendo diícorrer-Ie
terrenos defiguaes,
e confidera veis. Por eíla razaó !l
marcha em baralha naó he praélicada mais
-que (obre o r hearro da acçaó , denrro do mefmo campo da baralha.
.
Efta marcha he o movimento mais mil ,
e mais necefTario da Infantaria;
ella he a que
prova a grande di(ciplina deíla arma; he, e~
hurna palavra,
a rainha das manobras,
pOIS
que deUa depende a primeira decifaó das
acções.
Executa-(e efla marcha de rres maneiras.
a faber: Sobre huma dirccçao perpendicular
tiO alinbamento primiti'TJo da Tropa: Jobre
humre direcçao obliqua a efle alillhamento ,
[em alterar a relaçao deâe com ofeu objeflo
exterior: e Jobre bum« frente obli qu« a efle

objeão, (a) A marcha perpendicular,
oU
reéla he a mais urada, como a mais facil , e
a mais natural.
Se o Batalhaó tem defignio de prefel~ra.r
combate,
oppondo a rua maior força ao Inl"
migo,
elle deve execurar a ma'rcha em fren°
te de batalha,
ohlervando
as regras, e pre"
ceíros [egllintes.

_._--------------

Ga-

( li) N. B. Elle objeélo exterior he fell1pre;J
frente inimiga, ou aguel!a linha. que fe toma por
baze , e alinhamento principal.
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Ganhar terreno com a maior prefleza, que
perminirem as circunílancias , confervando a
Tropa a rua ordem de baralha necefTaria, e
de!lruír o inímigo pelo meio do fcu choque,
fao os grandes objeétos deíla marcha,
e de
toda aquella,
que [e executa em ordem de
combate na preíença do inimigo.
.
Os meios pois deíle movimento fatlsfaze.r
a eftes objefros Iaô eíles : a marcha larga , VI~
va , ~niforme , e impulfiva ; o alinhamento,
e a d Irecçaõ.
De todos eíles meios temos já traltado em.
g7ra1, eíl:abelecendo aquelles principios que
dlze~ re{peito ao paflo e rambern os que
~ocao aos Officiaes encar;egados
da di recça.ó
a marcha, a fim de Iezuir cada hum precI.
famen.
e
r'
te a pt:rpendicular
defejada : agora 10
nos recta conhecer aquelles preceitos que pertencem a cada huma das ordens de marcha
Clll parcicular.
b' A. Bandeira collocada em o centro he o
() .Ietro diretror, e principal, <Jue deve deter1111far ao Batalhaó a direcçaô da marcha,
e
~~ 3so <tUal todo eíle Corpo deve reger· Ce. As
h do Centro conllltuem a div ifaô de ali~ amel~to; e tanto a eílas como aos lados he
I~fnpv~!ente indicar.Ce a fua linha de marcha
e"~lva.
I.;

I.
tI . Os meios Btltalbõú ae'Vem otbsr á Ban:'
eIra, 'tia/tau do os Soldados da primeira file"
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leirn mais ou menos a cabeça, fegando a díf
tnncie , em que fe acharem defie objeão,
Ell:e preceito,
ainda que fe oppoem á
marcha natural do Soldado,
he vantajo{o para o Batalhaó,
que marcha em freme de batalha. J. Porq ue eíie rendo no centro o {eu
pomo cornmum de alinhamento,
e direcçaó :
vem hurna coufa , e OUtra a rer·lhe de huma
exccuçaõ
metade
mais faci!. 2. Porque o
Soldado ob{ervando exaframeme
o preceito
.de olhar á Bandejra,
elle deve preflar hurna
attençaó
mais firme,
e mais livre ás vozes,
ou fignaes;
vindo a {er o Chefe muito mais
renho!' delle , pois o Soldado deixa de v~r
aquelles objeélos,qtle
o dill:rahiriaó, que agitariaó a {ua imaginaçaó,
[e elle marchar{e em liberdade,
olhando para toda a frente (a).

II.

o meio Batalhaõ da 4ireita, que ti eue olhar
á ifquerda, derue l[eter/e hum pouco [obre A
[ua direita; e o meio Batalhaõ da efrJuerdtt ,
qm: derue olhar á direita, dervl! executar ~
771e{1Il0[obre a lua ~rqtlerdtl , a fim de fe nso
inclinerem para o centro.
'

---------------

(a)
Nada ha rnais ut i I do que efla fujeicaó .da
vinil, pois a alma do Soldado enO'ana-ft! mui facll~
.
mente;
e ainda
reconhecendo
os~ obje:tlo$ , e fi c i
lhe fazem muitas
vezes ((lnceber
mi) fanr3(mas,
bem capazes de fazerem ceder a dilciplina

ao temor.
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Como he natural ao homem dirigir in,.'
fenfivelmente
a fua marcha àquelle objecto
para que vai olhando
he muito neceílaria a
obfervancia deite prec~ito .: fem elle os lados
carregariaó em breve tempo de tal forre (obre o centro, que efle viria neceflariamenre
a perder todo o alinhamento.

III.
])e-ve o Soldado ceder aos mo-cimentos
que 'Vierem do centro e re{1ftir aos que 'VIerem dos lados
conJe~'Vtmdo confiantemente
a [u« linha de' efpadoas em o mejmo plano
'VertICal.
He necefTario rer-Ie zrande cuidado em
que os Soldados naó oanh~m o vicio de avançar huma efpadoa , ~ais do que.a ourra , para que prOpende baílanre a acçao em que elIes devem marchar.
Se o Soldado avança a
elpadoa direita
como he natural,
olhando
elle á efqlJerda 'ef1:a fua derivaçaó do alinham ento prefcripto,< deve continuar progre Iliivamente
"
. ,
f er rn .ate a extremida(ie da fileira , e v rra a
.i dais ou menos fenfivel á medida da CUfa e produzida pela pofiçaô falfa do Sol.
a o, e da eXtenfaõ da linha' , aflim , naô obrtante
. 1 os c;I(ercicios recommendados
em o CaP!tu
[o
da
Rfcola
elementar
he
necelTario
vi°lar emp I"
,
b
re lobre eac pomo.

~Id

To-
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IV.
Todo o Soldado que marcha na rtJangflttrda, deroe [emir de tempo em tempo COIII o
olho de dentro o ponto commum de aunb»:
menta , II fim de [e manter mais facilmente,
durante te marcha, [obre II fua linha de ftleir,;t,
determinada.
Em virtude defl:es princípios devem os
Batalhóes
marchar com toda aquella regularidade , que he neceffaria ; devem combater
o inimigo com a maior vantagem,
pois lhe
oppoem toda a rua freme debaixo
da ordem mais fone, e mais accommodada ás pro.,
priedades da Infamaria.
§

III.

Da marcha em batalha obliqua fobre fren:
te paral/ela.

E

Sta

marcha

execura~{e,

quando o Bata';

lhaó avança em frente de batalha ganhando terreno fobre a direita
ou (obre a
e íquerda , debaixo
do {eu alinhamento
pa'

rallelo : ifl:o he , con{ervando a. fua linha de
frente eíta relaçaô com a frente inimiga, que
reprefenra a rua llllha de baze ou de alinhamento principal.
'
Ei1:e movirnenro he mui uril , pois que
elle leva muitas vezes o Baralhaó
aonde
inimigo o naõ devia e[perar ; faz com qu~c: -

t
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ie ganhe terreno
lhe offerecer hum
aquellas moções,
eíta vantagem do
tra elle,
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para hum d~s,lados,
{em
flanco
e facilita-lhe todas
que te:U por objedo evitar
inimigo,
ou ganhalla con~

r.
O Commandante,
antes da abertura dtflti
flla~ch~, de-oe determinar precifamente
a [tul.
oblIquIdade,
indicando ao centro,
e lados os
le~s pOnt05 de direc~ao , a fim de [er cfie 1110·
'VlIlIento executado com toda a regul:tridade_

~aõ fendo os exerci cios mais que hum
enfalO para a guerra
eíles devem Iempre
te r h u rn fi
T
- fi rea 1 , ou ' Iuppoflofi , pala que a
ropa te habitue ao rnethodo
ao preceito ,
<jUe o Official tire de'Ues toda a uti-

fid~~~~
ea O

Batalhaõ d. c. he o que deve executar
a marcha fobre a direita confervando {em.
p(r~_a (ua frente parallela' á do inimigo e, f.
.I.'lg. XIII. )

II.
etmnin4da
'o natalha"
b])

a direccao da marcha,
de,-vt
uuus OH mede ' i~tllldo a Nnba que o centro indicar,
otb qua Os Soldados deuetn in-oaria-uelmente
ar, nttã b a
'.
1/'
. e
exectltanr/
o 'J<.ll!te o monnmento
o' j{lr~o '[
o
os
[eus
paUos
d
ruem
ter
cuufa(
f?1Il1l1Mlter
jiJ
r. a
d~1Iido /. tt[ lia lInha de efp:tdoas cm OjelS
lias

J

_

fi o a--uallç,ar, obliquando

I.

.

•

,

a III ~aIllCnto •

.~

o.

I
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Os Soldados devem applicu dóbrada sr-rcnça6 ao toque de corovelo do Camarada
da parte do (:entro para o naô apertal'em , oll
'para {e llaó apárrarem deHe demafiadameme
;
devem avançar fempre em igualdade com elIe , e com as filas do centro.

III.
Para {e conJer'TJtEro alinhamento da frene a direcfaõ da 1Mrcb.t 40 mefmo tempo,
be neceffario, que as dja~ol1aes , que os So~'
dados defcre'TJerem em cada ptf:[fo , Ifjao nuut
curtas 1111! o plZ!fo que fe execras Johre linbss
de 1n.trcba reâas ; e que o Chefe l111Õ perca de
rvifi·1. o 4tinh,tn!Cflto
das ,filas do centro i.~.
1. rn. , a fim des1as poderem determins» "dI'
riCftto o. y.
te,

Efia marcha h'e femprc menos natural,
e mais difficulro{a cOófeclltivamenle
pa~a
aquel!e lado, {obre o qual [e exccura o movt
menro , t1ue para o OUtro: pelo que deve (J
Commandance
vigiar 'O cenrro do [eu Bar.1"
lhaõ, donde devem parrir rodas as dl[ropçôes relativas ~o alinhamento,
C Jirecf80,
a fim de prevenIr as delivações
diminuir 3'
díltictlldades,
e reparar as de(ordcns immC:'
diaramenr, que ella~ na(cerem.
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§ IV.
])", marcha em batalha [obre frentes 'Obli':

quas.

H~

muitas vezes indiIpenfavel na guerra
marcha.rem os Baralhôes ao inimigo {O"
h~e huma linha de frente obliqua;
cujo moVimento póde exeCutar- {e de tres manei ras ,
a {aber.
11 J; Quando a direcçaõ da frente do Para1ao a.
e a da Iua linha de
lUar
h b. (FiO' ""IV)
A
•
,
c a c?nfervaó conílanrernenre
em todo

a

t).

e e mOVlmec[O a mefma

rclaçaô

reciproca

~m ~ frente oPpoaa do inirnj~o c. d. de
re:~e~~\ q~e o lado direito a. vem a drfcor ..
C n a Ideal a. c, , e a terminar a marcha
~m o eu ponto director,

e principal,

figura-

o pela mefma po{lçaõ inimiea c.
'.
~ •
u AOd ~ em tntertor
do Baralhaô , e regras
tn° mOVimento, faó neíla marcha abfolnra-na~:te as mefmas " que na precedente;
aflim
peito. ternos que accnlfcen[ar aqui a {eu refqUi~dChefe deve dar ao feu Baralhaô a oblicha-, e conveniente
antes de o fazer mar ..

z. ~and
..
em batalh o partindo da primeira pofipo
huma co a 4. b, a marcha {e executa por
pois de fenverfaõ fobre g. h. de fone que de~ll1ente
teJ prerenrado o Baralhaô parallea ~. e. o. J elle chegue ao 13do eC".
•Y i,i.
'luer-
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querdo do inimigo cm a po{içaó g. h. w. He
necelTario para a inrel1igencia da figura íupf>ôr que a primeira po{içaõ a. b. já flanqneava o inimigo o e(paço
c. pouco mais oU
menos.
)v.

Elta marcha execUtada por hnma converfaó em frente, e ganhando o terreno neceíJario , he muiro difficu!ro(a,
aHim para o
Command.1n.e,
COl11opara a Tropa.
Para o Commandance.
J. Porque elle cfrá obrigado a dirigir {empre as fifas viíinhas
ao cen~ro do Batalhaó I. ln. relarivamente
a
hum POnto de converfaé ideal '(. a {uneoraIlas exattamenre em a obli<]uidade prefcriprz,
a re{peiro da frente inimiga d. 'V. , e a COrl{erva r ao me{mo tempo o alinhamento da
frente do {eu Daralhaõ em igualdade com
aquelles que marcharem ao lado delle.
2. Porque eIle deve fazer ob(ervar
a eitas
filas do centro a (u'a linha de marcha r. na
dilhtncia neeeITaria, a fim de que o Bar~lhaó cneg;IC preci{amenre com o (eu lado d/reiro ao inimigo (obre o POnto w. e naô a
()urra diUancia dcUe ronro de vW:!. '
Para a Tropa. r. ponJue o alinhamenro
da frente do Batalhaó,
e a linha de marcha
deite,
regularmente
perpendiculares
enrrC
fi na marcha ordinaria,
mas neíia fó de 11(.
ma reJaçaó ral imaginaria, varí'aó a. cada p3 •
(o que tran{pona C) Soldado para diante.
2. Porque os Soldados fe vem prcci{adoS
a Ievarern-íe hum pOUCO para diame , e para
Q
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o lado ao rnefrno tempo
mantendo as ruas
pofiçóes peffoaes necerrari~s
(obre a linha de
frNlte,
de forte que naó rendo dl:a r.:archa
uniformidade
alo-uma
tanto a re1r_çJ[O do
al;nhamemo
em freme'
como em fundo,
os
Soldados naõ podem ~or Falra de ourra re~ra .regulu_ft;
mais que pelas filas do centro
I. e.,
e II!. I.
Todas cfl:as raZões conduzem
a concluir,'
u
<1 <: a marcha
íob re frente obliqua
naô ~eve ,ter prafl:lcada ( em quanto as circunilancias
a/hm o p.ermittirem
) mais que em hurna pequena dl~ancia,
e Iô quando
depois, de {e
~er dado a frenle a obliquidade
determinada
,
/ quer marchar ao inimizo obliquamente.
em {er necctTario exccura~ huma converfaó
marchando.

, A tercclra maneira,
em fim, com que Ie
~~de marcha~ {obre freme obliqua,
,he qU,a~. oa Batalhao , confervando
com a frente 10[Inlg as duas primeiras
relações , fórma
hum
:lnoulo
.
pa~a di ' tanto maior,
quanto
mais avança
diante;
ou para melhor dizer,
he quanr~it: fe~ lado deve obliquar
mais para a dipIos
para a efgucrda , de que nos exernte do Baedent~s ; obfervando
porém a frenprimeira ralhao os mC{mos preceitos
que na
O Ba:af I<:gunda marcha obliqua.
converfaõ
ha? deve marchar
executando
a
nha a terll1i~ I. o. para que a (lia dlreHa veou flan
nar precifamenre em o pontO W ,
co efquerdo do inimigo;
ou tambem

pr~cu

ra:
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rara que porra flanquear eíle , feguindo a dllf;cçaó i. 1.
EJ1:a marcha vem a reunir em fi todas as
(lil11..ul,lades das duas primeiras,
e até mefmo a augmenr.allas , po'rqut o Baralhaô além
de dever obliquar para o lado, defcrevendv
410 mefmo
tempo o circulo de converfaó como no (e~undo exemplo,
deve tambem coOIervar em toda a marcha regularmente
perp e ndrcu lares as linhas de marcha 'V. r.y.
e. d. em igualdade com a linha i, f. , e obliquando fcmpre para i, o.
O Commandanre , e a Tropa devem neC,
ta marcha obfervar juntamente
as tres rela'
, çoes, que cu venho de explicar.
Allim como na marcha em batalha rella
o alinhamento
da frente, e a ordem interior
do Baralhaô , devem fer determinadas
pelo
{eu ceruro , ;dlim rarnbem nellas rres e(pe'
cies de marchas obliquas,
a pofiçaô das fil~s
do centro he quem deve unicamente
{ervlt
de regra ás mais filas do Baralhaô para Ce
rranfporrarem
para diante,
e para o lado,
e rarnbern para a Iua direcçaô em frente: Ta'
zaô mais fone para o Commandanre
devet
empregar toda a rua attençaó em o centro, a
fim de o confervar cm o [eu alinhamento oe"
celTario , tanto em frente, como em fundo ..
Para [e comprehender
ainda mais facilmente a difficuldade defl:a marcha
confidere-Ie a po(içaõ particular do corp~ de C3?t
~o!dado em a freme do Baralhaõ , e nos di •

t

feren-:
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ferent~s movimenros,
que elles devem exeÇUl;:tr Juntamente
marchando,
.
A marcha mais rq~l)lar,
e mais fegura
fobre huma linha daJa,he quando a frente do
homem he perpendicular
fua linha de marcha peíToal , e qU:lndo a Iua viíla fegue efb
. rnerma clirecçaó
fem [e inclinar para lado
algum.

a

IHo mermo fuccede a re(peito de hum Batalha.õ confidcrado
como hUl11 C;OI}'O , fé)
com a di.Jfercnça que ne íle , lendo cornpoílo
~e quantidade de individues
vem a marcha a
4Cr lu'
d d
1 rn tanto menos naru: ai a cada Sol a o
pela raZaó de deverem Todos olhar ao cenlhO '. c~~o o ponto Jileaor , e ~e(al da marc a, d'thculdade porém que naó deve e mba ..
I)aç:ar o Batalhaó a rna rchar di reiro , c febre
1\Hn " I
...
a Ill 1a perpendicular
4 rua treme.
_
Logo que a linha de marcha do Baralhaâ
(l~i?:. XV.) he tranlporrada em huma
l'lUa a frente defle
aílirn COrT:O 11. o. devendo o B J I • -)
h
a bl'
,ata rao , por exemplo , c egar em
le~ ,I~uldadef. 111.á pollçaó do inimigo /t. b,
cad~'~ o a direcça") I, b, vem a marcha do
<]He el~~dado a Ier ainda menos natural: I'0ras fuas f~ devem todos manter ex]aame~[e
clinand Q en[e~ pcffoaf's foblc a linha n. 0,10.
rnarcha en):Jls a viíla por caura da lil1h3 d~
CJuos C b~ fa} ;,e formando os fcus raflos obl, ..
cha h o re a direita, Ora cita cfpecie de mare Contraria á po(iC'aõ
do h ornCnl.
.. natUral do corpo
1

~b~'

De-
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Demais,
o conílrangimenro
do Soldado'
tanto na fua poliçaó,
como na marcha,
naó
póde deixar de levar a rua freme fóra da linha dada n. o. , e da fua relaçaô perpendicular com a linha de marcha geral; de forre
<Jue {e o Soldado naó une huma contínua
arrençaô a huma idéa jufla da obliquidade
neceffaria da frente n. o. (que fe naó deve
efperar , nem perrender delle) as poíiçôes
dos Individuas devem vir a ficar aílirn como
as que moílraô as linhas y. depois de executados os primeiros dez, ou doze paflos ; ifl:o
Iie , a frente particular
de cada Soldado virá
a {ec a refpeiro da freme do Baralhaô o mefmo que c. d. e. f. g. Iaô a refpeico da linha
dada 11. o.
Eílas poíiçôes falfas dos Soldados dell:roem
toda a igualdade,
e todo o preceito da frente do Baralhaô ; ellas devem fazer perder ao
Soldado o toque de cotovelo preCcripto,
eo
ponto commum de alinhamento.
.
Os Soldados naó poderiaó marchando defta maneira chegar ao inimigo em batalha em
o mefmo momento,
mas fim íucceflivamente hun~ dep~is dos outros; de fone,
que feria perigofiffimo
marchar hum Baralhaô nefta defordem ao inimigo,
quando aliás de'Veria fel' mui vanrajofo a hurna Tropa ara~
çar outra em ordem obliqua.
,
Juntando em fim a rodas citas razóes a natural inclinaçaô , que temos de [ezuir fempre
huma direcçaõ perpendicular á ~oíTa frente

.

reG
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pe~oal , devemos concluir que eflas tres ma:
nerras de marchar obliquamente:
!. executan~o ~ marcha depois de {e dar a frente a
obliquidade
defejada : 2. executando
eíle
movimento por huma converfaô : ~. marchando por hurna igual converfaô , mas ganhando ao mc[mo tempo terreno [obre? lado; Iaô por todos os motivos muito diíficultoras , ~ que ellas fó devem ler pradicadas ,
ql1~ndo as circunitancia!:
mais importantes
alIlm o pedirem neceflariamenre.
A marcha em freme de batalha deve fa:Z~r o primeiro objeao
do exercício dos Reglmemo.s; nella deve empregar o Chefe as
~as .mals delicadas luzes, a fim de dar a eíle
duo~lmento t?da a rua força; elle deve conZlr o Officlal pelo meio da teorta a todas
aguellas funções, que neíla marcha eUe, deve
~nch:r ; e deve fazer chezar o Soldado a rerelpo deite movimento ~pelo meio de FreqUentes
. fl 11.'
• •
d
I'
-' e Inn:rUl.lIVOS exercrcros
,
e ex~ d~açoes proporcionadas
á íua intelligencia ,
emfim,
<Juea
A rte tOldosaguelle::srecurfos
re
- ,
d
red l . capaz de minífl:rar para haverem
e
U2. t-fe
a'.n·
f
. d
licadas.
pral.1:1Ca as uas regras mais enoç~eepois do Official ter adquirido aquel!as
das m s ',<Jtle deve ter acerca das direcçoes
a:icad~rc ias ; depo is de ter conhecido,
e prafe dar tIdas aquellas regras necclTarias para
ccíTario a 1Uma frente o (eu alinh:101cnto ne, para fe fazer confervar nelle em Q

mo:

346

Trllr1arlo de Taãica

movimento,
perar depois
Soldado
ter
em marchar

e para a mefma frente o recude perdido;
depois em fim do
ganhado
a neceílaria defl:reza
em batalha aflirn reda , como
oblrquamenre
, devem 05 Baralhôes deixar as
efplanadas , e procu ra r hum terreno propri o
para os exercícios ureis , ifto he , os terrenos
c:lefiguaes, eícabrofos , e cheios daquclles
obílaculos , que a Campanha deve offerccer
nas acçôes férias, e reaes.
Em hum tal terreno a marcha perderá
neceflariamenre
algum tanto daquella perfeiçaó, e regularidade,
que ella tinha [obre
a efplanada , mas. ella vira a fel' mais rnilirar , m a is decifiva ; o olho do Olficial Ie cofrumará melhor á Efcola dos di.fferentes pontos de vifla , a toda. a efpccie de efiimaçóes
Iocaes ; e eíles aprenderàô a conhecer o quanto a defigualdade
, e a ondnlaçaó
mais, oU
menos fone dos terrenos influe {obre o
pelto do Paiz , fobre a dirneníaô do olho,
{obre a pofIibilidade do alinhamento,
e [o'
bre a armonia,
e rapidez da marcha.

ar·

Os .Bttttt.fhOes de'Vel11[er ex~rcítadns t! marchar em frente de b,lt(llba a pttf!o dobr,ulo, e
prefentttndo a baionets ; d1e nuroimento ext:
c!ltttdo perlcitmllente {obre torl,t a e(recil: tlt
urre./o, be t,ttõutil,(! rlcci_fi.-UO,COIIIO d;ffzettltO{Ofi
lI(1im rp Ilcce{Tar;o cxcr citar os 1J,ttalbõ~'s IIC'
Ú !}!I/lfei r t COIII aqu.lle rtlrrl.,t!o, que pede,J
'ild importtl1lâa, c ddi,/tde~1,
faz..t1/(lof·~s
'J'
di •
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'diJcorrer efpa~os de ~60 , ou 400 toe:-.as.. ,
» Efia marcha ( diz Mr. Guiber

) rao uril ,
» e raô decifiva ená hoje mui defprezada em
)) os noITos exerci cios J) Em toda a efpeeie ,
em fim , de marchas e~ batalha he onde o
Chefe deve pelo meio de demonfiracçóes 10cacs, e fenfiveis formar a ínrelligencia , e o
golpe de olho dos Ieus Offieiaes.
'

V.
])a [egunda ordem de marcha,
taâo.
§

ou de cof-

Efta

ordeJlI de marcha executa-fe quando
eftan':;rn Batalhao,aJjm como a. b. (Fij;.XPl.)
011 '
o formado ell! batalha anda d direita,
rio a efquerda , [em alterar a (ua ordem inte-

ti r 'dmas [omel/te mo-oendo-]« cad:t indvuic~tO
e per fi a fim de marchar pela direita,
~ c. ,
oumo
d moftra a rlgura, f obre as d'trer~?es
tllef~,;S
e., ou pela eJquerda feguIn,lo as
1"

arInhas

de marcha.

lIe inte'
di,recÇaó
f Iramente arbitra rio CJue a nova
pela pri~r~e
com a linha b.~. replefcmad:1
ou obturo eira f:\a hum angulo reao , agudo,
fervar a 'POIS o Baralhaó deve femp.e obrecçaá c~ mefmas regras,
<Juer elle figa a ~~recçaó
~ }9uer {j~a a dírecçaõ
OU a otNa6 h Inha. de marcha c.
cCJueas til e arbltrario
porém neíla marcha,
as confc:rvem , ou naó a mefma pro.
por-

s.,

9o
vC
ti

~
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porçaô entre fi, relativamente
á linha;
e
difian'cía que occupavaô na fua poíiçaô primitiva a. b. , e em que devem prefenrar-fe
novamente
todas as vezes que o Baralhaô
'Volver, pois que ellas devem marchar [empre difpoflas a ganhar a rua pofiçaô em batalha, debaixo do preceito primitivo dcíla.

I.
Affim como as fileiras na pofi~aõ' em bttta·
1/;" de-cem guardar entre fi bum perfeito pamllelitma , e as diflancias prefcriptas em todo o moroimento , allim t anibem as filas deuon
IIutrc!Jar [empre em diflallc;as tguaes, e p sr al:
lelamente entre fi; iflo be , i obre as linbas
b. g. n. o. P: y. r. s.
NeGa marcha

a linha de frente he fempre

formada pela primeira fila, ou eíla feja a d.a
direita b.~. , ou a da efouerda a. 111., pOIS
a linha ordinaria , ou de tremc primiriva do
Daralhaó vem a fer nefla ordem de marcha a
linha de fundo, porque eíle {c convence elll

frente.
Quando fe traaa dcíla ordem
ftlpp0(.'~·
{e Iernpre qne ella hc exectltad'a' peja dire~'
ta ; iílo he, _Cobre o prolongamento
da primeira pofiçaô de pé firme cm dircitura ao
Fonro de viíla e.

Ir.
IJe,-vefc immedisumente

fixar para o bo1111:111
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mem do lado direito hum ponto intermedio
[obre a mefma linha do prolongamento da fua
poJlfao, ajJim como c. para que elle po.fJa[t4f·
tentar-fe confiantemente fobre a [aa linha de
lIIarcl?a, pois que elle deue determinar a no'V~ (],recçai) , ttJJim como ~ celeridade,
e exten-,
{ao do paffo.

III.
He tambem indiJpen(arvel par~ a linha d.e
ftlndo b. a: de cuja he b. o prtmetro pomo di~eElor, e ~rl/~Clpal,fixar além deiie hum.p~nto
~Jl{rtnedlo )1mto ás filas 'tIifinbas da direita ,
dé;mde C0l110 d. a fim de que as filas feg11intes
efle ponto até a. poIfao [ttfletltar-Jeflt'mente fobr.e a reEla indicada por b. d. regene
b ~or efles dois pontos da me{ma forte que
•J e eue reger por e.,
e c.

d-1
°i

d Efl:es dois pontos faó indifpenfaveis neíla
m de marcha. I. Porque a linha de fune eXtraordinariamente
grande. 2. Por~~e
menor derivaçaõ acontecida por exo em 1\ , ou emy. levaria a linha a hufi
PoGçaó farCa , e deCordenada , affim corno
f/ei~ w. ~. Porque as filas, marchando corno
p~qllas , e Cll~cedendo_Ce de iaô perto, a ma is
prog~ffivdenvaçaó
de huma fó conrinuar!<l
filas Ce u~tnente por toda a linha; lendo as
da
g IlHes tanto mais difficuIrofa a ernen'lerr~ ~~~~to m7nos ellas podem perceber Q
~har de h proX}mldade em que devem mar,,;

~~t
111/

t

umas as OUtros

.

".

Hu~
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Huma ultima prova, em fim • da neceflida'de de{tes dois pontos di.reétores, e principaes
he o exceílo de comprimento,
que dar derivações das filas primeiras deve refulrar
linha de fundo, faltando-lhe eíles ponros ; pois
os Soldados devendo auender ao mefmo tempo á fua linha de marcha,
e ás (uas variações peIToaes , devem perder o [eu rei reno
{ucceflivameme.,
e dar á. linha de fundo huma extenfaô mui defmedida,
Segue-fé poís de!l:as razões tendentes a
molhar a neceflidade de fe fixarem [obre a
frente dois pontos direétores , que eíle prindpio importante deve Ier praéticado a cada nO~
va direcçaô , que fe der ao Corpo de Tropa,
<Jue executa eíla marcha.
à

IV.
De'Vtndo a tJlar~'Jttmunar de dire(~aõ,

otl

fejd. [obre huma linha perpendicular á po(tft1.d
em batalh4 , ott.robre huma linha oblíqua ~
me!»ltt pofiçaõ, deue cada Soldado da primeIra .fileir.", primiti'Va,
ifto be , o d4 eJquerrltS
de cada fila occupar exa[lttmente bum mt(mo
ponto, aj]im como i., a fim de executar Jobre
.elle com a fIta pequma frente a con'Verfaõ de;
termi1l4da, pa(Jando á direcçaõ i. m. , ott a
áirecçaõ a. b. pois que efte ponto i. de-ve fa~er
fempre O centro commulIl de corl'VerJao.

V.
:E f1.e mer,lIo pOllto i. de'tle ler indí(atfo ~
'J.

'.J'

I'·

Parte Segul1dt1.

3)'1

'todos os Soldttdos dA primeira fileira, de forte
que O poffaõ obferrvtt.rfacilmet1te, afim de qtte
nenhum delles principie a conrverfaõ ordmada
al/tes, ou depois delle,
(Veja-fe

11

a Fig, XVII.

)

VI.

t

s Soldadbs

que 1narcbaõ fQbre a litlhtf í.
ant9s de cbegtfT ao ponto centrel.
,e con'tlerfaõ i. d/oir pontos diretlores , e prin~,pa~s fixados r obre ti me(1ll4 linhll , affil1l como
ú;i,:ara P,oderem conferrvar exaliamente eflJt
, ate o Itlencionado ponto i.

i

e'Ve", ter

VII.

",~rm"s

SolPj'Ve tambem indicar.(e a efies
dire; os a 1l0rva linb« por outros dois pontos
afim de
qtte' ore,s, affim com r. m ou d,:t"
d o potu« de ' con-oerjeo
,
.r ... I.
' e IIes fiJ.
g4õ partllldo
pr;r
eCIJa11!ente a fua 1IO-V4 djrec~aõ.
lIe im?O
'ffi
efcolha f
rtantl lmo que o Com mandante
de mane,empte
efl:es dois pontos direétorcs ,
tamente Ira que a fua dirccçaô termine [ufj~ualnJenem,
ponto de converfaó,
fendo
Ta do Ba~~lhnt~n:1nte,
que ~ primeira fileil'efpcéli'ra S l,ao difcorra exaaamente
3S (u~
ela linha h • tnhas; pois a menor derivltÇlo
lambem
I., ou da linha i, m. aRim como
lia o ,lado adque mofl:raõ as letras ;, 4, leva.

°

d

c cada huma das pequenas filei.,

ras

'3P
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Tas a hum pomo de converfaó muito alheio
do verdadeiro i de que refultana a perda irremediavel do alinhamento em fundo do Ba-

r,alhaó que marcha.

I

VIU.
Como neti« ordem de marcha de flanco (4:'
'da fila do Batalhao be cowuertid4 em hum a pe~
lJuena fileira, be neceffario que cada buma. [ellas execute a (~a ron'Ver[ao feparadllmente ein
o ponto i. difcorrendo o fmlado direito hmlltt
por~ao de circulo maior, ou menor ,fegtmdo d1107HZ direccnõ
que o Batalhao de-oe tomar,
pois a frente de cada fileira deue fer felllpre
perpendicular a efIa direc~aõ'.
IX.
O Soldado, que be peao, naõ de'Ve deixar a
'po{lçaõ i. para continuar a marcbs , em qt/ltl1~
to o Soldado da terceira ,pleira primitiro«, que
neii« marcha be o da direita d" fila qlle e:cecw
ta a cOl1'ver(ao, naõ. ti'iJer completado eJl.a;
porque a p~qtte·na fiJetrtt. dc-oe partir ao lIIéJ1IIO
tempo Jegul1ldo a dlrec~aõ determinada.

X.
A direita dc'Ve começar dt cOII'VerJaõ allteS
'da efqf{erda occupar o ponto i.
Se cftas pequenas fileiras obrigadas a ,e',e:
'cutar

a rua converfaó

:veITem (;omeçalla,

regularmente

nao d;

Icnaô depois do Soldd""

35'~
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da efquerda ter occupado o ponto i. a fileira
ptecel:ente dC\'cria ter já ganhado {obre a
da dlrecç:aó hurna difbncia
muito maior
o que a prefcripta
entre ellas,
quando a
<jlJe lhe fuccede
tivefTc completado
o {eu
Gyano , ou meio quarto de converfaó;
e fafia tambem cfrcrar as filas {eguintcs,
cujas
alteraçóes
fariaó íahir o Batalbaô da rua detc
.
r nnlna~la proporçaó tantas vezes quantas
h~ f:-perlffem as conversóes;
e as filas verfe~Iao precizadas a correr para ganharem os
eus lugares; cuja defordem
junta com as
aes difficU!dades que eíla ordem de marI1larur
c la tem P
h
r
I'
nl
ara aver de conlervar
o leu a 1_
1amenro
fa'
fi'
ver
'ria
ette totalmente impracncapro~ ~ o Batalhaó deixaria
de eflar fcmpre
p o, Corno deve) a meter Ic cm batalha.

I:O~

(t

•

titlsPa~a fe e'Vitttr pois efi:t perd« de {~ffl~n'fIIedltlt eroe o Soldado da direita [egmr 1111_
'"Vin tllll~nte o que lbe precede em o feu moJtlÕ'~nto CIrcular, principialldo a
con-uers
pontontt rio Soh~arlo d:t e(qmrd:r c!;c!:ar ttf}
mento . de mail eIra que dur.uu« eiie tIlO'VZhUllla r'el:~ P~ql.tc~1Sfileirns con [cr-oem cmrefi
faã {lIcccJe~o oblIqua,
,1 fim d e que el_l(zs pordetermillctd -Ie parallcl,Wlcl1te
11.1 dtflancu
a 110""'.1 direcçat].
V.eJa-fe 4 [obre
p'
.
fe antecipo .na 11~l1ra a frente da, filas, que
H ao em o Olovimemo circular.
e necefTario em fim nell:a marcha apar~

rua

Z

ta-

"('4
:)}
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ta rern-fe
eílas pequenas fileiras hum po~_
co das regras da converfaó regular prlncl<
piando as ruas direitas o movimenro
circular hum pouco anrccipadarnenre
, a fim de
que ellas naó percaó as diílancias pela demóra das conversóes;
cujo movimento he de
hurna fácil execuçaô
cm hurna frente raô pcquena,
como a que formaõ citas fileiras, e
naô embaraça
o Soldado da elquerda
rar~
occupar exaétamemc
o pomo determinado
t.
EHe ponto deve ler bem conhecido de rodos os Soldados da primeira fileira do Batalhaô , que ndla marcha fazem as efquerdJS
das filas. Todos o devem occupar invariavel;
mente,
a fim de que o Corpo de Tropa nao
}1CrCa a di (pofiçaõ primitiva
da fua linha de
fundo.
Devendo o Batalhaó executar a mefml
converfaó
para o lado oppoi1:o, aílirn ~oo:~
i. I. deve o ponto central de converfao I~
indicado
aos Soldados da terceira fileira p;'<
miriva.
AIJim rambem praélicanJo-fe
eí a
marcha rela efqucrda
, devem-fé ob{ervat
citas melmas reg ras inverfamenrc.
He inevuavcl
porém que neíia ordem ~e
marcha o Batalhaó deixe algvmas veZCS,( ~
orferecer
hurna linha de funJo milito maio
do que aquella , que dc-:ve defcrever a frenre
em baral h'a; cujo comprimento
dtve .:lU'"I'J_
menrar-Ie
á mt'dida da quantidade
de CO(~_
versóes q!le o Batalhaó houver de fazer '. s
gundo a diLbncia entre as ruas duas pofiço~'
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e con~orme o paílo , pelo qual o mefmo Batalhao marchar .
.Ei sagu i as razões:
1. Porque
a diílancí a
~rd,narJa , c prefcripra entre as filas, naó
endo bafl:anrc orandc para a fua marcha em
COllver[aõ naó fer opprimida
de parte a par~, he necefTario auzrnenrar eíla diílancia , a
ln de dar liberdadebao movimento
das filas.
2. Porgue
fcria neccflario que o lado cfquer.do da peguena fileira i. o. , e da fileira.
feOlllnte
f
.
P b~
, e ate me mo
o da rerccira • occuo~ ~m a hum tempo o mefrno ponto i. para
lados direitos. poderem fucceder-fe
qUe h'e ~mGmente na diílancia
prefcripra , o
i P Y Icamenre impoílivcl.
naõ'p' o dorque os Soldado! de hum Batalhaó
paíTos dem todos ao mefmo tempo executar
e necefI e .hu';'1é1 exrenfaó precifamer re igual,
lar
fl:ar:a a po{Jçaõ da fua frcn e particudirp~~r as tcguenas
fileiras, como feria inPre dave para a linha de fundo Ier Iemfren;e dur~te eGa marcha,
i~ual :1 lmha de
em
baralha,
4 . Poorq atalhaó formado
,
de arren ~edem fim a mais pequena falta
lllarcha. dçao c hum Soldado influe nefla
r

exaa~i·

diHi.culroC t~l forte em os fC~tlinrcs , <]ue he
tinúe proo ,nfl1ped,r que a irregularidade
co n,
~Te 1vam
_J
h'uns a OUtrOS ate,
a extrernid d
' ente ue
Por t
e do fhtalhaõ.
ta do naõ °d as efl:as razóes efl:a marcha de cor.
pequenas d~Qe f:r pr.1(ttcada ma is que ~~
anelas> CJu:tndo a marcha nao
Z ii
de-

d
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deve Ier accelerada ; quando he indifferenre ;
que as filas) ou pequenas fileiras gua rdern ,
ou naó a difiancia
prefcr ip ra ; e quando
em fim a linha de fundo naó he mui couíideravel.

Eíla marcha he raô difficulrofa)
que ainda lendo executada
pela Tropa mais bc~
difciplinada
, hum Bata haô de 1cO filas nJO
deixará de ler perdido bafianre ela lua proporçaô dada na ordem de batalha,
quando
volver a efla, depois de haver difcorrido ~OO,
ou 200 paílos debaixo deíla ordem de marcha.
Naó fe póde com tudo muitas vezes di(-.
penfar na guelra eíla ordem para [e execUtarem movimentOs,
em que a ey.aaidaó das
linhas nem he neceíTaria, nem poJfivel.
Eíla marcha., naô podendo pela rua merma natureza
l vuar
hum maior comprimentO
á hnha de fundo do que a exrenfaô que deve ter a (rente _em baralha; naó podendo
deixar o Baralhaô
de offercccr alzumas abertU ras vol vendo
a eíla freme; I~Ó podendO
deixar a !Iopa de empregar muito mais tempo em dl(corre_r <lualguer exreníaô de terreno, pela razao de Icrern as fileiras de hllrna
frente raô pequena ; e naô íendo em fim
po ílivel ao fundo do Batalhaó rnanrer-le con(ranremenre
[obre huma linba perfeitamente
reéla , em razaó do íeu CnOI me comprirnen~
10; dia ex;~t: roJa a dtlicadcza
do OfficiaJ.,
c toda a dilciplina do Soldado para {c dirnl-

nuircm

ali fuas di.fficuldades,

para [e arp~o-:
,1(.1;

Parte

Segtmda.
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xlmar efle movimento
á preeifaô geomerri~
cu, para Celhe dar toda a perfeiçaê.
§ VI.
Da terceira ordem de marcha,

ou em

CO~

lunuis.

H u",

Battlhaõ mete.]e em CfJ/III1/1/it , qll/tndo a frenie da rua po(tç.-tõ em bat4lbtt
{obre h1l111 dos Lados por huni determinae d;wlle~o d~[ecções [empre iguaes em fundo,
ordlnano tambem em frente.

i:

As va
pod cr
ntagens delta ordem confil1:em cm
""u·
rella tranfponar
hum Baralhaô com
ira
ilid
fer raà~' I ade para qualquer
parte;
em
~
Icavel em roda a efpecie de rerr ee em confervar fcmpre o Batathaó difa meter·fe em batalha promptamente
Pd~ra qualquer parte cue as cilcunLl:ancias pcIrem.
I
UI

;~fi~

lotõ?s nu~er.o ?~lta~ fecçóes. ( chamadas

pe-

dl'VlJoes) he inteir.rmenre
arburaral e ~t.lval11en[e ii ordem de marcha em gefre~t~ 1m ~omo tambem a cxicnfaô das Iuas
parti cu la res.

rio r "

Ou

di'7.J~ir~t;:1~tidade de (ec~ocs, em qtle de-ve
ebtt em e
Batalb.tõ p.lr{l cxecussr .t marforca de;] muna, de-uc ter detfnlli/l.1d.1 pcltt
i/oi' ao e, peln numero de 01icia~'s rlcflmttcOnJmando.partjçtllar
ie ,~d.1 Jecçaõ ,

/,"11

pe·
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pela naturcz..a do terreno, que [e derue penetrar , c pt/o defiíno que [e q:tiz..erddr ti, eflas
f1Iefm.ls [ecções,
Eisaqui tambem huma das razôes porque
'as fileiras, e as filas devem [er difpoO:as de
maneira,
que permirtaó a hum Batalhaó totia a efpecie de fubdivisões accidentaes.
Quando hum Batalhaõ deve palrar da fua
primeira pofiçaó á marcha em columna,
he
neceflarío arrender á. ordem de que elle de.
ve partir.
Se o Batalhaó eO:á formado em parada,
elle deve unir as fuas fileiras antes de principiar o movimento para fe meter em columna, pois de outra fone viriaó a fer as con'
versões de huma grande difficuldade
para
cada Iecçaô ; e Ieriaô tambem necefTarios
mais movimentos
para a columna {e reformar em baralha.
Se o Baralhaô elHt formado em ordem
de combate,
eíle deve confcrvar, marchando
cm columna, a fua difpofiçaó primitiva,
[em
com rudo deixar de receber alzuma differen5a na fua ordem interior,
em brazaó das rres
circunO:;lncias deíla marcha
a faber, quando
o Batalhaõ pane da (lia pofiçaó cm baralha,
quando marcha, e quando Je torna a merer
em baralha em huma pofiçaó di1fcreme.

I.
])c-c;cm os pcloU)çs.) ou di'"Visoes depois JI

le~

Parte Seg:mdd.
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fer~I1I.~gtlalaclos
, e ad-uertido: , partir da fita
poJI~ao de pé firme a. b. ( Fig. XVIII. ) ex~cu:antlo cada hum a [u« cotl'Verfao [obre a d,rens, de'Vendo o lIIo'Vimentofaz."er-fe
piua cfle
lad~; ou [obre a cfquerda ,de-uclldo
Batalbao meter-]« em coltunn« reuer]«.

°

Eílas conversóes devem fer executadas
ebalxo dos mefmos priucipics eflabelecidos
em_ o C apLCU
. 1o dos movimentos d e conver(
ao , po d endo ellas tambem Ier prafrica d as
pel?s lados, 011 pelo cerr ro , A Fi~ura XVIII.
mOnra h
na C b Um B atalhaó merendo-fé . em co 1um~ b o re a direita ror quartos de converraó
re o'lado ,ou ororn
I' rros. c a 1"
rno O:
<Igtlla XIX
lll~ [,1 hum RHalh:ló merendo-te
cm cotrae~a revcrfa por quartos de converfaó ccn-

<3

o

J

".

II.
Bat.-tlbaÕ depois de fiefol'tllar em coIUI1H1aHum
p 0("
'/ ~ executttr cjta 111 uch.1,
'd
"c'
e tres ma.. Iras
r b
'
d'
refi d a J a er : r. Sobre
prol011gamctlto
tpel; I'
primeira
poJi~.1i):I. b. indicado
dicUL~;1 ~ c. : 2. Sobre bmll~z direc~aõ pe~perlpela I' ,ti
po{tçlf.Õ prilllifi'Vtt iiullCi'tdtt.
k·
SOb)
.
11lc:dia111 Jtt"{]i"~'
o re ,l!11l1tZ { /'Irccçao - IIIter' ~ 1/11 como 1., 01' m. , ore n.
E mo'
.
exeCUt
PrImeiro caro devem os pelorocs
ar
os
r
.,
d
a hum
cus l]Uarros de convcrlao tO o s
~mcolu tempo para marcharem
jumamente

h rua

°

"'erma

mna pela direeçaõ

b. a. ,.

Em
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Em o regundo cafo deve o primeiro peloou dívl[aõ marchar em Frente, aflim
que rc der Plincipio ao movimento;
iJ10 he,
logo que o, OUtros pelotões começai cm os
feus quarros de converfaó , .a fim de {e achar
na pollçaó x ..y. , e de continuar
a lua marcha {obre as direcções b./z. quando o legundo peloraõ tiver chegado á pofiça6 m.y.
Ora he {cm duvida que movendo.{e os
pelotões por patTos iguaes aflim cm exrenfaô ,
como em velocidade,
o primeiro pelotaó ti.
111. deve ter já excedido,
e pafTado muito
além da pofiçaó x. y. ao tempo que o (egundo
:ie achar em a pollçaó 1II •. y. , porque a porçaô
do circulo 1l.y. <Jue o {egundo pelotaó deve
defcrever , he maior do que a linha de frente
'I11.y. Mas enctJrrando algUI111 coufa o paflo
aquellc peloraô , que marcha cm F,ente, e
alargando·o , ou accelcra:ldo·o as filas dos lados que {e movem dos Outros pelorões,
evíra-Ie coda a dtrordem
em que cfies cahJriaó
perdendo as ruas difbncias prefcnpras
devendo aHim todos elles fUt·cedcr-[e recr'ulac.
mente em a rua linha de marcha.
h
A razaô de perderem
os pelotões as ruas
djJ1ancias,
l]uando nt:Íra marcJ~a execuraô
conversões,
pede hU01a explicaçaõ mais exrenfa.
Eu, f.1tisFarei a cíle objcélo, quando
paflarrnos a [egtlnda pane deita marcha; illo
11c, á execuçaõ deite movimenro {obre dif.
ferenres direcções,
pois agora naó nos de'fçnlOs occupar de outra ccufa mais que dataó,

<lllcl~
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quellas

regras que rcfpeiraô á. maneira de (~
formar a columna
e de (e di/por a Tropa a
execlJçaõ defla ter~eira ordem de marcha.
He necelTario advc n ir tlue [e os quartos
de converfaá forem cenrraes , enraô naó deve o ptlotaó deHi nado a fazer a refia de columna marchar em frente
Ienaô depois dos
.oU~ros terem completado ~s ruas conversões;
po:s cerno o centro deíles naó muda de pofiça~ ,o primeIro avançarfe-hia demaziado, fe
deD,~fTe de obfervar eíle preceito.
Em o terceiro calo devem-fé obfervar
as
ll1ermas r
. .
f
egras efl:abelecidas para o pnrnerro ,
~on larmando-fe
a pequena converfaó de cados rr)e I"otoes , ou divi
te a 1Um
rvisocs
com a ditcpo que a columna dever !eguir.

III.

f

ql eja qual for o ml?rhanifmo,
e lado pelo
'VIa {e proceda
á formatura da columna , deCil! os pelOt~
lr
r.
gttintcs
oes o J} cr"va r [empre as regr4s J e..
~ões I ~'1e reCOtl111lcndadas em todas as 1110Jt {Cl a. cfpecie. I. Tod s devem executar
os s~~iac:t7.-l:rsõcsttnijormemente , 'Voltando
'<ler-fe
os, a cara para o /.ldo que deue mo'<lo2\.
j~"~que elles tiruerem percebido a
'<lel1l Ior, Cita, ou cfqucrda. 2. Todos deJI
Ilar p O·'
.
...
(01110 em p"es1 ~ os I~Ttaes, a..fJ;m em extensalJ
dura'ite o
ez...a.~, Todos de'<lemftt{fetltttr,
[obre
1I110.'1JilIlCnto circultrr
ttJ luas frentes
"Iha p.er fieltamente
.'
dila
a .fileira de
reÜIJ. 4· Ctt •

as

tI;

"III

"tIe difcorrer com a maior regll!a-;
rz~
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ridÍtát,
e fegundo os [eus principias pertlculares, ofe« circulo decowverfaõ
, ou efia de-os
[er ordil1aria , ou central. 5. Todos os pelotões
deroem marchar [empre circularmente
até que
4S frentes
das fuas nO'V4S pofi~õ'es fe acbem
...l:aél4mente perpendiculares
ás fuas frentes
primiti'Vas. 6. E/les de-vem olhar á direita,
4/i", que fe lbes derem as 'Voz...es alto, perfilar.
A penultima regra,
que refpeira mais ao
Official que ao Soldado,
porque el1:e, fuppofio naó deve ignorar os preceitos de toda a
efpecie de conversóes,
fó deve mover-fe debaixo da voz daqueIle,
he hum principio
fundamental
para {e perfilarem as frentes dos
pelotões em todos os cafos, e {obre qualquer
linha de marcha.
Pela quarra regra devemos entender e(.
pecialmeme
o preceiro de deverem todas aS

partes,
que fe movem,
terminar a converfaó ao mefmo tempo, para poderem rarnberu
marchar ;llnramenre.
Difpol1:os os pelorôes em columna (egonelo cílcs principios,
elles devem marchar iobre a mefma linha a. e. em dil1:ancias iguaeS
ás fuas fremes, de tal forte que devendo metet-Ie em baralha,
elles [e pre(enrem novamente em linha debaixo daqnella rnefma ordem , e .regularrdade
de que paniraó para a

formaçao

da columna.

Eiias difiancias

os pelcrôes , devem

cm que devem marchar
Ier

entendidas de frenle

a
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a fren~e ~ e naó da fileira da vanguarda de
hum a fileira da rcdaguarda do feu precedente.

IV.
Seja qual for a marcha qm a column« dt.
'Ver ~raétic4r,
de'Ve a direeçaõ [er [empre de.
ternllllada immediatamente
que fI' completa.
?m a.s con'Versões. Elia de-oe [er indicad« Reo »leIo de pontos de 'Vifta bem rem arcaruets ,
ti fim de que as de{t'{ualdades
dos terrenos nao
os occUltem f4eilmenu.

V.
di '!?,dos 01 Conmltrndttlltes de pelotões , ou
r "VISoes de'Ve7n ter bUllla revm fixa pua conJ er'Varen
li h
'"
. d
1 a
tn a de marcha determina ti ,
Piara darem tÍs frentes dos fiem pelotões o ali11 1al1lento·
,(1.
i'
Ilha
nee~(frtrJo relati-oamente
a eJ,a te ,e para mamerem [obre ti linha dada a.
~irOSj:dos dos JI?1tS pelotões , que devem jer.
Pela
pont@s ee/ltr.tes Ítqtlellas conroersoes ,
[e 9;:ttes o Bualbao de-ue tornar a meter ..
ataiha. (a)

el:,

VI.

TOdos o
I '"
.
nba de ~ s pI? otoes de'Vem per~iar a {tu!. liJrentepl
d
. .
.
d 1
e a o primeiro
toman o num
,
ali-

--__

(a)
En -----_pela letr~ ~s lados faõ os efquerdos , e indicad~s
gUq XVIII. til} a colUtnna reprefenrada pela FI-
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elinbsmou» paralle/o ao deiie , e em fimdo
elles de-vem perjil,tr-(e pelo lado do mermo pelotaõ primeiro, fobre que toe/os elles devem
reflitllir-[e á ordem de batalha.
Se a columna foi formada pela di reita, o
lado efquerdo do primeiro pelotaó he o que
deve indicar a linha de fundo a toda a coo
lumna, pois que cite he o lado fobre que eit~
deve ganhar a ordem de batalha;
fe ella fOI
formada pela efquerda,
o lado direito do
primeiro peloraó, que he o oitavo primitivo,
deve moitrar, aJIim como em o primeiro cafo, efla mefma linha Je fundo.
Daqui fc regue que achando.fe em o Ba·ralhaó pelotões 'de menos filas, aHim comO
h. h. (FIg. XX. ) eltes devem perfilar-Ie pela cftjucrda do primeiro peloraõ , fe a colu~na
formol) pela direi!a;
c pelo lado dirêlto do oiravo pelocaõ primjtivo,
fc a Tropa fe
me,co em columna reveria; pois que dt~S
{aõ os '~dos (obre que em cada hurna d,IS
circunlbncias
deve o Baralhaó reformar-Is

te

em batalha.

(Vcjaó-fe

as Fig. XX.,

e XXI.)

VIr.
He nece(fario d~flinguir 11efl ..t marcha doi;
lados 'Vírllaes; iflo he, o lado 'Viftlal da ma'j
{h~
10

on tI'lm/le ponto

cm dircitttra ao ,tJfla

Pelotões marçb,"lo enifrente: e o lado

r"()~~

l
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da po{r~ao em batalha, que he a~tielle [obre
que elles de'Vem ganhar ena ordem.
Efie lado vifual he a efquerda para huma ~ol,umna, que (e formou,
e marcha pela d,rel(a; e he a direita para aquella colurnna, (jue fe fotmou reverfamerne , ou rela ef<)Uerda.
Oe,fie principio refulraô pois as ccnfe~1Jenclas {eguintes. I. Que os lados direitos
<los pelotões de hum Baralhaô , que marcha
columna rcver{a devem determinar
a li~a a ~yal de rnarcha.' 2. O!!e a freme de canha P Otao deve fer alinhada
{obre eíla li:pel' t 3·
e fymerria dos
es Que a igualdade,
te
, ou divisões deve fer obfervada deflum a o. 4. Que finda a marcha,
toda a coefi na deve reformar_fe
em batalha febre
n:efma linha. 5. Que o lado direito do
r Imelro pel
• I
' !1.
'
<:ip I
Otao ie O pcnro director , e prrnde
l~lle determina a nova linha de frente
s:ões~a a, e pelo qual todas as outras IecO evel11 alinhar_fe.
:mefn)~al parece que eíias regras deviaó rer o
la direÍtau~~a em huma colurnna formada pe<los pelot6e I o h,e:1 que os lados cfquerdos
dos Os ai'
Jevlao fer os que rcgulalfem rofeus rnef~l amcnros; mas naõ he aflim; os
:mofitar a ~ado~ direitos faó os que devem
Vem deter I~ a geral de marcha,
e que d~phal11ento minar aos feus pelotões o {eu ali.
necelTario, e a rua ordem parricular,

eh

f3

1'/

b'

h

fS
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lar, Ierv lndo de modêlo para o alinhamento
geral a toda a colurnna a pofiçaõ da primeira
fila do primeiro peloraá ; pois, como eíl:á diro
em o Capitulo do alinhamento,
he mais natural, e mais facil ao Soldado ob(ervar a direita que a efquerda,
em razaô da poflura
de arma, e de cílar habituado a receber da
direita todos os Ieus alinhamentos.
Elta regra nunca já mais deve alrerar-Ie
em movimentos
feguidos , {enaó quando a
con(ervaçaõ
do melmo alinhamento
aílim o
pedir necelTariamente,
como na marcha em
batalha, em que eíic feria imprafricavel, Ie
lados deixa ITem de obÚ:rvar o centro, e de
fe alinharem por elle.
. Mas quando o Baralhaó , que marcha em
colurnna pela direita,
dever merer.Ie em bacalha, enraô deve o alinhamenTo geral fet
obíervado
do lado efquerdo. Dcpôrs da columna fazer alro, rodas as divisões, ou pcIorôes devem olhar á efqutrda
e ptrfil3r-(e
por eíle lado. devendo os Ieus Chefes alinhar
as efquerdas defles pela fila da efquerda do
primeiro pelotaó.
Ruma leve arrençaõ á FIgura he ballant,e
para [e perceberem tOdas as primeiras explt-

o,

caçôes da marcha em columna.

VIU.
As proporções em

ne'Vcm ficar LtS (e(;'
solumn«, Jrorl1l
inaltfra'Velfllente 1111 toda"
qHe

foes depois de prod/(zjda
ler

confer'Vadas

ti.

m4r-
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'marcha; i fio be , as frentes dos pelot~es, de'Vem marchar [empre perpendiculares a ItnhtJ.
de frente da poficaã em batalha; os lados de(tes de'7.Jemconfe~r'7.Jar-Jeperfeitame~te perfila.
dos, e[obre bunia linha refia de/de a -uaniuarda até a retfaguarda da columna ; iflo
e, ,!s eJquerdas dos pelotões [e a marcha he
pra{tlCada pel« direita
e as direitas dos me]«
1'110$ fe
a colulIlna be ~e'7.Jerfa, pois que efies
lados de'7.Jem fi~urar1e durante a marcha [o.
bre aJutura linha de frente em batalba; e os
pel,otoes? ou di'7.Jisões dcwem cOllrerrva~ entre
fi ln'7.Jarra'7.JelmentedS diflancias preferlptas •

. • Já difTemos que entre os pelotões, ou di~~soes deRa C(pecie de columna devem me,ar)efpaços íguaes ás Iuas mefrnas frentes;
doa ~as he necefTario advcrrir , que neflas
ll~anclas devem (cr tambem incluidos aquel~~ (e(paços arbitrados para a diviíaô dos
,c mos pelotões
e para a pofiçaó. dos OffiC1aes
."
h
rn. '1 POIS o preceito d.1S diílancias em ucoa ~o_ umna, que praalC1 a mal cha de flanch~/o ~em OUtro objecto mais q\le fazer martodo a~ Das fecçõe~ cm tal proporçaô
, que a
telUpo que cllas deverem rnerer-Ie

e

---

---------------cm

(o) N, B til di
do as frent' , a lf1ancia entende-fé affim, qtl~nfendo d
es dos pelotões làu~rsuaes : que nao o
eVe a d'f1.
,
'"
'
]otaõ qu
1 ancl;r
medir-Ce peja frente dI) l'~Ctden~e. e Illarçba depois l c nunca pelo [eu pre-
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em linha,
lhes feja perrnitrida efh execuçaô
fem o menor impedimento
, appaiecendo
novamente cita linha na rua difpcíiçaê de ba-

talha primitiva,

e habitual.

IX.
Antes da column« [e pôr em »lo'VimentlJ •
{le'Vem os O.fficiaes encarregados da djrec~aõ
da marcha ~otllar os [cus pontos de rvUta principaes , e Itltermedtos,
de-uendo também OS
Chefes dos pelotões [eguintes atten der eoi»
mais cui dado aOJ Je1l5 palitos Je alinhsmento ,
II. fim de Juflentarem
eües pequenos Corpo!
em O (eu alinhamento neceffario , e de (egtlirem preciJametlte a direcçaõ , e linha de mar~
cha determinadtl.
Sem dois pontos de viGa fixados em frente , e indicados

aos dois primeiros pelotóeS
da teGa da columna,
he Fvíicamenre in1poCfivel confervar~Ce hurna linl~a reéta, e Cu{l:entar/obre
~lla eíla cohl1~na; porque a di~ecçao deita linha neccflaria variada a cada lofrante , (e ella naó tofle indicada mais que por
hum unico ponto, aííim como g. , ou h. ( tt )

,

EC-

--------------N. B. 10fta propoíicaõ deve íempre enten~
( n )

der~re ern termos habeis ; iíl o he , como os pon~
tos de vilb devem em qualquer columna fer e(l;~
belecidos Iobre a linha do lado vifuai da marcha,p.o~
r
,
.'
dem mUltas
vezes os terrenos perl11lttll',
e""S Cl cunfiandas pedir, que eíles pontos f~j;JÓ indicadoS

,

aoS
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'Efte principio he de hurna utilidade ainda
mais fen(ivel naquella marcha de col umna qu~
os pdotóes
executaô perpendicularmente
a
- primeiu pofiçaó do Baralhaô , em que a Iua
~l1archa primitiva,
e parallela enrre elles he
Interrompida pela íua fegunda converlaó, em
<:jue ha muita mais difficuldade de fe determinar precl(amente a diftancia prefcripta ent~e elles ,e onde a defordem , incv uavel con1equencia deíla difficu Idade, he augrnenrada
ern razaê da linha de fundo da columna.

X.
])e'Velldo a colunma mudar de direcClto
1lO
't01d
para e. ( Fig. XXII. ) be neceffario
o os Os '"PeI otões executem os fi'eus quartos d e
con'Verrao
I
h'
..
Tá a J' regu an1lente. Cada um prtnctpt aI fua COI17Jerfaõ em ,,,efmo Ittga r, ccupan-,
o todos os Soldados que de-uerem fer peões~'
UIIJ me(mo
ponto a(fi11l COIIIO i. ; cada lileirtt
executar'
[.
.
d' b .
cIos
a o, :u. morvimento Clrcrdar e atxo
eus
fe df
.prmclplOS re(peé1i·-vos , e [uccedendoolbtir;~~1l perto; todos os Soldados da frente
ate fc
Cbefe da fila do lado que fe 1Il0:,e,
de da e ar a 'V01\ alto, ou freme, em nnrtu-.
qua elles de""ml olhar á direita,
Aa
As

qtl~

W

°

h

°

v/o

1

---

ao s dOItos. p~lot'
------------O pritn~iro
boes• e ainda ao terceiro : (~nd() que
nec'eÍl;d :i o Jeé10 de!le tbeorema he delnonflrar <t
ac ~ de ~ d . .
.
.'
peJotaõ
. ~ ItjC>!r o lado direito do prI'11elrO
• Ou di °C'
"
. .
~ interm ..di os, Vl.O por pontos de vifia pllnClpaeS"
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.As filas ob[wvaráo fempre o lado quere
t1Jorvt', para que nenbtana linha de.fileíra ojJe~
refa mrrvidade alguma, nem efi/ls percaõ as
[tias p,.opor~ões determinadas.
As filas nlargaráõ tanto mais o pairo, quanto mais conJiderarvel for a diftatlcia em que ell as [e acb,~4
Tem do palito central de concvér[a'õ , de manei:
ra que por huma cOlltil1t1a~tloprogrej]irvtt , deJde efie ponto até o lado que Ie mtrue , o Chefe
de fila deiie lado roenb» /I executar pa[fos de
huma exten[aõ dobrado maior pouco mais ou
menos, que a do paIro grswe , ou ordinario.
Os pelotões, ou dvuisões ternunsrâõ o [eu tlIO~
'rvimento elrcular , affim que A,
linha de
frente fe achar exa8amellte perpendicular
fua fre1ite primiti'Vtl , pois que cbc,~tlndo tt eF
ta f>0Ji~tdj', eJles teraõ feito jllfltlmeme ti quar•
ta parte de circulo pertendida.

rua

I~

penulrlma regra he propri:lmente o
de que depende a coofervaçaõ
Jas
lum
diílancias entre as Iecçôes de huma co '
na, que muda de direcçaô para hum dos la'
dos, e donde refulra toda a manurenencia da
yroporc;aó dada á rua linha de rondo. Sel1l
{e obfervar efl:a. f7g;a, he impcflivel que ?r:
pelotOes,
ou divisôes deixem de perder di ~
taRÓas devendo crefcer ícmpre a dcfonlcFll
medida da reperiçaô de conversões.
Efta ci1abelecido,
que os pelotóes, ?u
divisões,
devem guardar enn e fi dj{l:1nCJ~~
Efla

principio

iguacs ás ruas fremes

i

alEm fendo cft~s

J.

",JI)Cc
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rvinte patTos, por exemplo,
e movendo-[~
as fuas filas dos lados pelo rnefrno p_affo de.
ter~inado á Ill.1rcha, o [e~undo pelota o c. chegara ao primeiro d. rnuiro ames deíie haver
exeCutado a fua converfaÓ.
Ruma freme de vinte paflos para executar hum quarto de converlàó , deve o ~ell
Chefe de fila do lado que [e move fazer rr~n:
ta pajT~s. (a) Logo o pelocaõ c. chegar~ a
pofrçao do primeiro d. quando eíle tiver ainda dez palIos que fazer para complerar a rua
.Co.nvel'faó.
Eíte mefmo pelotaó d. deixando o (eu lu.
gar ao que deve fucccder-lhe , avançara trinta
patTos fobre a nova linha de marcha e., cm
. Cjuanto eíte pelotaó immediaro
executar a
{ua COnver(aó, cuja diltancia fera excedida.
tantas vcz~s pelos pelotóes Ce~uinr~s, <Juan.
\as (e repetl,rem as conversóes;
pOIS que elt,lr:
I erda de dlítaocias deve continuar proareíli\'amente
até o ultimo pelotaó;
devendo efes
_3Char_[e tanto mais diíl:antes das ruas poÇoes 'fif'refIcripr3s,
e nocerr:arias
menos
"
, Quanto
.
<la' ~l ln ,lOS elles ma rcharem á rua vanguarrer'
afhm metade da columna devera cordetn~a~a emendar com brevidade a deforela, e perigofa. (b)

1

--_

Aaii

Pa-

(li) Propol-:-::---:--:-cipios dlahel ç~lJ dada em virtude dos l1{)flo~yrJn.
tos de convelhõ
e~ldos em o Capitulo dos JllOV uneu-

Cá) Em I ' .

lUtt)a colurnna

.

de doze pelotões,

CU}1

fr"n.
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Para fe evitar pois eíle mal, alJim como
rarnbern as demoras,
e incertezas,
que da'
pra8:ica de outro merhodo pódern rcfulrar ,
como o de fazer encuir. r o paflo aos pelo'
rôes da vanguarda,
mandar fazer alto a eira
a huma certa diilancia , &c. devem os Chefes de fila dos lados, 'que {e movem, executar
paflos de huma exrenfaô muito maior, que
a daquelle, pelo (lua) a Tropa fe move dire'
c:rameme. Deíla forte os primeiros pelorôe!
naõ devem embaraçar os {eguinres , pois o
peloraô d. executando o [eu quarto de COO'
veríaô cm quinze,
ou dezafeís paílos , o [e:
gundo , bem longe de dever demorar-fe , te'ra
ainda que fazer quatro, ou cinco palTos p3~a
haver de chegar á pofiçaõ primitiva do prl'
meiro.
Tem-Ce rambern imaginado,
affim como
refere hum dos Taaicos
mais celebres que
Iioje illuílraô a Arre milhar (ti), fazer avan'
çar hum pouco durante o rnefmo movimen'
.lO cir~ul.ar
~ lado que he firr~e, para que ~
filas irnmediatas
do pe)otao Iezuinre po
Iaô [obre o mcfmo lugar principiar a {u:!
converfaó. Mas eílc merhodo parece oppot·

_ ......._--------------.

.

.

[e

. da

frente contlvt:r vinte paiTos , o Iegundo , depoIs,
.o.:
b
'pra ...
ncar a filia convertas ,acharCe-ha
dez pa {l-~s fo'

ra ela rua pofiçaó eletenninada , o terceiro VJllte,
o quarto quarenta • e affim os mais.
(a)
1\lr. G uiber. Ej!ai general, de Ta[li9ue, to!11'
1. /,(1[;. 108.
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fe á regularidade defl:a eípeeie de movimen.ro;
porque ferá. bem difficulto[o,
que elle deixe
de prOdllzir algulUas eurvidades á. frente '. e
que ~aõ faça perder ao peloraô o precerro
do ~I".nhamento.
A pradrca he <Ju:m de.ve
deCIGlf fobre o merecimento deíles dOIS meios
de {e evitar a perda de diílancias. em h~ma
columna obri<>ada a mudar de direcçaô [obre hum dos Teus lados.

XI.
Se as fileiras marcharem com diflancias entre fi , d~"lJeln os pelotões {ttz..er alto, e unir as
Ju~s fileiras antes de princip;arem
a con uerfao , ~e"lJendo depois defl.t ganbar a
proporçao
determinada
{obre
ti. no-us linha de
11I4rcba.

rua

XII.
. De"lJendo a columna fttz...er alto, e redu- .
~rJe á arde", de batalba,
de-cem todos os
1jji~14es COt1JIIILtlldalltes de pelotões applicar
111alor tttten~ao

ao preceito das diflallcias,

a

de cada blll1l ter o pC'lotaõ ou ri ivi{ao de
[eu co
,
.n
lbe c ",mando naqttelle lugar que jUJ.an'_!l1te
ce[Jar~;ppete, el11.tepede a ftt.t pr~~?rf.ao f.ne:
or'{em
l d e batalh
a"a eles 'ha'1.Jerem
de ,.eJ'lttttr Je a
..
a Pnmitiv«.
filll

XIII.

14 Todos Os Chefes de [ecções devem p~/'fir eX4é1arnente os lados flertes [obre tt1tte~ t"
11;
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linha, que repretent« o lado rvijual da pojixaõ
em bat:tlha.
XIV.
Se o J)atalhaõ, que marcha em columna ; rle~
"ver ganbar a ordem de btftalba {obre bUllltt
linbn. de frente obliqua á mefma Jirec~aõ d,~
colunm a , ou para melhor diz..cr da primeira
fe diJporá o Çorp« todo para eile [e
prefentar em ordem obliqua, [em que (JS pelotões, ou dirvh(j'es alterem a
difpo{1~aõ in-

fecçao,
terior,

'Versões.

rua

nem perturbem a ordem das {wzs

COI,.

Para que hum Batalhaó di{pofto em CO~
lumna tome a rua ordem de baralha debaixo
de hum alinhamenro obliquo,
naó he ncceffario fazer retirar os peloe'óes da linha e, que
figura a nova pofiçaó em baealha, fazendo
com que elles tomem pofições graduadas,
fim como j: f. (Fig. XXIII.)
C1Jja difpo(:~
çaô deveria produzir hurna defordern ineviravel á colurnna ; nem taó pouco he neceflaTio dar obliquidade
alguma ás fremes dos
pelotões,fazendo
recuar hum dos feus lados;
baíla praa:!car eíb decima quarta 'regra, par.il
fe confegtllr o fim propolto de dar ii nova linha de baralha hurna cerra obliquidade reJativamenre ao (eu objedo exterior.
O Aurhor dos Elementos de Taa:ica, rra-_ ducçaó de Oldzend~rf,
he delte Ienrimenrc :

ar.

__

elle moâra o qllaftto he errado o juizo,

9ua
fiJfi~
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ainda,Officiaes
elle diz , fazem

da primeira
da maneira

ordem,
corno
de [e reduzir a
CO}urnna ahuma ordem em linha obliqua,
e
ate delta linha em fi mefma.
F.~a llltima regra rraô deixa com tudo de.
ler fUJeita ás circunílancias , as quaes muitas
vezes podem pedir hurna differenre maneira,
~e fe proceder á forrnarura em linha obliqua;
Jílo he , huma maneira relativa a eílas melrna, ci rcunílancias,
Eíla terceira ordem de marcha he em fim a
mais comOloda a mais facil e a mais militar
d
'
,

e todas as que {e tem imaginado; pois que elo
Tropa a: (lualquer diflancia ,
e por toda a efpecie de terrenos, o mais bre~e que he poffivel; pois que clla he íufceprivel
/ff,todas as alterações momenraneas , que os
caros , que os rerrenos , c circunftaI Crentes
.
nelas podem pre(clever
pois as fimpleces
operações
de dobrarem
~ defdobrarem filas
~s pequenos Corpos, qu~ forrnaó a columna,!
, e obfervarem eíla ou aquella propol'çao
entre fi , e de trocar~m a Iua ordem prirniri'Ira Por huma fim pIes contra marcha,
Iaô bafan'es
~
a d para cGe Corpo dever accornmodar- e
~s as
deroll ellg
' variações " affim de terrenos
._ como
la conduz huma

ella

dá

reza hu

o

I

lOS;

e porque

alem da apridaô

huma Tropa para tomar

COm

, que
pref-

ou C b Illa ordem de batalha {obre a treme,
te os lados ' ~ella he tarnbern ordem de
C 0111°b ate
qualql
em muitos cafos preferível
a outra
ler. Alfim fendo eita ordem de mar.

cha
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cha a mais ufada, e pela qual as 'tropas de';
vem habitualmente
mover-fé , devem os Of·
ficiaes trabalhar {em inrerrniflaô por adquirir aquellas luzes, com que elles devem faeditar á rua Tropa e!tc movimento,
com que
devem fu!tenralla fobre a fua l inha de marcha verdadeira dentro do [eu alinhamento nece fTario , e com que cl les ajudados de hurna
prad ica reflectida, e in!tructiva,
fegundo o
meio de {e confeguirem e!tas luzes, devem
fegurar
(eu golpe de.olho, prevenir as irregularidades
, c reduzi r o Soldado a hum:t
obfervancia
de marcha,
tanto menos ordinaria quanto mais fimples , mais exacta, e
mais appropriada
aos me[mos objedos deLla
terceira ordem.
O movimento,
pelo qual o Baralhaô que
marcha em colurn na , deve refo rmar-Ie em
baralha, deve Icr executado debaixo daqueIIes rnefmos princípios, em virtude dos quaes
a columna fe fôrma. Se as [ecções deLta [e
acharem em os [cus lugares determinados aO
tempo da rua reformaçaó em batalha ,
ferá.~x,>c~tad.a fem embaraço,
e o Baral~;l.O
apparecera
dJpofio em linha com a devldoJ
regul.!ridade.
Eílas ordens de marcha, de que acabamos
de tracta!", confideraó , excepto a primeira,"
inimigo {obre o flanco; iíto he , a fua orde'~"
inrer io r , ainda que mals , ou menos fufceptl"
vcl das d,[pofições accidentaes,
tem fempre

°

ea~

l)or primeiro

objcéto a ordem de baralha {obre
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bre hum dos feus flancos fendo todas as fuas
proporções primitivas,
~ habltuaes rela[iv~s
a efl:e objeélo ; mas como Ie naó póde m~JItas vezes difpeníar , nem deixa de fer muito
mais vantajofo marchar em co lurnna com o
de{j~nio de combater o inimigo em' freme,
fpp(~ndo.lhe
huma ordem de batalha paral~Ia. a mefma frente da colurnna , rem-fé ima~1i1ado huma quarta ordem de marcha,
~u
Uma fegunJa efpecíe de columna propna
~ara fatisfazcr a eile fim a qual confidera(a em fi mcfma naó diffe:e da primeira mais
qUe
. .
d d na f'orça d as f uas Iecçôes , e na proxlmld:lafe em que eilas devem marchar á [ecçaó
rente.
trosC;;:~o efl:a efpeeie de columna tem ouTais deilinos,
que o de rranfportar hnn;a ropa de huma para outra po(içaõ , e cov o Cem CjualCjuer dos [eus obje8:os ella de;:e ler ~ormada pelo meio de hum mefmo
as ~anlfmo,
em o Capitulo fesulnre
veraó
... eus I .
h.
<leix d eltores eae mcchaniírno , que aqu I
pro!~.l(as~ molhar,
por evitar-lhe repetições
n

Ternos e fi
. d
c h a efi b
TO
rn tTJ(tado a teoria
a margras fll~d:leccndo aquelles principios , e te-,
a força
O)~n,taes donde deve refulrar toda
\'il11ento' Ut:l1dade, e v3nra~em defl:e moferentes) explicando abhreviadamcnte
os difcha) e o~~h~nifmos
das nes ordens de mar~eCpell:i\'os CIOS d'ellas Catisfnercm aos ,[eus
Pontos de viLh ; reHa agora dizer,

que
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que a marcha fendo a baze de rodas as ma~
nobras, e nlQçóens militares, deve fer a parte mais cultivada da inilrucçaõ de hurna Tropa; e lla ex.ge da pane do Official as ruas
mais férias meditações,
e da parte do Soldado a porçaó mais avuIcada dos feus Iuores ;
hum e outro deve occupar-fe continuamente de rudo o que lhe he relativo, aquelle para haver de reduzir á prafrica a efpeculaçaó
mais íublime , efle para con[eguír toda a
deítreza deíla pradtca.
O dever do Official he dirigir a rua Tropa precifamenre , e nunca por direcções j~_
determinadas;
he [ufientalla em hum alinhamento exado , e na fua ordem neceffarta:
he em duas palavras facilitar-lhe
os meios
de operar com regulal'idade,
e naõ lhe fofo
frer o menor defvio da ordem do merhode
efiabclecido.
Em toda a marcha devem os Soldados
confervar exaframente
ii pofiuea de combate,
devendo

fixar o olho cm o ponto cornmum

de alinhamc~r?,
ou ditecç:aó ; devem confervar exafrd1tmamenteas
difiancias prefcriptas entre as fileiras, e Iilas i elles devem
cm fim marchar com firmeza,
com agilidade , e com graça.
As ordens de marcha de que temos [r~'
ltado,
tem todos os feus objefros,
e pre~e"
tos particulares;
rodas d ifferern em os prtncipios dos feus mechanifmos,
mas tod3S
ellas devem concordar em hum ponro , que
he

,
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~e o de ganhar terreno;
efle o primeiro obje ..
(lo. da marcha de toda a efpeeie, aquella qU,e
n;o,o fatisf~z a efte objecro,
he pueril, e ridicuh ; aJhm he neceffario que o Chefe,
que
PS Officiaes (cus Iubalrernos attendaó em primeiro lugar a eCte preceito, naô o fazendo efquecer ao Soldado com outros quaefquer.
Só depois de huma Trepa ter adquirido>
a perfcls:aõ defle movimento,
fó depois delle
lhe vir a íer familiar em toda a efpecie de
~~rrenos, c de ordens,
he que dia pôde li.
ongear·fe de ter cbezado ao ponto mais dif~fiHe da difciplina,
marcha prova ranro
e]
a,
que
Ilaó
he
neceflario
mais que ver marc 1ar I
D
id' d 1Ull1L\egimeoro,
para fe dever fazer
ea o efi:aào em que ellc dl~,
1 b Efta a doutrina dos Ta8:icos mais ce~ rcs, que tem traéhdo deita parte fundaCntal de todl a in!hucçaó militar,
.
Conhecidos
os preceitos deíle movi~~nto
, os fcus objcLtos e utilidades;
conce1
'n1 (aa Jl'IU fim hum:! idé; 'lUal da verdadeira
'
fal11rc ia mi'1'uar , entaó le reconhece ver d a d CIper/~te
o <JllJnto dia depende de hurna
to I,~Ita Ol'ganizaraó
do Soldado,
o <luan"'Por- , l T
to co ,la a )elleza da rua figura,
o quanto do nVcm que elle reja alto-,
mui direiét<>jl cO~po, c pernas
(em erande ventre,
b ,re ro
d
'
::.
cl
f
tas qllalid rÇa o , e vigororo;
pois rcn o e 3 menor ad,e~, e~lt: deve marel,lar bem (em
(aó d
Vlo1cncla;
a determinada
extcn.
o pafTo) a obfcrvancia
do equilibrio ,

A.

a

~o
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a recommendada

agilidade

da marcha

lhe

viràô a [e r naturaes.
Hum Soldado de má figura naó he ~enos defcimofo para a march~,
que para o alInhamento ~ pOIS [e nel1:e a mais

pequena
cllrvadura , ou defproporçaó
do
corpo, difficu!ra , e muitas vezes naó con{ente a obfervancia do [eu inrere{fantc preceito, na marcha vem' cites defeitos a de[rruir ineeiramenre toda··3. [ua força. Tal he a
irnporrancia da bella figura do Soldado; dei.
la refulra o [eu vigQr, a lua agilidade,
e
a obfervancia da {ua'ordem nece{faria ; della depende cada a delicadeza da marcha;
delicadeza
caó impoicante,
(aó deciíiva.

f:~~~~~~~~~*~~~~~~~*
C A P I T' U L O VIII.
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I.

r.

Das E~olu§õ~s , e manobr.u;

A

s

e''Volucões {aõ os mtroimentos , pelos
quaes hUl114 Tropa de''Ve re!lft;'Vt1l1lentc
ao terreno, e ás cirmnflancias 1II11d4r
de ordem, e de jiulaCttÕ.
As manobras {ai os grandes 111o'Vimentot
das Tropas; mas os Ta.~icos querem que
termo de manobra exprima propriamente

ee:

t"iS
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ferie de
odll7.{r diifcrente figura,

38r

ervolu~õe~ ~4pa~
ou POJ'~IlOaque/le Corpo de Tropa que a pra8íca. C a )
As e'Voltt~ões faõ fimpleces,
ou compo]:
t~s; as fimpleces {aõ aquella: , que con~f
tlndo em fimpleces mo-vimentos naõ mudsõ tt.
figura
mas lhe daõ taõ fomente
. do Batalhaõ
11141S
ou 1I1enos.lrel1fe, maior ou menor fundo, e lhe trocaõ os lados [endo t ambem def
ta efpecie , lIao obflante
~lterarem a figura,
Ilquel/es mo'Vimemos
pelos quaes bt/ma Trops:
em batalha fe fo'rma' em column« por pflotões
~obre hum dos lados, e fe torna a meter em
atalha por bUli! nuroimento in-oer]«.
da~~r ~'Vol1t~ões compoflas faõ aquellas ; que
o iJftrelltes figuras aos Baiaíbões , ou 4
Outros quaefqller Corpos de Tropa,
e que os
d~~du~em a ordens mui dirverfas das fuas orartas, e habituaes.

,

§ II.

A S.'l4s.f'VOlllxões

--__

Propouçaó.
,

e manobras faõ

nec~fJ4-

Sem ellas huma Tropa naó feria mais que

( a) Se.,

hu-

d ------------ _ I e
defin
manobra

Outra
,.,Un o efl a
icaií
a
• COllfa n .
.•
d nao lu1
~iíes (e<>u'd' 1<11Sque hum certo numero
e evo :
ClU:: h" I as;
a!Tim como a evo lucaõ naõ he mais
,
Um m .
. d T
l
tomo d o OVllnel\to qualquer aflim e rop •

o ,",oldado.

3~h
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huma pezada mafia {em mOVimento redu!
2ida á ordem primiehra, cm que a tivetlern
formado, e incap:u de operar ii primeira mudança de terreno, ou de circunLÍitncias ..

I.
Elias d(7)cIIl fer reduzidas

ti

bum pequeno

numera ; iflo be , d.e'7.Jemfe praEticar [omen te
-as t/cceffttrias para a guerra,
pois que te
tiplicidade de e"Vo/ufoes , e manobras, fatt.
ga inutilmente
o Soldado,
e lhe faz.. perder
aquelle tempo, que elle deroe empregar nas cotr
[ss tt'teir.
Ha muitos Tafricos,
cujas idéas a pratica militar nsô rem a;llllado,
que multiplícaó as evoluções exceJIivamenre , rnllentando
<Jue todas ellas {aõ boas, ainda que naó tenhaó outra ulilidade mais que polir, e exercitar o Soldado.
Elle erro, naó cap grolTeiro como o de alguns Militares
que penfaó ferem defneceflsTi:s ~s evo!ufóes ~ e manobras,
que as r,eputao_ m~pra(bcaveIS na prefença do inimIgo,
,na~ dClx,a de ~er rambem prejudicial,
em ~azao de ddtraha a Tropa dos exerci cios urers-

=':

J

n.
pequN10s Corpos, iflo be,
J(e;;imentos de uen: fer a~
me(l/las da grande Ta8ica , pois ellss lIao [ao
mais que (JUIIltl. imagem das grandes manobras
As manobras

dos Bst albões ,

l/OS

Exercttos.

dfJS

dOI

Parte SegU7Jdtl"

38,3

III.
• Da fua utilidade, forfa , e applicaçaõ de~
rue ter todo o Offieial huma iâé« jufta ; bums:
Tropa que manobra, deue [er perfuadlda das
'Vantagens dasfuas operafões .
. Eae principio

diz mais refpeiro ao Oiliao Soldado; eíle com tudo naô deve
fernpre traélado como huma íimplcs mac tna : a rua inre1li<>encia tendo {ido pouco
CUltivada, he fim m~i fraca ; mas leria perigofo confiderar eílc homem
como totalmente privado d 11
'
H
e a.
.
evolu uI_?a Tropa infl:ruida do objeéto das Iuas
_çoes, e manobras deve execurallas mais
PcerrCtrarn
'h
d
"a
e~te,
e deve levar
uma gran c
nhn.~gern aquelIa que naó poíTuir eíles coeClrnentos

tlal '<lue

b~

t.

D

.

evem-fe evitar todas as manobras fyool?n~r C epitheto que hum celebre Aurhor (tt)
iílo he, huma
o a c0':1 muita propriedade);
por ~~ffiao deve tOmar huma ordem qualquer
<>ui I erentes evoluções
podeodo.a confeh r pelo
rnet d
' .,
r.
OUtros caIas.
r
elO aquellas J3 prercrrpras para
Reduzi
I
nobras d r a lUm pequeno numero as ma.
lerallas edhurna arma, fimplificallas , e ac~efio de r d cvern fer {ernpre o primeiro objeo o o ()ffictaL infl:ruido
c delicado.
n

r:

,

......__------....__
«(I)

Nlr. GUib

Das

--~""_.,,,_--------

e r.
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§ III.

Das regras mais effencises das e'Vo!ux_ões, e
manobras em quanto á fua compojlfao.
I.

Simplicidade,
abbre'-viaçao, e utiliA dttdelao
as tres circunii ancias, em que deti,

ti,

-ue eil abelecer-fe a compoJiçao de toda {; e!pecie de e'-volufoes, e manobras.
Ir.
Ellss deroem ter analog«: ás armas, á COII[tituiçao dIZ Tropa, ao genio nacionel , c a()

paiz..

Todas
manobra
rnendadas
menraes ,
fupedlua,

as vezes que huma evoluçaõ , oU
naó tem eíias qualidades
recorw
neílas regras, e principias fundadeve fel' rejeitada como viciofa,
e até mefrno perigora.

O primeiro obj('éto da Taéhca he gan~ar
tempo em lodos os caros, e circuní1:anclaS
da guerra; he fimplificar, c acceleraras operações das Tropas.
,
Q:.lando buma Tropa cí1:á em movimenro , <juando ella palTa de hurna para ourrt
ordem,
entaó e ll a fe acha em eí1:ado de d~ uniaô , e de fraqueza;
alEm he nece(faflO
que ella raia dcíln perigora (iruaçaô , o
hreve que for poJlivel: o que ella naó po e:
rà confegwir , fc a manobra for tarda, e cOl~

nt;IS

}J ,-
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plicada
~ II
~.
.
1 '
nao
, e reatlva a" guere e a tarnbem
T
' , for uril
IT"
te
f
'
ra, a ropa vira neccua narnendoar, ennr na acçaõ á culla da íua gloria, e
t;i"3 ~u {aogue , o quanto a di{hibüiçaõ propr~a' o mpo nas couras inureis prejudica á.
A
Ica l aque11as, que lhe devem dar a vi"'Orla,

7

IH.
llIttl1f)~~1

.fitnd

hum E_xercit? de-vem as e-voltlqoes,

I as [er

t.tda~~ ai em

l/l-vana-vels;

ellss

Os lIleJIllOS prineipios
e Os lIlefl/,lOS mecbaniJmos.

e
de-vem Jer

, e execu-

Ao Govcr
!
.
elles mOvi
no ie a quem toca determinaexaminar
mentos ,; elle he quem deve fazer
dancas
Por Militares illuminados
as rnuque
fila
as OUrras Potencias fazem na
blico a o~ca, ~s obras que apparecern ao pule he'
proJe(tos propoitos a eíle fim; eleias re;lu~m deve manda r fazer as experienqlle de~tva~ ~ elle objecto, devendo aquelle
rar ou addJllgencia
for enCill'reg1Jo,
rejei'
:l Ollta'
,
,
(aI innov
~ r, n:lo conduzido pela mania
xaõ ne~çao .que faz irnirar tudo {em retlerume' qUe Tao pouco pelo prejuízo do coffe propOCI11 reprova cegamente rudo quanto
de labedo'
de ilOVO,
mas por hum cfpirJ[o
Jadeiro
n~l' c de critica, por hem zelo ver.
It10 l11'er o ben1 do Eitado.
111endaõ a r7:r° ~lle os grandes homens recompeito das evoluções, Jeve cam~
Bb
bem

T à·

a86
bem
mos
que
hum
com

Tro(.far!o de TaElica
Ier entendido

de todos os Ta';
militar; tudo o
pertence a efle objeéto , deve partir de
mefmo principio,
e deve fer pradicado
a maior uniformidade.
Se ena ordem, {e efla regularidade deixafle de fer oblervada em os Exerciros , cada
dia pereceriaó rrnl innovaçóes em os movimentos, em o Iervrço ; a Tropa já mais op~raria de concerto hurna com outra; o Chefe
de Exercito,
o General de qualquer COIP.O
naó podei ia ajuílar projecto algum,
POI'
que devia faltar-lhe o calculo exaélo dos
movimentos,
e manobras das Tropas;
a ;n',
certeza dos procederes defl:as para quae(q~e!
execuçóes
naó coníenth i a pl:lno algum Iylrernarico ; cites Chefes deixariaó cm fim de
determinar precifameme
todas aquellas COUias, que devem fempre preceder
acções, .
de huma

a refpeiro

coníliruiçaô

as

IV.
Das regras mais ~[Jencitles d.ts e'VollI~ões, e
mail obras em qual/to .ifua cxeclI~aõ.
§

I.
Ordem, ti preflez..tt, e a bellez..t.t da e"t·
cu~aõJaõ as tres cOIJt!i~õts debaixo de qf/.e
deroem [er pra8icadas tod.u as l/Io~ões ",til~
tares, todas as nunobrss.

A

A primeira

he

1,1

alma

t;tdas opera Ç()e~
.
1:.1.1'
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aicas;
íern ella ceílaria roda a força da Arte; ella Confiíte naó ró na regularidade d~s
fileiras, e filas mas tambem na proporçao,
e juíta medida dos terrenos.
A pren~za , a rapidez da execuçaõ he h~.
ma pane etTencial da força de ioda a efpecie
de operações militares;
por ella he que hnma Tropa evita íer atacada durante o mo\;imenro, e que furprende , e ataca o ini rn igo vantajojàmente.
A. terceira condiçaó,
que confiíle na fir1'11eza, derembaraço , e graça com que deVem el{e~Utar·fe eítes movimentos,
e que parece nao ter OUtro obj~ao mais que 1i(00jle
geara Os olhos,
.
naé he menos intcrcffante; e ll a
maIS
capaz
de
e fllec' I
. .(urprender os homens,
, r"7e
la mente o Inimigo
que na acçao ra ..
to~o o conceito dos {eu; competidores pelo
P~'meiro ~olpe do olho. He neceffario pois
<J ie hurna Tropa procure efle em (eu favor,
Jt)refenranJo.[e
em todas as ruas moções de
lUm
l'b a n1aneira nobre: e livre, que prove a.
I erd d d'
,
a e o c(pirito, e a firmeza do coraçao.

II.

=.

T~dtfs 4s llianobras
on1b4te;

de c
,~Ifilllor(.
4S 1lt1ld.H.

dl?"T.Jem [er c,cmtadas
ifio he J com fi Ieiras ,

rrr,

Ti
0111
11
rop.t dl!-ue manobrar ft'"prl! (
a~ uas arlllas complet,ts ajJim olFenfirv,ts, coBb ii
mo
[-lttma
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difellfirvas, a.fim de adquirir toda a deJlre;.
-;._a WI as manejar, de faz...er inf.:nflrvel oJrtl
pez...o, e de naõ [entir aquella oppreJJaõ, que a.
jttlta de «[o lhe caufaria.
Todas as ervolu~àes neceJJarias á Infanta'
ris ]« reduz...cm a laber dobrar, e desdobrar as
[uss .filas, a jaZ!r cowuersões , e contram~r;
chas , ti formar .figuras proprias para reflJttr iS
Carvdllaria,
a formar-]e em columna , e a
meter-je cm batalha.
7110

Deflas evoluçóes,
e manobras eu come'
ço ja a rrad ar moílrando-as
aos meus leitO'
res como outros tantos problemas,
a fim de
conh~cerem mais precifa , c abbreviadamcn'
te aílirn a ordem,
e efpiriro deitas, corno oS
rnechanifmos
das figuras exigidas.

A

R

T

I

§

G O

II.

r.

Das redllc~ões de tres a {eis ot: do dobrar
jtlas [obre a rcnag~M,.da.
f ti'
Ev~ muitas vezes huma Tropa de ln .1ue
,
rarra tomar hum fundo maior do gri'
aguelle que ella ob ícrva na íua ordem P (11
mitiva , fendo os cafos cm ouc
cita ordes'
"
• rC •
:Iccidenral deve [er prad ica da os regUlO p'
J. guanJo
em cenas circuníiancias
a
deve atacar a alma branca outro COIF1n•

D

r,;-o,
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I~rantaria:
2. quando
deve forçar hum entTlncheiramento:
~. quando ella deve receber a Cavallaria em campanha aberra.
Para O primeiro he vanrajofa el1:a ordem:
I. ,porque
huma linha deve marchar com
maiS prefieza
e re"ularidade:
2, porque
a
Cua frente de;e chengar com mais íacilldade
em hum perfeito
e determinado alinhamento ao inirni~o, a fim de o poder carregar univerfalmente com toda a lua força: ~: po~qu,e
efia ordem imprime hurna grande íuperioridade na idéa do Soldado.
.
Para o [eoundo he eíla também Igualmente vantajofa por efias mefmas razões .
.Para o terceiro caro he eíla ordem ainda
llS
favoravel: 1. porque a Infamaria comatendo Contra a CavaUaria naó tem fo~o
,ue fotfrcr:
2. porque
diminuindo
a [U3
rente, el!e offerece rarnbem menor objecto
~os .ataques da me[ma Cavallaria,
fazendo
nUtll muita parte della
Ie he nurnerofa :
~. porque o dobro das fil;s dá mais folidez ,
e conGfiencia aos Batalhóes
e infpira tanta
.confiança
aos acommCttidos' , como defalen- ,
ro aos a
de fUn tacantes: 4.#porque a augrnenraçao
010 f·roduz maior abundancia de fogo.

b

r
..

.'*..

•

,

4'

J

E'Voluçao 1.

-7

r_

•

E

f:and~ '~tll1l lJatalhao em ordem de batd..sem preflez..a.
a prlllllti-ua ' formallo ti. [eis de fundo
To~

..,
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Todos os meios pelotões da direita; oti
da efquerda,
conforme o lado, pelo qual Ie
quizer executar o movimento,
marcharaô em
frente ires pafTos accelerados;
os OUtrOS andando á. direita, ou efquerda , víràô dobrar
jubre a reéhguarda
dos primeiros. EO:ando
os pelorôes dobrados dcíla maneira,
o Baealhaô fechara os inrervallos
refulrados deLl:e
movimento,
fendo firme o pelot aô do lado
iobre que fe executou a evoluçaô
As Companhias
de Granadeiros
fe redu·
:ziráó a [eis de fundo, da mefma fone que as
do Baralhaô.
à

Ervo!ttçaõ II.
Stando hum Batalhao em ornem de bttt4'
E
lha primitirv4,
allo promptame
[eis de fundo, [em qNe a frente offereça illtcr[orm

lltC

~

ou da

ef·

-uell» algum.
O meio

Baralhaô

da direita

querda marchará rres paflcs em fr~ntc ; o OU'
rro andando a drreita , ou á efquerda. virá pe'

lo paílo de correr dobrar [obre a re8:aguard'

do que lhe deve preceder.
E'Voluçaõ III.

Stand? ku_m Batalbaõ em ordem de ~41;
lha pmntt!rv/t ,formallo aJeis de
E
Ainda fom mats preflez"a, e jimpliçidade. /1
jU"

Parte

Segunda.

39~~

A regunda • e terceira divifaó marcharàô
~~. frente tres paffos . a primeira,
e quarta
lrao dobrar Iobre a refraguarda
das que marcharaõ em frente andando eíla á. d i rei ta, e
tquell~ á erquerda.
EUa evo luçaô além de
er m~,s prOmpta,lem
rambern a vantagem d.e
perml[tir
que as divisões
do centro conunue_ll1 a march:u em quanto as dos lados d~brao [obre a rua refrlgulrda,
pelo pa ílo obliquo , ganhand0 tambem terreno em frente .
. Efl:~s tres evoluções Iaô igualme?te
pra{bcavcls,
e accommodadas
á TaC:1:Ica mo~erna '. rendo as circunlb.ncias
quem devem
et~mln~r
a Iua preferencia.
1 • e eVidente a vanraoem
que eílas evouçoes. levaõ pela rua Z>{imp'licidade aquelles
~~mplt~ados movimentos,
que parJ eíte fim
e tem Imaginado,
e que a Tadica antiga no.

propoem.

§ II.

Da rerlucçao de tres a dois , ou do deJdo-

E

brar filas.
~t,tl1rlo bum Batalhao

[ormado

em or dem

fi leir4~ b,ttalh4. que be o lIIefmo q'u f obre tre.s
Jade. ' redl/1..rl'o "dois
A fileira d
fileira da
a vanguarda

COI1l

a

uiaior

he firme,

brcui"
a mela

bre a p . er~llerda da batalha vem dobrar {oleira d~'~ara
produzindo a rua linha :. a Jfi~

centro Ou fiag\Jarda dobra
.. e lCOU firme

.

[obre a mela

o

A'

"92

Traãado de Ttlélica

A meia fileira, e a fileira que devem mo';
ver-íe,
podem marchar pelo pano de lado
[ern andar a efquerda.
Eíla mefrna evoluçaó ~óde Ier pratl:icada
fobre a direita,
da meíma forte que Iobre a
cílperda.
Eílas ordens accidenraes , fendo de hUlíjít
grande coníideraçaô para muitas acções, devem fazer [ernpre huma das partes dos exercicios das Tropas. A ordem de dois de fondo
he propria , e vanrajofa naó íó para aGuarniçaó de enrrincheiramentos
, mas ainda para
acções de differente efpe cie , onde he co~~
veuienre
offereccr hurna linha de frente 0131)
confideravel , e em <Jue as filas de [res homens faô defnece ífar ias.
Mr. Guiber ( a) conreíla a vanragem da
ordem de reis de fundo; clle perrendc 0101trar a inutilidade
de rodo o fundo que c~ce'
de o prefcripro pela e ípeci e de armas, ainda
para as acções de arma branca,
provando ít
ínexiflencia da fOT!J imp_Ulfiva em hum
po de Tropa pela Impolhbilidade
fyfica de e
dar entre os Ieus individues
aquclla mefrnt
adherencia que exiíle entre as partes de qua •
qller Iolido : (b) doutrina que naó devcn10s
adoptar,
naô obfl:anrc favorecer o no{fo.(yi1.~:
ma primirivo
de formatura.
G.!:Je TaLbco I
lu'

Cor

------------( a ) E[oi gcnual

(b)

1\1r. G.uiber

'l'ropa em

de TnéfitJllc.

coulidera

1110 V imento.

neíla

_-

fuu prova

~
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luminado PQde (em preoccupaçaô
deixar de
reconhe
"rr
cer as Vant3gens deíla ordem macuia,
ou de [ '.
•
d
h
eis para roda a efpecie de acçoes
e
gue
c cl° ?
Naõ he neceflarro
para cflas [e conce erem aI
.
•
fCrar a dirnenfaô
das armas,
ou
conternpl
I
'
1
ar
iurn
Corpo
de
I'ropa
como
qua
er
<lllt malTa compacta
em que fe obfervem
re~1I arment
I'
,
I
d
e as eis mecb anicas do c loque
os
C urpos'
i d
.1
)
n epcn d entcmenre deíla capaci id ace cue [
-,
d
I r' 'I , e nao pode dar em hum Corpo e
2~ ~ntan,a,
eIl:a. formada a leis de fundo goforn~a~als confiftencia,
e ((\Iidez, <Jue outra
com
a tres fómenre;
ella deve marchar
flOS fUje::/~cfi.eza
, com mais uniaô , e mel11eiro pre
,s lfregularidades
da fi e nre , prifundo
n C~IrO das acções de choque;
o [eu

01:

llJas

d

obfbnre a mefma efpecie de arproduzir
força imPafUva ' nao para efia obrar aél:iva , mas fim
ao

Pll)fi~'a eve .fem duvida

mente'
I:. I '
d
}lcito a ( I ' POIS Unindo-re as 11 eiras
e
fua forre pa da , elles devem
reunir
roda a
l,a COntra
'
d
\'ell1 re b
o Impero do corpo
llue ece
Cr'
e
I
'
I:. I '
d
b
() ri<"r
a S Pfl ) ' as U limas II eITas
evem
h"
tc, devem
,melras a matchar.lnrrerid~menfl1archa c P,ortgt:IJas
com cthcacia afhm na
do abO:raocrno. na acçaõ , ainda mermo fazenCornll1unlcÇ~o da força moral,
gue aqllcllas
<JUe infpiraaõo a eflas pelo animo, e confiança,
gem ferá
,aos {~Ui> Soldados
cuja vanra,
'lrllllro
. d
'1.'
o lI1imigo d'
,1113 IS
eciliva, Ce c:.es vIrem

forre.

CbaD:O

cc

huma

ordem

menos
AR-

,

;,
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A

R T I G

Dos moruimentos

o

UI.

de COlI'Verfaõ.

he squelle
A Con'Verfaõ
meio do qual o Soidaão

mo-cimento , pelo
, ou a 'Tropa faz"
frente a qHalquer palito do borizpnte.
Executs-]« acon-ver(ao de duas maneiras ,
por homem, ou por Tropa. Por homem, /;e
quando o Soldado fe prefe/lttt fucc~(Ji,-vatl!ent.e
[obre todos os raios principses do circulo tnrIt·
rvidual de que elle be centro, o que emjr/tZ!
propris ]e diz..andar á direita,
e à efquerda,
dar meias voltas [obre hum, ou outro lado.
Por Tropa be quando a frente de bum certO

Corpo fe prcfentalucceffi-vamcntl/
fobre tor/of
os raios da circumferencia ,fendo bum dosf~fl!
lados firme, em quanto o o'utro fe 1II0'Ve.fob;e
elie, d~fcre'Vendo determinadas porçõe« de c,f'
culo, Cujos mo-vimentos co"ff;tuem
os Q1l1"
tos, e meios quartos de cOll'ver.fao, as me/tiS
conroersões ; e COII'Vcrsoes inteiras.
Efla fe~unda cfpreie de cotl'Ver(ao podendo ler praãicada pela ttlcfma frente fobre OS
lados, ou [obre o centro, diflingue [e tlt",bCtll
em duas e[pecies; ijto be , em con'Verfao ej
linha, ou ordinaria,
e em con-ver(ao centrA'
fi primeira executa-Ie quando a frente fe mo;
rue [obre hum dos lados, ftlz.tndo efle o ~onfe
central do circulo; e a [egcnd» pra8lctt'ro
'lutndo cile ponto be eflAbelec~do no. centoN

tia linha)

de nuneir«

iJtlC

a mela ftletrt~;,,~
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"1t!~ade der frente, que derue operar, dá mei
ta á direita, e executa a [u« con'VerJaõ
/ 're a direita, ou [obre a efquerda em quall/ /'boutra Jecjaõ obferr-va o mefmo ~mjrellte,
JO re o mejmo lado.

]:i

â

tacl 3S
E~as cO,nversões eO:aó hoje menos adopil)te .' porem ellas naô devem fel' rejeitadas
pedlramellre , porque a rua prad ica além de
conlr nl,etadc menos lempo,
póde Ie r muito
Aven"enlc em algumas circunílancias.
por h~l~meira efpccie de converfaó,
iH:o he ,
manobr~~~~ h7 propria para as evoluçôes , e
para fe plerpe firme; a Iegunda he propria
VeZes que d flltar a rnefrna Tropa rodas as
a rua força
mudar de afpeéto,
cm toda
a plimeira
,o hc, com os Oificiaes, e com
As
. eira em frente.
maiores
e
"
b r~5 tem
,mais
Importantes
manoceffitrio por baze a converfaô : he pois neconforno qUe as regras defle movimento lejaó
qUe ella~S
.principios
da boa Tafrica ;
da a P fl açao defcrever ás Tropas com torCneza c'
.
n Iias as 1'11'
Ompallvel com a ordem,
lJ·
tal tegulari~l~dcurras que for poflivcl '. e com
nunca jà n ' e, que ellas neílc rnovuncnro
,
1alS p
.
~
ria, ( a)
ercao a (ua ordem neCellaPara fe te h
.
mento , t orne·r,
r uma
h idéa exa[ta deae movIe urna cana de j<.'go, ou ou-

.e:'fr

fil'

/05

-_
(-)

trO

T --_
aéli'jllc á M
c

_r. Le Mm'quis d~ S:JvlI,
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tro qualquer relbngulo
aílim fimilhanre ; e
pregando-lhe
hum alfinete em hum dos [cus
angulos , faça-te mover eíle relbngu lo roda
deílea lfinere . eíla [era hurna fiel reprefenraçaó da maneira com que hurna Tropa deve
mover-fé circularmente.
(a)
.
A Tropa executando
eíle mefmo movimento póde defcrever hum circulo perfeito,
ganhando a rua primeira pofiçaô ; mas como
eíie movimento
inteiro feria de nenhuma
utilidade,
elle [e divide em quatro partes
Jguaes , que Iaô os quartos de conver íaô.
à

Faz...er executar bum quarto de cOWCJ~rf~õtt
buma Tropa be faz...ella mo-oer fobre a dmtttt,
ou [obre a efqturda, de maneira que a fua 1,nb« de frente defcre'Va bum quarto de circtllo.
Mas a reprefenraçaô
de que acabamo? de
fallar,
iLl:ohe , em quanto a producçao da
linha circular, nunca póde fer enrendida , Ienaô a refpeiro da primeira fileira fómentc. Se
todos os individuos de hurnà Tropa,gue
executa qualquer converfaô , tiv'eflem enrre fi ~
mefrna adherencia
cue exiíle entre as pane)
.
' "I
,
111
de hum Io lido rettangular,
a converfao c,
lin 113 , ou o movimento circular do Baralhaol
feria da mefma natureza que o de 'Iualquy
mas como os individuas
e
Parallelepipedo;
hu"

---------------

J

E/emc/lJ II, Taéfiglle de M,.. Lc D/oad. C. Je
CIIJltlClji(//ls.
pago 91•
( a)
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hurna Tropa,
ainda que unidos ent~e fi o
mais que he polIivel
naó podem deixar de
eílar realmente reparados,
as fileiras de hUll3
Corpo de Tropa que executa conversóes, nao
podem ter toda~ hum meírno principio de
movimento,
afIim como o reLbnguIo compaéto.

Em todo o Corpo de Tropa que exec~ta
hurna conver(aó
tem cada fileira o {eu principio de movime~to efpecial
e difiinélo, O
,
' da p'rtmelra,
que he a unica'd capaz
e Cer
~onfiderada como hurna fim ples Iinha , fun;
a-re naqueltes mermos principios,
que [ao
communs aOS falidos de que lemos faltado ,
~~s, as OUtras carecem de regras, e preceir~s
~ ,tlculares pala haverem de feguir a pnt eIra [em defl:ruir a ordem neceflaria , e deer;lnada do Corpo que opera.
ex e as fileiras do pelotaó a. b, (Fi~.XXIV.) ~ fU
b anca
~CUtaíTem
de I o feu quano de converfaô
, " de-/. ~"';G
cIIas
1Um me[mo , e unico pnnclplo '/. .....
,~
ci
' dc[creveriaó
OUtros tantos quartos de
C,'
rn~CU.ldoconcentrJcos
de vendo achar-Ie , ter- ,
fuaIna da a COnver f'<lã , tanto mais aparta d as d a -... ""
'd a quanto marores
'c
[
r.,/,.
fern ar em' det ern1Jna
10 "
l~s
entre ~lla~
aradlfl:ancias
fe
, o bfcrvadas.
r. _
qUalq
exeCUtar pOIS hurna convcr .1,0
fao"d, Uer
Cam facilidacle
e prCclevern
r b
,., pre!teza
. e o [ervar as regras fegul!lles.

-y-:'

r.
.11 Tropa de'1le m1ir as fi/lls fileiras quantQ

per.

398

TfafJado de Ta[lica

permittir o [eu movimento , e aJ]i1l1flue fe proferir o lad» [obre que o moruimenm deroer [er
praélicado , ella 'Vol'Vcrá a cara, e olbará para o Cbete de fi/eira,
que de-ae defcreroer iS

maior periterie,

II.

,) /,
'/ j

l

.h

,(

)~

r

~"'"

,~~

F'

As filas executaráo os [eus p.t(fos COIII ti mais
perfeita regularidade,
faz..endo-os
de maior,
ou menor extenfaõ á medida da difldllcia,
em
que (e acharem da extremidade
da .fileira, de
forte
que ao meimo tempo que o Soldado do
J:~do qlle he firme, nttõ fi].,_ermais que indicar o
p.<z!fol/Io'Vendo[e {obre li â maneira de peao,
4 extenjttõ do ptt.fjo dos [rguintes
feja progref
ft-v.t defde efie lado até o que fe 1IIo'Ve.

nr.

,./cJ ~

Os Soldados cederia aos mtroimentos que
'Vierem do p011tO central,
e refis1iráa aos que
partirem do lado, de'VC'r/do ap plicar todo o
"...... cnid ado ao tcque de coto 'Velo e 1IItútO efpe.
cialmente ao de dentro.
' ,

, ri.

'~

IV.

J,

O Chefe de fila que rf nurue
deitará 01
J',
li",
,que 'Vili occupnr , 4.1jc
MA íle (,I,correr. m.us precí{tmenec o quarto
'i:k • circmnterencis determit/4do.

?I,lJols.~o 110"'00terrenn

/..
t., -- .
&.

H.

#_l

j~J.J

v.
1fegfmda

fi/eira

irá [empre

ob/iqfW/do,

,114'
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'~ur/lnte o nto'TJimento para o lado oppofl~
Itquelle [obre q.ue efle fe pratlicar , de msnetr a que o bOn1bro de tor a , ijJo be o efqucr~o.,
fe a con'VerJaõ he fobre a direita,
ou o direito) [e ella Je ob(er'Va fobre a erquerda , exceds:
{empre, em quanto o mo'-uilllellto durar, o bom/0 do mefmo lado do [eu Chefe de fila) tt fim
[e ntante!"el1l os Soldados tias [tttts. lilll~as de
fitOfo
a reJpe8:l'Vas
; o que lhes J'[eria 1II111todi.ffiwl.
dei
~ elxando de obfer'Vttr dia regra, em
rllz..tl~ do fngano que refi~lta defltt efpecie de
nIO"tJl/llento
ri
J'.
r. rji
'"li .
. S, e
t ferem muuo pouco J eII leIS as linhas das fi las.

ir

Vr.
,.efp~t;e~~7a
obfer"Var,í as ",crmas re~rtts ti,
,.eJpeito d eg~tnd.a, que efla de-ue obfer'V.1r ,t.
do s elllpreaar
a Prtllletra
. I ) deroen d« {)J [eus Sole/aque do c 6
411t~ a maior
áttellftlô e/ll.o to"lento /to'''Velo. preJcripto , em o
a/mIJa:
"Ient
ordem Interior; pp; s qm o JC1l11l0'V1.
da nO.
e'Vebl!
fer muito
mais "uiolento em r4"1'lõ'
1410r
.I
'\
ha"'Ver de o. Iq~ll ade, que dc-ue dar-lhe par!,
X{) de
fe,gtt/r as fileiras precedentes deliaiprecetto.

d

reli

Efh d'
preceitos Iver.fidade de movimentos
, ~cs
fileira he~artJcU!:tres da Cegtln,la ) e terceira
difficuld· J III que confiHe huma das malO~es
pois qu:u~:n dos movimentos
de conver.Cao ~
~c hUlllít e. do t_odo o movimento
obliqua
J(ecu~ao áCpera ) e difficll!co(a, eIte

•

"em

4')0
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vem aqui a fer ainda menos natural , e mais
penofo ao Soldado por caufa defle dever
obedecer ao mefrno tempo ao outro movimento oppofl:o.
Hum grande Aurhor (a) quer que as
fileiras {egunda, e terceira ganhem pelo par·
[o de lado, executado vivamente antes de
fe principiar o movimento,
tanto terreno (~.
bre o lado exterior,
quanto diílarern da rnmeira fileira, a fim de poderem executar as
fuas conversões com a mefma facilidade derta ; ifto he , (em a obrigJçaõ de obliquar JU"
rance eíle movimento.

VII.
De qunlquer forte que a con'Verfao fr exe·
aae, deuem asfil.u, complctt'tda eJla,gallbtr t&
fua ordem pruniti-oa ; metenâo-]e ria li~lbJ
perpendicular
que determina o [eu ,.cfpetltVO
alinhamento,
devendo tamben, os Soldados
iÍs 'Vozes de alto, perfilar, ruol-uer a cara p.~"
ra fr perfilarem por aqmlle lado
que /bes ti'
'Ver )ido infinuado.
' '

Prad ica-fe em muitos [erviçcs [er (el11"
pre o lado de perfilar o direlro , mas nas
versões eílc deve [er o peaô
pois que tcn o
.
.'
pra8:,cado
menor movrmcnro
, clle deve fJ c"
Iitar mais o alinhamento
da Tropa.
•

cor

_---------

( P ) 1\'Ir. Le
da!'. da C.

P,

Icnd

>

EiCl/lI:IlJ

'10'
___....

d, T (I {fi,'lte,
,
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. Toda a delicadeza deíle movimento confil1:e na ex:aéla poílura do Soldado,
allim de
arma como de corpo, na perfciçaô do paflo ,
lanto a refpeiro do feu mechanilmo , como
da fua'deXtenfaó b,
<>r;tdual na oblervancia , do,
Pre
celto o toque de cotovelo
na proxrrn.dade d~S'fileitas,
e na regularidade
da freno
t~, CU)a delicadeza
depende de muita peri.
~I,~ da 'parte
do Otlicial,
e de huma grande
I clpltna
do Soldado,
t • Nada ha raó feio
e ao mefrno rernpo
11~nolord!na_rio. ' como ~fferecer curvrdades
a
ia de htn
fi d
filas
d te, aperrarem-Ie
dern a la o as
Il1enJa~er erem, o toque de cotovelo recorritercei ~'fie deixarem as fileiras fe~unda , e
lado ora
e deterem quanto devem {obre o
Plica' pe ~ qUe deve o Olficial depois de exCOn
r ~Ulto bem á íua Tropa as regras das
versoes
f 11
d id
regularid .' azc ~s executar com a eVI a
i01pe ftl' nencia
ade, appllcando
a efla toda a fua

t

Offi.~i~es o~ eJ(~rcicios de detalhe devem os
divi..:e
ás fuas refpeélins
"" s quaaze- execlltar
nores Por - nos, melas quartos, e ainda me.
que01 d Çoes de circulo
pOIS
Que elles faõ
Trol)a eveUl determinar' a converfaô
á fua.
t
'9Ue da,
. 1
em el1ado de <ve ,lrur-fe a todo o remp~
da reoularl'
em trente com a deviOM , Ciad01archar
e,
oble.:to dA.
diminUir a dT' arte
naõ he outro mais que
a cQe Illo ' I nculdade, e lcnridaó inherentC3
VInlento. O SOldado deve {er ínf·
Cc
(fuiJ

402.
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truído em toda a eípecie de conversóes nã E(";
cola elementar,
e exercícios de dera lhe , à
fim de que entrando
em Baralhaô elle vença a difliculdade de executar eíles movirnenros com fremes maiores. Ruma convcrfaó
executada por hurna grande linha he de h~'
ma difficuldade
quaf iníuperavel
, por cuja
razaó ella deve evirar-Ie quanto for pofli vel.
O Ofticial, que conduzir o lado que {e
move, deve olhar inceflantemente
ao firme;
elle deve ter o {eu golpe de olho baftaocc
juílo para corifervar Iempr e a n~efma excen'
faó ao raio do {eu quarto de circulo.
Todos os Officlaes da frenre , e com eC,
pecialidade os do centro,
devem adquirir cO'
da a deílreza em medir, e confervar exalta'
mente pelo meio de hum golpe de olho ~eguro a jufta exrenfaô de terreno necelTal'la

30S raios

dos Ieus quartos

de CIrculo re(pe-

aivos,
para que as filas naô {c abraô , neJ1l
fe aperrem,
e para que a linha naó perca a
íua difpofiçaô re~ular. Cada hum deve (aber
julgar com baíianre precisaó do numero,
e
da medida dos paflos , que exisc o arco , que
eIle deve difcorrer , dcvendohdar aos Solda'
dos re~r<tS de prac1ica baílanre fenÍlveis, (.
fim de lhes facilitar a converfaó , c de a COO
rituir menos fufceptivel de inconvenienres.,
Em quanto os Officiaes feguircm ide::
va~as, confufas , c ·equivocas em lug3r .r,

principios
verdadeiros,
lamente dcrnon!hados

feguros,
e perf~l.
) ena efpêcie de n~o

v r-
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já mais gozará de ordem,
teza.

4°3
e de pref-

He huma das couras muito Intereflanres
para a Ta(lica o conhecimento
do tempo,
qu: hUItlJ Tropa deve empregar na execuPo das diiferenres conversóes;
aflim deve
~odo o Official poiTuir huma ba!1:ante teoria,
acerca das razões del1:e tempo.
i Sem entrar em toda a quel la delicada)
e
nce,rta eCpeculaçaó
que os Geometras nos
prelentaó a relpeiro' da proporçaó do diamede ,hum circulo com a rua circumferen_
ct~o
I a , di re: ['
_
,
cOlUmod I omente, que a proporpo
mais
Vinte e .a 'para a praél:icól he a de lere com
dinda ~Ol~, ~ que para a Taél:íca devemos
do a ' m1nulr eRa proporçaõ,
conGderanVe clrc~01ferencja de qualquer circulo duas
zes maiOr
di
n..
raz ao.q Ue o iametro deíie : ersaqui a

je feA.sr~i,s c?nGde~aveis conversóes que hode'cir~Ulo I.C~O, nlo excedem a quarta .parre
tos de
1 dto !le ) todas [e reduzem
a quarversões converfao;
pois tanto as meias con:
inteira":·..ent
como . as conversões inteiras cílaô
da; alIi
e reJcitadas pela Taél:ica rnoderda a rcr~ a proporçaó de 7 com 22 vem a inpcnuenas'ncomrnoda
para os calculos dell:as
1
COn
repartir p.
versoes, porque he ne ceuarro
fo; ao
eUas ainda menos de meio p~(_
metro tre 1110 tempo que dando-fe ao diacirculo
~,tantos da circumferencia
do (cu
, ajUUa'[e facilmente
coda a combi~
Cc ii
na~
IT

nl~é

•
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naçaô , vindo a Ier infeníivel para a pradíeã
o exceílo exiilenre em cada hurna das porções de circulo defcripras.
He certo que a frente do pelotaô , do Batalhaó, ou de huma linha que executa hurna
converfaô qualquer,
he juílamenre
o raio,
ou Iemidiamerro do circulo,
cujas partes Ie
defcrevcrn, e que o Soldado, que faz o peaó,
Wo he, aquelle do lado fobre que fe execute o movimento,
indica o centro dell:e circulo. Ora fendo a frente do peloraô de deZ
paflos , por exemplo,
c reputando-Ie
a drcumferencia
duas vezes maior que o diameno de circulo, e por confequencia
quatro
vezes maior que o [eu Iemidiarnerro , a quarta pane da circumferencia,
iílo he , o quarto de eonverfaô conterá quinze patTos; e eC'
res feraó os que deve executar o Chefe de fila do lado que Ie move. (a)
.
Procedendo- (e em fim nell:a parte em Virtude deíles principios,
ill:o he, coofideraodo fempre a extenfaô do quarto de circUm'
fe rencia meia vez maior que o Cemidiame:
no , ou freme da Tropa que o executa,
de
vem-fé fa,zer todos os calculas pertencentes :J
eíle movrrnenro com a maior filcilidade , e
com a precifaõ necefTaria.

-

Todo

-----------~
ln"
C fi -'--d
Segun o a 110ml doutrina toda a cHCl .
,
,
i lell
ferencia contem tres tantos do dtarnet ro oo
circulo,
e to d o o quarto de circumferenc!'' ' 'c<ln'
r. (I
tém con fiequentemente
huma parte e mela' c10 I'
--)

raio , ou temidiametro,
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Todo o lado, que fe nl.o'Ve ? de-ve eXP-Cutar os
teus pa{fos com muita 'V1'Vacldade,
e alarg,1.llos quanto permittir a eJpede de indirviduos )

de que a Tropa for compofla.
Em o nolTo ferviço , e efpecialmenre
na
Corte, praél:icaó-Ie algumas conversões, correndo as filas á medida da Iua proximidade
ao lado que fe move. Efl:e methodo convém
a I:tlma frente de pequena exreníaô pela ra:
2ao de abbreviar o movimento;
mas elle nao
tem lugar, devendo cite Ier executado por
frentes, ou linhas confideraveis , pois qlJC eftas emendando a defordem,
refulra ineviravel
da
vivacidade
do
movimento,
perderiaó
Com
.
• mUIto perigo [eu aquelle meírno rernpo, que pelo meio deíla vivacidade riveflem
ganhado.

O Marquez de Silva C a) penfa que o
~~lhor .meio de íe facilitar, abbreviar , e fav r ~als exalto todo o movimento
de conerlao he m d
• d
trai fi
li ar a collocaçaô
o ponto cen\Jlti~ fiand? eíle no centro da primeira,
ou
dado ~ la; lfio he , coníluuindo peaó o Solque a o ~ad~ da fegunda fileira, a fim d~
direita pr melra obliquando
algum tanto a
Jl)QVil11~n~a terceira executando o rnefrno
a difco
o fobre a elquerda
ellas venhaó
fario a'rrer l11enores erparos do que o necc 1terce'
7
C •
Ira fileira,
quando a COllver ao
Ce

---_
(4)

PCIl!J.sji-----c
UI' la T'I{lj?II<.
•

-
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fe praa;ca pelo methodo adoptado. Ef1:e Au":
rho r demonJl:ra geomerricamente
o excedente de hum quarto de circulo febre o outro,
cuja teoria fundada nas razões que 11a entre
os circulos,
e os (cus raios, entre eJl:es, e
as partes aliqlJotas dos rnefmos círculos , naó
temos nece1Iiddde de repetir aqui, nem (JÓ
pouco de nos determos
na rua ani.Jyfe , pOIS
que efle excedente he per fi mcfmo bem (e~fivcl , viG:!.a difpofiçaõ das linhas, ou fileiras do Corpo,
que deve mover-Ce circularmente.
Naó baila porém a demonfir;lçaõ
de{les
erpaços excedentes para nos devermos convencer do merecimento
dcíle methodo imaginado por raô illultle Aurhor;
he neceITa:
rio, que a praaica nos prove,
que elle nac
impede que os Soldados ob{ervcm o lado
que {e move,
que oaô m"ltipJica
os {cn'
preceitos,
e qlJe a {egunda fileira efcolhl~a
para deli:rever regularmente a porçaô de CIrculo determinada,
pódc mover-te com a
rnefrna liberdade, que he permlttiJa a roda a
fileira de vanguarda.
A pr;:8:ica (taua} de [Odas as Tropas da Europa de alguma forre
nos dá idéa, que o metllOdo prclenremente
adoptado
he preferivel a efle que Mr. do
~ilv.! nos propoem.
.
Elle grande homem penfa também mUI:
t~ a (a~or dos quartos de convcr(;.ló cenrraes(:
ersaqur o que clle dIZ a [eu lcfpeltO (a) » E .

-------:---- .............,..__-----~
(a) Pag.96.
.-
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,\) te movimento he de huma utilidade taó
» grande, e taó geral que he bem para admi) ~~r o POUco ufo que delle (e faz, c a in) c l!fer:nça com que [e olha para a rua per) relÇao.
) Na guerra fe cJlaó encontrando
a cada
1) palro te
r:
d
T
))
_
rrenos, e hruaçôes
, on e a ropa
ao
tem e[paço baJlanre para executar
) iurn quarto de converlaó
em linha, por» que llefl:e caro he neceflarlo que ella der.
) creva huma aria circular
cujo femidiametro [eJ'
d'
'_
d
~) OUtro
a a lagonal do Batalhaô , ou e
» Maqualqucr Corpo,
» cenrralsd coHocando'[e no centro o ponto
,) exten[ • ej COnver[aó, diminue-te metade a
) correr ao (e rerreno, que a Tropa deve di[) tade d' e ganha-fe por confequcncia me) Ta ell~ ~empo , que lhe feria necel1ari0_pa) cir I
Ifcorrer a rua grande porçao de
) T e~
[e a ~onverraõ naô foíTc centra!.
» tas"
a e(pecle deconversóes outras mUIvanta<>ens
_I
) nor a
b
,entre as quaes nao te me) çado
ver .a ~e fazer que o flanco arncaJI da aft fl:J~ nao Co menos expoílo
, mas ain) naé Pod a o do inimigo até o ponto deíle
, _ Sendo e; atacallo durante o movimcnro.:
fao pela ruam fim Q movimenro
de ~onvertodo o efpl' , natureza ditTIClllto[o
c lemo,
'
tlto d
'r
tlr ell1 disfar
a rua doutrina deve conÍlldefeitos ,a fiTar quanto for poffivcl eíles (cus
,on} aqllelIall1d ' ,e que as Tropas Q cxe,curem
~
rapIdez que pede [eu objeéto )

)) h

~à

~fi:\!

°

e
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e a fraqueza em que efles fe prefenraô , execurando eíie movimento.
Eíies os elementos das conversóes;
efles
os principios , em que deve eílabelecer-fe
tO",:
da a fua teoria.

A

R T I G O

IV.

Das contramarchas.
Contramarcba
A faz..
executar

be aquella m~rc!Ja., que [e
parte dos I11dl'VU!tJOS de
em remido oppoflo á pofi§ao dos
á

bum« Tropa
outros Soldados da me/ma linb«.

Hum Baralhaô contramarcha
quando parte del!e fe dirige para a vanguarda,
e a outra pane Ie encaminha pa Ta a refraguarda
;
ou quando marcha huma parte para a direita, em <Juanto a outra íe tranfpona para a efquerda , Eíle nome de contramarcha
exprime em fim o rnefrno , que marcha contraria,
ou movimento de hum contra os OUtros.
Executa-Is
a contramarcha
de muitas maneiras.
Por filas, pela direita , e pela efquerda.
Por fileir.is , meias fileiras,
e quartos de
fileiras, pela dlrei!a , e pela efquerda.
Elia fe praaici! rarnbern confervando , ga~
nhando, Oll perdendo terreno.
A contramarcha
ferve de mudar o arpe-

ao

dos Ba[alhóes

[cm o inccnvenienre

Ja

con-

~lb
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~ promptamente
que pela contramarcha
.;
» porque a meia converfaô faz perder o terl) reno,
faz offerecer hum flanco ao inimi» go, e leva muito tempo. Se a Tropa (e
») contenta com dar meia volta á direita, os
» Chefes de filas ficaó na rcélaguarda,
aílim
» como rarnbern os Officiaes,
que devem
») commandar a freme.
A favor deltas vantagens naô penfaô porém os Militares modernos:
eíles preferem
com muita mais razaó inverter toda a ordem
que Iujeitar as Tropas a movimentos complicados, e penofos, Elles ró prad icaô a contramarcha,
quando eíia lhes he commoda ,
e facil {em expôr a Tropa.

Manobra

:...

I,

Xecutar
contramarcha por
[obre
E
ejquerda , efiando hum lJatalbao em
,dem
primitiva.
'
a

filas

te
or-

de b.'ltalha

Efla manobra póde ter por objeélo fazer
mudar a frente do Baralhaó para a reaaguarda unicamente;
ou rambern fazer retirar o
Baralhaô [em dar meia volta á direita.
O Batalhaó a. b c. d. ( Fig, XXV.) deve tomar difl:ancias entre as ruas filas para a
prad ica deflas manobras,
de maneira que
por entre elles pofla pafTar hum Soldado.Todos os Chefes de fila daraô meia volta ii. eCquerda Iobre o pé efquerdo,
a fim de ganharem por efle rnov imenro o inrervallo das filai
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Ias. Depois elles marcharáó em frente peJo
meio deíles intervallos até a pofiçaó da ulrima fileira.
Aflim que os Soldados da primeira fileira {e pozerem em movimenro,
os das o u(Ias (e avançaráó
fucceJfivamenre
até o lugar da primeira,
onde da raó a rnefrna meia
volta ii efquerda,
{cguindo depois os primeiros, e potlando Ie detrás delles , como na
fua primeira pofiçaõ.
Execurado
cfle rnovirncnm , a primeira
fe achará (obre o terreno da ultima,
e eíia
fobre o terreno daquella.
A conrram:lrcb!a por filas fe execurarà pela
direita da mefma forre que pela efquerda.
EHa mefma contramarcha
de filas pôde
fer execurada dificrenremenre;
iílo he , movendo-fe os Soldados pelo pano de lado. O
13atalhaõ deve andar
direita,
e os Chefes
de 11las primirivas , ou Soldados da primeira
fileira daraó meia volra á direita , avançando, o pé efquerdo alguma couía , de fone G,ue
fClta a meia volta correfpondaó com o leu
h~rnbro efqucrdo aO,efpaço que ha entre filelra) e filclta: depois devendo a contramarcha execlHar-fe em o mefr)1o tcr rerm , eíles
Chefes de filas viràô pelo pano de lado ganhar a rua reélaguarda
, e nella tomando o
ter~e?o necelTario , e avançando o pé ~fque.r.
do a Igualdade das mefmas filas, da raó mela
\'01[3. a direita,
e fe I'crt'llaráó com elJas. O
fegundo Soldado de cada fila logo que o
,
,
Ch~
à
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converfaó
que faz perder o terreno occupado antes do movimento.
Elia ferve tambem
para fazer o ccupar outro terreno fobre a di:reita , ou febre a efquerda , de huma maneira mais fimples,
e mais íegura que pela cooverfaô. Serve em fim a contramarcha de trocar prompramenre
as fileiras, de fazer mudar de afpeB:o qualquer Corpo de Tropa,
e
de reCl:ituir toda a ordem invertida.
G.lJafi todos os Authores amigos fazem
muito cafo da contramarcha,
prefcrevendo
differenres methodos á fua pratl:ica.
Mr. Bottée Militar de huma experiencia
confummada
, e que adquirio hurna grande
reputaçaó exercendo o poílo de Major do
Re~imento de La Ferre coníidera eíla evoluc;aó como muito uril. Mr. de Bombelles he
(defl:e rnefmo tenr imenm.
- .)) Se huma Tropa de Infamaria d~ve fel) tlrar:(e
em prefença do inimigo,
diz Mr.
l) Bottee,
nada taó perigofo como fazer-lhe
» dar meia volta ~ direita. Apenas o Solda))
d o percebe eíla voz '1>elle fose em confu)) af
)1
o; ao mefrno tempo que praB:icando a
)) ~()ntr.amarcha, elle (e occnpa com a obfer» t anela de feus preceitos, o que diílipa pare do feu temor. Todo o Soldado ganha
» ~oragem, quando vê que o [eu Comman» ante manobra
e naô (e entrega ao cafo.
» Se a Tropa (conrinúa efle AUthor) de)) laa nfazer
a Iua reB:aouarda,
el)J
-, frente uara
r
1"'.
ao Pode executar efle movimento mais
» promp·
J

!-
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Chefe della contramarchar,
íe avançará de
lado a occupar o feu lugar,
e dando meia
volta á. direita,
executará a rua contramarcha ; e aílirn fucceHivamenre os mais.
Se a contramarcha
fe fizer ganhando terreno fobre a reB:aguarda,
os Soldados da fila
{e naó avançaraô
a occupar o lugar que deixou o feu Chefe, antes cada hum contramarchara defde o [eu refpedivo
lugar, tantO que por diante delle tiver pafTado o Camarada, que lhe ficar ;t fua efquerda.
Se a contramarcha
[e executar ganhando
terreno para a vanguarda,
em o Chefe de
fila fazendo a (ua mela volta, ficara firme,
e os mais Soldados viraó pelo pafTo de lado
ganhando terreno,
até que o fegundo pofla
fazer a fua meia vo.lta fobre o primeiro;
e
aílirn os mais fucceíhvamenre.
Hum reípeiravel
Aurlior
nofTo Compatriota (tt) tratando deita contramarcha,
adverte que <JS Soldados devem levar as armas
quaf a prumo,
unidas ao hombro efguerdo ,
com os fechos para fóra, pegando a maó e[·
querda no feu lugar ordinario , e a direita na
empunhadura
da caixa. a fim de que a coronha occupe menor lugar, e emharace menosPara Ie refliruir hum Baralhaó a Iua primeira fórma, deve-fé executar huma [egunda contramarcha
em o meirno fentido , oU
pe·

___( -------------------------------a) Francifco
de Barros na rua I/!ftrllcfaiJ miIiI 'I', Part, z. pago

j 4.
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pelo mefmo lado,
pelo qual [e pradicou a
primeira.
Alguns Authores
querem que os Chefes
de filas, iilo he na contramarcha
propofla ,
primeiramente
avancem dois palTos antes de
ie lhes fazer executar a meia volta; mas efles
paílos em frente naó faó necefla rios. Parece
antes mais fim ples Ier firme a primeira fileira , e dar eíla meia volta á direita, ou á e[~
(luerda;
pois por eíle movimento
ella deve
achar-Is no inrervallo , pelo qual deve marchar; iito he , entre a fila que deixa, e a que
fe lhe fegue immediatamente
de lado para
onde fe executa a contramarcha.
Nós diílernos que efia contramarcha pedia
a abertura de filas, em que confiíie hum dos
principaes
inconvenientes
que a faz menos
artendida da Taaica moderna:
mas, come.
diz Mr. de Bombelles,
fe hum Regiment()
eQiver bem exercitado,
elJe praéticarà
eíla
Contramarcha
a filas unidas,
quaf taô fácilmente que a filas aberras,
com tanto que eftas obfervem entre fi efpaços baítanres para
as Iuas differenres operações.
Além de que,
ConlO a efpeflura de hum homem de peito a
efpalda he de ordinario metade da exrenfaô
qUe e lle occupa de frente,
ou de hum coroVelo a outro,
fe na execuçaó
da com ramar~ha os Soldados,
que quizcrern paflar pelos
IntervaHos das filas, rnarcharera hum ranro de
la~o,
praaicando
os das filas a me(ma pofi;
çao de corpo quafi andando á direita, ou a

ef:
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efquerda,
he claro que a paflagem entre as
filas nada rerà de difficulw(a,
nem de incommocla.
A efl:a contramarcha
de filas perdendo.
terreno he que os Antigos chamavaó evoluçaô Macedoniana , em razaõ de ter {ido imaginada pelos Macedonios ; aflim como á mcfque (e executa ganhando rerreno , clles
chamavaó
evoluçaó
Lacónica
pela razaô de
ter íido inventada
pelos Lacedernonios.

nu

Dn contramarcha por jileirss.

DEpois

de fe ter percebido

contramarcha
cer eíla evoluçaô

por fitas,
por fileiras,

(4)

o preceito

da

he Fácil conheporque andan-

do á direita, ou á erquerda o Baralhaé , eflas
fe convertem em fitas, com as quaes podem
execurar-Ie
as mefrnas evoluções das manobras por filas; mas como naó obílanre eíla
identidade de movimentos,
os Taaicos rraraô Ceparadamenre
huma e outra contramarcha como de differente efpecie, e como cí!a
por fileiras he mais unida i Taaica moderna,
eu vou a dar hurna breve idéa daquelles [eus
mechanifrnos
, menos alheios do eCpirito def~
ta me íma Tadica.

)lIa-

-------------------------------(n)

Efla contrJn1Jr~.ha
he realmente
de t'ecçõ.t:s,:
de Ii le iras , porque dando a Ide;
<lena contramarcha,
e lla a dá juntamente
da T11a~
neira , com que efla elpecie
de evoluções
fe acJn,IS eu lhe eh.uno

com moda á Taélica moderna,
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Ma1lObra II.

E X~cutttr
reüa,

It

contramarcha por fileiras á di~

Eíie problema tem por objeâo fazer prefenrar o Baralhaô em ordem primitiva,
fazendo eíle frente para a reélaguaràa.
Etle póde refolver-fe confervando a Tropa o mefmo terreno,
ou ganhando-o fobre
hum dos lados.
Agora Iupporernos que a Tropa deve
confervar o rnefmo terreno.
Seja o Batalhaó a. b. c. d. ( Fig. XXVI.)
que deve executar a contramarcha
de que
traClamos.
Dada a voz, o B:ualhaó andará ii direita;
depois cada Cabo de fileira deílc lado con'\Iettido em Chefe de fila guiara os Soldados
da rua fileira para a execuçaô da conrramarcha. O Cabo da primeira fileira dará hum
P~tT~ em frente obliquando
algum tanto á
direita; o Cabo da fegunda fileira dará meio
p~~<! fobre hurna me/ma linha obii~ua, e
Vlrao eilas fileiras contramarchar
(alhm que
executa~em as conversões)
pela reélaguarda
da te~celra. O Cabo de fileira deíla naó executara
.
. .
maiS q'le huma meia volta á dlrelCa
fobre o pé deile lado que deve rer ganh:.ldo
huma pe.quena d;{hncia para eíla pane. To ..
da a delzcadezi\ dcíl:a manobra conjj{le ern
der:,
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defcreverem
as filas linhas as mais curtas ~
em marcharem os Soldados cm fila com muita ordem,
e regularidade,
c cm Ie executar
toda a manobra viviflimamenre.
Veja-fe a
Figura.
Advirta-fe que devendo execurar-Ie a contramarcha por fileiras fimplefmente ; ilto he,
aílirn como moítra a Figura XXVI. cada Cabo de fileira primitiva
convertido
em Chefe
de fila deve antes de principiar a fua converfaó avançar para o lado o pé competente,
a
fim de ganhar a necefTaria apridaó
para a
contram.ircha.
EJ1a mefma regra devem obfervar os ma is Soldados da fil a, devendo rodos executar as luas conversóes em o mefmo lu~ar íobre que o [cu Chefe praé1icou a
primeira.
Eíle me/mo preceito deve íer obfervado todas as vezes que huma fileira dever contramarchar
delta force em quaefquer
circunfl:ancias.
Advirra-Ie rambem , que devendo o Baralhaó executar eíia fim pies contramarcha
de
fileiras, e devendo achar-fé
depois de pra[hcada a manobra em o (eu terreno primitivo , devem os ,Chefes de fila, logo que
excederem os ultimes Camaradas da efquerda das ruas fileiras, ir obliquando
[obre a
direita,
a fim de ganharem a anti~a pofiç.aó
da linha- (a) Obíervando todas as filas eltc
pre-

_-----------------( a ) lHarchando

a Tropa

que deve praél:icar
con-

:lo
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preceito

deve o Baralhaô
achar-fé depois do
movimentO,
em o {eu antigo,
c primeiro
lugar.
Dell:a efpecle de manobras
eíla he a mais
fimples,
e a mais accommodada
il Taô ica
moderna.
Ella póde fer igualmente
prad icada pela efquerda , e tanto de hurna , como
de OUtra forte devem os SolJados ter cuidado
em marchar
vivamente
em fila, em executar as ruas pequenas
conversóes
em hum mdmo lugar,
em levarem
as (uas armas per ...
pend icula.res,
em huma poílura a ma is com
moda,
e a menos embaraçante,
pois C)1JC nilto confill:e toda a perfe içaô deitas manobras.

Manobra

III.
Xecutar a contramarcha por meias fileiras
do centro para os lados.

E

Eíla manobra tem o roermo objet1:o que a,
~re~:~ente.
As meias fileiras da direita
anJrao a direita,
as da e íque rda á eíquerda ,
e exeCUtando
aque llas os p rimeir os movime~,os da manobra
precedente , e eiras o s
nhle mos fobre a efque rda
viráó contra ma rc ar na
a
'
I .~
f
r~ .Laguarda primitiva,
e gan iarao
as uas de.vldas po(Jções.
C VeJa-fe a Fig. XXVII. )

Od

Ef-

-------------------------------

contramarcha
t:
r
f lclo
.
antos paffos • quantos o leu L11
co nt i ver
ell-· C
r
'.
f'
.'
.
. ,
.~
~. ~)nlegLltra e La pW1llt1va
1'0 Ii-ao'
..
alnd'l muis precUUl1Jente.

,;;p8

,
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,
E/h manobra ioJe mais breve, e mais fa;
..'c~I que por fileiras roraes , pois ainda <Jl1e a
" ,'Hhha g, b, <jue o Soldado da direita deve
:·,·t!i:(correr, he fempre a mefma, ou a conrr aInarchá Ieja pradrcada
por fileiras, ou por
'.
·meills fileiras, como as filas que execuraô o
. movimento,
vem a Ier neíla manobra metade menos exrenías , cllas devem praé1icalla
mais livremente.
As fileiras devém para a pradica delta
contramarcha
ganhar primeiramente
mais a1...
guma. diílancia entre fi (lue a íua habitual.
EGas contramarchas [aó huns mOVIrncnto-s cornmodos em muitas circunibncias,
que
exigem a mudança de filciras , mas ellas naó
tem Utilidade mais que em pe qucnas divisôes de qualquer Corpo de Tropa, e <Juando da Iua praética naó póde refulra r peri~o ,
e ainda demora que deva evitar-fé,
A radica moderna adopta em fim toda a efpecie
de contramarchas,
quando el las faó COl11modas, e facf litaô qualquer
movimento, evitando-as fernpre em geral em toda a acçaó f('ria;
pois o preiuizo da iiwerraó naó exiHe já hoJe, as Tropas devem combater tanto na lua
ordem. habitual ~. como em toda aquell a dil:'
pofiçao , que nao alrera o fyflema das filas,

e das divisôes..

AR- .
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r.

formaturas em

J f!1archa,
A'
traltando da
ordem de
a maneira, pela qual os Banlhões
vimos,

terceira

fe ~orll1aõ em coJumna {obre hurna linha
li. da f~Ja pofiçaõ em biltalha? m~s efla
éolumna nao tem mais que hum {o objedo ,
que he conduzir o Baralh:tõ dj{pol1:o a for.
ll1ar-fe em batalha [obre o lado. He pois necerTario que a Trop, faiba tomar OUtra o r,
de~ em columna, que rendo igualmente proPria para a rran(porcar facilmenre por roda
a erpc:cie de terrenos) habilite a metrna Tropa pólra fe meleI' cm l mlra [obre a rua frente. Pela primeira ordem de columna fe exeC~~~él ,a marcha
de flanco, pela {egunda (e
~ arca a marcha de fren,e. A lembrança
a ~ta ~iaincs:aõ he muito ncceflaria em toda
ig~al

rao da Tafric.a.

de Conllderando.(e
cIta differente maneira
l
marchar
crn
columna
(ómeme em <Juano :to n)e h d
en 1 LUatalhr o o que eira fezue
nar
a {e meter
h
r
,
orden, de a • ella deve fazer pane da rercerra
COnJO
hnrna {c....
..""erra d e ('marcha
n unda ma •
mas
c Ineter em linha hurna colllmna ;
cefl ~orno na e"':cllçaõ
dcl1:a. marcha he neaClo faZer Unir as divis6ci àa. columna á
Dd ii
pon-:
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ponta da efpada , como he precifo que eílas
executem a fegunda ordem de marcha, para haverem de formar-Ie em Iinha ; e
rarnbcrn como ena ordem naó he pradica(la na guerra,
mais que em certos caros, eIIa deve Ier confiderada como huma quarta
ordem de marcha,
c deve Ie r traérada particularmente,
a fim de Ie naó confundir a [ua
idéa com a da (egunda,
e terceira ordem de
<]ue eíla vem a ler cornpoíla.
rnetrnas

Fa;.cr marchar butna colunma em ordem
cerrada,
e propria para o desdobro das [ecfõ'es, be tranfportalIa
da maneira mais prompta, e mais faci! li fU.1 ordem de bata/hafo·
bre ti frente.
Logo as íuas fecções devem fer dlfpoíias
de maneira ,que ellas poílaô ganhar a Iua ordem em linha o mais promptamente,
que
for polIivel.
Segue-fe daqui rambem, I. ~e as fecçóes
da columna devem Ier da maior frente, gue o
terreno, e as circunllancias permirrirem , (me
ellas devem marchar muito unidas,
a firnde
oecuparern o menor fundo, que for pofIivel,
pois [amo menos diagonaes forem as linhas,
que ellas defcreve rem para Ie Fo rmarern ern
linha,
quanto mais ct(nas ellas feraô ; e ranto mais prornpra Ierà, con[cgnenremente
, efra manobra,
pois que a diagonal he femprc
maior , que roda a linha filada de hum lado

ao Quero da figura quadrilatera.
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z. Que naó fendo poHivel eílabelecer hu~a.
regra cerra, em vir rude da qual as Iecçôes
marchando em diflancias iguaes pofTaõ [eguir preciCamence as fuas refpedivas linhas
de marcha,
ellas devem regular-Ie hurnas
pelas outras.
~. Que he neceflarío neílas manobras, aflirn
co.mo em rodas as que {e praélicaõ em proxínlldade do inimigo, evitar todo o movimento
complicado,
e inutil , devendo cada Soldado efiar [empre o mais proximo que for pOri
~vel da rua furura , e neceflaria pofiçaô em

Iinha,

A todas eílas razões podiaó [untar-Ie outras muitas, para Ie provar a neceííidade de
tna.rcharem as íecçôes deita columna mui
\Jnldas ; ifl:o ainda naô querendo con{ider~r
que huma columna he fempre ramo mais
traca,
Cfuanto mais diflantes marchaó as íuas
fi
• I
ecçoes 1umas das outras.
Hum Ba[alhaó di{pofl:o em ordem de ba?~a póde formar-fe em colurnna cerrada
o re a direita,
[obre a efquerda , e {obre o
centro
.
r b
V
' execUtando-Ce
o movrrnenro 10 rc a
h~r;;:uarda, {obre a reélaguarda,
ou [obre
A' ,~ OUtro ~ado ao me ímo tempo.
~
Illete ~Igura XXVIII. moílra hum Baralhaô
reéla n o-Ce em columna fobre a direira , e
ma ~~arda:
a Fig. XXIX. rnoílra efl:a me rfobre a efquerda
e vanguard·a. e anobra
F'
,
[
f
ma aõ C Igura XXX. rnoflra a me ma orç
obre o centro.
De

\
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De rodas eflas tres maneiras de praôlear
tUa manobra,
eíla ulrima he a mais promp~
ta, e a que deve por con{equencia ler prefeTIda Iernpre que as circunUancias
naó obi íguem a manobrar fobre os lados.
lmmediatamenre
que o Chefe proferir o
ultimo mandamento,
o quinto peloraõ ficará
:hrme, os (h direira andaráó ii clq!lcrda , os
da efquerda á direita, e iráó pelas [lias dia.
~onaes rnererIe em columna,
cuja marcha
ne hem Facll de perceber.
A' voz msrebs, roda a primeira fila de cada
peloraó fe lançara [cm efperar mandamento fobre o lado,
relo qual elles devem marchar até excederem as ul rimas filas dos Ieus
pelotões precedentes , a fim de {c habilitarem
para leguirem facilmente as luas direcções
diagonaes. Os Chefes deflcs devem dar-lhe
as vozes alto, frente; logo que as Iuas primeiras fil as chegarem á altura da primeira
do que lhe precede,
todos efles pelotóes
guardaráã entre fi a diHancia de dois palros.
Eílas manobras podem Ier executadas po r
toda a efpecie de Batalhões,
e Iecçôes em
que coníiíic hum) grande pane do [eu merecunenro
naô fendo preciíc mais que fazer
as mudanças relativas em os mandamenms :
ellas podem rarnbern ter prat1:icadas por roda a erpecie de palro, e por rodo o numero
de Baralhôes , cm quanto aquelle as circunf-

taneias faô qyem devem determinar

vacidade.

a rua vi-
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Formada huma columna por eíle rnerhodo, dia eaá h"bil para o araque, para manobrar, e para a marcha.
A maneira de a empre~ar em qualquer deíles obieétos examinaremos fucceflivameme
depois de rraéta rmos de algumas peqoenas manobras, que dizern refpelro á ordem em columna de flanco ,
ou ordinaria , de que naó temos ainda conhecido mars que aquellas tuas difpofiçôes para
a marcha regular.
§

De

n.

derve buma columna de flanco alterar afor~a das [uas [ecções.

C011l0

M

Uiras circunfl:ancias obrigaô hurna colurnna , que marcha por pelotões, a forJnar-fe por divisóes; aílim como rambem a
reduzir-fe á ordem por pelorôes , rendo marchado por divisóes; pelo que devem as melmas columnas Ier exercitadas frequeruemento neGas evoluçóes.

M
C

Manobra

1.

.AtdJa»do bUt1w oolumn« por pelotões,
formal/a promptamente por di'7.Jísoes.

Seja. o Bara.lhólõ a. b. c. d. , que deve exeurarDad
eita. man o b ta. (':;'J. I~. XX"I)
, , A •
•

a a VQz) os pelotões lmplres 'hdl:o
c,

'424
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he o primeiro,
o terceiro,
o quinto; e d
fep'umo marcharáõ obliquamente Iobre a d;4
reira, de maneira llue os {eus lados fiquem
{obre a linha ideal g. b, tirada pelo centro
dos peloróes,
conliderados eíies em a rua cli[poíiçaô primitiva. Em o roermo tempo os peIorôes pa res marcharáó a paffo accelerado
ohliquando {obre a e{querda até que as ruas
filas da direita cheguem a tocar ell:a me{ma
linha Ideal em o ponto de imerrecpõ que devem formar as linhas g. b, , c i. l. depois derres movimentos
di'rígidos
formaçaõ das divi.ôes ~ cites devem perfilar·re pela direita, e
continuar a rua. marcha reaa obrervando os
Ieus refpeaivos Chefes entre cítas novas iecções ;,quellas dill:ancias prercriptas pelas fuas
fremes.
à

Manobra I!.

FOrmar
msrcbn

por pelotões bum« columna que

por droisões.

A maneira de reduzir as divisões a pelorôes , naó he menos limples. Os pelotões da
direira das divisóes marchaó em frenre
O~
outros vaó pelo pafTo obliquo ganhar
guarda deites, metendo·fe em columna
fe'
gundo a rua ordem habitual.
'
Para a perfeita execlJç.~õ deitas manobras
t1ó faceis como prom?tas,
he precifo que os
pelorôes proporcionem o {eu paflo e os [eus

a r;aa-

rerpeLtlvos movimen[Qs,

a fim

dd que

ellas
[o

. Parte Segtmda;
fe executem
prwfaÕ.

com ordem,
§

"Jp$
com brevidade,
~

III.

Das mudanças de Irente das columnas,

H'

Uma columna póde, aJlim como qualquer OUtro corpo, mudar de frente, dando mela volta á direita;
póde aíIim rnefrno
llleter·le em batalha,
mas a Tropa deverá
pre[entar-[e em ordem inverfa , ou prad+car
:repetidos movimentos,
o que deve evirar-Ie
em muiras acções alIim hoílis , como de ap ..
pararo, por cuja razaõ devem Ier neceffarias
em algumas occafiões as manobras [cguintes.

Manobra
r.

MArchando

I.

hum Batalhaõ em columna pe-

la ri ireita , executar efla me{ma ordem de
'''archa [obre hUIII1, direccao diametralmente
()Pl!.,ojfa{em mudar o [eu fado 'Vifttal da pofi~ao em batalha .
. Todos os pelorões (Fig. XXXII.)
depeols da columna fazer alto, andaraô à direita,
exccu
' fi
le:ras tarao a fimples contramarcha
por _
rel _; depois marchará a columna pela dicçao opp fi
,
b
lha
a'Ia 1\. 1\: , e fe metera em atar por quaT[os de converfaõ
á direira [obre
o leu mC[m 1 d
..
o a o vifua: primitivo I. t.
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Manobra

]L

hum Batalbaõ em columns peMArchando
dire-ita, executar ejla mefma ordem de
la

marcha fobre bunu: direcçaõ diametralmente
oppofia,fem alterar a fua ordem primiti-us , e
re~lt!ar, e mudando o lado "Vifual da fua t»:
.ji~aõ, em betaib«.
.
Figure·fe que marchando o Baralhaó a. b..
XXXIII.)
em direirura a e. f.
com o (eu lado vifual em i. i. defcobre o ini.
migo em o , dlri~indo-(e para p. , e quer execurar a Iua marcha em Ientldo contrario com
o defignio ao mefmo tempo de fe meter em
batalha regularmente
fobre eíle mefrno lado o. A coIumna fará alro ; immediatamente depois todos os pelotóes prlllhc3ráo a mero
ma contramarcha
por fileiras da precedente
manobra;
iílo he , a fimplcs cOntramarcha á
di re ira , a fim de cada hum inverter a diípofiçaô primitiva das fileiras. Depois, todos elles ,á excepçaó do primeiro, que depois der.
te movimenro
fica fendo o ultimo,
abriráó
por meias fileiras,
e pelo pafT" de lado de
centro para os lados, oiferecendo hum intervallo fufficienre para a paíTagcm de hum peIoraô. Feito eite movimenw,
o peloraó I. I.
marchará
a palro tresd,obra~o pelos interval;
los dos outros,
e vira g:l.l1har a rua po{iç:lO
m. m. ; o Iegundo pelotaó 11. n. unirá as luaS

e. d. (Fig.

meias
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meias fileiras, logo que o primeiro tiver parfado, e o feguirá immediatamenre;
os mais
pelotões ob(ervaráõ o mermo, ganhando as
devidas pofições " aflirn como na marcha primitiva.
Delta forre executará o Batalhaó a 'mar.
cha peuendida . mudando o feu lado vifual ,
e conrervando
a íua ordem habitual,
e reguIar.
EGas faó humas das manobras proprias
de occaÍlões menos h abiruacs , e particulares
da guerra. Os Batalhóes rodem confeguir efte mefmo fim por OUtras evoluções,
mas todas cllas dependem de mais movimentos til.
teriores para a formatura em linha, que de
ordinario devem evitar-fé.

IV.
Da column« de ataque.
§

Q

Dando o inimigo guarnece hum entrincheiramento , 'ou OUtro qualquer poíio ,
~1Jja fOnificaçaõ naô permute hum ata.
e
qfu
uas fce maior frente dirieh,ido a qualquer das
f l' aces, mas fim a hum dos teus angulos
<j~~e~es, como as partes de menos defenfa j
ni n o efireiteza do terreno <Jbriga 3 reur
ropas para carregarem o inimigo;
iua~d o de hum pofia fe' ouer fazer hurna
o~rJ a, aos atacantes
pol1~s em dcfordém
Phe o nlao fUcceiTo do f~u ara que , quando; em
uma pJ'"
<l iYta) convém atacar com IOda a

':i

T

for-
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força o inimigo em hum cerro ponto,
he a
ordem de columna cerrada,
ou de ataque de
erandes vantagens.
b
A primeira dell:as naô confill:e, corno alguns penfaó,
na força do choque produzida
pela adherencia exada das fileiras,
e filas:
;ldherencia
inexiHente
entre individuos aai.
vos, e que penfaó , ainda fendo praaicavel
,
formar hum Corpo de Tropa Iem inrerval,
los, e capaz de adquirir huma força combina_
da com a rua quantidade de rnafla , e de mo.
vimenro.
Confill:e fim a primeira vantagem deíia
ordem na luccelIaó contínua de esforço,
e
de movimento impulfivo, que refulca da proximidade,
e di{pofiçaõ cm que marchaó as
divisões:
di{pofiçaó favoravel naó para eíia
fucceíTaó de movimento,
mas para lbes oco
cultar os obll:aculos , e as pôr de alguma forte em abrigo contra os golpes do inimigo.
Confill:e a fegunda vantagem
na mefma
peguenhez
da frenre,
pois huma colurnna
pode avançar-fé
{obre a capital de bum {a;
Iienre , ao mefmo rempo que hum Batalhao
em linha naõ poderia marchar fem {e ex'
pôr ,na~ aos fogos indiretlos que devem oppor-te á colurnna , mas aos diretlos,
e cruzados das coninas , e faces do entrincheiramento.
.
Confiíle em fim a terceira vantagem de!!3
orJem de colurnna na grande confiança qu~

ella inípira ao Soldado,

e no muito que ~n
u-
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tímida o inimigo;

porque
os Soldados naq
difco rrem , naó vem as coufas , Ienaô com
os olhos da machina,
e fazem fernpre idéa
da força de hum Corpo
de Tropa
pela Iua
rnaíla , pela quantidade
de homens,
que elle
reune em hum fó ponto.
A boa proporçaô
de huma colurnna
de
ataque
he de huma divifaô
de frente,
e de
dois Batalhões
de fundo. Huma freme maior
fc:ria inuril , porque ella nada concorreria
para o vigor do ataque;
porque
a Tropa naô
deve fazer fogo em hum ataque
de viva forfa., e porque elIa naó poderia
marchar
ao
inimigo
raô encoberramenre.
Hum
maior
fundo viria a fer prejudicial,
pois eíla ord
em fómence
ferviria
de amontoar
inuril~lente Tropas \obre Tropas,
_e bem longe ~e
~avoreccr o obJcLto da acçao , clla devei Ia.
er caufa de confu(aó,
e de defordem.
Em lugar de fe formarem
citas columnas
:l m.ais de dois
Batalhões
de fundo,
como
~~Itos praLticaó,
he n:elhor multiplicar.
~s
ues
gi
, formando
mais columnas,
e diria ?i.tferentes
pontos.
meti sd maiS habeis Militares
preferem
eíle
hum~o
a OUtro, pois pejo mcio dellc pôde
aflim f I~Of!a exccur:u
todos os (eus ataques
inimi<>oól os Corno verdadeiros,
divertindo
o
nos e~tri~om .Trop:ls de caçadores
, 011 reja.
quae Iquer
r.
chel
. r.1mentos , ou fl'J'a cm OUl
Tras
}las avad
clrcunftanCias,
em que eflas
TO·

J
oO·as

T

ns;a as dcvaé

pelos

Ieus a[aqlle~ fe

4
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rios, e Iimulados anrahir a anençaô,
e o [o~
go do inimigo.
,
Huma col urnna de ataque deve faber
marchar {obre roda a efpeeie de terrenos;
elIa deve rambcrn fizer huma verdadeira imagem do ataque fério , marchando oitenta ~
ou cem paílos a paflo dobrado,
e trinra , ou
quarenta a palTo ainda mais vivo, conduzrndo-fe de maneira que ella chegue ao o bje:figurado, quando a vivacidade deíle tiver dado ao movimenro todo o vigor.
Ao tempo em que [c coníiderar forçado o
enrrincheirarncnro
, e o inimigo ~ a columna
fará alto, e fe meterá cm batalha,
depois
do que clla deve marchar alguns paífos, a fim
de completar o feu fuccefTo, fazendo fogo
fobre o inimigo difperfo;
ou a fim rarnbern
de lhe oppôr toda a Iua frente,
quando elle
intente novo ataque.
As Companhias
de Granadeiros
devem
cobrir,
e proteger eíle movirncnro , occupando alguma pofiçaó vaorajofa.
Da polTe
de huma eminencia,
de huma ca ía , Oll de
outras quaefquer
pofiçõcs capazes de protegerem os grandes movimentos,
depende o
[ucceflo de quaf todas as aoçôes de poílos.
As divisôes devem con(crvar, tres parTos
de.dri1:ancia entre fi, a fim de [e naó confundirem ,i~mais.
Os Ofliciaes , pane deve marchar nas fu~s
frenres , e parte nos (cus Hancos; os prime!lOS para regularem
o movimento,
impedI'

ao

que
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'que as divisões percaó as diílancias , e fazer
avançar as que lhe precedem;
os Ieguodos
para animarem,
e comerem os Soldados;
pOIS em huma columna
he fempre pelos lados que começa a fluB:uaçaó , e a defordem ,
fymptomas de huma proxima fugida.
Exercirando-fe os Baralhôes netla efpecie
de manobras,
devem os Chefes ter cuidado
em figurar fempre a acçaô féria, a fim de darem aos Ieus Officiaes huma idéa juíla , aílim
do objeB:o da manobra,
como dos meios de
fegurar o feu Iucceflo , e daquelles que deVem ao mefmo tempo praéticar. fe ~ a fim de
eevitarem os accidenres fundlos que da íua
alta podem refulrar.
1 He neceíTario fazer ohíervar a hurna cof~rnna de ataque a maior regularidade
cm ()
. U palTo, na poílura
de arma, e nas difian~as ,prc{crjptas , tanto as filei ras , e filas ,co ..
o as {ecções, a fim de que elIa movendo-fe
por hum principio de arrnonia , e por huma
. id ade de movimento prcgre H'lVJ.
I VlvaCI
h~egue ,ao objeB:o propoflo em ordem, e cm
a cmlgraO de movirnenro mais aaivo.
Toda
do °r umna, <Jue ataca, deve também depois
rnete~~fecho<Jue achar-fé cm cílado de poder
rnovitn
em batalha,
e de executar aquclles
guranç~n~os , ~ue rara a rua vanrazern , e {eSe
Ieverern Ier-lhe dererrmnadosmetho/
nfantaria deixa de [er exercita.da
noções I~~rn(nte ; fe o Official naó adqurr~
aths das ci rcunílanci as, e aCCl~

i

den:
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'dentes, que as acções devem offerecer;
(e os
exercicios das Tropas deixaó em fim de íer
militares,
e ínlhuttivos,
míles (ucceflos de~
vem citas prornerrer
nos íeus combates.
Hurna colurnna de ataque, que naõ obferva eíle methodo , e cujo pomo de viih n:tó
he OUtTO mais que oppôr ao inimigo a rua
grande maífa {em ordem,
Cem preceito
interíor, naó póde evitar a defordem na acçaó.
Os Soldados conduzidos pelo infiin~o machinal , que leva cada hum a lançar-Ic
{obre o
leu vi linho em razaó de fe julgar allim em
abngo unem dernatiado as fileiras, confundem as divisôes , e bem depreITa
a columna
naó he maio que hurna denfa malTa rurnulruofa , incapaz de movi mcn:o,
e de manobra.
Se a colurnna he rebatida,
Ie ella he combalida por hum fo~o vivo, o Official naó he
mais [enhor da [ua divifaó , corre as quaes
fe naó obfervaô dillancias; a lua -voz naó he
arrendida,
o Soldado fe perturba,
elle faz
fogo para o ar, tudo em fim fe confunde,
e
naó rella outra efperança , mais que reunir o
Corpo
a huma grande diítancra depois delle
fe haver diíperfado.
Huma columna de ataque dilpolla {em
preceito,
cede das rua. vanragens , e corre
perigo de perder a acçaó , ainda mefmo tendo hum Iucceflo feliz no Ie u araq ue. Depois
de forçar o inimigo, ell a naó póde comb~rello decillva) e ultimamente pela impof!tbili-
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'bilidade de (e defdobrar , e de fe meter em'
batalha promptamente;
ella eílando inhabil para receber o inimigo, etle naô [e ef ..
quecerá de aproveitar raô bello mornentç
de de(carregar os Ieus golpes; elle atacará,
e arrancará em fim a viétoria das mâos de
h u ma Tropa, indigna della pela rua indiíci-

plina.

A

R T

r

G

o .

VI.

Das formeções em batalha.
Emos traétado elas differeates maneiras'
T
de fe formarem as Tropas em columna
e cernos viílo , que o primeiro objeéto deâas
prompra.
Tropa á'luella pofiçaô ,em
{enrar-{e em baralha.
AfIim , roda a columna
Ill"rchar difpofia a tomar
l1e rranfporrar

Illaior

ç

huma
que ella deve pre~

e Iacilmenre

deâe objeéto deve
eíla ordem com a

preH:eza.
como

Já vimos

fatisfaz a efle fim a coIumoa da primeira cfpecie, ou de flanco; he
fee~fifTa~jo agora, que nos fejaó igualmente
d [lVels os meios, pelos quaes a colurnna
e rente deve Iausfazer a efle mefmo deíhno,
nllt/'irmarfe

em b~talha hUlI1tl Trop4,

que

c la Cln colullltla de frente
he desttlztr eitr:t or : em pelr.
'.
duzi
o meJ mo nlechani[JIIlJ que a pra-

"

:~.~!..

da

ganhando as [ecções
colulIItltI a fu4
l' J'X o na ordem de batalba bllbitual.

E~

E.f~
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Elta he [em duvida a mais fábia de todas
3S

manobras,

a mais Iulceprivel

de cornbi-

naçaô , e a mais fimples a ílirn para a teoria ,
como para 2 praética. Nós a devemos ao Rei
de Pruilia,
de cujo. Exercitos pa(fou a todas
as Tropas da Europa; Ie bem qlle a rezar da
rnaior

ambiçaó

em imitar

as T'ro p a s Pruflia-

nas, ró e ítas conduzidas pelo [eu grande Rei
tem Cabido rir ar delta manobra o feu grande,
e verdadeiro partido.

Comecemos

por eílabelecer

alguns prin-

cipios pre liminares , de que depende
Iigencia ddta efpecie de evoluções.

a intel-

L

Todo o Batidhaõ,

que efiando em colnmn.;

'de frente, ou cerrada, qui1.,er meter-Te em li11/;a, de-ve executar eiie morvimento pelo de!-

dobramento

das ftlttS [ecções.

n.
Eiie de-oe pra8icarfe ellando a columna
formada por di'1.'isões , unidas a bum pa!Jo de
dift·tncia, e desdobrando-fe eftas pelo flanco;
ifio he , marchando de coftado.

IH.
Efta manobrz]e executará [obre tt direita,
ou [obre a efquerda d a-coíumn« , ou t ambevt
[obre hum, e otetro lado ao lIle{mo tempo; if
to be , que a coJUll1na poderd meter-Te em bst»:
lha (obre o a?in.b':If1C11tode qualquer das [us!
[etções ,ou dl'vlSões.
Se-
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Segue~fe deítes principias
que eRa deve
fer unicamente a manobra praébcada
[empre que hum a Tropa dever meter-fé em linha {obre a Iua freme; que achando.{e huma columna formada por pe lo rôes , efh, devendo executar a manobra de que rr.laamo~,
deve formar-{e
por divisóes;
e <Jue eüas de,,;
Vem unir-fé a hum p a ífo de dillancia.

Eíle fera fempre o movimenro prepararerio deita m:lnobra, quando hurna columna
marchar em ordem menos propria deíle delicado movimento.
A proporçaó eí1:abe!ecida para a freme da
columna de bum a divifaô , he Cem duvida a
llIais vantajora,
porque aílim a linha de fundo da columna vem a (er mui peqnena, e as
frentes das divisões nrô {aó raô exrenfas , (lue
f~çaõ eí1:as fufcepriveis
de ordem,
e de len ...
t1daõ.
Ainda que parep

dever ganhar-Ce algum
a frente de meio
Baralhaõ, por occupar dobrado menos fundo;
cfl:~s meios Batalhões feriaó mui pezados ,
n~o cOn{entiriaõ a preíteza
de que c[J:e mo~l1nenro
neceilira,
e
aHim
viria
a Ieutrdaô de
)<eu ln '
. OVlll1enro a fazer perder com murro
mdal~ perigo da Tropa aquelle tempo que {e
,evl:t ganhar,
{e efias grandes {ecções naó
[lveíTem elte defelro
[e el las foffem 3flim
como as
'
I .
mobilidaJ~~quenas
{u{cep[iveis da necet ana
tempo , dando~{e á columna

Eisaq ui

-

COl11o

em

0'

calculos das evolu,
çóes J

Ee ii
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çóes, e manobras deve a reflexaô pezar o~
objeEl:os , e examinallos por rodas as faces.
O terceiro principio diz que as Iecçôes
da columna podem tomar hurna ordem de
batalha fobre o alinhamento
de qualquer
dellas ; vamos a fazer eíla poflibilídade IenIivcl , expondo ao rnefmo tempo as dilferen·
tes maneiras de pralbcar
a manobra de que
rrad amos.

Huma Tropa em columna pôde executar
a pé firme, ou marchando:
as
circunitancias,
e o objeél:o da manobra Iaô
quem devem determinar huma, ou outra maneira; eíla fegunda tem a vantagem de ganhar a linha terreno, durante o mefrno movimento;
a primeira he mais faeil, mais Favoravel ao alinhamento,
e confequenternente mais applicavel as grandes manobras,
em
~lue o et1eocial naô he ganhar alguns paflos
fobre a frente, mas fim executar as evoluções de concerto,
e prefenrar-Ie a linha depois dellas em hum perfeito alinhamento.
Determinada cíla manobra,
deve o Offi·
cial, que commaoda a colurnna, medir o terreno, e confiderar as ci rcunfianci as em que Ie
acha, para ver qual deve ler a divisaó de alinham~nto , relativamente
a qual as outras fe
movao,
e [obre que, lado detla divisaõ he
necelTarío , e vanrajofo
que a co l umna Ce
n1eta em batalha, [egundo o meímo terreno,
e objefro da manobra.
Elle deve declarar qual he a divi[aó de:

eíla manobra

ali~
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alinhamento, pela qual rodas as outras devem
regular-fe,
e perfilar-fé , aílirn que chegarem
á linha de freme em baralha.
ERa divifaó fara alto, e eílarà firme durante a evoluçaõ,
[e eíla for executada a pé
firme; e naó fendo aílim , ella marchara a
paflo ordinario,
em quanto as outras ladeaó
pelo paflo dobrado,
ou de cor rer , [e defdobraó, e fe preíemaô em baralha.
Começada
a evoluçaô , o Major dirigirá
a divifaõ , que deve partir primeiro,
a fim
de impedir que a imrnediata
do lado tome o
fe~ ponto de viíla fóra da fua futura poíiçao , e a fim de remediar as irregularidades,
que o defeito do golpe de olho, e da inre lligencia dos Com mandantes das divisóes occafionarem.
Devendo a columna defdobrar-Ie ao mefmo tempo [obre hum, e outro lado, o Ajudante dirigira o movimento da outra parte
do Batalhaó.
As divisões devem achar-fé em batalha na
~'efma ordem, que occnpavaô em columna ;
he , a primeira
divifaó deve achar-te á
Irelt~ , ou a efquerda da fegunda , e aílirn
as m~lS , fegundo o lado, para o qual Iefez o

d~o

mOVI rnenro ,

bra EO:abelecidos os principios deíla man~.d ' devemos ver o quanto he fimplcs , eraíua execuçaÓ. Elia naó exige mais que
Claes perhos
e feg'uros em o golpe de
olho.
'

bffi<l ~

Di[..,
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II.

])ifpofi~aõ preliminar:

D

Ada a voz,
todos os Officíaes , e Sol';
dados app licaràô dobrado cuidado aos
feus refpeaivos
preceiros , a fim de que rodo
o Corpo [e ache em a mais perfeita regularidade , devendo dar principio
ao movirnento. A columna unirá. as divisóes , as fileiras,
e filas como efrá. determinado.
Se a columna vem em marcha de viagem,
o Commandanre
mandará. dar hum rufo, a
cujo fignal os Soldados mereràô as baionetas.
na boca da arma, poraó armas ao hombro ;
2S fileiras,
e filas [e uniráó,
e a columna
deixara o paffo natural para tomar o regular.
O Cornrnandarue
fará formar as divisões,
e
uni lias a hum paílo de difrancia,
devendo e[~
tas perfilar-Ce depois de unidas.
. Difpoíla a columna, o Commandante
de ...
terminará
a manobra
relacivamenre aos exemplos Ieguinres,
'

Manobra.
Stando
hum Batalhttõ em tolumna Jt
E
frente, ou cerrada, formallo em bata/h"
por âiagonaes,
.
Para fe demonfirar a praaica
defra maJ
nobra,
naó he necefla.rio mais que offerece(

cs exemplo~ feguinres,
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A Figura XXXIV. moílra hum Batalhaô
em coIumna, defdobrandoIe
[obre a efquerda para fe merer em a linha de batalha a. e.
A Figura XXXV. moíira hum Ba.alhaó ,
marchando em columna reverfa , c def.lo ..
brando-fe fobre a efquerda , e re8:aguarda ,
para [e meter em a linha c. d. ; ou rarnbern
jndica hum Baralhaô , marchando' em coIumna pela direita,
obrigado pela natureza
do terreno a defdobrar-Ie (obre a direira, e
a g_anhar a mefma poíiçaô em baralha c. d. ,
nao obílanre a invcrfaô das fuas Iecçôes.
A Figura XXXVI. moílra hum Baralhaô ,
executando a rnefma evoluçaô [obre o centro pela direita.
A Figura XXXVII. moílra eíla mefrna
execuçaõ,
mas pela efqnerda.
A Figura XXXVIII. moílra a manobra
terceira executada fobre a terceira divifaôA Figura XXXIX. moílra hum Baralhaô
defdobrando as fuas divisôes fobre a direita,
re8:aguarda para [e formar em a linha de
atalha e. f.
Em o primeiro exemplo a divisaó pei ..
elra he a divisaó de alinhamento , e que
eternlina a todas as outras os feus moviOlentos
pa. rtI~U
. 1ares. Evm o rlegun do Iie rambem
a prunel.ra ; em o terceiro he a fegunda ;
em. . 'o qu arto h e a fegunda rambem s em o
qd?l~to he a terceira' e no Iexro he a quarta a
lVISaõ de alinhame~to.

b

:r
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das divisôcs naó lhe deixem excede-r as ruas
pofições refpeô.ivas , e em as conduzirem
em fim com toda a precifaó aos íeus lugares
neceflarios na linha de batalha.
Eíles os detalhes de que depende a perfeita,
e [egura execuçaô do mais intereflante de todos os movimentos da Taaica.
§ III.

De algumas outras maneiras de (e meter hu~
m4 Tropa em batalha, partindo
delta mefma ordem de columns,
Sre methodo,
de que vimos de traél-ar ,
E póde
applicar-fe ;1 maior pane das circunJl:ancias locaes , que na guerra devem offerecer-Ie : mas como he poJIivel haver algumas, em qu~ ella~ naô podem fe rvir , he
nece!Tario depois de Indagar eítas clrcunfiandas indicar aquelles movimentos,
que lhe
{aó peoprios.

Manobra I.
Or»}tlr
batalba huma columna de frenF
te a [sbida de h~m_
[em
perar que todas as dl'"tllSoes tenbsõ 'VenCIdo
t~lI

~e5jiladeiro

tfia pa_(fagem.

,

_e(-

.

Cada divisaó , pelotaó,
ou fecçaô , CO~·
forme a frente, Iobre a qual o desfiladeiro u~
ver
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ver permittido marchar,
andando á direita;
ou cfguerda
logo que [ahir do desfiladeiIO,
j rá fazer frente á pofiçaô efcolhida;
todas as mais a feguíràô, indo perfilar-te com
ella em frente de batalha. Devendo occuparíe os dois lados do desfiladeiro , a primeira
fecpó andarh á direira , a íegunda
efquerda, e aflim os mais alternativamente,
a fim
de OCctlpa rern os dois lados, formadas em
ba~alha. Podendo a columna paflar o desfiladelro por inteiro
ella [e formará em baralha pelo meio d~ qualquer das evcluçôes ,
de que temos traltado.
à

à

Manobra II.
DEpois
de ter o Batalbaõ p!I.(Jado o desfi.
.
ladeiro ,jormallo em batnlb a [obre huma
Irnha de frente obliqua para hum dos [eu»
["dos.
Figuremos a manobra fobre a efquerda
da metma frente da columna:
O primeiro
pe10taó marcha em frente tantos paflos ,
iU3nros pedir a rua pofiçaó na marcha de coumna de flanco obliquando ao mefmo rem.
po:
O {egundo f-eoue
o primeiro obfervando
a merm
h
•
I . a regra a refpeiro da rua poíiçaô ~e·
gu ar: O terceiro praltica O mefmo , e aííim
os maiS' d·
d
e
1·
, e maneira que tendo ro os os P •
Otoes palTado o desfiladeiro
elles {e devem
meter e b
'r
. d
m atalha [obre a linha dC1C;a a POr
hu-
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huma converfaõ
e[querda. Se o desfila dei ..
naó permittir a frente dos pelorôes , eíles
dobraràô
filas pela maneira,
que direi em o
Capitulo,
que deve rradar deites movimentos, e execuraràô
eita manobra.
Defl:a maneira ella ferá pradrcada faciI, e
prornpramenre
, e quando a marcha obliqua
das divisões naó feja baíianre para dar linha
a obliquidade necejlana , eíla fe póde coo [eguir, fazendo avançar o lado efquerdo do
Batalhaó,
ou fazendo eílar firme efic mefrno
lado, em quanto o direito avança,
querendo-Ce dar menos obliquidade
á linha da frente em batalha.
Outros muitos cafos , que naô he poilivel
figurar aqui , pódern pedir differenres efpecies de movimentos para a Tropa Ce formar
em batalha, mas todas ellas íe pra<licaõ bem,
quando o Chefe, o Subalterno,
e o Soldado Caó formados pelos bons principios da
Ta<lica.
à

IO

à

A

R

T

I

§

G
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VII.

L

De alguns meios de enganar o inimifto [obre"
forfa, e objefto de bumn coluí,:na.

}:.J E

cerro que hum B;Halhaõ formado em
columna de flanco he obrigado a ob[ecvar entre as [Ilas íecçôes diíl:ancias igu;tCS
~s ruas frentes, e que hum Ba[alhaõ em co~

lumaa
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{umna de frente deve marchar em mafla , ir.
to he , fem difiancias entre as ruas divisões.
Efl:e o principio pnrnitivo , e habitual ;. devemos agora ver o como Ce faz illufao ao
inimigo,
alterando eíia di(po{içaõ.
Se o nofTo Baralhaõ marcha em columna
de frente, e temos i nrerefle em fazer parecer efla colurnna ao inimigo mais nurnero ía
do gue ell a he na realidade,
fazendo obfer,
V~r entre as divisões meia difiancia , difianela inteira,
ou ainda rnefmo diítancia dobrada; nós Conre<7uiremos o nofTo intento :
fe devemos formar~nos em baralha , unimos
as nofTas divisões fobre a vanguarda,
fobre
a reClaguarda,
ou ainda melhor febre o centrho, e executamos a nofTa manobra peJo metodo que nos convém.
fi Se o Batalhaõ marcha em columna
de
f anco, e queremos occulrar ao inimigo a rua
fior~a, fazendo-lho parecer muito menos cond~eravel do que he, a fim , por exemplo "
o flanguear {em flue elle tome caurellas
Contra
a: d fi
"
.
r
Çóes ' O n0110 e I~P.IO, fazemos unir as recfOfIe ~ Ponta da efpada,
como fe a march,a
V'rIlao• che
e frente, e 10<70que
a noíla ulrirna di~
efl:ab I ga ao terreno,
em que queremos
e as ~ ceer a nofTa e Iquerda , cIla faz alto ,
rem a~~~s CO~tinllando a marcha até ganhad e eonvcr[ Ganclas
l1ccclTarias para (. os quartos.
_
darnenlt! ao, eh:ecuraõ eflc movimento !apto
EU ,e [e prefent~õ cm batalha.
,
a n1aneira de formar a cotumna cm batalha,
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tem ainda além delta utilidade

a van-

que rodas as diví-ôes cheguem águelles (eus re(pefriyos lugares,
em que devem executar as conversôes para hurna parte da columna {e meter
em baralha, pois que a ultima divifaó póde
.ganhar eíia ordem alIim qUe chegar águelle
terreno,
em que a erguerda da pofiçaô em
baralha deve ficar, e logo que a fegunda ditagem de naó fer necefTario

viíaô lhe' deixe efpaço bailante
movírncnm circular.
§

para

o [eu

II.

ConduJao.

Eu

devo agora aqui offerecer aos meus
leitores hum paralJdo entre a Taéhca
moderna, e a antiga, para lhe dar huma idéa
precifa da vantagem,
que a primeira leva á.
fegunda.
Sejaó dois Batalhões
e b. que execu.
tem a marcha em columna 4. (egundo á Tattic.a moderna,
e h, [egundo a Taéhca amiga, (Fig. XXXX.)
_,
Conhderando-{e
a frenre defles Baralhôes
difpoílos em baralha de duzenros paITos, o.
Baralhaó
a. difpoHo em columna o ccuparà
Ierenta e quatro pafTos cm fundo, e o BataJhaó b. occupará em fundo a mefma cxreníaó
dada á linha de batalha. ( a) Eisaqu: tem~S

a.,

FI
(a) Advirta-fé que efie terreno deve Iernpre darfe a huma columna para fe rdlituir.
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já a primeira

differenç:a de íerenta e quarro
á viíta da qual póde bem
calcular-fe o enorme ,0mpI imento ele huma
columna de Exercito diípoíla
conforme os
paílos

a duzentos,

antigos

principios.
eflas duas columnas merer-Ie em
batalha íobre a Iua Frcnre , a colurnna
4. dc}Jois de unir as fuas divisões occnparà
vime e
oito paflos em fundo (a), e a columna b. confervará a (lia mefma proporçaô
, pois o feu
funJo nunca já mais deve alrerar-Ie , Ieja qual
for a força das Iuas íecçócs.
AHim ao rnefmo tempo que 4. deve execurar a Iua manobra fimples
e rapi da para
{e. formar em linha a columna
'b., deverá pra.
(bcar os movimentos,
que molha a Figura,
metendo_Ce primeiramente
em batalha, e fa2elldo depois hurna convcr íaô em linha (h),

Devendo

cUJo lado efquerdo
fao de terreno,
do Batalhaõ.
. Mas eu quero

defcrevera

huma e_xren-

meia vez maior que a frente
que

Jnftruido , e conhecendo

eO:e Batalhaó b. mais
o ulo das diagonaes,

e".t'1ClJte eüa manobra
cerno molha a Figu~a, hzendo
cada fecçaõ hum meio qnarro
E~t Conver(aõ
para marchar diagonalmenre.
e merhodo,
ainda que mais chegado ao
mo-

-----c:.)

--

que colina puirégur , e que fe
pra'·l]LaVa Methado
ha t •
'1lnta
an no s,
( b )
,- I p nncipios
'..
1:0111/ersocs.
- Ern ra""o'OS
e fl a b ceI ci dos nas
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moderno,
oaõ deixa de Ier defeiruofo peld
immenfo comprimento das diagonaes, que as
ulumas divrsôes devem difcorrer,
e em razaô dos obílaculos , que eílas devem encontrar na lua longa carreira.
Devem pois eíles mechados antigos Ier rejeitados Ja Tad ica ,com.o viciofos , como inferiares em Iegurança, em rapidez, e em íimplicidade ao merhodo moderno.
Póde porém offerecer-Ie a imaginaçaó de
alguns Militares
hum argumento
que pôr
contra eíle merhodo ; que he a grande effeiro,
~ue a Anelhar+a deve fazer contra huma [aó
,gr!nde mafla ao tempo de fe desdobrarem as
colurnnas para a ordem de batalha;
mas efia
objecçaô tem efla ref pofia.
Hurna columna devendo merer-Ie em batalha, ou feja deita, ou daque lla maneira,
deve fempre evitar huma tal manobra debai ..
xo.de hum fogo vivo de anelharia:
Elia deve reduzir-fe a ordem de baralha,
ou em huma diílancia da arrelharia do inimigo, que faça incertos, e inureis os [cus riras; ou debaixo
da prorecçaô
de outra arrelharia ainda mais
forrnídavel , ou em fim a favor de algum obf·
raculo , que embarace a viíla da manobra.
A mafia ~e huma columna difpofla (e'
gundo a Ta[bca moderna he bem mais taeíl de manejar,
c de [e pôr em abrigo contra
a artelharia do inimigo; a menor eminencia,
a mais pequena ondulaçaô
do terreno li co°
bre , e dia offerece fempre muito me.not

9bJe~

Parte Segunda.

449

<>bjeélo ; ainda em o feu movimento do defdobro de (ecçóes. Aílirn vemos, que em to.
dos os caros cita co lumna deve levar muna
vanlagem'á OUtra di{pofia fcgundo os amigos
principios.
_
Mas o objefro da ordem de columna nao
he di{putal' com a Arcelharia , he fim condu.
:zir huma Tropa á ordem de batalha com a
maior facilidaJe , e preíleza;
cujo fim deve
a columna moderna coofeguir mais facilrnen,
te pela abbreviaçaó,
e fimplieidade do feu
mov~~ento;
movimento que a colurnna a,otlga)a mais pôde imitar,
pois as grandes diftanelas enrre as [ecções deíia columna devem necetTariamenle demorar o movimento,
e f~zcr expôr a Tropa por mais tempo ás repetidas de[cargas do inimigo.
Con[ultemos em fim a mcfma Arrelharia,
fobre contra quem ella eíiimaria mais fazer
fogo; fe contra a columna a. executando o
feu movimento fimples e rápido; ou contra
a columna b. o1fereccnJ~.the
por muito mais
tCmp~ campo cobcno dos [cus movimentos.
Dmgirem'{e precifamente as divisôes pel}ocaminho
mais breve á rua pofiçaô em co-,
umna
.
, ou em batalha, m:.rchalem com mUIta Pfi~iteza , e regtllaridade,
eísaquí em que
COn I {e toda a delicadeza
deíia efpeeie de
manobras.

°

" Para eita fe confe<>uír
he necetTario em
Pfiflmelro lugar <Jue:i's [c;çóes [e)'"õ de hurna
Oc('a bem
'
,
, ' lo
r
." proporcionada,
que drrninu inI<'f
~
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o fundo da columna, de nenhum modo Ii.J
quem incapazes da Iua mobilid_!lde necef!aria. Em fegundo , que eílas fecçôes (partIndo da ordem em colurnna ) fe unaó de tal
Iqrre para a execuçaô da manobra,
Cjue errrre ellas naô exiílaó mais que aquelles efpaços necefTarios para os feus movimentos íubíequenres , a fim de feguirem linhas de marcha menos diagonaes. Em terceiro,
que os
Chefes deílas Iecçôes marchem Iernpre junro
à primei ra fila, e pela parte de dentro, a fim
de obCervarem a Iecçaô precedente. Em quar~
to, que eíles Chefes tomem os íeus pontos
de vill:a com muita precifaó. Em quimo, que
os Soldados faibaó executar
aquelle movimento lateral,
de que depende o principio,
e a mefma conrinuaçaô da marcha das divisôes. Em Iexto , <]ue elles fejaó deílros cm
marchar em fila mui vivamente.
Poderia bem facilkar-Ie mais a huma linha em batalha a formatura em co lumns
cerrada,
gradllando-Ce primeiramente eíia linha ; mas devendo-fé evitar em rodas as manobras quaefquer
movimentos difpentaveis •
neílas devemos auender ainda mais a efic
preceiro , pois que na promptidaó do movi-mento , e flexibilidade
a rodos os rerrenos ,
e circunfiancias , confiíiem (em duvida as primeiras vantagens deíle mecho do.
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A R T I G o VIU.
Da cclumn« de manobra.

HE

muitas vezes vanrajofo
forrnar-Ie a
columna (em OUtro objecto, mais (]ue
para (e exeCUtar hum movimento com mais
commod,dacfe, preíleza , e Cegurança; fendo
os caros, que mais frequentemente
o pedem,
Os feguintes.
1. ~lando
hum Corpo de Infantaria deve re~jrar.fe em prefença de outro de Ca"aliaria.
2. Quando nas diCpofições preparatorias
,
que conduzem á formamra de hurna ordem
de batalha,
he nc:cetTario prefenrar-fe o Corpo, que opera, em o terreno deíla poíiçaô fu~ura , negando, ou reforçando, eíia ou aquela parte, e ameaçando o inimigo em hum
POllto para o atacar em OUtro differenre,
b l' Quando depois de tomada a ordem de
atalha he necetTario enfraqu ecer hum lado
para reforçar OUtro e fazer alzurnas mudan"as c f':d
'
n
~
Onu craveis na dita ordem.
Ero o . .
"
f
Primeiro caro deve a columna por ..
o~ft em ma rcha , confervando rres palTos de
\1:llfl~~'a entre as Iuas divisóes, devendo
d'f ' r'C fazer frente para os quatro lados, e
I por- r em firo para
receber a CavaHaria
com o ieu fo<>o
Marcha ~ .
._
..le le'mer
r
nua huma colurnna com IOrençaO
U
'Jl.
er em baralh a fobre a frente; nro
Fi ii
he,

\

~)l
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he , [obre o alinhamento
de huma'das divisóes, que a cornpcern , ellas devem achar-Ie
em diJ1ancia de hum paílo [órnente de humas
ás outras para execurarem o movimento mais
facilmenre.
'
fIe neceflario que a columna de manobra
Iaiba marchar perfeitamente,
movendo-fe
por hum paflo accelerado ; dirigindo a rua
freme ao pontO indicado;
confervando hum
alinhamento exado , e feguindo preciíamente direcçóes perpendiculares,
ou' direcções
diaaonaes em todos os differenres graos de
obliquidade.
He neceflario lambem que a columna [aiba executar quaefguer
movimentos de converfaó , (e eíia he [JÓ pequena que naô chegue a fazer hum meio quarto do circulo; todas as divisões devem,
fem intei romper a
marcha,
feguir a nova direcçaõ,
metendofe em alinhamento com a divi(aõ da freme;
jlto he , com as íuas filas daquelle lado, [obre que (e fez o pequeno movimento,
Se eíle he coní:deravel de maneira que
obrigue a colurnna a defcrever mais de hurn
meio quarto de convcrfaó,
clla deve fazer
alto, unir as luas divisôes , e executar a cOO"
verfaó em totalidade.
Os Batalhões,
e os Rezimeoros deveOl
ext\rcitar-fe
neíia formatur~ cxaélamenre,
devendo ter a certeza de que {aó mui gra~des as vantagens, que da mobilidade,
e j]e~w
bilídade das columnas devem refulrar aoS
E~crci[os.
'F O"
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Todas eílas manobras modernas,
de que
até aqui remos traB:ado, e que tem por objeao conduzir os Baralhôes da ordem de batalha á ordem em colurnna de frente, ou deíla
á ordem de batalha pelas diagonaes;
levaó
toda a vantagem ás manobras antigas. O me.
chanifmo deitas fazia a Tad ica (ubordínada
aos terrenos,
e ás circunfiancias;
o merhodo moderno Iubordina tudo il1:o á Tad ica.
Efl:a já, mais encontrará difliculdade , ou op'
pofiçaó alguma exterior contra os Ieus procederes; elles devem vencer todos os obílacUlos, devem cingir.fe a rodas as íiruaçôes ,
e a todos os cafos.

A

R T I G

o

IX.

De algumas maneiras de mudar a frente dos
.BaealhOes.

A Sfempre
mudanças de frentes devem
executadas pelo meio

fer quafi
das rnef-

~s

~voluçóes , de que vimos de trad.ar. Em
a[bca naé he indifrerente
he fim conforrue aos Ieu
'.
'...
o
I'
s mais Importantes prrnClplOs " .
app Icar a mUit05 objdlos huma cvoluçaô ,
cu . manob ra ja
" pre,cripta,
r
d e lic diimt-.
a fim
nuir o feu nUm
M
era.
as cama nefle objed o nem (empre
anuelles "" .
.
tq
d 'I
. ."eIOS podem
Ier appl icaveis a •
as as clrcunfl:ancias devemos efl:abelecer algudns:iutros q~le PQff~ó Iarisfazer li maior par.,>.

t_e

eiras.

Hum
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Hum Baralhaô em batalha muda de fren:
te para fazer face ao inimigo para outro lado,
e {obre huma direcçaô divcrfa ; he pois necetTario que os movimentos proprios deíle
objeélo conduzaó a frente do Bara lhaô fobre
a direita,
ou lobre a efguerda á altura de
hum defles lados, ou do {eu centro , e tarnbem perpendicularmente,
ou obliquamente
á rua amiga pofiçaô ; porque he po ílivel enconrrarem-Ie
terrenos,
e ci rcunilancias que
pe çaó qualquer deflas maneiras.
Fa;er mudar a frente de hU11IaTropa em
batalha [obre buma ntrua linha dada.
Se o Corpo de Tropa he pouco coníideravel , aflim como hum, 'e até dois Batalhóes;
fe o inimigo eíta em diilancia de mo íqueraria; e fe o movimento
he necefTario para o
atacar vanrajofamenre
em tlanco, ou para
evitar efia mefrna vantagem da lua parte, deve a mudança de frente executar-Ia por movimenros de converfaó.
A Fig. XXXXI. moílra hum Batalhaó execurando os Ieus differentes quartos de converfaô em linha para mudar a fua frente (o..
bre qualquer lado, e poíiçaô,
Eílas conversões executadas em roralidade tem a vantagem de fazer com que os Batalhóes marchem Iernpre unidos, e promp"
tos para opporem ao inimigo o (eu fogo, e
as Iuas baionetas , cílando fcrnpre o com~

man-
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mandante fenhor delIes para lhes fazer execurar a porçaô de circulo conveniente,
e pa·
ra dar á linha de frente a obliquidade,
que
quízer , relativamente
á rua pofiçaô primitiva, ou á rnefma frente inimiga.
He cerro, que dias evoluçôes lá [:lÓ pra";
lticaveis com frentes de pouca exrenfaô ,
porque em Corpos de Tropa con~deraveis el·
las viríaó a íer mui lemas, e difliculrofas.
Figuremos huma acçaô léria, a fim de
pôr o exemplo ao lado do preceito.
Eu marcho ao inimigo com o meuCorpo a.
(Fig. XXX:XII.)
algumas Tropas inimigas
apparecem em d, c. occupando as cafas , e
barrancos e.f. , donde incommodaó a minha
eCquerda , e Ie preparaó para me atacar em
flanco. Eu farei executar o quarto de con-yerfaó g. b., a fim de atacar
ou de conrêr o
mimigo em refpeiro. Eu na6 pradtcarei eít.a
Inanobra por meio de outro algum moviInento que defnna , e quebre a frenre do meu
Batalhaó;
porque a experiencia prova, que
huma Tropa defunida executa difficuhofa~~nt.e o [eu movimento
debaixo do fogo do
lnlmAgo , e que a defuniaô das [uas panes traz
coO; Igo a de[ordJm , da qual á fugida naó ha
m~s que hum paffo de dil:tancia.
f fia a dOUtrina de Mr. Guiber, o qual pre_]ere'defias conversões aos movimentos [ntrouUZI
s nas Tropas Francezas por meios
GlJaftos de Conver[aó, e ma rchando as Iec-

°

çoes era frente

""',

POI

linhas obliquas.

Eile,
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Eíla manobra pôde Ie: rarnbem executada fobre o centro, cujo movimento repreIenra a Figura XXXXV.

A

R T I G O

X.

Das differentes marteiras de fe ptt./Taremos
desfiladeiros.

H

Uma Tropa,

que marcha,

perar todos aquelles

deve faber Cu.

obílaculos

, que os

terrenos oiferecem,
que fe oppoem ao objedo leu movimento,
e que o defvaneceriaõ , fe a Taélica deixafTe de lhe miniíirar
aquelles recurfos ) com que elles devem fer
vencidos.

ao

Pa.ffar hum desfiladeiro, hf laz..er msrcbsr
huma Tropa [obre hUl1l4 11111; pequena frente.,
cuja marcha fe executa de dijferentes manetras , e partindo a Tropa de di'VetJas ordens.
Manobra

I.

Az.er pa.ffar hum desfiladeiro por filas
F hum
Batalhaõ, que marcba em batalha.

J

Devemos figurar a pafTagem defronte do
centro. O numero de filas, que e1la póde conter,
marcha em fiente , o meio Baralhaô da
direita anda á efquerda , o meio Baralhaô da
e1querda anda á direira , e feguem pela mar·

,ha
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cha de cofiado as filas, que enrraraô r:o desfiladeiro: as filas deites meios Baralhôes fazern em difiancia competente hum quarto de
conver[aó do centro para os lados. a fim de
penetrarem eitc terreno.
.
Tendo as filas, que marcharaó ;m frente,
pafTado o desfiladeiro,
ellas faraó alto, ou
Continuaráõ a marcha conforme a ordem do
Chefe. Os meios Baralhôes , que marcháraó
de ~ollado, devem tomar o paílo regular e~
fah,ndo do desfiladeiro
e meter-Ie Cucceíh·
vamente em linha. S;guindo depois cad~
hum. d~ [eu centro para os lados a direcçao
que indica a Fig. XXXXVI. os Soldados de.
vem meter-[c em linha, [em eíperarern huns
pelos OUtros; elles naó devem ter outra art:nçaó mais que marchar em fila. Os OffiClaes devem ter cuidado em fazer marchar
()S Soldados unidos.
Veja.[e a Figura.
As Tropas PrufJianas íervern-fe cornmurnlllente dos movimentos por filas, ou Ieja pa.
ra paITar desfiladeiros
ou Ieja para fe mete~~l
e~ batalha, dep~is de o terem rafTad~.
mUitas
mentos
( •circunfiancias '-Iem oue elles movirt:
•
f b
ao com modus ; he pois neceuano
a er urar bem delles.
Manoúra II.

F
l.z..er Ptt{far
b4talZ;: a

bnm

desfiladeiro

h/mI ]]fLtalbaõ',

por [ec-

que mdrcha em
Se

"
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~ Se o desfiladeiro póde receber a frente de
dois pelorões, aquelles que eílaô defronte
delle marchaõ em freme tantos palTos , quanlOS contém
ás íuas fremes; os meios Batalhões merem-fe em columna [obre o centro,
cujos pelotões Ie unem, e reguem os que
marcharaó pela maneira que moJ1:ra a Figura XXXXVJI.
A' fahida do desfiladeiro,
a divi[aó que
marchou em freme faz alto, e as Outras vaó
pelo paITo obliquo ganhar a rua pofiçaõ em
batalha,
ifl:o he , cada pelotaõ,
ob/jlluando
para aquelIe lado a que pertence.
Veja-ie
a Figura.
Se o desfiladeiro fó póde receber a Frente
de meio, ou quarto de pelotaõ 1 devem-fé
res {ubdivldir nas [ccções necelTarias:
a regra he fazer meter eílas fecções em colurnna,
e unilJas ames de entrarem no desfiladeiro.
As filas dos lados.que (e movem, devem execurar os quartos correndo. A fecçaó que marchar em frente, deve além do desfiladeiro
deixar bailante efpaço para [e moverem as
OUtras.

er-

A' medida que a paITagem {e for eílreltando, iraó tambem as [ecções exteriores, oll
filas dos lados dos pel.otóes, dobrando [obre
a rc8:aguarda pelo paflo obliquo. desdobrando-fé logo que tiverem 'palTado o desfiladeiro
ao fignal do {eu Commandante.
Veja-Ce na
Fizura a palTagem dos pelotões.
=> Se o B;Halbaõ marcha em frente de batalha,

,,
r
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Iha, e enCOntra hum obílaculo , affim como'
1uma cara, hum panrano , huma lagôa., devem os pelotóes,
ou divisôes , que nao tem
obHaculo , continuar a marcha,
e os outros
devem vir pelo paflo obliquo dobrar [obre
a reClaguarda dos que marchaó em frente,
e lhe ficaó mais próximos
tornando a ganhar
pelo mermo palTo depois de terem vencido o
obitaculo , a fila pofiçaó primitiva.
Se o obfia'culo a pparece defronte do centro, devem os meios Batalhôes obliquar para os lados, e aquellas Iecçôes , CJue correrpondem ao obLlaculo
deixar avançar o lado
do Batalhaõ de que el!as fazem pane,
e dobrar fobre a rua reClagnarda pe!o,PafTo obl~quo, tor;tando pelo me ímo pano a C~a devida po(Jçao , depois de fuperado o obJ~ao de
emb~raço;
ou tambem podem os meros Batalhoes obliquar para os lados, deixando ent~e fi o obfiaculo
e tornando a unir-Ie , venCido efie , pelo m'efmo movimento obliquo.

Regras gemes,

1-:

TOdas
as vezes que os Baralhôes mar":
chando em freme de batalha deve~e~ pe.netrar qualquer pafTagem eílreira , e
~xeClltar por fecçôes , quaefquer que,
a~ eJao, c{bs devem formar-fé em coo
u~na
a maior prefleaa e unir-fé á ponta a e pada , a fim de pafTa~em o desfiladeiro, ou Ponte COm mais brevidade,
e de Ie
po~

f J~Vt~

tom
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poderem formar em batalha mais prornpra ....
mente depois deâa patTagem, desdobrando.
fe as [ecções.
2. Todas as vezes que os Batalhões
deverem executar quae{quer movirnemos pelo par.
lo obliquo, deve·{e cuidar em que efie [e
execute {obre linhas as menos obliquas que
for polIivel, porque a marcha do Soldado he
fempre tanto mais facíl , quanto menos eãla
{e aparta da direcpó
perpendicular
á lua
freme pefloal. O patTo obliquo {obre o meímo alinhamento deve evitar-Ie quanto perrnirrirem as circunfiancias
em movimentos

fé,ios.

Nunca

ferá dcmafiado todo o trabalho
nos movimenros deíta natureza, pois que delles dependem os Iucceflos
mais inrerefTantes. Todos os Regimentos devem ganhar a maior deílreza em marchar em
freme de batalha com a mais perfeita regularidade,
abrindo o Batalhaó para qualquer
lado, e formando em columna pela direita, pela efquerda , e pelo centro, {obre roda a elpecie de di\'isões.
Todas as manobras defia natureza lhe devem vir a Ier familiares. Advirta.{e que marchando hum Batalbaó em batalha por rerrenos defiguaes,
e ~fperos he rempre mel~r
que a linha de frente fe conferve convexa s
em razaô de Ier mais fileil perfilar os ladoS
pelo centro, do que eíie por ag uelles , mar~
que te empregar

chando

O

Baralhaô cm linha curva.

#".

Manobra III.
desfiladeiro a bum« 'I'ro~
FpaAz..erptt.!Jarhum
que marcha em columns.
Nada ha taó ordinario na Campanha,
coprefentarem_[e circunfiancias , que obri~uem hum Batalhaó em colurnna a redu.
Z!r a rua freme até quatro, e rres hon:ens
I?mente,
ctJjas circunfiancias (aô
ordlO~:1"10 ,originadas do terreno,
da relaçaô da pnInclra poGçaó em baralha com a Furura , e
muilas vezes deltas duas couras reunidas.
Nem fempre o desfiladeiro fe encontra
defronte do centro de hurna linha, nem [empre faó prafricaveis as maneiras precedeut~s, fendo de orclinario e!l:<lSas circunílancias
<jue prefcrevem OUtro rnerhcdo. Primeira,
~Uando bUlna Tropa marcha em colu~na.
Segunda, qoando he neceflarío chegar a ou~a pane do desfiladeiro neíla mcfma ordem.
la~rceira, quando eíla fe encorirra [obre hum
. - ~ da linha, ou frente de baral ha , em cu.
Ja
clrcunftancia
fe naõ devem praéticar movi.
mentos
d'cc
IJllcuIrofos
e demorados
Quarta,
J
~~la~ ,o em fim a n~va pofiçaô aJé'm do desbat' elro deve fer tomada Iobre hurna linha
o d Iqua ) e' nao par:lllela a (ahida
fahida d eue.
n
Em
to os Os caf
d
paC.
í
Os eve·Cc fazer executar a
aTem pela terceira ordem de rnarcha , OU em
ICO llmna, debab.:o dos llrincipios {eguintes.
r
De1110

d:

à
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Devem-fé obfervar duas regra~ geraes na
delta manobra, que faõ: Primeira,
fazer paflar de frente tantos Soldados,
quantos perrnirtir o desfiladeiro,
ou ponre. Segunda,
fazer augmencar,
e diminuir a frente das fileiras, que muchaõ Iernpre que o efpaço da parTagem aílim o determine,
e permirta , ifro he, que etle efpaço deve Ier [ernpre occupado , e cheio pela freme que o pe~
nerra.
O peloraô he a menor Iecçaô dos Bata'
lhóes, que póde paflar por hum desfiladeiro , mas corno a largura detle nem (empre
he capaz de receber a frente inteira de hum
peloraó;
he neceiTario que a Iubdivífa
da
frente defle {e accommode ao efpaço do desfiladeiro j e como tambem a ordem interior
de hum Batalhaó, que marcha em colurnnà ,
exige necefIariamence que as Iecçôes dos {eus
pelotões nunca já mais (e confundaó , he [ndifpenfavel
que eíias fubJivisóes accidentaes
[c façaô uniformemente
1 e de maneira,
que
nem pela differcnre força das fecçôes , nent
pela fua deGgualdade poíla refulrar a menor
perturbaçaô
á ordem da columna nece{[lli;l.
Figuremos hum desfiladeiro,
cujo e{paça
pofla conrêr dez homens de frente, e hum
Baralhaô , cujos pelotões Iejaô de vinre e
~uatro _filas: nette c~(o deve dividir-Ce ca~
peloraô em cres (ecçoes de oiro filas cada h
ma, depois a (ecçaõ interior, ou do ce,nefO
marcha em freme a entrar no desfilade,~o ,
éxecuçaô

ô

C II!
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( fe ,eftc lhe correfpondetTc,
e [e o movimen:
to fica aHim mais cornrnodo , porque nao
fendo aflim deve avançar huma das outras. )
Eft?s fecç'ões exrei iorcs devem figurar o paífo tem avançar,
e aílirn que a interior as exceder, ellas devem dobrar {obre a [U,I reaaglJal'da pelo paffo obliquo fucceflivamenre;
lHo he, a [I,:cçaõ eXterior da direira deve dobrar fobre a do centro que marchou em frente, c a fecpô da efquerda deve dobrar {obre
ti da direita.
Advirta (e que os Soldados da
frente ,da (ccçaõ exterior da direita devem
olhar a efqu,er~a,
quando obliquarem
par~
elle l·ado , e a direita
defde que cheaarern a
fua POÍlçaõ derermin;da
[,. Se o dcsfiladci ro der paffagem a dezaeiS homens de hente
devem dividir-fé
os
})elotóes em duas (ecç6es de doze homens ;,
Porque he melhor deixar defoccupada hurna
pequena pane do efpaço do desfilaJeiro,
do
que deO:rllir a ordem interior
e fim pies do
pelotao'
[ 'bd' .•
'
, em quanro a cflas II IVI~oes, ou
~,~t1urar dois ,iuntamenre. Efta he hurna reg feral que nuno íe deve alterar.
orde:dos
Os mais pelotóes feguem a mcfma
ds
b' e malcha do primeiro
devendo toc: ] o fervar as rearas zeraes 'adianre indi·qS, e gued'
~
h
j
lumna b
IZem re(peiro ao fundo (a coI
~ ngada a p~nar o desfiladeiro.
1"
de tInirem <]uanto he po!livel as fi.
C.ellrdJS., e filas cm nU'lt1to
marchaó }lelo Jes.
~t a Clto.
I '
I:)

Gg
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2. A de marcharem
a paflo mui largo; e
vivo, <juanro permirrirem as circuníiancias j
pois tanto mais expeditamente
a colurnna
marchar,
quanto mais cheia de Tropa Ierà a
parTagem , e quantas mais fileiras fahiráó della cm pouco tempo,
,. A de ob{ervarem entre fi a diílancia
cprelcripta;
coufa facil em quanro os pelotóes naô faó obrigados a dividir-fe em mais
de tres fecçóes para paífarem o desfiladeiro.
A' Iahida deite devem os pelorôes reduzir-Ie
primeira forma com a maior preíleza , para o que he nêceflarío
que o centro
marche a paífo ordinario,
e que as fecçóes
exteriores desdobrem
com muita vivacidade
pelo paflo obliquo.
Todas as vezes que numa Tropa fe vê
precifada em razaô do terreno a alterar a (ua
difpoíiçaô primitiva,
e habitual,
ella dev~
fempre reílituir-fe
com muita prompddao
depois de vencido o terreno,
e da voz, ou
fignal do Chefe.
,
Se o desfiladeiro he raô eílreho , que nao
admirre mais de [eis homens de freme, de'
vern-Ie dividir vinte e quatro filas em quatro
Iecçôes , e proceder-fé
á execuçaó da marcha pela maneira feguinre.
A [ecçaô ínrerior, .ou do centro march~"
em frente; em o mefrno tempo as da di"
reita andaráó á eíquerda , e as iecçôes da cfquerda andaráó á direita ;immedla[arncote
depois, o Iado direiro 1.11. CFig.XXXX\TJIl.)
à

ta

ale~
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-deve marchar parallelamenre
ás filas do ce o..:
tro, e (eis das Iuas filas I. p. devem volver,
ànJando á direita,
e feguir as do centro. O
lado efquerdo m. o. depois de [e ter avan~a ..
d,o p~rallelamenre ás filas precedentes, ~n~!a"
Ia alhm como o lado direito as ruas [eis filas
tl'lais proximas do centro fII. q. pata fegui_rem
RS 'lue
lhe precedem dCpt\is de andarem a ef ..
qUcrda, marchando unidas a dias o mais que
for poflivel .
. Qt,Jando em fim a terceira (ecçaõ fizer o
J.:flmeiro pafTo para entrar no desfiladeiro,
~s
ijl~s n. p, que fazem a'(ecçaõ exterior da di.
rel~a, e ~s filas o. q. que coníhruem a (e C"
çao eXtenor da efquerda devem unir-Ie , fa2er frente ás {ecções pre~edcntes;
e feguir a
marcha com a quana {ecçaõ do peloraô.
. As {ecções marchando de cofiado, devem
~r ~empre obliqlJando para o lado do desfila.
elrO, aflim como moltraõ as linhas i. i,
d 1\' fahida Jefie cada hurna deltas [eeçóes
ganhar a rua antiga pofiçaô pelo palTa
To~quo
as , ou andando á d ire ira , e á e[querda,
do c
efias [ecções devem perfilar-Ie
el1Cto
r
d pela
00 de .' que marchou em rrenre , evento pri~?I.s rodo o pelotaó obfervar o precei ..
a mate'tlvo
direita para connnuar
la. de olhar

.()b~~

à

Obfervand
Ce
• .,
pios d
0- exaébmcnre eílcs rT,nc,'"
deiro', ~l~\hlJrnBaralhaõ palTar hum de,~l~ ..
dos eru
urna ponte por pelotóes dJv,dl~
quatro {ccções [em difficulJide , nelll
Gg ii
em ..
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embataço,
devendo com a mefma facilidade
continuar
a rua marcha em columna depois
de ter vencido o obítaculo.
Sendo em fim a ponte, ou desfiladeiro
capaz de receber doze homens de freme,
neíle cafo he tanto mais fácil confervar as
diílancias pre ícripras entre os pelotões, qnanto he mais fimples a Iubdivifaô , e panicular
movimento
de cada hum delles para a paflagem do terreno apertado.
.. Eisaqui os pr incipios , cuja obfervancia
eleve íimpl ificar eíla marcha,
e faciluar aoS
pelotões huma formatura em batalha depoiS
de terem vencido o pa ílo eílreiro.
Até aqui temos confiderado os Baralhôes ,
penetrando
hum desfiladeiro,
para haverem
de continuar
a lua marcha cm colurnna s
além delle ; mas fe elles devere ..m meter (e
em batalha,
logo que o tiverem paflado , he
enraô necef1àrio que os primeiros pclotóe5
marchem
em frente tantos pafTos , quanroS
contiverem
as Iuas frentes, a fim de dare[ll
lugar aos m<;?vimel1los dos OurTOS ; e que rOdos ~s pelorôes do Batalhaó dilponhaô as (uaS
{ecçoes relanvarnenre
ao lado a que elleS
\1errenCerem , e fegundo a futura pofiçaó d~
110va linha de batalha,

..

~AS

Concltif'tto.

manobras deíla efpecie naô tendo m~js
que hum fó, e unico objcfro,
que h~
tranrporcar huma Tropa por entre o palfo cC
[feno

Parte
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treito com toda a poflivel pre{l:eza , (em que

efla patTagem lhe faça perder a3ue_l1~ ordem
que lhe convém para as ruas dilpohçoes poíreriores, devem rodos os precclcos relativos
a eílas manobras tender a facilitar a huma
Tropa os meios de confeguir o objedo propofio , e de fe accommodar
aos terrenos,
e
circunílancias ulteriores.
Defies meios remos rrad ado até aqui em
particUlar,
explicando
alou os mais. íimplices, e e!tabelecendo aquelles principies donde devem deduzir-fe as rezras particulares
applicaveis a diverfidade d~ terrenos, e de
Clfcunítancias.
Fazer reconhecer,
e defimpedir,
fendo
PO.fIivel o paiTo ; fazer unir todas as [ecçôes
~fhm primitivas,
como accidcntacs ~ ponta
a efpada , e ainda mais Iceundo as clfcunfta
'.
.
'o
h nClas_, fazer una as fileiras, e filas quanto
f e P?fhvel;
dererminar,
que as tremes das
tcçoes fe augmentem
e dirninuaô á proporçaõ da eíheitcza,
~u largura da paflafede maneira, que pelo desfi! adei ro marpre tanta Tropa cm freme quanta o
fe
ouu e paço puder coruêr , e que as fileiras,
das para melhor dizer as Iecçôes exteriores
fubdivisóes
vaô Iernpre dob ran dPequen3S
o
terreno
patTo obliquo a medida que o
e forc efl:reirando' , devendo entenderd
os rleus eh
d
feres
que (ó na ultima neccffida e
aZer marchar a Iua TroF'~ de coíhdevem
o, ou fob
.
de
re tres de freme C marcha 'lue
~

~h~

r

telo
t

,

ve
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ve evirar-Ie em todo o movimento que exig<'
preíleza ;) fazer cm fim marchar a Tropa a
paflo vivo,
e conduzi lIa de fone que ella ao
{ahir do de~filadeiro ell:eja habil para [azcr fogo, e {e formar em linha. Eísaqui os
preceitos
geraes delta efpecie de manobras.
Os Chefes devem conduzir
as Tropas- a terrenos onde lhes Ieja permirtido fazer a applicaçaô das regras efiabeleddas
pelos Meihçi

da .An~,

A

R T I G
§

o

XI.

r.

Do Qyadrada.

A

prefenra
muitas occafióes em
que huma Tropa deve fazer frente. paríl
lodos os lados, fendo accommetcida em campanha aben~ por hum Corpo de Cavallaria
fupcrior;
aflirn he necclIario que huma Tropa faiba tomar promptJmençé
huma ordem
Guerra

de: combate relativa.
. A Tadíca
propoem em tal cafo formar
a Tropa em quadrado,
o qual póde fer ex ecurado de muitas maneiras,
e por differe!1
4

tCS

merhodos,
A analyte

de rodos eíles naô devendo ago~

ra fazer o noflo obje(to,

eu vou fómenrc

,ii

dar hurna idéa daquelles mais Iirnples , maIs
feguidos , e mais conformes aos principios da

TaÇ1:iça moderna.
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OS Mefl:res da Arre todos convém em que
o quadrado deve fer fechado por toda a parte, igualmente fone por todos os :ados, e
que o [eu nlechani[mo deve Ier rao prompto como facil.
. Logo o melhor methodo he [em contraOlcçaó o menos complicado,
e aquelle em
{j.ue a ordem,
e a relaçaó reciproca dos pelotoes relativamente á fua divisaó para as quatro faces, he de tal forre di(poíla que o Batalhaó pó de [em embaraço formar-fé em batalha, ou em c.olumna
Ieeundo as circunltancias.
' b
f • Todos

de formar quadrados
lh~geralmenteos met~odos
feitos mais para murros Batad ,oes , que para hum ró
er hum Batalhaó achar-te

;

mas além de poem circunílancias,
que deva uíar deíla ordem, .naô deixa a
ropa de fe inílruir , e de receber das pequenas manobras idéas applicaveis às grandes.
d Be neceffario primeiramente
coníiderar a
~ em de que pane hum Batalhaô para forei:: 0. <juadrado. Se elle eílà em batalha,
qUI a manobra
mais íirnplcs.

1!1

Manobra I.
~rt~a; o quadrado, partindo hum Bat~gura
de bata/ba primitvv«. cn-

F

;;x~Jx~em

Os tres pe!

-

"

r

da

devem dar o~oes da direita, e da elquer
, mela volta a direita em o l11efmo
tem·,
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tempo;
o primeiro peloraô lr.], deve imrnediaramenre
marchar a pafIo rresdobrado [obre as direcções i. ~ b. I. para ganhar a poGçaõ k.: 1. Em o roermo remoo o oitavo peloraó ~eve execu:ar o mefrno, ganhando a po·
{içao k: 111. Afhm que o primeiro , e oitavO
peloraô partirem dos Ieus lugares,
o [e~undo e tercei ro, íexto e Icrimo devem executar jnnramenre
hum quarto de converfaô dos
lados para o centro,
depois do que devem
marchar em frente tres paflos .corn preftcza ,
a fim de fecharem os angulos do quadrado,
c voltar caras á campanha.
Se quizer-rn que os pelorôes primeiro,
e
oitavo 1,111. façaó frente com a primeira fileira,
pois que pelo movimcnro determinado devem ficar com os lados, e filei'ras rrocadas , el les podem emendar ena ordem in·
veda pelo meio de hurna breve, e fim pies
contramarcha
por fileiras.
Podern-Ie fortificar o. flancos do quadrado, poflando na Iua frente pequenos pelo'
rôes de granadeiros,
como de ordin:l!io fe
pradica ; mas eíb cau ella em parte he j!luforra , e em pane depenJe da natureza ~o
Terreno, e de outras circunfl:ancias,
cuja dlCcul1aó naó hc para aqui
Ne!hs ordens de cornbare naó fe coatJ~
maó confemplar
os G,anadeiros,
por fcjul:
garcm de~acados do Baralhaó ; mas ;(10 h:
fó a refpello da formatura do quadrado , por

que eíle ainda que deve forrnar-Ie
.

COIll

p~r~
f~l-
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feiçaõ independentemente
dos Grana~eiros ;
deve /empre arrender (e á protccçao ddli\
.Tropa, da qual adiante faltaremos.

Manobra
FOrmar

lI.

o quadrado,

partindo hum Bat~~
Ihaõ da ordem em column« de flanco. (FI-

gura L.)

A co.lo,mna deve começar por form~r as
fuas dl~lsoes, Ie el la marcha por pcl~r~es ~
lmmedlatamente
depois a Iezunda divisaó
~..y. deve fazer hurna conver(aó ii direita,
IIcorrendo a paflo de correr o quarto de cir~~)l?y; w.; em o mefmo momento a terceira
IVIsao r. s. deve eXCclltar huma firnIhante
n10çaó á direita
de ícrevendo precipitadamente
. I o r' y. depois deITe an, 1ar a'do t.
o ClfCU
~~ta para ir até o lado eCqoerdo o. da teíla
<]uadrado, onde ella deve voltar caras á.
~h~panha.
A quana divisaô t. u. deve maraos em. frente proporcionando
o [cu paflo
llnin~~~lmenros
das divisôés precedentes,
e
voltar cae a e}las em a pofiçaô p.y. clla deve
ta á dir ras a campanha por huma mela vo lItelta.
. Tal he a m"
, c '
cIl, e a rn . 3nelra mais prompta,
mais fado perf,' ais fimp[e~ de [e formar. o quadraCo[umn~l.t~ de hum Ba~alI:aó) gue marcha cm
dar as f
<jlJatta d.visaô
i-ode tambem rnuuasfi['
r
cha a'
~ ('Iras pelo mela da ,onnamar~

) Cima Indicada

.

•

O
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O quadrado
reprefenra hurna fortifica:
çaó movível , e a fua defenla,
pelo que refpeita ao fogo.
deve fer fundada em os mefmos principios,
que a' de hum Redudo , ou
de outra qualquer forrificaçaô
angular; a ílirn
fendo em toda eíla os anzulos as partes de
menos defenfa,
por dever lempre partir del~
les hum fogo divergenre , e mui fraco, parece evidente a neceJfidade de Ie emendar efie
defeito,
e fupprir eíla falta, da mefma forre
<iue íe praaica nas Iorrtficaçôes
de campanha. O~ Architeélos militares rem fatisfeiro
a eíle objecto perfeitamente,
confrruindo de
differ enres maneiras os parapeitos,
arredoudando os an);ulos,
fazendo em cada hum
del les hum pe'jueno baluarte,
&c. Os Taéhcos naó rem fido rarnbern menos ferreis
em imaginàr recurfos tendentes ao rnefmo
fim, ainda que de menos torça, e menoS
praélicavels
em razaó da differença de materias de huns, e OUtros artífices j ifio he ,
pelo motivo de naô (er hum Corpo de Tropa
fufceptivel
das mefm as difpofiçóes , e arrificios de huma obra de fortificaçaõ.
Huns tem querido, que os anzulos do quadrado Ie defendelTem com Gra~adeiros , ou
com Tropa deJ1acada dos Olcflnos Batalhões
difpolla cm forma de pequenos baluartes;
outros tem propofl:o guarnecer' efles anguloS
com Tropa,
que deve fahir de dentro do
quadrado , e difpor-Ie em figura de hum pe'
queno cedente, quand~ o inimigo invelle o
;ln-
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angtJlo:

mas efles e outros raes recur(o.s
j~ualrnente complic;dos,
que inureis , eliaô
reflHados pela Ta/Iica moderna:
o methodo
mais (eguido he fechar os' angulos com as
Inefrnas faces do quadrado,
,pela maneira,
que vimos de ellabelecer.
EHe methodo faz hum Baralhaô independente dos teus Granadeiros,
ou da Tropa
deGacada , e naô deixa de (er fufceprivel de
fodo o artificio,
com que (e quizerem forraIecer ta nro os angulos,
como as faces.
He fem duvida que hum quadrado,
(egundo o (y{lema moderno
e confiderado na
_iua natUreza primitiva , de~em os Ieus angulos oppôr ao inimigo o mefrno fobo diverg,ente, oiferecendo-lhe
hum grande efpaço
livre d~{le; mas hurna leve obliquidade
da
~ontarla ,~as taces falá o fogo conver~ente ,
produzira huma defenfa muito mais forte
ao angulo atacado defendendo-o
com fogos
cruzados,

r::ets
d

Be tambem cerro <Jue o inimigo aracanduas faces,
e an~ulo do quadrado ao
(eu ~o tCmpo, eflas naó poderaó proteger o
deverngulo taó, effi.cazmenle , porque além de
InUitoe~, refifhr em frente ao inimigo,
he
dirigi
dncll!ro(o que o Soldado deixe de
defro~teOS fe~s tiros àquelle objeô o qu~ tem
ma gra 'd cllJa caufa devendo prodUZir humoí ueran, ~ fraque2a
defen(a obliqu:t de
rta
f '
, ' 'go
talvez'l dirj'
) ~ra o angulo a <]ue o Jnlml,
Ja lIntçameme o [eu ataque verda~
deiro,
à
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deiro , de pouca, ou nenhuma dcfenfa. (a)
Mas além de naó fer irnpoílivel ao Oflicial
obrigar o Soldado a fazer hum fogo obliquo,
a frente do angulo naó prefenra ao inimigo
efpaço raô confideravel para os feus ataques,
que huma pequena porçaô de filas das faces
naó reja capaz de fazer hurna bailante reíiftencia contra a Tropa inimiga,
que correíponde ao dito anguJo.
Eílas razôes com tudo naó {aá baílanres
para {e deverem deixar de manejar aquelles
recurfos , que os terrenos,
e as circunílancias podem pedir para [e emendar a debil refifl:encia dos angulos , e até para Ie ajudar a
força das faces.
Os Granadeiros
devem empregar-fé em
cobrir, e proteger os angulos aílirn exterior,
como interiormente,
repartindo-os
em pc·
quenos pelorôes , e difpondo eites naqueJla
:figura, que convier á efpçcie dcterreno , aos
accidenies , e objeéto da dcfcnfiva.
Dos meímos Granadci ros [e deve fazer
fempre huma referva proporcionada á grandeza do quadrado para acudir aonde for neceiTario, e tarnbern para miniltrar os oece[·
fario s foccorros ii Tropa, que opera. Os tcrrenos em fim, e as círcuoflancias
(~IÕ quem
devem determinar rodas as dirpofições;
e 30
Chefe penence appropriar dias àquellasO
( 1/) AillJ:.I alem da razaõ do objecto em frent!!.
o SOILbdo tem fempre difficuldade em a tirar. ('eJ1l
fer pL'rpendicularmente á rua frente peffoal.

..
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O quadrado deve fazer os (cus fogos por
fileiras, por Ier eíle o mais convcnienre ,~omo razalHe e univerfal.
A terceira fileira
deve fazer f~go, depois a fcgunda ; e. {e o inimigo continúa o araque , a primeira de~e
exeCUtar o [eu, figurando o inimij;o a gum2e., ou vinte paílos , e pi efenrar a baioneta a
})e~to ~e cavallo. Efie preceiro , que diz rdpeito aguella fileira
que deve executar a
defcarga de queima r~upa, he muno atrendiV~l; porque fc ella naô fizefTe o [eu fogo em
dl{tancia ptQporcionada , poderia íer offendi ..
da pelos cav:lllos,
poílo que pafTAdos com as
balas; aflin, efias defcarzas de queima roupa. devem fcr fempre e~cndldas
delta man~lra,
proporcionando.[e
r..mbem as diílanelas ao fundo da Tropa.
. O quadrado deve faber'tm:nchar
para
qualquer lado, 'e accornmo dar-Ie ~os terrenos, alterando o menos que for poíhvel a rua.
ordem necefTaría.
Elle deve-Ie reduzir á formatura primiti:a dci Tropa pelo roermo mechaniírno
que
u.2io, cuja clareza dilpenla toda a ex ..
çao.

plf;~

tres~~S fhuma 'f:ropa de Infanraiin formdda a
nQo naé poflue roda 3<juclla confificl1c'
ataqlJ~: ~,e. que ella neccílira para rcfiftir aos
primitivaertos da Cavallaria:
cíla fua.~rJem
mos, de ,e fllOdamental he, como p dine!iões clAcf°uca força, c impmpria par.,3 ;15:lC"
" a natureza; ella <leve pois [Omar a

d

or~
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de [eis de fundo para todas aquellas
gue tem por objelto combater ef·
ta regunda arma.
Querendo-Ce formar o quadrado com efle
fundo,
deve-Ie , antes de Ce proceder á lua
formarura , reduzir o Baralhaô de tres a [eis
pela maneira mais breve, e mais fácil.
O merhodo , que a Infantaria deve abraçar
para os combates dcí1:a efpecie , Ierà explicado por huma breve diflerraçaô
(obre a força,
e vantagens deitas duas armas j pois neí1:.é
Artigo (ô me devo deter em dar aos meus !CI'
tores huma abbreviada
ídéa das ordens de
batalha,
que a Infantaria deve [Omar, mais
próprias deJle genero de acções.
ordem

operações,

§ II.

Do parallelogramo.
Manobl'lt.

Arcbttndo hum Corpo de ln,fttntttt'Í4 eh'
1\!.l" colunma
, di[pollo prompta(lIcllte em pJ"
railelogramo;
Seja o Baralhaô

a. b. (

Pigura LI.)

gu~

marcha em columna
pela campanha abcrrll ,
advertida a columna , eIta deve unir as ruas
:fileiras, e filas, fechar os íeus intcrvaJlo~,
e deixar a ordem propria da marcha de
gem para [Omar a or~em de manobra,
e r'l'
;"ular. As fuas dívisôes , que devem rol11'

"I;:

D

me-
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meias diGáncias,
manobraràô
dl"fla maneira;
Todas ellas execuraràô hum quarto de con. verraó por meias fileiras do centro para os
lados; iflo he , os primeiros pe!olóe.s .c _9ue
fazem as meias fileiras da direita das divisóes)
faraó hum quarto a direita, e os pelorôes da
erquerda
execuraraô o me ímo movimento
fo~re eíle ládo ; as Companhias
de Grana ..
delros fecharáó a flgura. Eíla he [ernpre de
hUlna facll execuça-ó , quer exiílaô,
ou naó
Os Granadeiros,
quer a ordem reja de rres
de fundo_, ou de [eis. Veja-Ce a FIgu~a, que
em raz~o doa rua fimplicidade difpenfa todas
as expl,caçoes relativas.
Depois do Chefc dar 1voz competente
~:ra a exec.up~ da manobra,
os Coruman. nres das dlvlsoes devem adverrillas em par~'Cu!ar dos [eus refpeéhvos movimentos, cooUllndo-as precifamente
e fnendo-!he exetUrar to I
'
.n.'
d _
(OS os movimentos
com tanta exacnao , COl11o vivacidade.
.
.
.inrerrores
~.
d'e.
\'elTlOsC Offi ciaes
, e Offi ciaes
gUardae~ rep~r~i~os pelos flancos, e reô.a:tar Os S ~s dlvlsoes,
a fim de fazerem opeDe o dados COm a necetTilri;-I r("~ula(idade.
ern
da a
Os meus leitores advertir,
qlle topara a ~ra )9uadrilooga
he mais comrnoda

fi:

por conCarc1a,do
que a e qurlarera
, e que
çircunll
eCJ~encla deve fer íernpre em raes
l{anclas
c·
quadrado.
preferido o parallelogramc
ao

Efias as

d
or tos mais convenientes

a hum-

Cor:
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Corpo de Infamaria
que penetrando
I1Utrt
paiz plano , e aberto, he atacado pcl a Ca v alIaría. A primeira arma marchara {em duvida.
na prefença dcfl:a, c a comerá em refpe iro ,
[e el la Couber manejar as Iuas vant.1gens.
Hum celebre AtHhor (a) quer que a Infantaria, ainda fendo cercada, e acco mrnet ri-

da uruverfalmenre
pela Cavallaria,
naó faça
mais que fo rrnar-fe a {eis de fundo,
fazendo
Freruc com tres fileiras,
flanqueando-fe-com
os Ieus propnos
lados,
e guarnecendo-fe
com hum emrincheiramenro
portátil feiro de
cordas.

Eisaqul como elle propoern a cxecuçaó
íeu pcnfamenro.
Cada Companhia deve
rrazcr dois piqucrcs , ou efiacas de cornprtmenro de cinco pés, pontiagudas,
e calçadas
de ferro, rendo cada huma o leu annel na extremidade [uperior , e duas cordas, ou efpecie de calabres de comprimento
da freme,
bem tecidas,
e fones,
e com hum pequeno'
~ancho de ferro em cada extremidade,
que
polTa fer facilmente
metido em os anneis da
eílaca.
Devendo a Infamaria receber a CavaI laria,
rres Soldados da direita de cada Companhia devem ir plantar as dl:ac:ls em dl·
rancia de dez palres,' e pôr cm ordem ;I;
cordas,
m.erendo os ganchos nos auneis dc+
tas,
e deixando-as
alfuma
coufa frouxas.
do

~

EI~s

--------------_.".",
(a)

1\1r. Guiber.
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Eíles Soldados devem Ier exercitados em eravar , e de[encravar
eílas eíiacas , a fim de fe
abbreviar
mais a conttrucçaô
deíia barreira
portátil. A Figura moLha hum Baralhaô dífpofio defla maneira.
Eíle AUthor prorneue hum grande eifeito.
a e~e artificio,
pela diíficuldade
de fer deftrt:ldo com as eJpadas da Cavallaria
em ra:zao da fortaleza,
e difpoíiçaô
das cordas j
Por determinar hurnas tantas filas para faze.
re~ fogo contra aquelles Soldados que o ininllgo defl:acar para efla operaçaó,
e pela
COI?modidada. em fim ) de (e poder applicar,
~ ,tirar efl:e arrifi:io
rem produzir ernba raç~
as rne[mas moçoes accidcmaes,
e repennnas das Tropas.
ElIe repUta eíle entrincheiramenro
muiro
s
f,al fil11ples , e uril que os cavall inhos de
,nza) e OUtros artificios que até aqui le rern
Imaginado.
'
EHe
de h
m~fmo AUthor rarnbern (e lem~ra
,urn mero de ajudar a torça dcfl:e enrnnh
c elramen
h
1
d
hu rna .. to ; que
e co locar as armas
C
das , ou mais fileiras pela pane de dentro
Cordas ' I'
d
ra o
,) inc Inando-as, e cravan o-as; ,pa.
ro que fo neceílitaõ de hum efnil'aó de Fer,
na coronl'
r n r
a'
caô n 'b 1a) a maneira dos '1ue le pia .1'
"1
as engalas
a fim de fI! cravarem taCI m~Oie na tena. '
EHe ef'
(
centaria o p/gao , diz elIco, quafi nada accre •
fiLeiras e eu pezo, e as <limas das ulumas
) fiando. a T rqpa a [eis de funJo , Oll
Hh
em.

4S2
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em columna,
poderiaó Ier empregadas nea"
eHacada remível. (a)
Em huma tal di[pofiçaó quer eíle Amhor ,
que a Tropa faça de ordinario hum fogo de
biIlebode,
excepto a primei ra fileira, que a
deílina para receber a Cavallaria com a baioneta,
110 caro de vencer os artificies prepa·

lados.
A experiencia
he quem deve dernonílrar
a utilidade dell:e merhodo. A di[pofiçaó dOi
lados he excellenre em qualquer calo, em
que ella reja praB:icavel, pela razaô de cruzar
os fogos, c porque em hum a diípofiçaô defenfiva de mofqueraría
deve a Infantaria,
fcmpre que lhe for permitrido,
coníhruir-Ie
huma forrificaçaó animada. O artificio das
cordas tem aquelle mefmo defeito, que he
cornmum a toda a efpeeie de entrincheira"
menros;
a Tropa confiando-fé nelle , de[cuI'
da-Ie dos [cus deveres; e {e o inimigo o vence , dia perde o animo, e fe penurba.
§

rII.

Da maneira de rejor~ar a 'Vaf1'{uarda , e J
reftagu4rda d,' hWll qlladralo, ou de
bum parallelogramo.

A l\!~i~r

fo;ça do ataque he de ordinari~
dirigida a frente, ou ii reB:aguarda ~
colutnl1a,
que marcha; aíiim he neceiIar10
{a-

----:---:---:---=:-._---_
...
( a) Nefle caCoconíidera •• a Tropa difpol1a c,Jl
ordern maciíla.
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faber reforçar eflas partes accornmertidas com
huma vanouarda
ou rettaguarda
dilpofia
b,
te I'atlvamcnre
ao objeéto da mano b ra .
• He arbitral ia em pane a efcclha das (ec ..
çces , e lados, pelos quaes Ie devem formar
as figuras quadrilateras,
pois que iito depende da marcha da colurnna , da natureza do
!e:re~o , das conjeduras
fobre a marcha d<_?
Inimigo, e de OUtras circunílancias , (pie nao
e.mbaraçaõ com ludo efiabeleccrern-fe prinClpi,os geraes, e applicaveis a qualquer cafo,
Figuremos hurna columna a. e. (Fig.LII.)
acco~metúda
na rua marcha pelo lado o. p.
o meio deüa columna fe pôr em (egurança ,
he formar promptamente
hum quadrado,
ou
~l.um parallelogramo
aberro do lado, que he
/ vre ; e reforça r a lena de colunma , ou
rente do quadrado •
. A primeira divifaõ marchará vinte, ou
tr~n(a palros , e dando as filas das íuas Ice~~C~leXteriores meia volta a direita, (eguida
ll
do
quarto de converíaô de cada hurna
fig~ adas para o centro,
a divifaô ficará na
la lc:~a' que mol.tra a Eframpa,
indicada pe1·
Efta fiou
'
d .
da POl" ta7 ra Poje [er formada,
e pro UZllea
acçaõ. Se
Tropa,
quanta [e prefenrar na
fer a re~ . a reaaguarda
da columna dever
ra anui e~çaJa, naó ha mais que applicar pa"I
ire n1efm
h d
Huma T.
o rner o o.
fazendo f topa póde marchar nefla figura "
rente ao inimigo,
e execueand<>,

t

Hh li

QS
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os Ieus fogos, quando lhe for neceíTario fazer alto.
Aqui naó trataremos da formatura do ma;
cifTo, ou Cruz de Lorena,
tanto em razao
de algumas advertericias , que a [eu rerpeno
rem havido em o nofTo ferviço,
como poc
ler eíla figura mais propria para muitos Ba'
talhôes , que para hum Iórnenres

BREVE DISSERTACAÕ.
~

A Taé!:ica, quea razaó,

e a experiencia

nos

he o campo de ba'
talha natural da Cavallaria
pela liberdade
CJue clla lhe dá para Ie formar em linha, c:
para executar rodos os Ieus movimentos com
eníinaô

a planície

promptidaó
, e facilidade.
As meí mas pelo contrario nos convencem (.'
de que os terrenos defiguaes , cheios de fo:
fos , de barrancos,
de matos, e de vinhas,
que aquelle paiz , em fim, rnontuofo , irregU'
lar, cheio de fuperficies concavas , e paoril'
noras he favoravel á Infantaria
quando cila
deve combater a Cavalia ria.
Cada hurna deílas armas procura de or'
dinario aquelle terreno, que lhe he vanrajofO'
e evita quanto lhe hc poflivcl o que he coo'
rrario á rua Tadtca.
Ra ras vezes acoOleCe
que ~ Cavallaria , a naó dever operar de coo'
certo com a Infamaria,
trave combate em
terreno improprio;
aílirn ta mbern nada [e~
de commüas as acçôes deita arma cm C:l[11
c
l'a~

.

,
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panha livre
naô fendo acompanhada de Ca·
vallaria.
'
Evitando-Ce pois eílas duas Tropas r7ciprocamente as Iuas acções particulares,
iílo
he, de huma arma contra outra , devem íer
muito raras; mas como ellas Iaê pofliveis, e
até indi[penCaveis em algumas circunltancias,
he necelTari.o difcipl inar as Tropas para ellas,
perCuadiodo·as da força daquelles meios, que
lhes (aõ mais favoraveis.
As acçóes entre Infantaria,
e Cavallaria
reduzem·fe a rres eepecies
a Caber:
I. Quando
em huma batalha a primeira
arma fe acha em linha defronte da fegunda.
2. Quando a Infantaria
depois de perdida.
a batalha deve retirar-Is em prefença da Cavallari:J. inimig,.
h l' ~lando
II Infantaria
marchando por
d~~ paiz aberto, e plano, he accommettiV lne~pe:adamente
por hum Corpo de CaaHana ligeira,
ou de linha.
re Cada huma deltas efpecies tem as ruas
qt~~~ particulares
, que deixaremos
para
dos o tra[tarmos deltes caros nas manobras
çaõ gra?des Corpos,
naó fazendo aqui rnenelle als 9u~ das regras do terceiro, pois que
tao fomente o obicd o das di[po(ições
Precede
1\1 entes.
arrna~f1d~r etn que confiíle a força deílas ~t1~S
geral d que. traélamos,
dando huma idéa
pregar pOs meiOS que a Infantaria deve COlara. vencet a Cavallana , e de algu-,

'h

ma
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ma fone demoofl:l'ada a fuperiorídade
da prirnerr a , ainda em hurua acçaõ deíla tercei r:!
efpecic , fera pois o affumpto defl:e breve diCcurfo ,

He numa das maximas admirtidas , e re.conhecidas pelos Militares mais habeis, que a
Infamaria
bem confl:ituida,
bem difcipJinada, e bem conduzida oaó deve temer em
parte alguma a CavaJlaria;
mas naó obfl:ante a verdade delta maxima em toda a fua ex:
renfaô , a Infamaria
naó goza da (ua força
por falta, [em duvida, de profundar [e a [na
Tafrica , e de [e examinar em que con{j{(e
efta força. (a)

A refpeito do fogo,

primeiro objetfo da

Taflica.

H Uma

frente de CavalJaria de oirent!
cavallos occupa quarenta roezas de egrenfaô , dando-Ce a cada cavallo meia toeza,'
ou trinca e {eis polegadas de cfp:lço na fil,eIra. Hurna freme igual de Infantaria contem
cento e fefTeota filas, dando-Ce a cada huma
dezoito polegadas de freme, as quaes fendo
compofl:as de tres homens fazem o roral da
frente de quatrocentos
e oitenta Soldados,:
c eisaqui temos já a diJferença de oitenta
lOS de clavina a quatrocentos
e oitenta de e •

Ir.

I

--------

_

pio-

__..

( fi) FjJ.1i [ar ln Tnéfi'lllc d~ r I'!fantcri~. liv.l1f.1
flag. 68.
•
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pingarda,
pois que a Cavallaria na.ó póde
fazer fogo, Ienaô com a primeira fileira. (a)
EG:a a proporçaô
do fogo entre hU,m pequeao Batalhaó , e dois Efquadróes , {omente a rerpeito da quantidade de tiros de hurna
dercarga , a qual he como de [eis a hum.
Ola auendendo-Ie mais que para a vantagem da Infantaria [anta importa ferir o Soldado, como o cavallo , e [uppondo o t"oi~rne deG:es dois objeétos hurna vez c mela
lllaíor, que o de hum [ó Soldado de Infamaria, deve-fé conceder a eíle fogo hurna nova
proporçaó,
aflim como de rres a dois. ( b )
De fone que o foco entre Infamaria c Cavallarla até a pte(c~te reflexaô tem razaô
compofia do numero de tiros que enviaó cftas duas Tropas,
e dos volumes que ellas offerecem huma OUtra; cuja razaó he como
~c nove a hum; iílo he, conjideradas
eílas
duas razôes raô fómente , o fogo de huma fô
~r~arga. de Infantaria deve ler nove vezes
r> a,s effica~ que
o de huma [6 defcarga de
"avallaria.
Se 3.iQda além diG:o coníiderarmos os in-

a

__ ----------

-

con-

• (a) Ella pro porc:tu~ d e f rentes.
Jeita a, ai "Um
I
.

. d
li I
ain a que 1fiderad t>
as a teracúes • deve (e r com tudo conduas a:n' C01UO a que realmente
exifle entre t:!las
, as.
(b)
En"r
. III-

pago 69.

;VIII Jllr
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convenientes,
que Ie oppoem á firme; e julta
pontaria deíla Tropa, como [aó a rnefma poftura do Soldado para fazer fogo por cima da
cabeça do cavallo com huma curta clavina,
a inclimçaô que el1e deve dar ii mefma pontaria em raz aó de Ie achar muito mais elevado que a Infantaria,
cujo fogo {erá {empre tanto mais incerto, quanto mais elle [e
approximar
a mer~ulhante;
o embaraço das
redeas , e o movimento
do mefmo cavaI10. Se coníiderarmos
em fim eílas circun{rancias ao mefrno tempo com as razóes que
devem obrigar a Infantaria a executar o {eu
fogo com a maior precifaê , o e1feiro delle
deve Iuppor-fc dobrado maior que o da Cavallaria , o que nos dá huma nova propor5[!Ó, aílirn como de dois a hum, a qual mu.l;
tiplicando a de nove a hum já achada, nOS da
huma nova razaô entre eíles dois fogos, como de dezoito a hum cm hurna fó defcar~a '.
Traétando-Ic
porém de hum fogo (egul<lo, he necelTado arrender também ao rcmro gele eflas duas Tropas devem emprc~ar
em carregar. Ora fuppondo que a Infantaria
executa rres de{cargas em quanto a Caval1aria executa duas, cujo calculo naô tem ccr~
ramenre
parcialidade
algu01<t cm favor di!
rrime~r:1. arma, clle. nos dá huma n?v.~ proporçao de rres a dOIS, a qual multlpllcaod()
3 ultima achada de dezoito a hum,
prodUZ a
virlt€; e fere a hum, cuja. proporçaô he a
que devemos em virtude deite calculo
a

d~

d:é~
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eHes fogos em huma acçaõ regular,
e de rerelidas defcargas (a),
,~
,
He rem duvida que eíla reorra nao pode
fer fundada em hum calculo exado , mas fim
em huma hypothefe,
poíio que real em ~
mefl_11a (ujeita a rntlicélS alterações em razao
da dlfciplina
eíl:ado e efoccie das mefmas
T ropas, e talvez
'
que 'ranalyzando-fe r mais' em
d~ralhe efia melrna proporç_aó,
ella ~e aC,ha
ainda maIS vantajo{a em favor da pnn:_elra
arma; mas o objefro defle difcurfo nao he
OUtro mais que demonfirar a fupetioridade ?
e vanta~em decifiva
que a Infantaria leva a
~avallaria
cm htl~~,acçaó
de fogo, cíiabeec~n?o
alguns
PrInClpios
evidenres
, e dando Ide3s,app.roximativas
ii j.recifaô.
d ~<lUl nao devemos fazer menç;.õ do fogo
fiola
d et
,
porque a Cavallaria naô deve ufar
e le em huma acÇaõ deíla efpccie.

reJpeito do ChOifIC ,.fegtmdf)

A

objeélo

da Ta8ica.

C ~~r~detada
nlre

a ;lcçaó do choque em fi rnefelle offe rece a:
ria, glJ efprOPorçaó em favor da Cavallaexifie e acabamos de notar a refpeiro da que
fegund:~re I) fo~o da Infantaria,
c o dcfla
rma, cujo choque he raô (uperi?r
lnefll1a

d

efias duas armas,

---C)

li

pa~,

iO.

a

P.rr'rI ------1r

;pa J/

la Tl!lliqllc

de l' Injàot.

liv, LU.
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~ re {i11:e nci a , que a primeira pela íua malTa;
e comprefTaó, póde oppor-lhe que nenhuma
Infamaria,
coníiderada em qualquer das fu~s
ordens habituaes,poderia
evitar a (ua del1:ruI"
çaô , ainda palTando pelas armas muitos cavallos.
Para [e provar a vantagem , que a Cava!~
laria leva á. Infamaria neíla acçaó mechanl"
ca , he defnecefT.uio recorrer ainda áquella
preciCaó de teoria de que a mareria militar
he Iufceptivel , eIla he per fi mefma raô paI.
pavel,
que primei ra vil1:a fe deixa reconhe"
cer bem; mas naô obílame eíla evidencia,
devemos fempre apontar alguns princípios ,)
fim de roborar,
e fazer mais (en{ivel a nOlla
doutrina.
.
A Mcchanica nos enfina que a potenCIa
de hum Corpo qualquer poílo em movimen"
to he o produéto da fua maff.l pela fua velo:
cidade; que para conhecermos efla força naO
temos mais que multiplicar huma pela OU'
tra , C a) admirrindo tambem por verdad~s
incontefiaveis.
Pri mei ra : q ne dois moveIS
iguaes cm maíla arremeçaclos
diretlamenre
em
à

-------------------l

( a) A qui naõ apuraremos ainda eíl es {imp,lec S
rincipios
de Taél:ica, firmando-nos em a del1ca a
P
.J
L eiibni
1 os que nau- ren 1 hc'
doutrina, ne
nitz ,e de tOlOS
f.
fitado aliflnr-fe debaixo dos feus Eflandnrtes are S
peito da differenca entre as força~ vivas, e forq~s
morras , naõ obflanre favorecer eJla muito n1aJ
a nofl'a doutrina militar.

d
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en;

renrido contrario,
o que tiver mais tre~
graos de velocidade fará com a rua percufTao
ceder metade da velocidade do outro. Segun, da: que dois moveis na mefma acçaô , o
que tiver mais doze grá.os de velocidade, vencerá o fegundo , pofl:o que a marra deJle reja
<}uadrupla da do primeiro. (a)
Appliquemos
pois á matería de qu~ t~a.,
aamos efl:es princípios para tf rarrnos idcas
ll'lenos C?nfllfas da ~rande Iupurior idade da
Cayallana
contra a Infantaria ern huma acs;ao de choque fimplesmenre,
e examinemos
as ruas COnfeqllcncias.
Em hurna frente de Infantaria cada duas
filas fazem huma fecç~õ, ou pequeno Corpo.,ls que deve operar COntra cada Cavalleiro ,
que a cfl:e he dado em fileira o mefmo
~paC;o arbitrado ás duas filas de Infanraria,
el'l1aíTadeltas, fendo cada huma de tres hol11 ns, e comprehenàido
ainda o [eu arma~ento,
he avaliada pelos Auth ores em mec~~ <j~e a de hum Cavalleíro
armado junra
dern
do feu cavallo, e arreio defle , mas
raZa ~s / eíh::s agentes huma igualdade cm
1-1 a fua ma(Ja ou pezo.
pecie e ~eíto, qU~ 'cm ro da a acç aô dcíla cfconfiitu' nfantanít deve pela fu.\ natureza
Ir a força pafiiva , e a Cavallaria
a
for-

Pr

--_ -----.....------_._(a)

Prillci

que direéto
(JS Outros,

cb'.O~ de mechanica

d

a reli) :iro

s corpos ~rreme~ados

DUllS

I
o cnn-

centra
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força altiva;
aJIim , devemos ter por infaUí;
vel , que a {ecçaõ de Infamaria perderá o (eu
terreno pelo menor choque de hum Cavalleiro; que eíle , adquinndo tres gráos de velocidade,
ao tempo da fua pancada fará Ienrir o mefmo e1teito a eíla {ecçaó, poí]o que
ella feja compolta de hum numero dobrado
de combatentes;
que adquirind{l feis ~ráo5
eítas filas [eraó derribadas,
e que o effeiro
ernfim da percuflaô do cavallo,
{crá fempre
tanto mais formidavel, quantos mais gráos de
velocidade elle ganhar na rua carreira.
He certo também que devemos confidera,r
a refiQenci,a da fecçaó de Infantaria naô fo
em razaó da fua força de inercia,
mas rarnbem em r.azaó da torça viva; ilto he, daquclle esforço natural dos Soldados,
com
que elles devem ajudar a fua refiílencia procedida unicamente
do (eu pezo , mas cal
nunca póde equivaler
força abfolura , e ~ecifiva de hum cavallo vigororo
conduzIdo
por hum intrépido combatente.
C te)
Efre móvel naó potTuc fómcnce a força
que adquire em razaõ da (!Ia marla , e da fua
velocidade,
clle une á rua força cenrrirer~
áqueJla ql1~ lhe vem da compreflaô larera
dos lados lobre o centro,
que cm hurna a,c'
çao
à

---------------(II) Alguns

~uth~res

cav alio ein ~) major ."rao

calclllaó a f~rq:lde h~I:,~
da rua velocídade

vezes maior que aquelJa que lhe he natural
chando elle a paflo,

, I~rJ

I
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faó de choque deve augmemar a força inhe-'
rente da mafla de que traétamo~.
_
Em huma acçaó deíla efpecie na~ fe, deve
cO,nGderar mais que o choque da primeira fiJClról da Cavallaria , que [e contempla CO~10
h~~ corpo denfo pela adherencia
de íeus 10dlVlduos,
e natural impulfo deílas panes para o [eu centro commum de gravidade.
.
A [egunda , e mais filcinas da Cavallaria ,
pofio que naó inHuem Iobre a força da primeira, devem protegella,
e comba[e~ lambem a frente inimiga depois dcíla fileira penetrar as ,linhas oPponas'. (a)
.. A.' vdh _ pOi,s dena expoíiçaô , que [em
lO)ofilç:a nao pode Ier tida por exaggerada ,
devemos concluir, que a Infantaria, coníideIada fimplesmeote
nena acçaô mechanica,
em. qualquer das ruas difpolJç:óes regulares
nao páde loirrcr o choque da CavaIlaria;
]<Jjuepara lhe reGítir
elle deveria prcfenrar'
'
d te hu ~a ,enorme mafla
inteiramente
a lh ela
°TPrlnclpi,os
d~ fua Taética.
.,
.n eOlos ate 3qtH feito ver que dos dOIS obje<cos da T .n'
h
"
he in . a~ucafogo,
e c oque , o prirnerro
fegun~elra.mente
a favor da Infantari;1 , e o

--__

o da toda a vantagem

á Cavallana.
Além

(a) Ouand-------,
__'._
ell a d e ordl
<:'.'
combale a In íannu
r ra ,
na (). a CuvalIaria
ria deve c Oll l~rIo 0F-éra cm columua
, e a]o ,al1t~leira d C
Iderar a accaú I1JÓ ró lil primelra.ha ,aval]o.
d
'llS •
po rem
'. ncfia ' t "fia. ,. mas tanlbem a accaó
asd111. . •
'..
P rÍlneila. ' eOn,l devemos lómelltl.: conÍl cr~r.:
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Além deltas primeiras vantagens devemos
lambem examinJr aquel1as que faô praéticaveis a ca-da huma deltas armas,
e que fazem pane da fua força. A Infamaria {em rres,
<Iue eonílituem
huma grande pane do {cu
poder, e (Upcrioridade a rerpeito da Cavailatia. Eílas fa.ó, Primeira:
a prorecçaó reciproca das Iuas fileiras, naó (ó para o irnpul1'0, mas tambem para o fogo, e para os botes de baionera ; pois ao melmo tempo que
ás fileiras da Cavallaria
naó he perrnin ida
eíla acçaó tlmultanea,
c commIla entre fi,
a Infantaria
póde 61zer dellas hum corpo
compa80,
póde empregallas
em qualquer
objetlo da Tatlica tanto fimultanea , como
{ucce,fIivamente. Segunda; a poJIibilidade de
tornar inllantaneamente
todas aquellas figuras, que mais lhe convierem em qualquer acpó. Terceira:
a (uperioridade
das fuas armas, <jue ainda conGderadas Como armas
brancas, levaó roda a vantagem ás eípadas da
Cavatlaria.
Tem cita fegunda arma, além da vanta.
~em do chague,
ainda OUtras de huma grande confideraçaó,
e vem a fel', Primeira:
a
heilidade,
e promptidaõ dos feus movimentos, que lhe dá l1luit,is Vlzes Iuear de aceom~
merrer a Infarltaria ) <JlIando eIra fe acha em
eílado de friHj,UCZa, e dc(uniaõ. Sesunda : a.
idéa tàllâ llllC elta_5 Tropas formaó\uma
a
outra;
pois ;l Infanraria
olha de ordinarla

1

Para a Cavallaria
,

cheia do preJ·l.lizo de que
dia
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.ella he muito mais forte, e de que naô póde
evitar o Ier pizada aos pés d.os cavallcs. A
Cavallaria preoccupada
rambern , I?,as em
{eu favor, julga-fe tanto mais tormidavel ,
~uanto mais elevada (e vê arefpeito da Infantaria , cujas idéas raô erradas como t!~tUraes ao Soldado ignorante produzem effeiros
bem COntrarios; dto he em huma a deíconfiança, e o temor; em ~utra a oufadia , e o
esforço; eifeitos bem capazes de fazer~m trio
'Umfar o prejuizo da realidade. Terceira : a
P1r::'ogativa concedida á Cavallai ia pela Iigel reZa de feus movimentos,
de fec fenhora
de _oif:recer, e evitar
combate fcmpre que
nao reja furprendida .
..1
Reconhecidas
pois as forças excedentes
ce cada huma defl:as armas coniideradas em
IPpofiç~õ entre fi, devemos concluir que .a
nt~ntafla deve ir bufear ao fogo os feus prrnlelros recurfos para combater a Cavallaria.
Refia-nos agora invefrigar aquelies meios,
~elos quaes eHa arma deve achar netle obje0 aquelIa força
de que ella he illfceptive 1 e d'
.n.
f: ' f
e que depende a Iua efft:\.riva deferitia, .azendo fentir ao mefmo tempo a fua efV~~l~l~;~nlra. quaefquer alagues feries da eaforça. d ) ~l~IS de nada valeria conhe;cer a
multO
lP l~ I TlmcIra, ignorando os meros de
jea:o
icar , reguLar I c manejar aquelle obT e~ que tUa confifte.
çaõ dO
a arte da Inlantaria
em huma ace a efpec;ic deVI; efrabclecer-fe
nefias
tres

°

L'

ii
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tres máximas.
Primeira:
procurar a maior
abundancia de fogo, de manei ra (jue eUa feja
capaz, naô fó de enfraquecer
o choque da
Cavallaria,
mas ainda de o reparar,
e de
deílruir eíla Tropa ames de chegar ao abordo. Segunda:
manejar o fogo de maneira
que a Tropa eíleja fempre em eflado de refif·
rir a rodos os ataques coníecurivos
, devendo
ter por lei inviolavel o nunca já mais fe achar
defprovida de fogo em prefença do inimigo.
Terceira:
obfervarern
as filerras , e filas a
mais perfeita regularidade,
tanto naó have~do, como havendo perda de genre, cUJ.!
ob[ervancía depende de muita dtlciplina.
Toda a Infamaria que fe acha íem fogo,
quando he accommertida
em terreno lIvre
por Cavallaria, he perdida infallivelmenre ; e
roda aquella que naô conferva no ulrimo recurfo mais que o fogo de hurna fó fileira, oU
ainda de duas, deve reputar-fé como [em,clle. AIIim a ordem de rres de fundo he debll,'
ainda para o objedo do fogo, neíla efpecI~
de acções, pois a rapidez da Cavallaria na,o
deve dar lugar a que a Infamaria tenha ul(~·
marncnte mais que o fogo de huma Ió fileI"
ra , [em gue as Outras tenhaó já carregado'd
Deve pois a Infamaria
tomar a ordem e
{eis de fila, ordem a mais vanrajofa ne{ta5
acçócs , menos {em duvida pela folidez a~
Corpo de TlOpa , por facilitar rodo o ~ep~.
ro da defordem das filas, e por Ier maiS ~

paz de refiítir

a hum

choque menos

vígOl'd:'
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do qUe pela abundancia de fogo, que e1la pro ...
eura ii tnerma Inboraria.
Eisaqul em que confiíle a primeira va.n~a.
getn da ordem de reis de fundo; elIa hahilira
hum" Corpo de Infantaria para com bater com
fucceffo Outro de Cavallaria , naó por .lhe
.oPpor maior altura de filas, como muir~s jul~ao; altura infignificante a refpeiro do impeto da Cavallarla;
mas fim porque el la lhe
procura hum fogo abundante,
e perrnanente (a).: meio o mais eflicaz , pelo qual a ln ..
fanra'"la deve fegurar a fua vittoria.
Devendo eita receber a Cavallaria , a
primeira, e [egunda fileira, que devem Iempre
C::on{ervar o íeu fogo para as defcargas de
<]l~eI01a roupa, poraó joelho em terra; a ter ..
fará fogo apenas o inimigo ( ata~ando
~rlal1lente ) chegar á difl:ancia de vrnre e
c~nco palTos" c depois a quarta.
o ~r:imi.
gcarrl!pro[e~lIlr,
eílas fileiras fe abaixaràô
'd , e
m ' garao pela maneira mais cornrno a c_om
f lJlta
preiteza;
a quinta,
c a (exra farao ()
U
See.o fo~o .II1Hnediaratnente
depois da quarta ..
oua
) naInll1llgo
fil " ceder às delcar~as da terceira, e
pelas d· e,.ra, efl:as trocar:ró as ruas ~:mas
la n a 'lulnra e [cxta , e Ie prepararao paOVas delcarc>~s

?I~a

s:

elIa CdQc~~atend~ ~ Infantaria defl:a maneira ,.
aPPOr toda a quantidade de fogo
Ii
ne-

------___
(a)

.

--

-

--

pago 7 j. Ejl(lI illr la 1'lIéli9(lC d, l' I'!/1I/ t. liv. lU.
1
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neceflaria. O inimigo nunca já mais a eneontrará defprovida delle. A primeira, e fegunda

fileira fazendo a ultima referva naô eonll:ituiraô com tudo
o [eu recurfo derradeiro;
porque além de fel' bem natural que duas,
ou tres defcargas tenhaô deflruido pelo menos a maior força do ataque da linha inimiga , a terceira,
e quana fileira devem ~ter já.
carregado ao tempo do combate das primeiras.
A Infantaria deve ter todo o cuidado em
ma nejar as Iuas defca rgas, poupando muiro
o feu fogo, pois o inimigo naó deixará de
tentar muitos ataques fingidos,
a fim de ato
trahir , e exhaurir ell:e fogo.
Todo o Corpo de Infàntaria determinado
a combater a Cavallaria
deve dcftinar alg~mas panidas de Caçadores,
ou de Granadel"
ros , e ainda algumas filas para fazerem roo
go febre aquclles inimigos,
que a vierem iOquielar.
Se a Infamaria
he acompanhada
de arte"
lharia,
ena deve cb íervar ditferenres regras
em as fuas de{cargas;
cllas devem prinCipiar
de mais longe, elevem cruzar {e e {couir hUma direcçaô obliqua lebre o cen~ro ~ fim de
enfiarem de alguma rone as fileiras 'injmig~S.
f,Jtas dcfcargas devem tambcm fel' manepi
das co~ as me írnas caurellas , que as de mO'
<]ueral ia.
() Chefe,
os Officiacs , e Saro-cnroS de"
:::>
d os, oS
a
vem vihiar a[[e~[I '11'1mb~mcnre os Solda

fim de qtle

CllCS

o Iervern exaé.hmente _

pr' .
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f're~eitos da pontaria,
e de que pralHquem "ao'
maior firmeza, -e rezularidade
na ordem determinada.
Elles de~em infpirar-lhe inrrepidez, confl:ancia, e hum a fii me efperança ~e
vencerem pelo meio da exacta obíervancia
das ruas ordens. '
Se o inimigo combater tarnbern com ar';
telharia, he neceffario todo o cuidado da paro,
t~ dos Officiaes em fazerem occupar
irnrnedlatamente as aberturas,
que elIa fizer; em
fazerem unir, e completar as filas; e em repa,rar t?da a de[ordem com tal preíleza, que,
o inImIgo nunca poffa aproveitar-Ie
della.
A Infantaria ordenada por eíle me~h~do ;
~ c?mbatendo defla ,maneira, deve nao [o "".
l{br aos forrnldavclS ataques da Caval laria ,
~'\s,ainda defhuilla,
{e elJa proíeguir nelles
o
ada. Já difIemos que a cada c~vallo coro,
re pondiaó duas filas, e affim cada hum de[-,
res deve ter a cada deícarea dois tiros, que
~/rocure,m., A,perda de pgucos cavallos ba{~
para diminUir muito o viaor de hum ata.
~ue. Se as ptimeiras de[cargas derribaó huconfide~avel da fileira inimig~, a
c a d tç:a do leu ataque he defvanecida ,
truida ~ egu,nda fileira he mreirarnenre dervem o' ~s Soldados, e cavallos mortos depert\lrb~~r.lhe
h:IOl obítaculo
bem capaz de
ma ter ,a VivaCidade da Iua carreira;
e hucelra
'
f
bem 111ais are fexta dc(carg.1. devem a~er
"
confidera\'el cíle horrendo enrrrnc IlcaaOlel1lQ
necer-[e
Com que a Infantaria deve gUAar~
.
Ii ii
,

rIO

gr:ll~~r.;
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A muhtplicidade
de riros que competem
a cada cavalJo,
o grande volume
íjue efies
offerecem , a pequena
diílancia em que [e
execulaó as defcargas,
e.a abundancia
inexhaurivel
de fogo de huma Infamaria
betll
ordenada naó pódem [em huma grande i~'
difciplina , ou perturbaçaô
da rua pane dei'
xar de dar a palma a ena arma.
Q!le vigor, <Jue rapidez deverá. fer infu·
peravel a huma tal ordem,
e abundancla
de
fogo? Que,dlfciplina
",que valor poderá fa·
ZLr com que hurna
Tropa inteira deixe de
encher-fé de rei ro r , vendo os cffeitos de humas defcargas exactas? e com que ainda as
mais in.répidas
, e :iguerridas deixem de derefperar dos alagues fururos ? Ena he hum3
das verdades , que a TJZaó deve abraçar [eOl
demora alguma.
A experiencia
dos OfficiaeS
rll urninados aílim o aueíla ; e {e rodos os
ceflos naô confirmaó eíla verdade,
eíles me '
n10S nos dizem que, a indifciplioa
da Tropa,
e a ignorancia dos teus OHiciaes foraó as taU'
Ias dos effeitos que parecem defmenulla.
Em quanto as outras vantazens da CavaiIaria ~ lílo he , ligeireza,
e prejuizo da I~'
fanrana a {eu refpeiro ; ena lendo bem dl{el'
plinada , e conduzida por Ofíicíacs btlbeis,
deve deixar de commeuer faltas gue dcrn
eafiaô aos acceJeraJos golpes da Cavallaria;
e pe I o que roca a. f c~un -d a vam:lgem ,com
!
}-lfcjuizo ha~ exiíle ,m,ais qt!e na' idéa do S~r'

IUf'

0'-

0°

dado, he Iacil ao Official depois de o inLtrU1

e

,

Parte Segunda.

'.

5'0 r

e de lhe dar provas oculares da realidade ,das
fuas doutrinas
defvanecer-Ihe efle prejulzo.
Eu taó falia' aqui de arnficios algu_ns , com
q~e a Infantaria deve ajudar-Ie , ,alhm como
Piques,
cavallinhos
de friza, linhas, &c.
pais que efl:a arma coníiderada em o feu eftado habitual fem mais que pela íimples evoluçaó de dob:ar filas aoza de huma Io lidez ,
di'
b
_
~ luma uniaá , e de hurna ordem, que nao
fo a fazem impenetravel
mas lhe evitaô roda, a defordem,
lhe fa.z;m offerecer menor
QbJea:o aos ataques da Cavallaria,
e lhe
procuraó hum fogo regular,
e contínuo,
Reconheci,las
pois as forças deitas duas
att?as, e os meios de cada huma empregar
a lua vantajofamente
a Infamaria
deve peIdofeu fogo,' pela Cu; uniaô
e pela íua orem ' f r
,
,
e
tflun ar da CavalJaria em huma aCÇlo
~tre efl:as Tropas. Toda a rapidez,
toda a
~Iolencia delta deve ceder a hum fogo abunf':nte? ~xa0:0' c bem regulado de h,uma 1n4
ntafla lotrepida. Eíia deve perfuadir-Ie CJue
nefiad<tircunfl:ancia
e em todas aouellas em
que e
'
"a
. d ver combater a Caval laria ,a [ua VI 0~Ia {:epende da abundancia
e diílribuiçaô
do
reeu r.°lgO, da [ua ordem la rua firmeza, do
J1tlueoci
d
'
.,
d
dos feu o, .e. a extrema attcnçao as or cns
cl
vencer_te Of!1. aes. A Infantaria
deve c_on, "
de que adoptando os verdadeiros..
pnnCiplOs da r'
I ' naó
lhe he te'
ua Tad ica a Cavai afia
mlvct mais que naquelle inHante ,
em qlJ,~ella fe efquece da difciplina, em

l~e
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'5'o~
fe diGrahe

da obediencia

dos Ieus Officiae9,
reíiílir-Ihe.

em que ceíla em fimde querer

A

R

T

I

G

O

XIf.

Da pa[fagelll das linbns.

A

Paílagem das linhas execura-Ie quando a
primeira linha a. b. ( Figura LIlI. ) de'
ve paflar por entre a fcgunJa',
e ruere r-Ie erJ1.
batalha detrás della cm :l po íiçaê k.. i.
Em o dia da acçaô he muitas vezes dia
manobra de huma' grande uti lrdade , pois a.s ,
circuníiancias
podem bem obrigar a primet'
ra linha a retirar- Ie pejos inrervallos
da fe'
guncla.
.
Se a primeira
linha pradicafle efie tTlov~: •
mcnro rcrirnndo-Ic
em batalha
ella fe e~
poria dcmaíiado ao fo~o do irllmigo , obrl' r
garia a fegunda a offerecer rant rs aberturas ~
quantas as filas, e embaraçaria
que elh ~a
nh:!Tc o {eu lugar com a devida promptiJ;IO'
C fizefle rcfiltencia
ao inimis o.
..
Se a mcfma linha (e t~tira(fe pela m3('
cha de flanco, ou dc cofiado
e pelos lados
J
r
d a linha, o [eu ' rnovimc»!" (t:'•
c d. (JJ
H"gun
ria mui Icnro , c I'erigo(o.
lJe po is nccc!T3
rio que as linhas (aibaõ rerirarfc de hUIJlJ
J

maneira mais vanrajofa •

..
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Manobra.
retirar
primeira tinbs por entre
F aAz..er
fegunda , abrindo aquella por filas de
ti,

pelotões.

A primeira linha ande á direita;
imrnediara~lente as primei'ras filas da dir~ita dos
peloroes façaõ quarto á direita, e [egulndo-as
as mais filas, marchem os pelotões paralle la~en.te ent~e fi pela_linhas pontuadas e. e. em
dlre.ltura as efquerdas dos pdotóes, da regunda linha, que devem dobrar filas lobre a reaa~uarda,
a fim de darem paffagem aos pe10toes que Ie retiraõ. Tendo eíles chegado á
~ofiçaõf. g. elles devem fazer alro , volver,
meter-re em batalha por quartos l efqucrda, e fobre a linha h, i.
Todos eites movimentos devem Ier exe{,litados em o maior grito de vivacidade,
e
em defordem.
al
fa
he a Jifpofiçaó mais prompra , e mais
fi;~_para
~e fazerem mudar as linhas; difpoo
lTtas ?r~alcavelnaó
Ió netlas circunílancias
,
ll1a )'al~, ~ quando a Tropa deve executar huOl;a a e,m prefença do inimigo.
neGa
Regl01Cntos devem (e r exercitados
tathaõil~Jobra ~ fazendo-rc de cada meio bamovil11 ma linha. Toda a delicadeza dcíle
dos e1en!O Confine na preflcza da marcha
P Otoes qtlC Ie rctiraó cm de[creverern

l

-,

~Jlç,s
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efles linhas parallclas entre fi, e perpendiculares !l lua primeira pofiçaô , c em te dobrarem as filas da efquerda dos pelorôes da fegunda linha com muita vivacidade.
e {e~
cQnfufao, para darem patTagem aos da prime+
ra , e marcharem
em frente, ou operarem
contra o inimigo,
logo que a primeira llllha
river pafIado.

A

R T I

G O

XIII.

De algumas manobras proprias de cajos 17IenM
trroiaes.

N

Aó fó na guerr~, mas ainda em quae(~
quer acções particulares,
ou a(tos d~
Iervlço , podem ottcrecer-fe caros que peça~
manobras difl:inébs,
e menos cornrmlas ,pa
1'.10 que he necetlario
difciplinar as TropaS'
.Aqui naó faremos conhecer mais quc dua~ o~
tr es deita efpecie , tanto ror Ier impoJllvC
abranger ainda a maior parte dos cafos ,
podem otferccer-(e,
como porque a ro .
aquel le Official , que rern principios , he
facil fazer manobrar a rua Tropa relatiVa
mente a qu acfquer circnnflancíns , e caros
lmprevuics , que fe lhe preferirem.

qd!

~ll:

Manobra

I.

ôrmar hum circulo com preci[aõ, e brel"()i~
âade , partindo da poji~aõ cm batalbtt·
Para fe preceder á execuçaô de!b figo.r:,
.
fie

F

Parte

;0;

Segundt1.

I'recifal11ente
he ncceílario
ei1abelecer em
primeiro lugar o ponto central,
a fim de fe
reger por elle roda a linha; e devendo a Bandeira indicar cll:e ponro , he preciío Caber d~a que palros deve marchar para achar a Iua
JUll:a pofiçaõ , cuja Iciencia depende de hum~
()peraçaó mui fimples
conhecida a exrenfaô
<la linha de batalha.
'
(a) Se efla , por exemplo,
he de trezentos
pafT~s, he certo que o diamerro da circumfe:Eencla, que deve repreíentar-fe
deverá conter
~e~n pafTos, e o {eu radio cinc~enra , os qu~es
~o os que a Bandeira deverá marchar,
diri~In~o-fe perpendicularmcnte
defde "{lia poçao
flrenre., confiderada e!ta fcmpre na fileira da
Eílabelecida a Bandeira
toda a linha, á
.e"lcepçaó das filas do cenrr~
formará o cirClI o p
'-convcrfaô , d ai)
lad
or h lima competente
os para o cen troo
.lvlallobra

II.

l\1_"trcbando
bum Regimento em columne ~
jeélo 1::/a[Jagem pelo meio dell a a hWII ober
po du~s a q/'t
as. ) prefentando-Ibe ao me{mo temA COllltnna rara
r,
d·Ireita
a I ro , darâ
ara mela. vo I ra á
, e as fileiras eornaràô

dill:ancias;

~"

Ca
tOlnQS

de-

pois

)----------Teoria

f

" "

ellab
I . llndada naquelles princlplos.
, e eçldo.

qua

~o6
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pois cada meia fileira praélicará hum quarteJ
de conver{aó do centro para os lados, e volvendo rodas juntamente po r huma me ia, volta
a efquerda,
fera executada a manobra exigi'
da, Para a columna [e reíitruir, naó tem maiS
<Jue praélicar nova converfaô dos lados [O"
bre o centro, unir fileiras, e difpor as fec-

çôes.
MaNobra III.
Rtttl:icalldo bum Batalbao
primeirs
nobr s , [egair o objefto que 'Vem marcbanP
do
[entido contrario âebstxo da [lia ordel1l
ti

",ti;

('111

rcgular , e primiti'Vlt em coltonn«.
Depois da Tropa offerecer paffagern pot
entre as ruas duas alas, e o ohjeélo, que a fez
manobrar,
as meias fileiras do primeiro pe;
Ioraô execuiaràô
hum quarto de cOlwer(a~
dos lados febre o centro; depois ellas ganha
ráó a rua ordem primitiva por huma cont~"
marcha do centro para os lados pelo pa ~
obliqu.o,
e marchará o peloraô em frente,
todos os mais praô icarhô o melmo, fucccdeo"
a
do-fe huns aos ourros debaixo della me(m
ordem;
c allirn toda a columna fe achará habilit;tJ:t para executar a Iua marcha dcbai~O
a
da lua ordem primitiva,
e feguindo hU,m
dírecçaó diametralmente
oppoíla á primelrfi:
Todos efles movimentos
das pequenas
lciras dcvem Ier precifarncnre
cxecuradc4

corn graça,

e vivacidade.
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. Temos em fim uad.ado os principias mais
lnterclTantes das evoluçóes,
e manobras da
Infantaria,
adquirindo huma b.dhnte,
,pofio
.<JUe re[umida idéa das mais análogas a Taa:i~a moderna,
e daquelles proc,edimentoS
Jllals fimplices deíla Arte; agora fo nos ~efi.a
f~zer .huma efpecle de epilogo dos prtnCIPiOS Ja traltados,
a fim de glJe elles fique~
bem ImprelTos na idéa
accrefccnrando
mais
algumas advenencias r~Ja[ivas a cíle objecto.
RUe pequeno numero de evoluções,
e
manobras,
que vimos de conhecer,
naó he
certamente
a que íe reduz todo aquellc de
que o OJncial,
e o Soldado deve [er inílruido. Eíla pane da Taé}ica he mui ampla,
e
offcrcce ao e(pirito hum campo vafhflimo
Para
tlro<>relTos
feiro
111 • os Ieus r
h
., Fl1 naó tenho
I aiS que conformar-me com o ob;euo deíla
níhucçaõ,
traltando (ómenre os principios,
claquellas evoluções
e manobras mais fimP eces , e maIs. geracs ') (tt .
d As Tropas devem fer exercitadas em ton~S_~s n;anobras,
ainda que muitas dellas
hl1~ evao [er pra[Cicadas na zucrra mais que
já III ". VCZ [ólllcnte;
mas o ()tncial naó deve
cid aiS perder de \'ifl:a os princípios eílabelcos em o principio deíle Capitulo;
prinei------

pios

Á;.-:--------------

( a)
]UC;oes
re peno dos detalhes interiores
das evo.
• te dmall Oras
b
plicado
prcpoflas
11:10 fe tem UCJu Ii ex-_
Qetallle s o as aql1ellas miudezas
inclu1d3S nefles
he tra.n ~m tazaó do ob)'eél:o de~a lnfl rucc;aó. que

....ar Os p. n . -

lI C1PlQS

I

•

c: a teoria em gera.

)oS
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pios de huma evidencia inconreilavel,
e e~
(}ue todos os Auchores illuminados
apoiao
as ruas doutrinas refpeétivas.
.
Deve o Official evitar todas aquellas evoluções, que naô Iaô anaJogas a fua Tropa,
e
rel ativas á guerra,
para que elle a enfaia ,
que Iaô embaraçadas,
<Jue levaõ muito tempo, devendo entender <Jue toda aqueilà manobra , que he faeil , que he rápida , e vantajota a efpecie da fua Tropa, he fempre preferivel áquella que naô tem eíias circunilancias , reja quem for o Ieu aurhor.
O objeéto da Arte ~ o dever do Official
naó he outro mais que facilitar a huma Tropa os meios de combater vanrajofarnenre
;
íim toda aquella moçaô , que farisfaz a elle
" objedo por meios íimpleces , e breves,
be
{em duvida a mais perfeita.
A Tad.ica antiga,
e Icguida ainda nclle
feculo, he cheia de movimentos os mais complicados,
os mais compol1:os, e exquiGroS'
NelIa vemos formarem as Tropas triangu1oS,
pentagonos , exagonos , e outras muitas figuras geometricas , cujas evoluções pedem ta.oro trabalho para (e perceber
{eu mechanlrmo, quanta defconfo laçaô el las cauíaô depOIS
de [e conhecerem.
(a ) Ora eílas manobras
po-

ar·

°

-----

------.-------------~

( /I) QuaÍl todas efl as evoluçóeç,

antisa

nos offerece , dependem

de h~lm tempo immenfo

hum terreno proprio.

que a Ta~ica
de muito caleil

para fe praaicarem

J

e

':I;
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podiaõ ter alguma utilidade em razaô dai
armas, e do fyHema de combate co~temporaneo, a Cavallaria
nefTe tempo nao [e mo"ia com aquella preíleza , fimplicidade , e
p,erfeiçaó, com que hoje opéra; e a ane,lhalia ~ ou era defconhecida , ou eílava ainda
n:Ulto na rua infancia.
Mas o goito de exerCitar a Tropa em movimentos,
e figuras ex<]ui{j[as, chegou com tudo a hum ponto de
delirio bem raro.
Huma Tropa attribuiJ.[e hum grande me-;
recjmento,
quando figurava huma Fortificaçao '; huma Praça,
e até rnefmo quando offerecI,a, hum letreiro allufivo ao obje8:o do
exerclclO: ,Hum cerro Major Francez fazendo cxerClCIO na prefença do Ieu Rei, repre~!ltou com o {eu Rcolmenro efle letreiro:
f;'1Je Ir! Roi , ~ depois::' lhe fez executar .hum
rn go de alegria. Em o noflo Reino nao era
/no.s acrcdilada ha bem pouco tempo eíla
e Pecie de exercicios.
r EUas fUtilidades eUaó hoje inteiramente
n~Prova~a~; toda a manobra, que naó (em huel{~ u.tdrdade real,
deve fer profcripra dos
Cihll,C!cdlOS
militarc~. As Tropas mais bem dlfr rna as da 11:
daô
d
huma p. 0
'-Uropa ao a to as as outras
ve ap 'Ç3. bem inHrué1w3 do quanto [e derOVCltar
.
r
1'.1'
fe deve f .' o tempo f~mprc precio ío. rvao
coufas u a."gar o Soldado mais do que nas
leIS· . I)
b II
neHas·
d' e c tem muito que rra a lar
feraõ (U;~lflS Os feus [uores nunca Já mais, Ih:
UOS) para elle adquirir relfelçao

na

s 10
na praaica
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das evoluçôes

, e manobras

ne~

cetlar ias.

Mas o OJficial naó deve, por aílim dizer;
poupar ramo o íeu efpirito,
como o (eu Soldado; nenhuma
cvoluçaó
até o feu tempO
jma~ll1ada , e eílarnpada
, lhe deve fer efiranha ; elle tem obrigaçaô
de efludar os livros
militares
antigos, e modernos,
donde póde
tirar muitos conhecimentos
ureis para a Taética Iua co nremporanea , e de que deve receber muita utilidade
para a inrelligencia da
HiHoria.
Depois da OlticialiJade
de hum Regimento ter adquirido
idéas juH:as das manO'
bras adopradas , c prefcripras , e depois da
Tropa ter {ido inílruida , e exercitada nelJas
no meio da efplanada.e íla deve Iahir ao carP'
po, C procurar hum terreno proprio para;l
íua gr:lOde diíciplina.
() Chefe formado pell
mais delicada teoria alli deve empregar as
íuas luzes, alli deve molhar á fua 'rroP~
aquel les exercícios,
qlJe verJadeiramente~:
merecem o nome de rn il ira res , que os O 's
ciaes habeis coníideraô como realmente urCI ,
e relativos á ,..,<>uerra.
,
g
As manobras devem nccommodar-Ie
aO
terrenos, c naó os terrenos as manobras; hU:
Chefe
de Re~il11cnlo deve obíervar nel,a
pane aqnelles mefmos príncipios,
que coo'
vem ao Chefe de Exercito,
que dc\-e fel11'pr~

appropriar
guerra.

a guerra

ao paiz , e naô o palZ

O
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O Chefe deve conduzir os Baralhôes em
frente de batalha fobre toda a cfpeeie de terrenas; deve-lhe fazer encontrar toda a qualidade de obfiaculos
a fim de os fazer manobrar relativamente 'a e Iles, a fim de os enfinar a vencellos por todas as maneiras;
elle
deve fazer-lhe executar os dífferenres fogos
em todas as UtUações , e deve efpecialmente
fazellos marchar pelos terrenos defiguaes,
pelas terras lavradas
e pedregofas a paílo
dobrado, e tresdobrado
prefenrando a baioneta, debaixo da me[~a ordem primitiva,
e a feis de fundo; deve formallos em coi umna , e ~'cf?rmal1os em batalha, accommodando-Ce as Irregularidades
dos terrenos.
Deve
e~ fi~ o C()m~andan[e procurar .erreno ap~ ado
oPrlado, alhm as manobras de gue lemos
T
idéa , como a todas aquellas em que as
fi ropas devem [er i~ualmente exercitadas.,
~
'dO: dc <J~e o Official e o Soldado adgulCao
l eas JUH:as da necefliJade das evoluções.
t
?s Batalhões devem Ier trabalhados exer, amente nas marchas de columna ; pois
~omo c(ta h
T
d
praa·
• e a ordem, que as ropas evem
"ar Icar para Ie tranfpon31('m
de hum lu~ilitlra
OUtro, como a mais commoda , e
'. he precifo cue
os Ofiici es..n.ganhem
Pelo ar
melo Jell
, .
daõ en1 oUre
cxercIC10 a neccflar ia eX3L1;:das ol'il golpe de olho
para a obfervnncia
anel as PC·'
corno o ('
re cnptas;
que rccon h eçao- o
o
Qbfervad a petl: do~ terrenos influe na or?em
i\) como [c devem prevenir
as rrregu~

;11,
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gularidades,
e como devem emendar-re ag
derivações já exiLtenres. Neâes me[mos exercícios devem as Tropas merer-{e em marcha
de viagem em roda a liberdade,
( a) fazendo-lhe preparar as ruas armas, unir as fileiras, e filas, e tomar a marcha de manobra,
ou regular, ao Ggnal de hum rufo, .para que
ella [e habitue a executar ilto mefrno com
preíleza, e a paflar em o mefmo inflame da acçaô de liberdade,
á ordem,
a fujeiçaô , e
ao GIeneio. O Chefe nunca deve e[queeer.{e
de conduzir os Batalhões em marcha de columna de frente, fazendo-lhe tornar huma
pofiçaô de baralha diff:!rente da que [e devia
fuppor pela marcha , e apparencia da mefma
columna;
alTim como tambem mudar as dd"
pofiçôes pri mi ti vas repentinamente,
e paiT,Jr
de huma a outra ordem de batalha,
figuran'
do hum movimento impreviGo do inimigo.
Fazer marchar os Batalhóes a occupar
hum poflo vanrajofo dCt~rminando a orde,rTl
de combate relativamente
a elle , e ás c1:'
cunílaucias , detlacar partidas de Granadel"
ros , ou de OUtra qu:dqucr efpeeie de Inf;;n"
taria , a fim de ganharem hum edifieio, hUI11
pequeno bo(que, ou curro qualquer poa()
ínfulado , e favoravel , em quanto a Tropa

----------------!.,

'

[e

_.,.
~

( il) Efla liberdads deve fer entendida (;111 qll3
to á po(içaó da arma , ao fi lencio , e á marcha, do'
Soldados,
e Ilaó a ref'peito da fua ordem interror,
'1ue ele nenhum modo deve alterar-fe.
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em linha, pafTa hum desfiladeiro ~.
ou eXecura qualquer movimento, que neceíiita de protecçaõ;
fazer em fim debandar os
Batalhões,
e fazellos reunir per fi rnefmos
em_ ditferenres pofições,
conforme a co llocaç<iO da Bandei ra ,
todas eílas intere{fantes
ll1anobras devem fazer parte .90S grandes}" ..
erclcios das Tropas,
pois que ellas fao de
hUrna grande Utilidade em differemes occa ...
liões que as campanhas offerecern.
He tambern muito util exercitar as Tropas
em fabricar diverras fortificações de campanha, enfinando_as a coníhuir com brevidade
hum reduélo,
hum fortim, hurna linha,
11uma flecha, &c., atEm como tambem fazer"
lhe atacar, e defender eílas obras. Aguel1a
P~rte de Soldados Competente deve fel' pro~Ida dos nece{farios inftrumentos,
e o Chefe
eve explicar fi fua Tropa as regras da conf ..
trUcç:aó, do ataque
c defenfa deftas inre«
B~antes fOnificaçõe;,
de cuja utilidade a
l[lona nos preft:nra baíianres exemplos.
Os Regimenros devem em fim procurar
e
l1ol~~n1po
a rua inftrucçaõ,
a rua difcrplina
,
_e devem reduzir
pratica aquellas evo ..
n~fl~e~; cuja ~eoria Ie lhe deu na efpJanada ;
d:
vem ler praélicadas as manobras cm
tdo,a
a f lia
o deve
dr' realídade . o Officíal , e o Solda~
b
' r por-Ce em todo o Ienudo para receCe,r : 'nfhucçaô ftria que vai a dade-lhe;
od
lCle
d e Inftruir a rua OLI.:
ia lida
lOIS dep'
meia lu ~
, e pe o lllelO do detalhe de exercicio del~t,,:
K~
ml%

r

à
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minado,
depois de dar as ordens, e provi-denci as neceflarias , e de recorrer em fim a
todos aquelles meios, que devem fazello ínrelligivel á (ua Tropa,
deve conduzir eíla de
maneira que em rodos os objed os da Taaica elle dê aos Ieus Officiaes hurna idéa prc
eira da ferra,
e da utilidade das manobras.
Os Officises particulares dos pelorôes , e
<livisóes, devem fazer obfervar aos (cus rdpedtvos Corpos roda a ordem, exaéhdaô , e
regularidade , fazendo-lhe deícrever as fuas
linhas de dírecçaô exaéfarnenre , fazendo-lhe
executar o paffo com a devida perfeiçaó, e
fazendo-lhe obfervar a mais perfeira • e rudo
o <]ue roca lua poílura , aos fogos, e movimentos.
O Chefe deve determinar
as evoluções,
e manobras, prefenrando , ou figurando {ern"
pre as circunHancias,
que podem pedillas,
mofiraodo as ruas vantagens,
e explicandc o
{eu objeélo,
de maneira que a Tropa [Jre
idéas applica veis ás manobras dos ExercitOs.,
venha no conhecimento
dos caros mais tfl;
viaes da guerra, das exccnçôes
q ue lhe (30
'
mais.. uteis , e recon 1leça as acçôes
que :IS
luas campanhas devem oiferecer.lhe mais frequenremeure.
Todo o Chefe,
todo o 01hcial deve p~r'
fuadir-Ie que a multiplicidade
de exerciclOs
naó he a que dá a di[cif)lina a huma Trop3'
he fim o rnet hodo, a exacraó
e reO"ularJ-dr
"1",
~'3S
de delles. Mas como he })o1Iivel manejar
o

à

tUa-
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tnanobras ; e exercícios particulares de hum
R.e~irnento fegundo eO:es principios,
[em fe
conhecerem as dos Exerciros? AlIim fe vê a.
dePendencia que as partes defla Arre tem humas das ÇlUtras; deO:a fone [e faz evidente o
erro dos hercicios
de rurina, Eisaqui em fim
COn10 fe maní fcíia a impoHibtlidade
de [e
conduzirem bem os Reoimentos
em o campo
d~ Taética elementar fem o perfeito conheCI~ento
da grande T aaica,
e das panes Cu,mes

bl

Arte militar.
Os meus leitores podem fatisfazer a roda
a ores
rua curiofidade nefra parte efrudando os Auth
feguinres, que tem traaado mais arnPlamente
das evoluções,
e manobras. Mr. de
0lll
13 bel1es, BvolutionsMilitttires. Mr.Borrée,
Etudes Militai,.es. Mr. Le Blond, Elemens
~e '!,a{liqlte. SCionville,
GEtrr;resMilitaires.
~rregur, Are de la ~uerre. Mr. B~rdet de
irll:neuve,
Scicl7ceMilitaire. E(fal [ur l,e
que
n atl:l
de e Inf~ntarie, in quarto. Ord~n-.
i':;~s
4'''quemodmzes
PrltJJienne.Frttn,oifes de S. Gerrnaín •.
da
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C A P I T U L O IX.
I.

ARTIGO

§ I.

Da Carvallari4;

Cavallaria he , como temos dito, a (e;
gunda arma, mas a fegunda que dev,~
ler levada ao maior grao de perfel'
çaô , como necelTaria, como importante,
e
muitas vezes decifiva. A perfeiçaô da .Arte
abre hurna carreira bem mais vaíta as oper~'
çóes da Infamaria; porque eíla arma proprl~
dos cercos, dos com bates, e de roda a e(PC,
eie de trabalhos, e de paizes he fempre o ~10,
v el principal;
podendo em caro de necefl,da
de fupprir-fe a fi mefma, ao me ímo rernr~
<]ue a Cavallaria
quaG oaó fendo propfl,
que para hurna fó acçaô , e hurna lJnic:t n3~
rureaa d<:_terreno,
ella naó póde di(penfar
rotecçao
da
Infamaria.
.
P
A Cavallaria , confiderada como a fegV(J,
da arma, entra neceflariamenre
na comP 3
çaô de hum Exercito bem orJenado,
e a ll(,
bondade deve influir muito na forte da gllCn,
ra. A Cavallaria he de ordinario quem prl3í
cipia , e termina as acções, e quem J11!l~_

A

,

e

'I.'
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'Vezes decide os fuccefTos; ella he quem pro":
tege a Infantaria difper ía, e derrotada ; que~
faz as correrias,
as vanguardas
dos Exercltos, as expedições rápidas; ella he em fim
quem aviva as campanhas,
pois tod~s ~s
operações deíia efpecie vem a [e r da jurifd'CÇ~Õ deíla arma pela celeridade
dos íeus
111oVlrnentos. CefTem hum dia de fe darem as
111áos eílas duas armas,
e de fe confiderarem inrimarnenre
ligadas, como nece~~r!as
h~ma a outra, entaõ os Exercites ficaràô mteIramente inhabeis para toda a efpecie de
Operações .vigororas,
ligeiras, e regulares.
A Infam~rta poderia operar, e combater [em
Cavallarta,
mas os feus paflos Ieriaô rardiíii11105; ella fe veria accommeuida
a cada inftante, e de continuo expofla á. falta de [ubGf}en.clas. A Cavallaria fem Infantaria
nada
fila de decifivo , em nenhuma pane poderia
~oabelecer_[e, o menor poílo • o mais pegue·'
a fufpenderia;
de noite ella
trem ob{l:aculo
.
Pi ena p.ela falta de fegurança.
al 5 Naçoes antigas, que fe dlfpenfaraô por
arlf:~b tempo de Cavallaria , adoptát~õ eft.:t
fada
er deprefTa, logo que fe viraó preclexecsu a Uazer a guerra em differenre raíz, a
Gre ~: a co~ mais vigor, e vantagem. OJ
depOIS da batalha de Plarea derao
be mag conhe
boa C
~er o quanto depende d e h uma
regula~valJ~r,a , ainda a Infamaria mais bem
eeflo de a. lcxan,dre deveo quafi rodo o (ucArbellas a rua Cavallaria , cuja arma
cul~
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cultivou [empré efte Guerreiro com toda 3
íua efncacia. Anoi bal olhava eíla arma 'o'
mo importantifJima
, como decifiva.
Can'
nas , aquella
batalha fatal que fez tremer oS
muros de Roma, á intrépida
Cavall aria Car'
thagineza
deveu a maior pane da viéloria.
Todas as Potencias em fim da antiguidade,
reconhecendo
o quanro inrerefTa a rodo o
Exerciw hum Corpo proporcionado
de Ca'
val!aria, applicaraô-Ie cuidadofameme a eirar
defla arma todo o partido.
,
He fem duvida ncceflaria a Cavallartê
em toda a conftiruiçaó milirar;
mas he aill'
da mais necelfario , que a Iua força con{illa
menos ctn o numero dos [cus E[quadróes.,
que na fua bondade.
A verdade deita ma~'"
ma [enrirfe.ha fernpre á medida dos progrc('
{os que a Taélica fizer: o invci [o tem {ido,
e fera hurna prova da decadencia
da Arrc
milirar.
Qpando a Infantaria goza de toda a
fua força, cnraô a Cavallaria
guarda hurl1.a
proporçaó razoavel,
hurna proporçaó di'
flada pelos objeaos,
que unicamente
lhe
faô proprios.
A Cavallaria em {cu principio era reja
maior p~.rte compc.lb de nobreza , e de geo;
te efcolhida : a pequena quantidade
que de{t
c1alTe de combatentes appuccia
enraô n3(~
campanhas,
conrenria eíia efcolha , e as me,
mas [unções do Cavalleiro a requeriaó , pOIS
elJe devia operar qnaf rcmpre per fi ró, (~~

outras guías , mais que a (ua cabeca , e o
r

Cl

bra~
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braço. A difpendiofa coníervaçaó da mefrna
Cavallaria
fazia tambem com que Ie pre~
feriíTem para eíla arma aquellas p~íToas mais
capazes de concorrerem
para cíla eonfervaçaó.
.
Hoje que a Cavallaria fórma huma parte
taó confideravel dos Exercitos , feria impoili.
vel.huma tal efcolha, ainda que ella naó deixaria de convir
naó ohílante a mudança
em o (eu fyfiem; de combater;
pois he Iern
d?vida que em muitas acções devem a intrepldez,
e iotellioencia de hum Soldado de
Cavallo Ier deix~das em toda a rua liberdade.
o que raras vezes, ou para melho r dizer em
nenhum .caío deve acontecer na I nfantaria.

II.
pertencentes ao Official.
§

•

Preliminares

TOdo
aquelle que fe deílina ao ferviç~
. da Cavallaria, deve depois de ter adquíos indifpen[aveis principios de Geometua, e de Mechanica pofluir perfeitamente
a arte da
.
•
.
fi
/1.'
a b
eqUlraçao , pOIS que ena conmrue
te ~"lt! de ioda a perfeiçaõ , e delicadeza derconhrV~Ço. A Taô ica deita arma exrge ()
bem ecilIllento naó fó dos homens,
mas tarn ..
nh ece os cavalios. Se hum Official defcorna . eíle anirnal
Ce clle iznora a arte de o
ne{Jar,
hc
bem
i~roHivel
tlque elle condu.
2 a a ua T
r'
- r
Elle nao ie
deYe Conte ropa com vanraaem.
h.
fi
~
ntar com pofluír huma iOnrucçao,

fI?O

e

»:
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e deílreza

T1'aElado de TtlElictl
ardinaria

neíla arre,

deve Iim oe!

enpar-fe mui ícriamenre 'por adyuirir o maior
, gráo deíla defircza.
a qual o far;t tanto mais

fuperior em rodas as ruas funções, quanro
mais elle fe tiver familiarizado com ella. He
bem cerro que hum cavallo de guerra n:tó
deve fer formado com a meírna delicadeza
de hum cavallo de manejo,
e que o Militar
naô precifa de pra8:icar aguella mefrna multiplicidade
de ajudas,
que faô necerfarias
dentro de hum picadeiro,
e em hum brinco
regular , mas toda aguella deílrez a de que
depende hum Officia] de CavalJaria emana
fem duvida da perteiçaó,
e delicadeza da
arre. El1:a naó fe occupa menos da maneira
de formar o Cavalleiro,
e o cavallo para o
combare,
que para a ~aJhardia do manejo,
Tendo-fe os prinçipios de hurna arre, polTuj~·
do-Ce a fua merafyfica,
facilmente {e adqu~'
rem com roda a perfeiçaó as fuas panes maiS
úmpleces.
Desdenhar delta perfeiça6,
acreditar-fé
o Milirar por hum habil Official ~6
Cavallaria,
(atisfazer-[e com huma [cienel;)
fuperficial a rerpeiro do conhecimento
doS
cavallos , e com os mover grolTeiramente, (erà fempre hum erro raô el1:úpido como funeflo aos progrefTos da Taaici! deíl:a Tropa ..
Hum Chefe de CavalJaria dará huma pro'
va bem evidente de ter enrrado no efpirj~O
detla Ta,tica,
{e applicar os Ieus defvé/os ag
fuas Efcolas de picaria; [e depois de eítabe•
Iecer neftas providcncia,s acenadas, a fim da

que;
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que nenhum dos Ieus Soldados deixe de ler
formado perfeitameme na equitaçaô , elle fizer COO1 que aquelles que [e deíhnaô ao commando adquirindo as neceflarias luzes deíla
a;te, ceconheç:aó que della dependem n~o
fo para a belleza de huma reviíla de hum dia
d~ apparato,
mas ainda para as mefmas ac:
s:o~s militares,
entre as quaes naó ganhuáo
facilmente a necefTaria vantagem faltando.
lhe dias luzes. (a )
§

Preliminar.s

III.

pertencentes

ao Soldado.

J erpecles
A' di,tremos na primeira pane quaes ra,ó as
de homens
que mais convem,
: cada huma das mefm~s efpecies de CavalaTia; aqui nada ternos que accrefcenrar a eíle
refpeiro, pois conhecidos os principios fácil~e.nre Ie decide, que homens devem Ier pree'ados para o ferviço da nofla Cavalluria ,
"diClImo
fl~ a lua con!l:ituiç:aó
, a rua naeureza , e
das ~. Cem cOntradiç:aó <Jue a boa di{ciplina
rnetho~opas depende em primeiro lugar do
o das Ercolas elementares,
onde ellas

..__---.....----------------C a) Porq I
_

militares
q
ue eva grande vantagem
nas acC;oe$
arte hUl1l c ueln
IJ 1110 nta 'fi
com
rrneza , e gover na, com
dança
na a~a o generoCo:
diz lIlartinho
de J\'lentrílta' de d~veua Tlljll"llcçnó do M enino 'JObre,' q~ando
r efle aprende~ a arte da ~qUltaçao.. ,
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las devem receber os princípios delta direi·
plina : em toda a ar'Va, em toda a efpeeie
de Tropa he fenGvel eíla verdade,
tanto na
Infamaria
como na Cavallaria ; em vaó he
trabalhar
a Tropa,
de nada preíla a multiplicidade de exerci cios , fe ella naó teve principios , fe deixou de fer formada com a neceiTa ria delicadeza,
em todos os objeB:os da
fua Tadíca ; mas na Cavallaria
he eíia ma'
xima ainda mais precifa,
pois fe em hul1l
Baralhaô
pôde foffrer-Ie hum pequeno nU:
mero de Soldados mal formados,
hum {o
com eíie defeito em hum e[quadraó he bem
capaz de fazer fentir a rodo eíie muita dc:['
ordem.
( a) Toda a Recruta de Cavallaria deve
Ie: perfeitamente
formada na Efcola elc'
rnenrar em a poflura do combate,
na mar'
cha , e no manejo da arma, nas evoluções,
e nos fogos. Depois ellas devem montar a
cavallo propriamente
como huns meros al'
cipulos de picaria,
a fim de mais livremen'
te !eceberem
as primeiras luzes da equira'
çao, e de ganharem com mais facilidade ('
afTento da fella , e o eqUilíbrio. Em todos e .
tes c!emenros hc. necetTario que a Rec:U(~
adquira
pelo, mero de exerci cios relativo
hum a poíiura militar,
huma bel1a marcha,
hu'

--_. ------------

( n) Eu fallo aqui da noffa Cav:tlJaria , que pe'
1.n rua natureza , e de{lino deve: fer difpo{la par~
operar de cavallo , e de pé~

I

!
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lJuma extraordinaria
deíireza em o manejo
da fua arma) e a cavallo ; ella deve iníhuirfe dos primeiros principios da arte, deve conhecer o uzo de rodas aquellas ajudas. que
lhe (aó proprias
e deve mais que tudo ad<jlJirir huma por!ura regular , e firme em
<juaefquer movimentos:
ganhando mais firIl1eza, e ,docilidade de maô , que ligeireza,
e eíhibando tambem hum pouco mais curto.
,Tendo o novo Soldado ganhado a ncceffana agilidaàe em montar
c preferuar-fe a
cavalIo , em (ujeitar
e mover o (eu animal
fegundo as rcgras da ~rrc, elle deve ler exercitado com rodo o Ieu armamento,
a fim
de [e familiarizar Com elle
e de n(ló perder
Os preceitos com o leu in:ommodo
, e embaraço, Depois dC~'e o novo Soldado de caValIo fer condU2ido á e(caramuça , a fim de
~prender a f"zer uzo das ruas armas com
eílreza , e debaixo de preceito.
d Eíl:e he hum exercicio indifpenfavcl a toa a Cavallaria em razaô de lhe cníinnr o uzo
tr°prio,
e vantajofo das roas nrmas , e rarnd~tn as maneiras de tirar partido da ddl;reza
d S fetJS cavalIos. Em o Rcoimento de OraZ"ppl'
r
::-, n
J
Efc I Ica·le todo O cuidado a Cita pane oa
I o a elementar'
n.1ccend
b
':::,cí1e zrande Chefe , recoexer ' ,o eO) a impOrtanclil
deíle ramo dos
ernp~~CI~S Prelirninarcs da Cavallaria , faz
crUtas. g r nelle baíl::wtc tempo as ruas Reenht
"N lIn S~IdaJo de Cavallaría deve em

fim
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entrar

em efquadraô (em Caber todo o'
de pé, e manejar as Iuas armas
perfeitamente;
[em ter toda a teoria que lhe
compete
da arre da equiraçaô ; [em Caber
trotar, galopar,
patTar de maó, correr, {altar, voltar,
parar,
recuar,
ladear,
e elcararnuçar.
Se os Soldados enrraô em efquadraó (em terem erres principias,
[em terem
ganhado huma baílanre deílreza em manejar
os Ieus cavallos , e as fuas armas,
elles adquirem mil vicios, de que devem neceflar iamente refulrar grandes defconcenos
a05
efquadróes.
Erra falta de firmeza,
erras irregularidades,
que de ordinario fe deixaó ver
em os Corpos de CavaJlaria,
vem [em duvida da falta deíles principias.
Affim di1feriodo-Ie a entrada do novo Soldado em o efquadraõ,
e repetindo-Ie
os exercícios prel!minares,
vem a ganhar-Ce muito na difciphna dos Regimentos.
Antes do terceiro anOo
de exercicio regular poucas Recrutas de Cavallaria Ie acharàô perfeitamente
formadas,
e capazes de entrarem em os feus eflluadrócs,
"exerci

CIO

(a)

,,_,__.__,'----------------para a perfeic;aó da Taélica•
r
'
'~
para o rerv ico , as Recrutas devem entrar e

(li) Iflo fe entende
que

éfquadraõ , paflado o tempo detcnnilludo
t;ul.tmento.

pejo }te-

Parté Segunda.
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II.

1Je alguns principias ácerea das p~oprieda~
des, eforça da Carvallarla.
1.
em ataque te71~ for~a de choA Carvallaria
que produzjda pelas qt4anudades de maf:

la,

e de mo'Vimento.

n.
. Ma,s effaforça de choque naõ be p~o~tlzlda mais que pela ac~aõ da primeira filerra ;
PO~1ue a quantidade de rnaffa das fileiras J~gUIntes nada augmenta a da primeira; pOIS
en~re os ,carval/os , conjiderado~ em fila,
1140 pode ~xI{tir
aquelli: compreffao, e ,adbere~cla com que as fileiras da Infentaria adqtnrem humafor~a combinada com o total do
Corpo.

r:

III.

fi

Para [e procurar pois á Carvallaria hum4
t~~~a de ~boque mais dicifi'Va, de-ue-]« augmen,d4i dao o n~mlero das fileiras, mas a quantl'
• e e mO'Vlmento da primeira fileira.
IV.
efle nuruimenm prodllz,a todo o
o: .
, Ue J ç de'tJe efper ar he 11m: MIO que
)
dle

,fi: !?ara que
i.JJ etto q
r
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elle Je proporcione
com a di{fltn(Ía
qse fe quer combater.

do obje~Cfo.

Se a CH'allaria,
devendo difcorrer reis';
paiTos, parrilTe com a me[ma velocidade, como fe o efpaço naõ conriveíTe mais
que duzentos, faltaria o folego aos cavallos ,
e o movimento iria aifrouxando
cada vez
mais para o fim da carreira, quando enraô he
que elIe deve ler mais vivo.
centos

V.
A quantidade de mO'7.Jimcnto deue [er grd';
dual,
e pro,grefli-ua.
Devendo hum Corpo de CavalIaria aracal' dj{cor:-endo feisecntos palros, por exernpIo, elle deve marchar duzentos a pequeno
troíe,
OUtros duzentos a grande rrore, cen[O e cincocnta
a gaiope, e cincoenra a roda
a redea, de ~ancir;l que o maior gráo de mo.
vimenro polhvel exiLta naquelle mornenro ,
em que a Ca\'allaria chegar á Tropa inimiga.
Elle movimento naó deixará de [e accelerar per fi rncfmo á medida que os cavalios
forem ganhando coragem,
e folego.

VI.
Todo

o Corpo de Ca'7.Jallal'ia em httma ac=

faõ de cboqae tendo ht~lI1a ana/o,gia mais perj"ei!tt

com os Corpos.fyflcas
do que bum Corfo
em raz..aõ dos dijferentes nwvels~'

de 1l1fantttria

de;
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íle·-ve em fim ganhar o maior gráo de ruelocitla1e , pois que eRa propriedade da ~~rr:a.l.
l/ma IlU11ca já mais pode ter incomp.uibitidede alguma com as outras duas, que devem concorre» ao mefl1lO fim; ifto be , COIII a ordem;
e com a Jolidez...
. A differença que exiíle entre n acçaó do
choque de hum a Tropa de Caval!aria,
e a
de hurna de Infanraria he bem Icnfivel. Eíla
he fempre deCanimada cm o [eu movimento
pelo initinao machinal do Soldado,
que o
faz hefit~r tanto. mais quanto menos dií1:an~e
elle íe ve do pengo;
aquella pelo contrano
huma .vez d~rerminada a acçaõ , 05 cavallos
chegao a anrmar-Ce até hum tal ponto peja
~eleridade,
e armonia do movimenro , que
Impondo filencio a imazinacaô
do cavallelro, Obtigaó a combate~ viaorofamerue af~
ft~ o frouxo, como o intrépido, tanto o que
de má, como de boa vontade, condu21~do em fim o indiano
e o digno até o iníml()o {;
h'.
Ir
h
, em que a forra
motora
hora auto uxamento
I
.7
, ou a reraçao.
de ~e~l
póde deixar de reconhecer o ~ráo
nlmidoavlmento , o impero dCciflvo,. a unanla C aval!'
de de esforros
que deve adcuirir
hu7'
,
d

"~I

alia conduzida
ao atague - (I,.
r

por eíle merho
r·

o
e

ainJa'
. ,<.!!em pode defconv ir em qu
ql.lantidaJe dcfiaual de combat entes entre
e ar'
r
te>
11
a
d '
enleln10
de coragem,
eui arrn
eve ernbélr h'!.llna linha da rnel11la 1 ropa ,
que

l .'
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<Jue marcha contra ella em ordem, e cofti
lentidaõ,
como a antiga CavaUaria Alemã;
ou em defordern , e a toda a redea , afIim coo
mo prafricava a Cavallarra Franceza ~
, E que Infantaria poderia lifongear-Ie de
refiílir a hum tal impulfo , [e ella deixaíle de
recorrer ao [eu fogo?
Se a vantagem da velocidade do movi.
menro applicado á acçaô do ataque em linha
he deciíiva , ella naô deve deixar de ter ramo
bem lugar em rodas as manobras;
porque o
principio efl:abelecido em o Capitulo das evoluçóes da Infamaria,
)) que roda a manobra
») offerecendo
hum momento de crife , e de
» fraqueza em razaó de fe achar a Tropa
» defunida,
deve p rad icar-Ie com toda a
» preL1:eza, a fim de fe deter menos tempo
» neíla perigofa Iituaçaô » hc commum en~
tre as duas almas.

A

R T I G
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III.

De alguns principias geraes fobre a Tatti(~
da Carvallaria.

r.
em p,'imitirva , e habitual da CartJ41~
A Or~
laria , deroe fer [obre duas fileiras,
I"tO

porque a fegunda a1t~l/Jentea jo/'ça do choqtle,
mal porque eJLt fi_leira deroe reparar as talttll
da primeira)
4/Jgl1lentar

Q

e mifiurandofe
as linhas
ntunerç dos ,ombafellÇes.

derVt
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, A utilidade, que refulra da p:ot~cçaõ,ent'
f.wor da primeira fileira, (em Llto Imag!O~r
a alguns Militares o formarem a Cavallaria
fobre tres fileiras, fendo o objelto da ultima
OCCUp.lr os inrerv.ellos das primeiras,
produ2ir a linha da frente para atacar o inimig<1
em flanco, ou para evitar efle ~laqlJe da parte, do inimigo.
O Rei da Pruília , e os AuC.
Inacos quizeraõ por hum momento adoptar
eL1~methodo , formando eíles o projeélo de
Jnonrar a ultima fileira em cavallos Traníil\'anos,
como mais Iígeíros , e mais proprios
do ~eu drUino; mas ~u foíle , como diz Mr,
~ulber,
por inconftancia,
ou por inconve,
11le,nres reconhecidos
na execuçaô , a CavaL
lar"" deltas Potencias veio a conferv ar {e, a{fim como todas as OUtras Cavallarias da EulOpa, {obre duas fileIras.
Mr, Guiber faz também mençaô de oulto met!lodo ddferente prcpoflo por hum habll Otncial de Cavallaria.
Eíle he ; cm lu.
gar da terceira fileira formar huma rejerva
em hum pequeno Corpo de Tropa efcol hida
~Ontada .em cavallos mais ligeiros que os do
e h~drao,
formado {obre duas fileiras, e
°d a dO a vin.t e panos da rd~l:agtl:Hd;t, ou a.o
a o ú'
T
,
d s Inrelvallo,
Eíla pequena
rapa JS
de hU01Officialef'colhido
teria por
~JeneceiTar'
o fechar o intervallo , quando atUm foL,
le
d {
10, ou quando
eítc fe abrilJe maIs
o ~ paço ordenado.
Eira deveria Ier exer,
PJ

°b,ea

Cita a a ga.nhar a toda a redea por cíle
Li

inrer,

:vailo
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val lo o flanco do inimigo,
a marchar unida
~s reGbguardas
dos lados do eíquadraô , e a
produzir
eíies lados em o tempo do abordo
das linhas,
a fim de coníliruir o movimento
4.10 efquadraô mJIS inopinado,
e dectíivo , e
de flanquear o inimigo.
Eíia mefma pequena referva faria fogo fobre o inimigo,
quando fotle necetTario,
c fe debandaria a feguillo depois de derrotado. Elia operaria, em fim,
no combate a favor do grande fuccetTo do
{eu efquadraô , Iegundo a inrelligencia
do
{eu Chefe, e faria em toda a acçaô a referva, o Corpo auxiliar, e defenfivo deíle ef-

quadraô,
Muitas vezes convém formar-fé a Cavailaria a mais de dois de fundo; mas eíla ordem, que cerras occaíiôes podem f82Ct' vaotajofa, he menos huma forrnarura regular , que
huma
diípoíiçaô privativa dos Chefes Ge:
neraes,
e inteiramente
alheia da jurifdicçaO
dos Chefes de Regimentos.

II.

Para (e mo'Ver buma linba de Ca-vaIl4ri,1,
be neceffario di'-uidilla em pequenas fecções ;
aj]im cada buma deftas 'Vem a [er illdeptnd~I!te , e eftas Iflefmas fracções da lin/J.1. jacIII'
MÓ mutto mais, tanto
e'Volu~óes, comO or
ataques.

as

UT:

A/rente do eJqwtdraó deue [er cOl1lb~:~

P arte Segunda,'

')3 I
da COI1l o [eu fundo; [e elle be mui pequeno
derue faltar-lhe
a neceffari a conjiflencicl,
e ()
[eu choqtle de·-ve Jer de nenhum ejJeuo ; [e elle
be ~emajiado grande,
deroe o efquarira~ftca!,.
'fIIUI pe;ado
, e inbabil para abordar o tnimt-.
~o por todas as fuas partes ao mefmo tempo.

IV.
Dois E{quarlrões atacando bum Jo , pOflQ
tjlte de igual numero de filas, de-vem leroar
t01a ~ -vantagem contra efle ; a manobra dos
pT/metros fendo dirvidida
Jerá muito mais
,.áp.ida, e ligeira; elles J~raõ mais manearueis , e podcraõ melbor ganhar o flanco,
ou
4 g,arup.a do inimigo:
grande rJquadraõ naõ
mais que buma Jo' direc~aõ,
e objeão ; os
lou pequenos
teraõ dois; aquelle cotlfiderar.
fice-~)a fel1lpre inferior -uendo-]« atacado por
;OIS Corfos j} Jeguinrlo cada bUIII. d.e/~es tfiJfe.
elites dlrcc~oes offcnfirvas; ct opimao do mo~lehto , Jempre decifi-va tia guerra)
declarar.
J e- I( em fim a farocr deites,

°

'r'!

V.
de7.I~~ía, a Ca'"Vallaria

~irpofla para opr:r~r
perfeito alinbnmento; p.OIS
hUllla T,a )4 dito n a Ta8:ica
da lnlallt4rttl. ,
quanto 1;,ofa qtl~lquer be tanto mais forte,
aIs perjllada ella manobra.

tO/110

eN:,!:r

~tllIJ

VI.

Naõ

COl/ftflilldo a forfd.
Li ii

de ht/ma Tro!,~

,~,m
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mais que na [ommn total da força part;culdr
de todos os indirui duos; que a compoem , quan'
to mais de{tmidos cjies [e acbaõ) tanto mais

fraquez..a eile 1lI0ftra.

.

.

VII.
As manobras da Ca'V~llaria tem os me;;'
1110Spreceitos que as da Infantaria;
ellas defVelJl [er fimpleces , brerues , uteis , analagas
á Tropa, e á guerra.
VIU.
Huma linha de Ctt'Vallal'Ía de'7. e [empr«
affafl,ar-fe a menos que for polJi'Vel da J tia ar'
dem de força, que be a ordem de batalha.
J

Ha muitas ordens de batalha,
pois que
eíla denominaçaó
dà-Ie a toda a ordem de
atague,
as quaes variaô Iegundo a alma que
fe deve

combater,

e a poíiçaô

, em que

fe

acha cita arma ao tempo da acçaô.

IX.
. O fim de bunia 1IJa!'0~r~ be [einpre m.-tis pe~
.... rigo]o , que a [eu prtncipio ; por Ctlja ,,1z..I10
de-oe II. Tropa 1ufie infi':l1ltc occap ar-]« aitúM
mais da fita ordem neccffarin,

X.
A rvi'7.·acidade do mo uimento de h1llllJ
Tropa deroe fempre J er p~ogrclJi-ua; ífio ~)ei:
em quanto as rz/'Ç1mflallçl,n alJilll o pcnn1tt
rt'ill,

, Parte Segunda.
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r~m; deroendo também fe'r efte principio obJer'1Jado parafaz..er psrsr ti, Tropa.
XI.

. : Nunca já mais de-cem adoptar-] e dois
meIOS differentes para fe executar precifamen~ea mefm« c011a.
XII.
Ruma 'Tropa quslquer pofia elfl moroimento de'"Uefempre ter hum« direc~aõ determlllar
ela por dois pOtltos.
,
XIII.

, Os pontos de dirrccaã
e de alinb.-tnJento ;
affinr como tambem os pon/os intermedios , que
de'"Uem [errotr para o prolollg~tnrento rlit~ ti-,
flbas , de'Vwl fer [empre objectos immoweis"

XIV.

])e-vem {e tomar todas as medidas,
e (au·
!elas nec~fJarias , II, fim de fe alinharem entre
fll~s palitos os O~ciaes, e as Tropas; mas efie
II. Inh
J)'
'
te
ame,nto hum4
-vez.. tomado ti'erue ~elxar:.
J~ Jubjiftlr tal qual elle be ' as rati fica~oes nso
II e'"Uem tI"
'
er ugar niats que entre efi es' p011 t os
ttlllllo'\Jei s, que fa~1lI
'fi a ua b az..e ltI'Varla'Ve
'
'
I•
O
XV.
.a s Ofjiciaes deroem indicar o alin!Jamellto

f:~lr~o Je Jobre a linha da fileira, e a C~·
an4 de'\Je quaji [empre e-vitar o mo,'Vl-,
m:~to de reçUar par,,, fe meter em linblZ. A.l\
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§ I.

'Analogia entre os mo'V;mentos da Ccoellsria, e os da Infantaria.
Aó he
Nque

pelo numero
dos movimentoS
da Cavallaria
he relativa á da Infanrana ; pois como aquella arma
he fó propria da acçaó do chogue , o numero
de fuas noções he bem mais pequeno, Eftai
fe reduzem a forrnar-Ie em ordem de mara Taética

Ch.l , a reformar-fé

em b;l!alha,

a fazer con-

versóes, a carregar em Iinha , e a algumaS
Outras indicadas pelas circllllfrancias.

r.
A C~'Vallaria derue , affim como a Infnnts:
ria, meter-fe em ordem de marcha de frente J
e de flanco.

II.
IJe'Vendo meter-fé em column a de j!ttnco"
por dual filas, por fjmltro, por o/to, e por meias companhias, [tgundo 4 natureza do terreno que deroer penetrar" EUa dc'Vc, da mefma 'forte que a f"falltttrta,
ob(er'Var as {tIas difi411cittI entre a,
[ecções , a fim de mttrcbarfemprc
difpofl4 A
ganhar a ordem de hata/ba [obre oflanco por
hum mtnnmento in-uerfo,
ells de-oe 1eilrofar

Se
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III.
Se à marcha he de frente, tt Carvallaritt
de'Ve meter-Te em column a t1e.ftro~al1d~pelas
me/mas [eccões , e bem como a InfantarIa, d/a derue manobrar fobre a direita, [obre a ef
quer,da, ou [obre o centro, dando, fegur!do
as Clrczm.ftancias, e o terreno, a tefta da co ...
lumna á direita) ou ti eJqtterda da linha.
§ II.
Da column«,

A mos ,algunspa(farmos
a
principios

obCervea refpeito doas ,O rdens accldemaes da Cavallaria , e eípecial ...
Inente da ordem. em colurnna.
Nres de

exemplos,

L

I _Todas as ordens Itccidentaes deroem [er r e·'
atl'Vas aos objeftos da Ca'Vallaria; ifto be ~
~r.o;rias do fyflema de combate, e da for~a
eJ.a arma.
II.
utjl~Od4 a manobra de'Ve ter hum objeélo de
ma I ade, .A Ca'Vallaria nsõ deue deixar bi«
tra ~~~enr de úatalba , [enao para tomar 011mais ~~II,de combate, ou para [e nto'Ver com
tlobr~~d/ld4dc. O ohjeHo de todas d5fUt1s11Iade btHalz;e ter [empre 'Volrver " hum" ordene
'Iod.,,-

n6
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III.
Toda aqflclla ordem accidentsl , que mais
facilita as di{PO{tfoes de batalha prímiti"Vas
be [em dU"Vlda ti mais perfeita.

,

IV.
As fuçõrs que Iornuõ hum a colunin a de':'
'Vem fer igitaer, a fim de poder efla reformarfc em linba {obre qualquer fade.

v.
As diflttncitls mais fa-vora'-veis ás mano.
bras de buma column a , fao as iguaes ,ísfren~
tes das Tropas que as compoem , pois entao
ced« huma deflas pode c xecutar as frias cano
flHnoes li'"Vremenu: cawvindo efie principio,
ainda mais tÍs manobras de retirada; mas elle
be comtuda [ejeci-oel a muitas excep~fíes.

VI.
Q!eando hum a manobra tem por objeélo ~tt.
Ilhar terreno, e nao a defenj tt; quando o desdobro das columnlls dc-ue exccut 1r.{e fobre"
'Vanguarda, tanto mais {e enctlrtaõ as colam:
nss , diminuindo.!"e
AS diflancias
quanto mais
J'
,
fe ab brenn
re'Vla a manobr:t.
VII.
As pequens: Tropas de hfl1J14 colamna nad
tle-vem de ordinario exceder ti diiland« de
fe(~lló; dijl.f11âa haflante para (on{urvltreJII

"
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'a liberdade de fe mo'Verem por quartos. á ~f~
qllcrda , tá direita,
e meias rooltes á direita
por [ec~.to.

VIII.
Ruma columna guardando
di{fancias de
fecçao pode {obre a frentefornuu-]e em batlllha por diagonaes [em augmentar diitsncias.
IX.

':[°1a a column a de:ve poder tormar-]« p.ela direita,
pela e{qncrda.
e pelo centro; i[~
'to be , tendo sm frente bum defles tres pontos.
As formações em colurnna de flanco,
irto he , por quartos á direita para Ie formar a
~~ll1mna fobre a direira , ou por quartos á.
h qlle:da para Ie formar a co lumna reverta ,
d~ rao fim ples , e ordinaria , que .me perfua_d fl{er efcufado fazer aqui efpecial mcnçao
C1{as ordens.
Manobra

F
~.rmar hum
111a. lagonaes)

1.

Regimento
em columna por
partindo
da ordem de bata-

primI~i.guremos a manobra fobre a direita. A
pafTosl.r~ Companhia marcha i em frente
em m~did OUtras defurnndo-fe , fe mererao
do para ~ de marchar pelo flanco, recuan·
el~e fim o [eu lado direito quarTo
à

=:

paf~
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paflos pouco mais ou menos,
de maneira
<Jue a direita da primeira fileira fe ache para
trás do terreno fobre que eitava formada a
fileir~ da fegunda , e que os dois Soldados da
direita po(Taó voltar livremente os íeus cavalIas, para galoparem pelas fuas dererrninadas diagonaes. O Official da Compaahia ,
que {e acha poílada na direita da fileira da
vanguarda, deve dirigir o movimento. A' voZ
msrcba todas as Companhias {e poraó ern
movimento
a galope,
andando Iucceílivamente á direita, cada cavallo de per fi; e
tornada em fila cada fileira, as Companhias
{eguiráó as Iuas refpeaivas diagonaes até ga'
nharem a determinada pofiçaó em colum~a ,
volvendo
cada cavallo também Iuccefliva'
mente fobre a efquerda. (Fig. LIV.)
Se a marcha he o unico obiedo da coo
lumna,
elJa deve cbfervar a diítancia de
do is panos entre as fileiras,
e de quatro entre as Companhias.
Se o objeao da columoa
he manobrar, ella deve unir as fuas fileiras,
e Iecçôes a trote, ~uardando entre aquellas
hum pé fómence de dií1ancia
e entre dIas
dois palTos.
'
Eíla manobra póde execurar-fe por meias
Companhias,
e lambem [obre a e[querda,
ou fobre o cenrro.
Eílas manobras,
m,enos proprias para ~s
formaçó;s diarias , e habiruaes , que para ti
formaçaô
de hurna columna propriamenre
de manobra, pódem fer necetlanas ainda ~!11
J1lUI'
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muitas circunílancias
dlfferenres, como quando huma linha de Cavallaria
quer merer-fe
em columna fobre a frente, ou para encobrir ao inimigo a fua força, e para concorrer a alO'umas viílas do General,
ou para
penetrar "'mais ligeiramente
hum raiz difficultoro, que [e offerece entre o po ruo de virta, ou objeéto do movimento íituado em
frente .
.0 principio de conduzir as colurnnas relativamente á elp ecie de marcha, he em ~m
commum entre a Infantaria,
e Caval lar ia,
Se a marcha he de flanco) devem as íecçôes
da eolumna obfcrvar diítancias igLJaes á~
fU:ls fremes; [e ella he de Frente, devem as
~efmas
Iecçôes guardar (órncnre aquellas
dl{tancias,
de que dependem os [cus moviInentos fubfequentes.

A

R T I G O

Das formaturas

V.

em bata/boto

N
Efia manobra,
na fua condud a confi(. de verdadeiramente
quaf toda a Iciencia,

e Inlnuc
- d
fl.
roa
• çao a Cavallaria ; pois que ena arque nao[goza de força,
nem rem acçaô mais
qU:ll~~e~a ordem primitiva de batalha.
Em
defel1fa OUtr~ ordem ella eíb fraca, c (t.'~n
rr' Elia fo deve prornener-Ie
hum hfeliz
f UCcellO
ab .
,quando
Cabe forrnar-Ic cm um
nr , e fechar de olho, quando (abe oc-

,uI::

~ 4ó
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-culrar a rua força,
e habilitar-Ie
râpidameríre para fazer uzo della.
Nas Formaturas
em batalha
he em que
mais {e moílra a analogia entre a Tad ica da
Cavallaria,
e a da Infanraria,
Elia he aqui
taô {eoÍlvel , que todos os detalhes em que (e
pôde entrar a re{peilO dos principios,
e da
teoria
deílas formaturas
da Cdvallaría,
naô
feríaô , deixando
a mudança dos termos OCo
caÍlonados
pela differença
de arrnas , e de
conltituiçóes,
mais que huma
precifa reperiçaó
dos detalhes
já explicados na Tatlka
da Infanraria.
He bem Cabido que hum Regimento
de
quatro
efquadróes,
eílando em columna
de
marcha,
ou de manobra,
e devendo formar{e em batalha {obre o flanco, as fracções,
pelas quaes elle dcílroçou , naô tem mais qu.e
executahum quarto de conver[aó em {enr'do inverto aos primeiros,
pelos quaes a COo
Iumna
{e produzln.
He rarnbern igualmente
conltanre,
que {e o Reaimenro
di {polto em
columna
de frente afJim e de marcha como doe
manobra
deve ganhar
a ordem de baralha,
elle tem_obrigaçaó
de {e desdobrar
por hu~
mechanllmo
contrario
áquelle que produZIO
a columna
, (endo-Ihe
perminido
executar a
manobra
(obre hum dos lados,
ou [obre
ambos,
ao mefmo tempo) e á altura de 'lual;
quer das ruas fecções c{colhida para divi{ao
de alinhamento.

He evidente que as mc{ma·s appropriaç?ei
as
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ás circunílancias
e aos terrenos,
as mefrnas
cOl_?binações, o'u reja relativamente
direcçao em o movimento
das columnas , ou [elaa fecpeito das formações em batalha,
e do
alinhamento;
as rnef mas delicadezas ~ ~s
me[mas illusões feitas ao inimigo pelo meio
de diílancias augmemadas,
ou diminuidas ,
eu: hurna palavra, que a meCm~ teoria ~le apPlicavel as duas armas; que nao ha mais que
fubílituir os mandamentos)
e os detalhes interiores da execuçaô relativos á Cavallaria ,
aquelJes já indicados para a Infamaria. Logo
'Iue o olho [e tiver íeuo ás refulras dos movimentos de ambas eflas armas, e das íuas
manobras Iobrc o terreno,
por pouco que [e
tenha entrado em o conhecimento
da diverfjd~de , que em razaô da díffercnça dos indiVlduos, que compoem hum Eíquadraô , ou
hum Batalhaó,
exifle nos teus afpeétos, ou
nas Iuas evoluçóes; o Official de hurna , ou de
()Ut~a arma, que fizer reflexaô , e que tiver
genlo militar,
eílarà em eílado de as conduZir ambas.
Entremos em o mechanlfmo
interior deCta manobra na Cavallaria;
manobra que muitda gente, como diz Mr. Guiber
a tem olhaii:o dcomd o -I~npo fi'ivcl , e a rem 'Cde preza d o,
CPOIS
de ver a Iua poflibiJidade. Ha
mltu',a
c
b !tas
lh m~ll'
"etras d e razer
romar a 01' d em de
d at~ b'\ a huma columna de CilvaJlaria pelo
,es o ro das ruas Iccçôcs
e aílim he muito
~mporrante determinar qu~l he a melhor.
A
à
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A Cavallaria Prufliana,
a primeira que
executou os desdobros em malTa, e pelo flanco, os ptaaíca andando cada cavallo
direita,
ou á efquerda [uccefIivamenre,
e ramlsern
por meias voltas. Mas em os dois methodos
, as divisôes raô unidas ii. garupa do cavallo ,
o Official que Ce acha na drreita , e na efquerda de cada divisaó (a), conduz o movimen, to deíla , e a dirige pela íua diagonal
até o
terreno em que deve merer-Ie em baralha.
O mechodo por quarros de converfaó indíviduaes , e fimpleces he preferivel ao methodo das meias voltas, movimento menos
Fácil.
à

hum Regimento de qnatro Efqtt4EStando
drões em column a por Comp anbias unid4,t
á garupa de cavallo ; ifio be , gttardandofqmente bum pa(Jo de interuallo entre ellss ,jor~
msllo em batalha por diagonaes.
A' primeira voz prepararoria
devem og
cavallos efpaç:ar-fe [obre a direita, apoiando
os Soldad?~ lobre o elhibo cfquerdo , ii fi~
de Cc' habilitarem
para a prornpra cxecuçao
das conversões,
El1:es movimentos prepararorios [e faraó ruice rtmfa pr~aicando-fe
á
manobra fobre a direita.

Ao

_.-------------~
C

a) Em PrufTia e~ecuta-rt: o desdobro fcUlptCl
For divifaó que he mero efquadrag,
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Ao iegundo mandamento
cada Soldado
volverá o [eu cavallo a efquerda,
ficando efte cabeça com bota com o camarada deíle .lado, de maneira que venha a ficar em med,~a
para terminar o feu quano de conversao ,
proferido o ultimo mandamento.
Dada eíla voz, as duas filei ras de cada
{ccçaõ, ou Companhia
Ie meteraô em fila,
e o Official da efqucrda , depois de and.u {obre ~~e_lado ,partilá
a galope; as fileiras o
fegulrao executando
cada Soldado o mefmo
movimento,
logo 9ue O camarada lhe dei;
xar terreno. O Official,
que deve marchar a
refia das duas fileiras convertidas ern filas,
conduzir~ a fua Iecçaô pela diagonal ma.is
CUrta .ate a altura da primeira Co~panh,.a.
efhcolhlda neíla manobra para divisao de alin amemo.
Cada [ecçaõ de columna fc conduzira der-.
~a maneira até o ponto onde dever formarde em linha, galopando
fobre diagonaes inf epe_ndenles das que devem [eguir as ourras
ecçoes, e {eparadas deílas pelo palro de intervalJo
bf
,
P
o Iervado na ordem de colurnna , e
1;r aq~ellc que cllas tiverem adquirido pe~dVIOlento de converfaô,
A unica atren~alo
o
Soldado
deve
fel'
o
nunca
Iahir da lua
ru a CU'
r
'
nlr-Ie
com
toda
a
preíleza
ao camad
ra a que
L
o precede dada a voz.frente.
d ~go que o OfRcial , que conduz a fegun:
ecçao do Ptuneiro efquadraô , chegar a

f

a tura da efquerda da íccçaô primeira,

elle

en-
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encurtará o [eu galope,
a fim de m~dir me":
lho r o terreno neceílario para conter a Frenre da Iua Iecçaô. Depois,
chegado ao pontO
que elle julgar dever Ier a extremidade da
efquerda defla freme, fará alto, e Ie perfilará pela divifaó de alinhamento;
cada Soldado da rua divi(;{ó executará o mcfrno CUCo
ccHivamence;
e da rnefrna {orce a rua [egun'
da fileira.
A terceira fecçaô da colurnna praéticará o
mefrno movimento
ao lado da [egunda, e
aflirn todas as mais, obrervando
ícrnpre o
'Commandante
de cada [ecçaõ o ficar imrnc''
vel em o Ieu lugar, a fim de [erv i r de pooto de alinhamento ao~OHicial , que conduz a
fecçaó ícguinre , Vejaô-re as FIg. LV. e LVI.
Etie exemplo he baílanre para fazer [corir o corno a columna poderá relativamente
arodo s os terrenos,
e circuní1:ancias, desdo'
brar-fe com a rne íma facilidade,
alinhando'
fc por rodas a" íecçôes de {jne ella he compofla , {obre a direita,
[obre a efquerda , otl
ta mbcrn {obre a direita, e a efqnerda ao lUef~
mo tempo, das ditas (ecçôes.

A

R

l'

I

G

O

VI.

Do ataque em linbs,

E

Isaqui a acçaõ de combate da Cava1l3~
ria, e por conlcl]lJencia o Ieu movimen-

to importante,

e decl!i\'o.

Nunca j:l mais Ierà cxceflivn

roda a rc~e'
U·

I

Parte
lO"
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trçan em o fizurar nos exerci CIOS , tanto para adeUrar netle os cavallos,
e os Soldados,
como para formar o golpe de olho dos Officiaes.
Dos principias,
e recria da acça? do cho<jue, da maneira de [e procurar a malar quantidade de movimenro [em renunciar á ar.
monia deite, temos já trafrado de huma maneira fenfivel, afTim como rambem da necef{idade defl:a armonia;
entremos agora na
teoria particular do ataque em linha da Cavallaria.

Todos os at,1,11U?S da Carv.111aria deuem
executar-fe em b,'ltalb.l,.
excepruaô Ie dois caquando em algumas
clrcUnU;tnc,as deve aracar-fe a Infantaria. Se.
~undo, quando hum Corpo de Cavallaria
ft,)p~rior deve atacar outro da mefma efpecle,lnferior,
e poflado em hum terreno eC.
tre~to , COm os flancos defendidos. A' excepao
!r. deltas duas occaíiôes rodos os ataques Ié~os Ilda Cavaltaria
devem pradicar-fe
em
ata la; porque a grande vantagem deíla arma )confifl:c Cm eílender as (nas forças, e em
ga,n lar os flancos OU;;t reãa<>uarda
do inin1'''0' . fI')
I
' h, ' a irn c. Ola a arre
de hurna Cavai a.
~I~ ,~fer'or
tou,l coníiíle
em impedir que o
Inlc,go a il:lnquee
apo iando para efle fim
os eus lados) ou ;eforrando-os)
e cobrind,O·OS.
l'
:C

Defla regra geral

?S, que faõ : Primeiro,

M

!vIm
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.A marcha em batalba (11lorvi1llento 0711411
importante,
t diJJicultoJo) po'de ter dois obj~'
{los: o primeiro approximar te linha eo ininn~o ; o [egunâo comluiello.
O primeiro conduz a Tropa até eíla en~
trar cm medida de carregar,
e tendo a mar'
cha eíie obje do , ella naó he mais que hum
movimento prepararorio
que {e deve executar a note; 110is a Cavallaria
nunca deve
manobrar a pano, mais que par;!. {e perfilar,'
e reunir os Ieus etquadrôcs. O {egundo exr
ge neceflar iarnenrc a carreira; ifio he , agueile movimento rapidiílimo , e progrdlivo conl
que a Cavallaria deve vencer o efpaço , que
a repara do inimigo.

Em todo o ataque de Cooallaria em lin!Jd
druem guardar-fe tres preceitos effenciaes , 4111
fito a rvÍ"l-'acidade progrejJi""'Ja do morviwclltO
relatiroamente ao efpaco , que deue difcorrerfe; o alillbamento;
e ti. direc~aõ.
Em quanto ao alinhamento
he necelÍa'
rio que a linha chegue ao inimigo em burila
perfeita regularidade,
a fim de
carrega,'
univerfalmenre
, e a hum tempo, Deite ali'
nhamC~1tO, refulra da igualdade de rapidez:
e mov.meruo de todos os c('lluadróes , dCf\eO
de a unanimidade
de esforços contra rodas ~f
panes da frente inimiga.
Em quanto á djr~C'
pó, [e os efquadrões deixaô de marchar b~oJ

°

r=
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perpendicularmente
ás íuas frentes, elles fe
abrem
fe aperraô
e podem rranrport:H a
l' h '
,
• I~ a a huma poíiçaó
falfa , que offereça ao
101~igo aquellas mefrnas
vantagens d_c_ q.ue
a linha devia eozar
havendo-fe dlflglJO
'r
n'
}lrec.11amenre.
Os Officiaes encarregados da direcçaô devem tomar os fcus pontos principaes , e in~ermedios exaô amenre : eíle he o meio de (e
fazerem deferever outros tantos parallelogramas vifuaes , quantos os Commandantes
dos Efquadróes .
• As Efeolas recommcndadas para as direcç?es das. marchas da Infantaria,
vem a fer
,aln~a mais effenciae~ para a inílrucçaô , e diíc,phna da Cavallaria.
h /_ rápi~l,
e precifa dirnenfaô do olho ,: lem dUVida a primeira qualidade do Offi.,
era de Cavallaria.
A Infantaria,movendo_fe
menos râpidamen~eo olho, tem mais tempo para medir, e com.
to~ar, &c. ~a Cavallaria pelo contrario fendo
lio Os os movimentos rapidiflimos, he neceflaIcoriue todas as dererminaçóes
fejaó toma.~a~
lllais ~~efma celeridade; os pontos de vifla fao
do g llff!.culrofosde adquirir; os menores erros
dera~e~e. de olho produzem derivações coofífe faz Ils, a rnefma ligeireza, em fim, com que
Utilme 1Um movimento Falfo , ernprezada ~,ais
da a fa~~~llor hum inimigo habll Ibe da coD . ade para fe a prcweitar das faltaç.
i\qlll fe feglle qne os QiIiciaes fuperio';
Mm ii
Ie~ J
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res naó Iaberàô já mais fer prolixos em for;
mar o golpe de olho dos Ieus Ofliciaes;
em
eXetcifarem elles rnefmos o [eu, e o fortificarem contra as illusóes ,que as differenças dos
terrenos produzem;
em manejar em coníequencia os Ieus Regimentos,
tanto em terrenos planos , como em terrenos defiguaes,
e
cheios de obflaculos.

As filas naf1 de-cem anir-]e bota com bota,
l1e-vcm apenas tocar-]e , afim de que os caroal:
los POffdÕ liruremente eiiender-f« na carreira,
e de que os Soldados fe nsõ embaracem buns
/lOS outros.
O Soldado correndo ao ataque deue le~antar·fe fobre os efiribos, a fim de ganbar
toda a 'Vantagem no manejo da fua e{pada.
Toda a Caruallari« deroe atacar, e correr
em linha pelo efpa~o de dttz.,cntos pa.ffos, morvendofe debaixo de hum a 'Vi'Vatidade pr~grcJ]i'Vtt , e ~dqui rindo o nuior grito de morut:
roento em o znflante do [eu cboque. ( a )
Devem

figurar-te repetidas vezes em caeíies ataques em linha palTanCIo do galope vivo ao movimento de toda a
brida em diilancia de vinte pa!Tos do inimigo.

da exercício

To( a) Advirta6 íempre os meus leitores que o
meu defignio naó he ell'ecificar todas as miudezns
do mechanilino das manobras,
mas fim unicamente traétar da teoria em zeral. Em todo o movimento de refla com bota d~'vel11as filas diris ir-Ie ainds
mais preciramente;
e no ataque devem ~$ SoJdôldoS

levltr a efpada cm ac~aó de

.041l

bate"

'
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Todos os Commandantes devem applicar
fuas primeiras auençôes , a fim de que a
linha dilcorra o eípaço determinado em carr~lra, e venha a ganhar toda aquella q~3ntidade de movimento,
toda aquella rapidez
de que a Cavallaria he Iufceptivcl naquelle
ponto, onde o irumlgo Ie tiver figurado. Arfim que a Cavallaria tiver chegado a eíle terreno , deve o Commandanre dar- lhe a voz de
IIlto, que a Tropa deve executar naô de r~pente, e por facaô ', mas diminuindo o rnov imento , e depois de ter difcorrido Ieis , ou
OI!O paffos.
Sera bem juílo que a Cavallaria.
falba fazer alto regularmente
em o tempo
do ~eu mefmo grande impero , mas de o r.li~t.rao devem evitar-fé eílas paradas;
pois
e:n de perderem a boca aos cavallos , e llas
nao tem utilidade alguma na acçaô. He bafo
t~n:e para fe figurar hum ataque , e fe infttulr neIle hum Reeimeruo
a difl:ancia de du~e~110SpalTos; ma; eíla na6 he com tudo fuf~Iente para a grande difciplina dos. Regitr cntos; cites devem correr em linha quaS~~en~os , c íeiscenros patTos. O Marechal de
onla d'IZ que to doo oo Erqua
E
d rao- , que naopód.....
lar \ c~rre'r dois mil paflos fem Ce dcCperfiRe~' e tnhabil para a guerra (a). Todos os
çaõ~I~~~tos devem pois adquirir efl:a reffeivalád
es devem lambem Iabcr Ialrar forTos,
I
os, e muros baixos) durante a fua rne
as

~
(I)

---____
a, . -------
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ma carreira.
O rápido ataque em linha conr~
rlrue em fim a acçaô intereílanre
da Cavallaria; o objeéto primitivo defla arma naó he
outro mais que o choque;
e aflim (egundo
hum principio bem fimples de mechanica ,
la da aguelJa linha que exceder a oppofla em
o produB:o da multiplicaçaó
da (ua mafia
pela rua velocidade
deverá neceflariarnecre
deílruir eíla com a Iua percufTaó.
Formações,
exercicios, detalhes,
manobras, tudo tem por objeB:o o choque, que he
a acçaô decifiva da Cava ll ar ia , pela qual deve eíla arma triunfar,
c naô pela effufaô de
faogue,
corno erradamente
muitos jul~aó.
As forças toraes poílas em acçaô , os moveis
arrerneçados
(aô qücm devem decidir os fuccefTos, e naô os golpes das armas de maôHe pOIS neceflario fazer efle choque decríivoEntre os movimentos
da Cavallaria , e
os da Infanraria ha, como já notamos, huma
grande analogia;
mas ellas differem com rudo em quaf todas as panes em razaô da d,f·
fer,ença dos individuos de cada arma, e dos
objectos das manobras. ;. Cavallaria adoPtl
as m,c.:iasc~nversões, que a Infamaria rejeita,;
as dimensôes do c3\'31Jo rrod1l2~m muira di"
veríidade em toda a efpecie de conversóe!.
Se a primeira fileira de hum meio e(quadrao,
por exemplo,
faz quarto ii efquerda , a Iegunda naó pódc marchar em frente (em que
a primeira tenha avançado hum pequeno
l)aço, ou [cm que a rnefma fegunda laJl'e a

el:

,ç-
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efquerda. Huma Cavallaria marchando em
linha para dar meia volta á direita, deve aI.
t~r~r a fua ordem primitiva
reduzindo-fe de
dOIS a quatro pelo movi mento alternado das
filas defiguaes ) a fim de poderem tanto eílas ,
como as iguaes , executar a meia volta, cada
huma de per fi. Eíle he hum movimento mui
bonito, e util em dífferenres occafióes. EGas
lll:r~as conversóes praClicadas
por Iecçaô
fao 19ualmente applicaveis as ordens de batalha, e de colurnna.
Ainda que a Cavallaria
depois do feu
choque deve fempre carregar novamente o
ll11mlgo em ordem, fendo fó proprio da Cavallaria ligeira debandar Ie (obre elle
ella
d
' ,
deve com tudo Caber executar huma dcban~ada, e huma efcaramuça , reunindo-Ie aos
,eus ELtandartes , com hurna promptidaó
~~al á vivacidade com que ella deve praicar :fi:a efpeeie de operaçôes,
A noffa Ca~:lla,na deve, fegundo o {cu defhno, inftruírr adl~da mais anenrarnenre neíla parte da
ua T[ciplinl,
las teotas.as manohras da Cavallarla , ou elfenfiv~ ao por objeClo a otfenfiva,
ou a dema:
, devem em fim Ier executadas com a
nobor celeridade.
El1:a arma deve Caber maveisrardem toda a efpecic de terrenos rraô aforr;
eVfie~doperCuadir·fe de que roda a Iua
r con ue
rapidez
d (na or d e_m , na fiimp 1'·
lei da de , c

as uas rnoçoes,

.

CA·
~
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C A P I T U L O X.
Das rvoz..es, ou mandamentos

militares.

N

Aó he materia indifferenre uíar der,
res , ou daquelles termos; deíle , ou
daquelle eílilo de mandar a Tropa;
pois que a mefrna pradica efiá cada dia dernoníirando o quanto o bom ruerhodo influe
ainda neíla pane.
Duas Tropas feitas ás mefmas manobras,
formadas debaixo de huma mefma difei!,ll"
na rrabalharáõ [em duvida com tanta diffe'
rença,
quanta {e deixar ver entre os efiiloS
de hum e OUtro Mandante.
He bem cerro que nas acções nem {cm'
pre a voz do Oflicial he quem conduz a Tro'
}13; o efirondo
do fogo impede muitas ve"
zes o ufo do mandamenro,
e faz com que íl
Tropa deva operar menos pela voz do Ch~'
fe, que pelas (uas ordens, e flgllacs das cal'
xas ; mas como ainda neflas acções férias de'
vem ter lugar as vozes dos Ofliciaes dos Re'
gimenros;
e como as Tropas, a fim de terem formadas para o combate
devem necef'
fa riamenre exercitar-fe debaix~ de vozes; he
evidente que o preceito do mandamento de'
ve conílituir hum dos objetl:os da Tatlica.

Yo;._, ou mandamento

be squelle termo,

r:
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'pelo qual Ic ad-uerte a Tropa, c [e exprime o
mo'Vimento, ou a ac~aõ que ella deue e~ecutar.
Todo o mandamento contempla dOIs gme;
ros de preceitos, "Uni dos quaes di; rcJpelto a
lua cOl1lpojiçaõ, e o outro áJtta praE1lCa.
,
Dos qlle re[peitaõ á execucaõ ; buns confideraõ o eflilo da 'Vo; taõ [omente , entres O
tempo em que efla de'Ve dar-]« .
. .De'Vfm{e
c[colher para os manánmentos
'ml!tares termos brc'Ves', laceis de pronuncur ,
e [onoros .
. E~tre nós rodas aquellas palavras que te~';
mman com .fillabas longas faó de huma mal!
fácil pronllnciaçaó;
por exemplo,
a voz
preparar he mais com moda que a voz prcpa~
ra,; pois como a íua Ultima [yll aba he long~ ,
Pode hum Official fem [emir a menor VIOlencia fazella perceber a hurna grande frente ; ao mefmo te rr po que (e uíar da {egunda
voz,elle naó poderá fazer fe entender a huma
n1ef,,?~ difl:ancia fem huma duriílirna com~~efl~o de peito. Quafi todos os Eíhangeiros,
C'I e . _eacharem em o noflo Ierviço , pronunalao a . ~egun d a \OZ muno
.. mais faCI'I mt'me
(1U
,ean'
,
per
,r merra,
em razaô de lhe Ier mUIi aaf maa a pronuncia das ultimas letras deíla voz;
do ~ a 1'anc deve ceder ao todo
e naó o roa parte.

'

Em Illand
Attende
'
r

'IS

tl11le11tos

. .

f11l1ltares

regras grammlttiçaes;

ntto... fi. e dc'Vt
aJJllII

tam·,
be,p'
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bem [e o mandamento pode Icr exprimido ttn
huma]o dicfaõ, nelle fe naõ de-cem emprega,r
rllltts ; pois que o (cu objeâo naõ be outro nuus
que expr~f!ar os movimentos pc/a maneira mais
breue , mais commods , e mais rvirva.
Em todos os íervíços bem regulados da
Europa fe tem fempre fupprimido palavras
aos mandamentos todas as vezes que {e tem
entendido com as ordenanças,
pois a abbreviaçaô deites he fem duvida a fua primeira
ci rcunitanci 3.
Elles os primeiros preceitos,
que dizem
reípeiro á compofiçaó dos mandamentos; paClemos agora àquelles que [e occepaô àcerca

da lua execuçaõ.

Todo o mandamento deue [er proferido
tle bum« maneira ciara ; c prccíJa , datldo-fe
!á rv01\. [cu tempo competente para díJcorrer o
~Jpttfo dado, e prommcíalldo-fe as ttltim~!
fyllabas,
e dicções aiNda com mais rvírv4&'.dade.
Nas EfcoIas

he onde os Officiaes novOs;
onde devem
aprender a rargar a voz onde devem eal
fim adquirir o bom cHllo' de mandar.

e Cadetes devem tomar o tom

A 'V01\. de-ue [empre deJpedir-[e com maior,
menor fortale7.,.a, e diJatarfe msis , 0#
mencs , llaõ {ri em rll~4õ das linbas de frentt•
(m

(}H
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()u defundo da Tropa que [e mand4, mas tam~
bem da naturez...a das manobras ; de~etldo-fe
em toda a (érie de rvoz..es medir precifamente
tanto os eJpaços entre cada huma d~flas , como
o tempo em que ellss deroem Jer dadas,
.
Em hUII! Exercito nsõ deue ba-uer mats que
hUl!1 meJmo metbado de compofiçao, que hUlu
unlco eitilo de mandar: II. uniformidade "efte objefto 1140 he menos bel/a, e 'tJantajof a que
em todos os outros.
N?s fogos regulares he onde fe [ente mais
o effel{O da irregularidade
das vozes; a ordem deHes he i nevitavelmente
alterada:
fe
entr~ os ,Ch,efes de pelotóes deixa de haver li
preclfa Imlfaçaó de mandamento.
Todo o
Official [e convencelá bem deíia verdade, fó
~om huma pequena reflexaô fobre a ordem
os fogos alternativos

de Iecçôes , e fobre o

Juanlo he capaz de perturbar eíla ordem aina a mais leve defigualdade de mandamento.

do A 1IleJma tmiformidade , que diffa o metbo»
ten~~~a Os mandamentos, deue tnmbem [er mem t~ para os jigrutes, que igtMlmetlte itlflttem

t

c a a eXCCIl~4Õ.

__/

ani~a~~e Offi~ial em acçaõ de mandar, deve
<juerer fa mUltO, deve evitar o defeito ,de
dos Offi ,Zet ao mermo tempo as funçoes
""a p C1aes da rua Tropa
correndo de hu-

,.,

arte p"
'\ra

ii

outra,
.

'd
e perturban

eoar .
gu~

';,6
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~ularidade do exerci cio com advercencias ql'le
n.ió {aó para alli. Elle deve Cobre tudo chamar em {eu íoccorro toda a Iua prefença de
.efpiri!o, a fim de feguir precifamence a ordem regular das vozes, a fim de Ie naó confundir com os erros ranro dos Soldados, co;
mo dos Officiaes, e de tornar partido (ao
prompta,como acertadamente em todas aquellas circuníl:aocias, que exigirem a rua determinaçaõ.
Tanta he a delicadeza da difciplina;
tanto os grandes objeétos dependem dos pequenos; e tanto deíles principias fe deve tirar
idéa da perfeiçaô , ou imperfeiçaó deita di(ciplina em qualquer Exercito.
Nada taô torpe, nada raô capaz de des"
figurar a difciplina de huma Tropa,
como a
falta de efl:ilo, e de mediçaõ em Ie darem as
Vozes; efla , fem (êr methodicamente
cond!lzida nefla pane, tudo executa Cem ordem,
fem graça, c fem elpirito ; os manejos, .o~
fo~os, as manobras {c rornaó inpraaicav~I~7
afllm deve o Milirar applicar-Ce a adquHIC
rodo o preceito do mandamenro,
que elle ,
{e tiver genio , ganhará bem brevementeEu naô tenho indicado ncâe Tradado' as
vozes competentes Cm cada manobra,
por<juc: iílo co~pete inteiramel1(t: aos Re~t1J~mentes, de ~lllas d_eterminações nenhum
eial deve :dIaíl:ar-lc.
.
Ainda que a Taaica da Artelharia deVIa
fazer hurna pane defle Traaado , pois q~e

Om-

.

pao
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naó tendo ena arma outro defrino mais que

unir.!" , e concorrer
com as outras armai,
todo o Official, toda a efpecie de Tropa deve Ier inítruida neíla Tatlica • deixaremos
com tudo a teoria deíla arma inreretlanre , e
profunda;
teoria mui vaíba pata haver de caber dentro dos limites deíle pequeno Trafiado.
Temos em fim tecido a Segunda Parte
della Obra bailante defproporcionada
com as
OUtras duas pela exrenfaô das doutrinas pertencentes á Infamaria;
mas eíla arma, além
de íer de hum maior detalhe
e de pedir hUM
ma teoria menos coneifa,
;1Ia me he iam-

bem rnenos e.ítranha,

que todas as outras.
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te Traéhdo
vimo~ quanto diz refpeito, ás primeiras
doutrinas
da
mos ad 0. .-r:athca elementar;
agora deve.
conaitu~Ulnr a mefma idéa daquellas
que
ln a baze , em que fe firma roda a
reo-

~~tG~
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.
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teoria da Taéhca [llblime,
delta Arre inevi;
rave! , e rerrivel , que decide a fone dos Irn-

pertos.

o termo militar Exercito exprime hum
certo numero de BatalhOes,
e de EJquadrões
reunidos em Corpos.
O arra1/jamento
de hum Exercito nao hc
.outr« coi] a mais qne a diJpo{içao dos Batttlbões , e dos E(fjtudroes que o compoem, relatruamente fi lIatflre~t do terreno.
Eíla difpolipõ he propri3menre o qlJe fe
chama ordem de baralha, a qual Ierà rempre
tan~o mais per feita, quanto mais limples clla for , e mais prompramence
poder [er exe~
curada.
Hum Exercito deve [er compo]» de qllatro armas; iflo be , de lt{!antaria,
de. (lt'Val/aria , de Artclharia,
e de Tropas ligetrís,
O numero de TrOp.1S t/,ío pode [er fir:1t o
de IJftll1tt mal/eira iu"'Varittvcl j ellas de,,!CI~1
[er prop,o,.ciou~rlas ao
ás forças i/ltrlll~
~tts, e a eJpCCle da mejill.l guerra,

t=«.

ra;

Sendo hum Exercito mui numero
ellc [e expoem a grandes inconven lentes. Seraô rariJIimos os 'paizes, onde as ruas oreI
rs e
raçoes nao c.lcvao ler eoras, e perigol:l c:U
•

-,

-f

,__----------------.""..."_,,,.
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em que a fua fubfiílencia deixe de Ier diffi.;
(;ulrofiflima por falta de Viveres, e de fo~ra.
gens; e as molefhas , confequencia
ineviravel,defl:a falta, poem bem depreíla hum ExerCito incapaz de campanha.
Todos os grandes Generaes tem preferi ..
do os E. -ercitos medianos aos grandes. Tu ..
~enn~ ganhou Iernpre a palma em Exerclcos
]~feflores em numero,
porque elle íe moVIa mais facilmente
e labia tomar as ruas
Pofiçõ~s,de maneira, que eílando Iempre perto do Inimigo,
já mais corria rifco de fer ata".
cado COm vantagem defle.
Efl:e grande Guerreiro dizia que todo o
Exercit o de mais de cincocnra mil homens
era incommodo p:lra o (eu Chefe.
. O Marechal
IICO
•
_I
d de Saxonia ' a quem Freded
C'
nao duvi <lva de chamar o Mellre oa
1)1~:t~rae,s, he deíie mcfmo fentimenro.»
Hum
)) d'tffi.rclto de exceflie a ~randeza (diz elle)
}) Pr cult~)ramente encontrará em toda hurna
» b ov InCla terreno ca paz dt: o conter em
r
'r,
)l featalha' ' C11e ic
vera, pn:cl1a8o
a diIVI'd' Ir» ata' ~ fe cxpor~ confe~1uenrcmcnte
a fer
c, defl:ruido em detalhe, II
faã em fj'''ercltos mediocrememe
numerofos
}lartes }~~,~s melhores, COI~ tanro que as ruas
tod,lS a t;:o bem pr0rorClon::Jas
, c que
ver efl:a~ ellas,moles,
que devem fazer mo- ~
~ maqUinas, (ejaó bem ordenadas. O

Os\o.~

-_

-_
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merhodo de formar rres pequenos Exercito,
em lugar de hum, ou dois grandes,
hc Iem
duvida o mais vamajofo , pois que elles po·
dendo operar de concerto ainda para hum
mefmo fim ,,'em a Ier bem mais rnaneaveis ,
e fufceptiveis de ro das as acções rápidas, e
atrevidas.

II.

§

Compofi~.10de

hUIII

Exercito.

F

Igurernos par? intelligencia da nofTa {jt11~
ples , e abbrev iada teoria hum Exercitocuja compofiçaõ fep~ a re~uinte (a) : Trinta e
{eis Regimentos de Infamaria,
fazendo tfln·
ta e reis Batalhões de oi( Homens)
tocenros homens. - - - - 28~800'f'"
.
Setenta e duas Cornpa16\ÍlOOO.
nhias de Granadeiros.
- - 7\Íl200.
Dezoito Regimentos de
CavaIlaria de linha,
e
Dragões.de quatro efquadrôes , e de cem Cavalleiros cada hum deítcs. - 7~200.
Hum Corpo de arteIharia de - - - - - - - - I ~8oo;
Com hum rrém de 90.
bocas de fogo, além das
peças unidas a cada Corpb

....-----------_

......

, (n), Eu, trato ~~1I~ da melhor C?tnpo{i.;aú di! h~~
Exercito : abHr.I~~ao feita das forcas de 'lll.d'l
Eílado,
.
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po de Infantaria em ra:zaõ de duas por Baralhaô.
, H,unl Corpo de Tropas
llgel ras de - - _ •. __ 6i}ooo.
Obrareiros com carros
carregados de Ierramenlas, e de peq uenas traves para a conGrucçaó das
pontes.
- - _ _ _ _ _ 80:
Hum Corpo de guias a
cavallo.
120.
Total.

- - -

r_ - • 5I<i>20~ens.

Nós naó faremos rnençaó de coda~ as Tropas '. de todas as armas, e preparatl~os que
lOcao a hum Exercito de!linado tanto a guerra de campanha como á de cercos , pois que
a cOfllpofiçaõ prececlCllte vem a f~r-nos baf.
tante para a teoria da Taélica Iublirne , que
llos temos propo!lo conhecer.
§ lIT.
Officialidade de hum Exercito,'

D

:POis, de Ce ver a compofiçaó de hU,m
EJeercl[o, deve tambern eílender fe a VI!ta fobre o numero
e <lualidade de homens,
devem
fer
e~canegados
dos dirferenres
es
hetalh
. deite Corpo;
C ainda
que eíle he
m
Su b ob}eélo verdJdeiramente
privativo dos
o eranos
d
. Orde.
s e Os Governo:;
, cm cujas
nanças ie trac.a , e d Ctclmma
'
do
lluaoro lhe
tu
he

due

Nnii

.
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he lel:llivo, elle tem com tudo fuas regra!
de que devemos ter ídéa.

f

Os detalhes de bum Exercito diz.em refpe~"
to a tres obieãos principees ; cjlcsfaã: Prilll:/·
ro , a pnrt e militar: Segundo, a das fttbjiftcnci as , e economia . Terceiro, a da policia

J

e jttJií~a.

A fórrna da admininraçaó
deílas differen~
res parles va ria nos Exerci ros , (egu ndo a
coníluuiçaô
interror dos diverfos governOS
de que e llas dependem.
Mas íe]a qual for e['
ta variedade, quanto ma is ena fórma for {im"
plificada , quanto menos ella for carregada
de homens, e de ceifas inureis, tanta mais oro
dern , tanta mais policia,
e economia haverá em os Exercites.
O Marechal
General,
ou General e,'"
Chefe,
refponde geralmente
pela admit1I{traçaô de tojos etles differenres ramos ao
Principe;
cíle he o ponto central donde rudo deve parrir , e onde tudo deve refponder.
Os [eus deveres Iaô irnrnenfos
e:.:igindo e~
,
,
1ugnr o talento
primeirO
dos 'rrecurios rn:315
fublímes , mais prUmpto5
e mais felizes.
" quanto a. a d miniüraçaó ' parricular . de
E,01
cada pane, deve haver hum cerro numerO
de homens tmprcgados
cm cada hurna , fendo de huma importancía , C uul idade ~er;d,
CJue el1c,n,Jn}ero {~J1 bem J.'l()j10TCIOOJJO ', JAqUI nao conü(krarcmos
mais que ;I .:
1111"
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n1inifiraC;aó da pane militar, e a~.1]ellcs, que
defl:a devem Icr encarreaados ; dto he, os
Officiaes Generaes, os Ai~j(.lam('s de C:l~PO,
e os Ofliciaes de Eíiado maior de Exercito.

Is«

Em quanto aos OJJiciaes Genernes de-v: o
numero fer proporcionado , .de manetra:

que em hum Exercito naã haja niats que aque!«
les abfoltttamente nec~ff.trios.
Elles íe diO:ingllem em quatro clafles :
Primeira, os Gencraes : Segunda,
os Tenentes Genersn : Terceira
os ./I1arech.1es de
Campo: G..!.larta) os Brigadeiros.
Em hum Exercito deve haver além do
General em Chefe [eis Generaes , cinco par~ commandarcm
as cinco divisôes de ExerCItO) como veremos em leu lugar , e hum
~ara commandar o Corpo de referva; hum
enente General,
ou Marechal de Campo
para cada duas Brigadas,
e hum Brigadeiro
par~ cada Brigada.
de01 ~e !ltlmero he baflanre , Ce bem que pó:
faz
tlltas vezes haver razôes , que o devaô
er alterar

EU

'.

carj es Officiaes Generaes devem (er enna e~ados de todos os detalhes de difciplicha~ elOllcia) de communiClções,
de mardize~ efguardas, e de dcflacamenros , que
deb . re peito aouell as T Topas que fervem
C ' ordens c[pectalmente.
'Elle
OffilIXO
. da Suas
' s
· C1aes faã quem devem rcfponder por tu-

· ,.

·,
'i"

do,
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do , e [aó os canaes por onde as ordens de"
vem chegar ás Tropas.
Cada Brigadei 1'0 deve fer refponfaveJ de
tudo o que (Oca à rua Bri~(lJa , devendo dar
coma do feu câado , difciplina,
e Ierviço ao
Tenente
General
da Iua rerpelliva
reparo
riçaô.
Cada Tenente General deve ter 3S me{mas
obrigaçôes a refpeiro do Corpo da rua reparo
nçaô , devendo dar conta della ao General,
que commanda a diviíaô.
Cada Chefe de divifaó deve tefponder
por tudo quanto diz refpeiro à rua divisaô ao
Marechal General.
E,'1 hum Exercito deve haver qtJotidj~,
narncnre hum Tenente General,
e dois BrI'
gadeiros, hum de Infantaria, OUtro de Cavai,
laria de dia.
Eíies Officiaes Generaes de dia faô efpe'
cialrnenrc encarregados
de dar conta ao Ma·
rechal General,
c aos Gcneraes,
que com'
mandaô os Corpos principaes,
de tudo o que
fe pafTa , durnnre
3S vinte e quatro
horas do
{eu com mando , de receber as panes dJ~
Guardas grandes,
c pequ('nas,
c de vi{jrar
clles Poflos. O Tenente General deve dar aS
luas panes ao General cm Chefe; o Bri~~'
deiro de Infantaria
30S Gcneraes
das tres di'
visóes deílc Corpo; e o nri~;>deiro da C3'
valJaria aos Gencraes das duas' divisôes , que
eí] Corpo fôrma em os lados; ifio he , llc' I

pois deflcs Brigadci(os terem dado c!1;JSraro

•

•

(cs
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tes ao General em Chefe. Nas marchas,
elles devem marchar com a vanguarda dos
acampamentos,
e poílar as guardas de íegurança do campo.
.
O ferviço dos Officiaes Generaes de dia
começa quotidianamente
á hora da ordem;
e~les a recebem do General em Chefe, e a
dlfiribuem a quem lhe pertence.
_
Todos os Offici aes Generaes,
á excepça o
dos primeiros, devem entrar de dia Iucceflivamente.
He huma regra invariavel, que o efpiriro
de todo o Chefe de Exercito deve fer o me~os que [~r poffivel occupado ; pelo que h,e
]~tere(fantt1limo que a difiribuiçaó dos OffiClaes Generaes , e a ordem do {cu cornmando fimplifiquem,
facilitem,
e abbreviern
tua~to for perminido
rodos os detalhes de
ervlÇo de campanha.
d Os objeaos de que hum General em. Çl~efe
eVe occupar-fe em primeiro lugar,
(ao irnj~tros. Fazer íubfiíhr o [eu Exercito, mane;- o vanrajoramente,
efcolher as ruas poíi-,
f~::'T~mbinar
os Ieus rnovimenros.difpôr
as
dê a 1 ~opas, pofiar.fe de mancir~ '. q~e elle
oun el , e ,nunca a receba do C u Inimigo; e
exi Os mUitos objeétos igualmente
grandes
nao~e~ t~d~ a mediraçaô
de hum Cencral ,
~aó ~ei mltllOdo que a ordem da admíniar~fu . xe de offerecer-lhe pela maneira mais
E~cln~a o Conhecimento da difciplina do [eu
, erCltQ) d~ Q[igem das negligencias, e dos

me-_j
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meios de enviar as providencias breviílirnamente.
As ordens dos Officiaes Generaes devem
fer dadas por e ícr ito , Efta repa tem com tudo fuas exct'l'çóes;
pois nem todas as di{.
poíiçôes devem fazer-te entender
ás Tropas por efcruos , que rendo multiplicados
excefli varneme cauíaô delordem,
e confu[aó.
O General cm CheFe naó deve dar maiS
<jue ordens geraes; o [eu golpe de olho deve
fer rá~1ido , o {eu arranjamento prornpro , 1
fua di[po{1çaõ curra , como: O Exercito mar.
cbar,í pela direita, ou pela efquerd« foMe
tantas column as : logo que cbeJ;ue a tal lflgar ,
elle fe forme em batalba [obre a direita, ./0.
bre II e(querda,
ou [obre o centro: a primeirs
Jinba ãtttcará, afeJ;unda protegerâ , ou tambem tal Corpo lttacará,
e tal ga1lbará efie , 011
nquell» pofia.
,
Aos Otncíaes Generaes,
que cornrnandaê
~ebaixo das (uas ordens, toca fazer execUtar
as manobras convincentes,
[e"'undo as cir.
clInftilncias, ;lquellas Tropas, que eílaô ás
fuas ordens.
.
Todo o mundo deve Caber que na marcha
devem g',ardar-{e difiancias
{egnndo a e{pe..
eic da mefrna m,1Tcha; que :odô o ataque deve exectltar,~e v.igor~.rarr:enre; que a per,da
de filas da. pnmelfa linha dLve {er im01edla;
rarnenre ("pprida pelas da (egunda. Eíies {ao

huns elementos

l

e humas regras gcraes "que
1110"
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~ing1)em deve iznorar
e para os quaes [aó
Inteiramente
ekl.J{ada~ quaefquer dercrminaço s.
cl
o mefmo deve fer entendido a Te(peiro
id maneira geral de co mbate r : pois que em
t~d o o Exercito deve haver huma efl:abeleCI a,
que Ieja bem conhecida aflirn das Tropas, como dos Officiaes Generaes , que as
conduzem.
fl:Qlando o Exercito marcha :10 inimigo, o
~o o do General
em Chefe he na vanguara: ci} fim ?e reconhecer,
e ver elie mclrno
d I pofiçocs do inimizo.
O~ (eis Generaes
evem
"
eh
f eota o- ac I13r-fe rambern
alli . , a fiirn d o
de e e ber participar as Iuas difpoliçóes,
e
ne r<;;e. erern defl:e as ordens, e infl:rucçóes
C(nanas . O 5 Outros Officiaes
a;.
G ener aes d eVem
I}) - marchar
;1 tefia das col umnas
que forcnaaoos Corpos do [eu cornmando : a fim de
u: rCm fem
dens 1 G ipre prornpros a executar
as o rlcneral com a ma i or promptidaó.
COm d aeneral em Chefe fe~ura a rua pefloa
march:r ~c.amentos de Cavallaria, que devem
mUçar
la~te delle , e que devem cícarafim de COd~llnu.amente
com o inimigo,
a

O~

n. o iveru rem
,,\Jando
E
.

naõ tem
o
COm tant pofio
fa ver tUdoque
to) e ene ,e
tes qUe

~xcrcito cc mbare , o General
fixo; elle prefide onde quer,
feja em hum lugar donde p~fonde poíla facilmente [ec vtfpor aC]uelles que rem parar) ou orJens que receber. Os

lh~tdado

ou ..
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outros Officiaes Generacs
devem poflar-fe
em frente, e defronte do centro dos Corpos
do {eu commando , a fim de verem
lhor
c quc [e paíla nas ruas linhas. Quand
llas
marchaó,
devem elles marchar na rua frente, e logo que derem o íignal do ataque, elles devem ficar em hum inrcrvallo , a fim de
examinarem
tudo o que [e paíla durante o
combate.
Aos OIficiaes Generaes naó toca fazer
marchar as Tropas bem perfiladas, nem ver
fe ellas confervaô as diílancias , cíles de,vereS
{aó dos Chefes dos Regimentos,
e dos Commandantes
dos Baralhôes , aquelles devem
occupar {c unicamente
da maneira de reg~'
lar os movimentos
das ruas Brigadas relafl;
vamenre aos daquelles Corpos, que marchao
á Iua direita, e á rua efquerda; de dirigirem
precrfarnenre os feus Corpos ao ponto de ~ta'
(]ue determinado;
de obíervarem , e de JU}'
garcm dos movimentos
contraries ; de II:
aproveitarem
delles, re~ulando os Ieus er11
con{equcncia;
de carret;arem vivamente o
inimigo,
logo que o momento Favorável {e
lhe prdem,e; de comerem as Tropas viaooo'
fas, de evuarcm as tomadias;
e de fazer em
fim mover as Tropas do {cu commando , (egundo as circunfbncias
, ou feja para conter
o inimiso,
ou reja para o atacar.
He lambem da jucifdicçaõ dos Chefes
fulsalrcrnos fazer abrir, e reformar os Bata'
lhóe3, quandc na marcha fe Q[f~!ccerc~o~~-
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voações , ~arranco~ , e outros quaefqucr o?ftaculos; anlm como rambem fazer ficar a nas,
e entre linha o' Baralbôcs , c Efquadróes,
(juando o terreno naó dà lugar; c de os meter novamente
em linha apenas houver efpaço.
Os Generaes em Chefe, os Officiacs Ge~eraes, os Governadores
de Pr;'ías,
e ai?:
a ,os Chefes de Regimentos nao devem p
~~IS fiX2r as ruas atiençôes
em os pequenos
o JCClos (Il). Cada hum deve unicamente
DccUpar_fe das ruas funções privativas,
e de
Jue os feus fnbalternos naê de~'em , nem poe;; re{ponder, deixando a cfles tudo quanto
ca e em os limites dos Ieus cornmandos.
t d EUa hc hurna regra geral que convém a
o emprego;
mas em huma acçaô elJ~
e
11 e I:uma Utilidade ainda maior, pois aqul
c~n7U'to mai~ necefT.1fi,? ,_ <J~e os Offi~i~es
, {'rvem a Im~oinarao Ireíca , o efpiriro
}rvre
d r,
n
'r
aos ~' e c occupado para bem farisfazercrn
Oeus,grandes deveres.
duas s ~J\Jdantes de Campo diain~uem.fe
em
raes. cSarres: P:imeira,
os Ajudantes GeneO Ggl;nda , os Ajudantes ordinarios.
Ailld
eneral cm Chefe deve ter doze, tres
c~~tes Generaes , e nove ordinarios.
a
te Gene ?en~ral deve ter rres , cada Tenenra dOIs, e cada Brizadciro hum.

}~ d

--___
ac~~?

I!I

A

--

IRo fe entende confiderada a 'l'wpa em
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A primeira claíTe naô deve Ier compofb
mais que de rres , que devem ter' Patente de
Coroneis
; cada hum deíies Ajudantes
de
Campo Generaes deve ter a Iua repaniçaôiíto he , hum o detalhe da Infantaria;
ourro
o deralhe da Cavallaria,
e outro o detalhe
do gabinete.
Os nove Ajudantes ordinarios devem Ce!
di{l:ribuidos de tres em tres a cada repartiça?
dos Ajudantes Generaes,a fim de os ajudarem,
e de levarem as ordens de confequencia.
Deve haver fempre hum Ajudante General, erres ordinarios de dia, que devem arfi{l:ir de continuo ao General em Chefe. O
Ajudante de Campo General de dia re~e,be
com os Generaes , com o primeiro Ofliclal
de Eílado maior,
com os OJficiaes GeneraeS
de dia, com o Com mandante da Arrclhariar,
e com o Chefe de Engenheiros
a ordem do
General em Chefe.
Elle faz formar hum circulo a todos oS
mais Ajudantes Generaes , e ordinários ; i{ro he , aos A [udanrcs dos Generaes , dos Tenentes Gencraes,
dos Brigadeiros,
do Qp:w
tel Mdl:re General, do Cornmandante
da .Artelharia,
e do Chefe de Engenheiros,
c lhe
diéb a ordem geral,
que elles devem crerever nas fuas carteiras.
Dada aílirn a ordem,
os outros Ajud~nres Generaes fazem a rcpilrtiçaó do fervlÇo
daquclle Corpo de que (em o detalhe, accreCceru ando á ordem geral,
o que he relativo a
cada Corpo.
US
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Os ~judantes de Campo dos generaes
obfervao o rnefmo a refpeiro dos AJ~d~n~es,
díls Tenentes Generaes
das ruas di VISOC,S ;
~ es praél:icaó o melrno a rerreiro dos AJuI antes, ~e Campo
dos Brigadeiros das ruas
epartlçoes ; e cíles depois de terem levado
a ordem aos feus Brigadeiros,
e de a terem
~~csebid? defles para as ruas BI igaJas , as daô
~1aJOtes dos Regimentos.
110das as ordens devem fer aJ1im dadas
pe ,0S Aiudantes de Campo gradualmente de~~IS
deUes as terem levado aos [eus refpeti IVOS Chefes, e lerem recebido delles as or~~s fubfequentes.
Todas aquellas que íe
~o em dar depOIS da ordem p'clal,fe ellas faó
~e
l>ra d .
L>
fi
III l> n e irnpo nancia , devem
fer directaa ente levadas ao Oflicial General da Tropa,
te~U~ eUas ordens fe dirigirem panicularmcntle~-c elJ~~ f~ó ,de menos conrequenci.a,
po~)
e dlnglr a Brigada mais proxlma do
a ,/rtel General, para que cada hurna deílas
tlev~~a~ando ii rua irnmediara.
EUas ordens
Condu/r em bilhetes fcllados,
c devem (e.e
do ta Idas po r Sol dados de ordens, deveulhete llljbem cada Oflicial , que recebe hum bileceb (eiles, efcrever nclle ti hora cm que o
r:
C· eo
d' e C'.xpe.no.
ao
a Regimento deve enviar todos os dias
efl:ad rrgadeiro da fua rcfrcàiva
Brig,ada ?
cula o da Iua firuaçaô ; e hum efbJo partr(lue'In( IIque 3S filIas, e as ;umas promptas der, C~d
a Batalhaó.

B

Os
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Os Ajudantes
de Campo dos Brigadeiros
fazem depois hum mappa do eílado ro al da
Brigada,
que remettem ao Tenente General
da fua reparriçaô.
Os Ajudantes de Campo deites fatisfaze!11
ao rnefrno para com o General da drviíaô.
Os Ajudantes de Campo dos Generaes
fazem o marra do eílado roral de cada divífaô, e o remeuem ao Ajudante General de dia.
Os Ajudantes de Campo Generaes,
rendo em fim o detalhe das Tropas, fom.aô defres differenres eíladcs , o eflado geral de rodo
o Exercito para o General em Chefe, e hul11
dobrado para a Corre.
•
O Quartel Meílre General,
o Corpo de
Engenharia,
o Capiraõ de Guias, o gr:,nde
Preboíle , o Furriel mór do Exercit-i , fazeOl
juntamente
com todos os mais Orliciaes que::
lhe dizem refpeíro , o efl:ado maior de E:{erciro.

,A qualidade,
o numero,
e funçôes doS
<?H:ci.:'es de Exercito variaô , fegundo as eon(nrurçoes dos rnefmos Exerciros
e dos Governos. ~fl:c~ be hum objeélo v~fiIiIi\TIO de
que, a,quI na,o devemos adqurrtr mais que hllma ídéa multo cm geral.
.
Eisaqui
o Exercito
fezundo os prinel•
n. L
'
:-.
~"OS que temos cn:aoelccido.
Doze Brig:lL 1as,
formando o Corpo de baralha
ou da' Infantaria 7 oito Bri~adas de Cavall~na formando
o Corpo della Tropa dcfl:lnado para a col11pofiçaô das linhas; Iercnra e duas cor~pa-

nhlas
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nhias de Granadeiros,
e hurna Brigada de
CavalIaria
para a guarniçaô
dos flancos , e
~orpo de referva. As determinadas
divisóes
artelharia. de pequeno,
e grande calibre.
f a a .rua officialidade. Em o Corpo de lnantarla doze Brigadeiros;
[eis Tenentes Ge-,
~e~aes ,e rres Generaes, contendo cada div ir ao quatro Brigadeiros,
dois Tenentes GeneI ae.s, e hum General. Em o Corpo de Cavala, quatro Brigadeiros,
qu.atro Tenentes
e~eraes , e dois GencraesEm o Corpo de referva dois Tenentes Generaes, e hum General.
Tres Officiacs Generaes
par
T
..
de C
a as ropas ligeiras. () s A·JU. dames
Q eh arpo,
os Officiaes de Eílado maior , e
e e de Exercito (a).

En

tt

A

R T I G

o

II.

Organj:z...4~aõ do Exercito:

SlUq:u~a.s
E hum. Exercito
naô forre dil1rihuiJo
partes mais que em Baralbôes

em
, e
sóes 31aroes ~ ~u lambem
nas Iuas rres div ihu ' do direito , lado efquerdo , e c\.'ntfO ,
ma defl:as díílríbuiçôes
multiplicando
eíl as
par-

--------f (ii)

Nelte Exercito
appl icado óÍ Ilof[a teoria.
azemos as E· d
,., .
tos
<
t1g~ JS de Infantaria
de tres l,-egJJT1endos Te as de Cavallaria de dois. Tal11hel11 algLln~
lU
inentes
Gener:les pódern ft:r fuppri.los por

arec iaes de CampQ.
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partes,conítituillashia
exceílivamenre
peque;
nas, e a outra as faria dernaíiado grandes, e
pezadas.
Para [e obviarem efles inconvenientes,
diílribue-Ie hum Exercito em Bngadas C0111'
poílas de Infamaria,
ou de Cavallaria.
Brigada, be hum certo numero de Batd'
lbões , 01e de Ej'qfladri5es reunidos para com:
baterem,
e faz..erelll o [er uiço juntamente de'
baixo do command o, e di re(~ai5 pnrticulsr de
bum Chefe cbam tdo Brigadeiro.
O numero de Batalbi5es,
ou de E[qteJdrõcl
de que de-ue ler compojLt bum« Brigada,
be
indeterminado;
ines a proporçaõ mais jujl'I[,
que a ~/te refpcito pede eftabelccer:fe,
be a (e
feformare11l
as Brigadas de Infant arin de triel
ou quatro Bntelbões , e as de Couallsri» I e
[eis ou oito Efquadri5es.
Linbs de Exercito , he hum certo numerO
de Brigad,'!s difpofl:as em Iinbs , ajJim colllO
os pelotões de bum Regime1/lO.
Segundo a Taflica moderna, todo o E~'
ercito fI! forma fJ,tbitualmente [obre d/l.tlS
nbas p.uallelas entre Ji , contendo cadit hllm,
tres fileiras,
por fel' efl:.'t a ordem de combate
adoptada Pila prilllití'Vt,
e fundamental.
A Illfantaria
deve forniar o centro dl c1'
ds linbs , e a Ca'Vtllar;,t
os lados; efi.i ~e
btan« difpofiç eõ pedida pelas propriedades,
'
deflírloS de[l.1~ me[1/14S .ttrI/l1S.

ii;

Aqtlella linbs tnats prOXil/l.1

dO

illilld,~O,

,/J"-
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rhanttl ..fe primeira

linha, ti, que fe lhe fegue
ft:gunda linha.
Além deflas duas deue ha trer tambem bu-.
1na pequena linb« efitlbelecida defronte do centra, e na retl:t~uMd ~ do Exercito,
eOl1lpofla
de bUlna , ou mais armas: efi,1,Je cbsme Corpo de referva.
As linhas forma.õ-fe

de duas maneiras;
fen! l11ter'Vallos ou com inter-uallos. Pelo pri1IIelro lIlethodo ~le'Vem todos aquelles Corpos,
l)tee conftituem huni« linb« , ~lIardttr entre fi
~il~
mais que aouelles pequenos interuallos
l~diJpenJa'Veis para as di'Visoes da Artelba~~il) parll a diftincctõ
defles Corpos, e facicidade das manobra;. pelo [egundo ; deruem to~
/5 Os B~t!llbões,
e Efquadrães
da linha ober1.Jar rllftancias i'{ftaes áS!U.1S frentes.
poft As Tropas de I.;ttma 1IIe!m,t ~rigad~ deruem
tn a,rje [obre a meJma linb« III/media tas buils ts
d
.
R .
d • Outras,
e mnnetra que os egtmentos,
fecu;';e (e compoem liume Brigad a , to.mem o~
di, .1I~.1"es ) fegundo as fua.r prefer encias ; da
per~lta P4r4 a e(querda , [e a [ua Brij;ada
p,'lt.;'~C~rtÍ1ivif>to d1 direita; e da efrluerda
elta, {e It Br(~,1da, de qfte e!les fttz_em
pa,.t
1e da d!-vis~ã da e!iluerdt.
lha I tlll ExerCito dl(po{to cm ordem de batatre l e'Ve fer conlider,ulo como di.vidido em
t s.grandes Corpos, cOllflitttilldo Imll! a J/lflttl/nc'l
pofltrlt
no celltro , e dois as dn.1s alas
e tlvzllarÜ.
Efies tres Corpos [orm.1o Ú/lCO di'Vi soe J.

fI;

t

00
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Cada ala de Ca-vallaria faz. huma di'Vi(a6
compoji« das Brigadas d::t primeira , efegutl"
da linha. O Corpo de batalha, ou de Infantaria forma tres di""isões compoiias cada h'"
ma do ter~o das Brigadas de primeira, e {e'
gunda Linha.
Segundo

eíles principios

formaremos

o

noflo Exercito pela maneira (e~uinte. De do'
ze Brigadas,
em que dividimos o Corpo ela

Infamaria,
comporemos as duas linhas delta
fazendo-as iguaes;
illo he , ambaS
cheias, e compoll:as de hum roefmo numero
de Briaadas.
Eílas romaráó os feus lugares de prefe'
rencia dos lados para o centro,
principianJ,o
pela primeira linha. A Cavallaria
íerà dív"
dida em nove Brigadas,
fendo cada
deflas compoll:a de oiro Eíquadrôes.
Ca a
dlvifaó deíla arma conterá tJuano Brigada~,
<1ue devem (eeuir
a mefma ordem de prec e'
~
('
l't'I1ClaS da Infantaria;
a nona Brigada Ia
rnarà o Corpo de referva
c: as Ieterua e duaS
Companhia~
de Granad~iros
dell:inaremo!
para o fecho das lmhas. RepartiremoS
,d
Tropas ligeiras em ires divisões , que forma'
f rr
taó a vanguarda
do Exercito
hurna de (o
te da diicira , outra defrom; da efquerd,1'
OUtra defronte do centro, rendo cada hurJ1a
deh"ls obrigada
a vi~iar pela fe~urançl J~
quella pane: do Exercito , qlle lhe roc~., :
ArrelharJa Ierà diílribuida deita manclh'lU'
arma,

hllJ~
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hurna divi[aõ de oito peças de doz.e? e~ ou-'
na .de oito peças de oito a cada dlvlfa~ do
Corpo de batalha j huma divifaó de [eis pe·
ças de doze, e Outra de {eis peça~ de oito em
referva. Cada divifaó de Arrelharía deve condl1zir, naó [ó as ruas munições,
mas as da~
<JqeUa Infantaria a que he deainad~.
Chama-fe Parque de Arrelharla aquella
parte do campo occupada pela grafIa artelhari(l., e por tudo o que lhe diz refpeíro. A
fua po~çaõ deve íer na reébguarda
da {egu.nda linha. Vinte e quatro peças de dezafe~s fe collocaraó na frente do parque, e mais
reis obuzes formando cinco divisões;
quatro
de canhoes, e hl1ma de obuzes com as Iuas
1ll.unições proporcionadas.
E EI~agui o arranjaml!nto pri;nítivo de h~m
lCelcao; eíla a fua difpoíiçaô prepararoria ,
~ or1em fundamental,
em que elle deve dif.
d~r- e ~:ara acampar,
e combater:
deixanre as c,rcunfl:ancias de manobra,
e de ter00'
P ílI
ás di fi; a eOlOS agora a mover, a conduzir
noITo eÉ.ente~ordens de baralha, e a difpôr o
conGd '<erclto relativamente a eílas ordens ,
eradas eJ.lai circunll:ancias.

Ooii
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§ 1.

Das marcbas ti e Exercito.
Marcha de Im11l Exercito be o tran{'
porte r/ef!e Corpo de bum lugar par.1
outro, fcgttndo a rlifpofi~aõ mais <valI'
tajofa , e debaixo da me/bar ordem.

A

re~

Confiderada
a marcha debaixo do
vaílo pOntO de viíla , ell e vem :1 Ier hum
das mais imere1Tanres,
e mais d,=lieadas par;
rcs da Arte militar.
Pelas marchas hc {tq~a
hum Exercito opera COI11 vigor, e pre e fitra~fportando.fe
de huma para outra fCaó
s;ao, e penetrando
huma grande ex[C~ •
de paiz a cuíla das vantagens do [eu inirr.lg(l~
pelas. T?arehas he gue cile fu,prcnde cite 'IaS
o annc.pa em hum ponto inrcrc!T:l1;tc: ~e f~
marchas he em fim qne todo o I' xereltO e
conduz as diffcrcnres ordens de batalha,
difpofiçóes
oifenfivas.
.fiTanto
mais a Ane militar ie tem aV1J11
' a'f na pCI rciçao
c:»
n h aco
, tanto rnnis. ge.n;(l re,0"
moLhado os Generaes , quanto mais

In:!n'
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Untes) quanto mais frequentes,
e deciúvas
tem !ido as marchas dos Exercites.
Entre os Romanos ( pois dos povos ~a
A,ntiguidade devemos preferir aquelles , cUl,a
hdt?Tia mílitar feja menos duvídofa ) a fCIenela das marchas foi inteiramente
defconhecida até o' meio da (egunda guerra PU,n~c~. Sahia hum Exercito de Roma) e dai;
gla-fe ao lnirnieo marchando fobre hurna fo
columna,
Q Exercito oppoílo fazia ,o ~e(lho ; e encOntrando-re
elles [e meruao em
batalha, [e atacavaó ) ou fe acampavaó de:
fronte hum do OUtro: alli efcaramuçavao
durante alguns dias cuidando cada hum em
~ttrahir a feu inimi~o a hum campo vanraJoio: tratava-fe em fim a acçaô univerfal;
o
~encedor fazia o cerco da Capital,
o.u de
?ma das Cidades principaes,
e fe nao podia apoderar-Ce della deílruia o paiz , e rerirava-fe. Em o anno fcguinte reuniaô-Ie novamente os Exercitos
e enrravaô em carnP,~~ha
,
pra8:icando
o
'mermo
gencro de hof1
:10 ades. Taes foraó as ~uerras de Roma
os Samnitas, com os Fidenates,
e com
tod os os Povos do Larium. Taes foraó as de
cu,os Os pequenos Elhdos da Grecia, Cobre
riio~ aCOntecimentos militares tem a Hi ílolhof o.erram ado tanto do celebre,
e maravi-

to::

D\Jrante
.
R
manos r' ~s,guerras Punlcas he que os ~.
h llnClplaraó
a fazer a guerra com mais
mer O O) e combinas:aõ. Amílcar, pai _do
fa,;,
/
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famoCo Annibal,
foi o primeiro,
que ima~
ginou huma certa ordem nas marchas,
e que
dividio o Exercito cm hurnas ranras colu[11rias , a fim de accelerar a marcha,
e de fim'
plificar as formações em batalha. Annibal,
ajudado 'do s conhecimentos
de [eu pai,
[maginou ainda mais, e eíles inimigos dos Romanos vieraô em fim com 05 [cus mermos
triunfos a eníinar-Ihe a [ciencia das marchas;
aílim como Pyrrho , vencendo-os , lhe deu liçóes [obre a Caílramenraçaô
, fobre os cntrincheiramenros,
e ainda para a rua meem"
ordem de combater.
Porque razaó Fabio he raô devidamente
denominado
o Efcudo dos Romanos?
por
aquelJa campanha de marchas,
c de movimentos,
que fez em frente> de Annibal;
ge'
nero de guerra neíle tempo raõ eílranho , que
naô obílanre Calvar a Parria , a Nnçaô clamof
contra eíla defeníiva , de cuja [ublimidade C'
la oaó tinha idéa alguma.
Cheguemo-nos
aos noflos Ieculos , e verr
mos, que fó depois que a Arre da guerra e
aperfeiçcou , he que os Exercuos rem [em"
pre feito mais, ou menos uzo da guerra, de
marchas,
e de movimentos
Ieaundo a {u'
maíor,
ou menor habilidade ,b e rambeJ1l
conforme os talentos de Ieus competIdores;
Aé a Epoca de Gufiavo
e de NafTau oaD
J)avia 110S Exercitos O1ovi~enros
nem
chas combinadas:
eíles fe prccuravaê , e e
difpuravaô fem efie merhcdo ; ncílas guerraS

mar

..

far-
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farr:.hiaõ talvez mais acçôes pelToaes_, ma!s
acçoes de heroifrno : mas nellas nao havia
pla~os de campanh;,
naô havia yilhs, e
prOjectos fobre muitos ramos. Leaô-Ie todas
as guerras entre Inzlareua , c a França,
as
de Carlos V. , e F~anciCco r. os dois Principes da Europa entaô mais poderof?s,
e que
entretinhaó melhores Tropas;
leaô-Ie as relações de todas as batalhas deíies tempos. e
nellas [e verá. como eíles ExcrcilOs (e mo'Viaó, como elles combatiaó , quaes eraô a~
fuas ordens de march:l. Elles as execuravao
fobre huma fó columna dividida em tres partes , vanguarda,
corpo de batalha,
e reétaguarda. Devia o Exercito rnerer-Ie em baralha, hum dia inteiro naó bailava para Ie
de[~nvolver eíla rnaíla cnorrne , e Ie formar
a ,dlfpofiçaó de combate.
Tal he com pouca
d!fferença ainda hojc a diípofiçaô dos ExerCitas Othomanos
íupiros , por fclicidade da
Europa, naquella mefma ignorancia dos tempos mais atrazados •
. Em o tempo de Guflavo , e de Naflau
~rlncipiaraõ a fazer-fé alguns progrefTos {of re as ordens de marchas
e a íenrir-Ie as
uas confequencias.
Gufta;o executOU algu~as [obre muitas columnas cujas bellas marC as todo o Official deve I;r na rua hifloria ,
menos ainda pela rua difpofiçaó Tad.ica ,
que pela ordem
e caurellas
que clle re,ommenda'
{ ,
,
,
as uas Tropas.
, O Duque de Roan em ~ fcu patjait c,a-

r-
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piteine aconíelha tambem que as marchas (e
executem
[obre muitas col umnas,
a fim
( diz eIle) de [e fazerem os movimenros menos penofos, e mais prornpros. Mas Io bre os
detalhes interiores,
e mechanifmo
das marchas naô he que nefle tempo fe fizeraô oS
maiores progretlos , o que he mais digno das
noílas medirações em a carreira de Gufiavo ,
e dos grande" Generaes
do feu feculo,
he a
condud a das (uas campanhas,
a oufadia da;
{uas expedições,
o partido,
que elles {abiao
tirar dos Ieus pequenos EXCI ciros , a gr.IOJeza dos feus projeétos , a rapidez, C0111 que
elles levavaó a guerra de huma Província a
OUtra; e em fim cite novo genero de guerra
mais de movimentos,
e de íciencia , <Jue de
combates,
de que elles foraó os creadores.
Gufiavo,
e depois delle os Ieus Generaes,
manrendo-fe em Alemanha com hum punhado de Suecos,
reprefenraé
bem AnnibalnO
meio da Iralia.
Mas avifinhemo-nos ainda mais do nolTo feculo. Vejamos Turcnna (tt) vejamos MoOrecuculí os dois Ultimos ora~dcs homens que
c h
cornman d arao?- e prereriraó
pe~uenos"_ E"er- 1
ciros. Qual fOI o [cu gcnero de cuerra ? Qlla
;! condud
a das ultimas
c:lrnr.lnhJs dene~
MeHtes da Arre militar - E ifio cm hema cf
reníaô de paiz de dez ou doze legoas te
comprido,
e qualro ou cinco de lar~o, em
huOl

-.-----------_( 4f) O maior G\:ncr;d do inundo.
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hum paizafpero , e monruofo, onde huns Generaes mediocres mó deixariaô de fazer huma guerra de Poüos.
Depois de Turenna naó Ie viraó mais pe<j\lenos Exercites encarrezados
de 2.randes
"d
operações. No meio porém b da quantidade
e
Gent~aes,
que depois defla Época commandaraõ os Exercites Francezes , houve
muitos que fe irnmortalizàraô
pelo meio de
marchas atrevidas,
rápidas,
e bem combinadas.
O Heroe Prufliano deu em fim huma prova ainda mais admiravel
do merecimento
das marchas,
e das Tropas bem difpofias pa}~. ~s ~xec.utarem.
O feu Exercito he nas
h as pTlmelras campanhas
o unico , Gue (em
d
Tafrica efpecíal de marchas,
e de defdO to de colurnnas.
Frederico vê-Ie á refla
1 cUe Exercito voar do Elba a Silezia, da SieZla junto aos Mofcoviias : vê-Ie prcíemar
combate a duas legoas do campo de
'E~~alha depois de furprendido,
e vencido.
pore e \Tê perder a batalha em Torgau , e
mO\'tjer percebido na me írna retirada hum
humatnento. falf? feito pelos Auílriacos '. de
mente eminenCIa der~uarnecjda
indevidata as f~a;a2er marchar fe~unda vez contra er~
a levar
[ropas,
Ienhorear-Ie deJla , torn~r
~ar os t~ o ~ fel} Exerci to á acçaô , e ob.rI~
do Elba UUrl~cos a rerir are m.fe p3!a al~m
pôde m' En1 fim fempre que o {eu Exercito
anQbrar ~ Iempre que o fucccHo de,:
pen~

Ub<l

1°\'0
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O numero de columnss , em que dc'Ve ditVi~
âir-]« hUIIIExercito para a marcha, naõ he dr
bitrario ; elle derue ler determinado pela me[1IIa for~a do Exercito, pela efpecie de marcba ,
e pela Ilatttre;a do paiz.., que de'Ve penetrar
fe; deuendo [empre reftdlir-fe que tanto maIs
fe mnltiplicaõ as columnas , quanto mais fe fa~
cilita affim a marcha, como a no'Va difpohao
em batalha.
,
De-oendo !mm Exercito diJpor-fe em W
lumnas , cad_" hum a deJbs de-ue [er formadil
.de Tropas d,,, primeira, e [egund« linba , flt·
:J..ftldo cada parte deflas linbss bum« ametade
tI,t columna.
.
Eiie metbodo be [em dtt'Vida o melhor , pOlIS
marcb ando hum Exercito tICHa ordem, el e
1laÕ tem neccJ]idade de mais de metade do tttl~:
po para reformar em batalha; a pWl1etra I
nb« be fem demora formade , e por con{equeTl'
cia em eflado de combater; e como efia de·"tJt
fuftentarIe,
a fegul1da tem tempo de fejOr'
mar dctris d~ primeira, e de a proteger.
.
A [ciencia d,ts marcb as nnõ be outra cOlril
mais que bum a [ciencia de combinações, e /;u1/1,~ arte puramellte
geometrica : neil a tttd~ h:
Jt!jccptl''T.Jel de catcule , elido be COtllptlta~ao d
tempo, e de elpafos,
O cOílbecil/lento exa80 do paiz.. he a b4t
tle todos os c:tIm/os, e di{pojicões Taéticas ddS
11Iarchas de Ex~,.cito; ellr: /j~ quem de·-ve regular todos os mcios de as çonduz.fr Ç0111 [egt'-.
rMl~iz.

~'.

Parte Terceir
He taõ impofIivel

ti.

,89

dirigir a marcha de hum
Exercito
fem conhecer
perfeitamem~
o
~eno, que deve penctrar-Ie
,que o feparao ~()
leu novo terreno,
e da rua futura po{iç:ao';
como diipollo
fem computar
antecedentemente todos os movimentos,
<lue ell e deve
fazer, por hum calculo determinado
relativamente
brevidade,
com tlue hum Corpo de
Tropas póde tranfporrar-Ie
de hum a outro lugar. Para a prcci {a combi'naç:aõ de toda a efpecie de marchas, dcve-Ie primeiramente
confiderar
a difiancia de hum a outro pontO,
a
natureza do paiz , e dos caminhos,
a eíbçaó,
e o tempo de que o inimieo neceHita para (e
~ppor aos movimentos
q~e Ie projeé1:aõ,
e
,de, que depende
o objeéto da marcha determinada.
Nefl:es cálculos
deve-fé
anender
naõ fó
aos ob,fl:aculos, que o terreno deve offerecer ,
~as ainda aquelles, <Jue o acalo pôde produ21~; devendo
rarnbem , quando
íc comput 30 os movimentos
do inimigo,
confidcral.
1
mOs .Ie mpre em {eu favor,
e~ contar f o b re a
a~osr d~ligencia , e perfpicacia da, rua pane.
feo
ropas bem cxerciradas
, e InfinJlJ;ls ,
mt:>l~n o os verdadeiros
1 rinci pios da marcha
I Itar ,devem
difco rrer em cada hora huma
1eO'Oa Com "
c'
dO.
mua
que TOrm3
hum c rFaço d e
uias mI11 toezas'
OlJ reis mil oaflos (a).
Efie
ca cu o d'
r
I'
e tempo, e de efpaço , he bem al'P 1ca-

r:

a

J

------------------( a) Palros de dois pés.
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cavel a huma Tropa efcolhida, pouco numerofa , e compofia de individuos ligeiros, ~
ddimpedi dos de rodo o pezo , mas elle nac
rem lugar para huma Infamaria
carregada
de tudo quanto ella deve conduzir em cam'
panha , e marchando
em columna de Exercito, ou em outro qualquer Corpo numero'
fo, ainda rnefmo quando [e deflern caminhos
pe rfe i ta mente plainos.
Nef!:as marchas deve-Ce quali fempre calcular em razaô de duas horas por lcgoa (a),
quando os caminhos faô bem tra8:aveis,
e (e
naó devem encontrar obíiaculos
capazes de
fazerem retardar a marcha; e em razaó de
tres horas por legoa , quando a marcha defc
Ict executada [obre terrenos defiguaes.

A

R

T

I

Aberturas

G

O

II.

de marchas.

be reparar os Ctt1l1inhOS,
ABriralargAra l1Ia1'cha
as eflradas,
litz..ellas de, ridO;
01e

entupl1l
clcarpando-os, e conflmindo P,ow
tes Jobre os nos, e ribeiras que cortaõ o pa(~
As ntarcbns abremfe antes de partir o
ercito , ou naqueLle meJmo tempo, em q1le el e
'1.10,

cortando

paredes,

e penhas,

barrancos,

.Er

marcbs,
A marcha

{.
de hum Exercito

deve Ier a

fim

---------------__.
( a)

Legoas de medida

acima dito.

;9t
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fim aberta pa ~ cada colurnna , e o camin~lo
<17 cada hu

deitas deve fer traçado , e moleado por balifas ,que rno ílrem as columnas
a rua dll"ecçaó. Efl:as balifas impedem que as
<:olumnas [e cruzem, e Ie cortem, quando he
necetTario fazer pafTar muitas por hum mefmo bofque , ou povoaçaó.,
.
-. Eílas aberturas,
ou difpofiçoes ~ar: fe di"
rlglrem eíles movimentos ccrn preclfao, co mrnodidade,
e fegurança das Tropas,
exigem
() reconhecimento
de rodo J terreno,
que
conduz ao lugar onde o Exercito deve marchar pela direcçaá mais curta.
Aquelles que
deíla diligencía faá encarrer-ados devem rraníportar-Ce a todos os lugares pra&icaveis para as Tropas,
devem examinar lodos os carinhos,
pelos quaes podem mar eh ar as c~umnas , e notar a quantidade
deíles carrunh.os, a fua qualidade,
e natureza,
a rua
on~el11 , os Ieus limites
as ruas fubidas, e
clc:cidas, e os obfiacul~s que elles preferiUo , nOtando aquelles que Iaô mais proprios
parDos tran[pOfles.
.
rem e todos os conhecimentos,
que adquique' dCvem fazer hum pequeno mappa, em
~ofl:rem por efcripto o nome dos ltJga~~s , Indi.cJ.ndo a diftan cia que ha entre efl:es;
mandt!,ra qUe nefle mapna [e po!1àó ver as
horas
e ca . I
r
1
que fe de 1111n10 de toda hurna marc la, as
gaftar em fubir
ou de[cer, o
1ugar e vem
e a na~u dUraçaõ deftas fubidas' ,e d e f CI'd as,
reza de lerreno que ha entre cada lu·
h

gar.

)

,

O
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O mappa

de cada marcha deve conter
rres colurnnas grandei.
A pri eira deve {er
occupada pelos nomes de todos os lugares,
que le Iucce dem defde aquelle donde a ~~"
Iurnna deve parti r até o outro onde [e dlo"
1;e : fendo notada [obre a direita enrre cada
hum deites pOntos a (luanridade de horas de
caminho,
que ha entre dois lugares vdlnhos.
A {egunda columna deve fer dividida em
tres panes,
e COnter na rua pane efquerda aS
horas de caminho em planicie;
na rua parc.e
do meio as horas de caminho em cofla aC~'
ma; e na (ua parte direrra as horas de carnl·
nho em coita abaixo.
A terceira columna deve Ier dividida em
OUtras tantas partes, quantas as eípecies de
terrenos em o traníiro de hum lugar ao (eU
vifinho ; ella deve molhar os bofques , as
quinras , os pequenos valles , os desfiladeiroS,
os rros , os ribeiros, os panranos , as ponres,
os vàos, a natUreza d.o (010 que o c:lmjn~o cr,r:
ta , e os dlver(os objcdos , que efle deu.a o
bre a (ua direita, ou [obre a rua e(querda:
Junto a e ..mcmidade
inferior da prime!:;
columna deve ver-fe a fornrna das horas d
caminho de toda a marcha;
e no fim de c~·
da parte da fc.;u lda col ()m na deve vcr- e
igualmente
a fomma das horas de c3minhon:
que fe devem fazer em eitrada plaina, e
defcidas , e fllbidas.
viaa d~nes mappas, e relações
das eílas particularidades
devem fa1.er_(~r
dw.

A'

der:;
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difpoliçóes convenientes
dando-Íe á Ane ..
!hária)
e equipagens
o c~ioho
m~is facil ;
n, InL1nraria o mais curto ) e o mais exrenfo
r
a Cava,llaria.
Para [e poder marchar Jo~re o
maior numero de co lumnas
que he pofhvel ;
fazem_fe abrir outras ramas linhas Je mar ..
cha , fcguindo
fempre o caminho mais commOdo, {em Iujerçaô ao mais [eguido.
I. Advirta-[c que nas marchas de ~rcnte
he defnecelTario
e até mefmo impoflivet ,
menos CjUC o Ex'ercieo
naó marche febre hu ...
111a planicie inteiramente
livre, 'lHe as mar.
c~las das columnas
[ejaó abertas em diílan,
~Ias exaaamente
combinadas,
fegunJo
as
U.iS forças;
bafl:a que em checando aos pontos, em '1ue o Exercito
deve ~e;er
Ie em ba,
talh.!) ellas Ie aproximem
de íla ditl mc ia.
b~'
As divisóes das marchas devem íer {uordinadas aos obfl:aculo5 dos terrenos,
de.
ren\lo as columnas aviz:nhar·fe , Oll affditare humas das »utras , fegllndo a íiruaçaô deft~s.obG:aculos.
Alem duas co lurnnas
podem
cne"ar
['
r
,
d b (lUa I a tOcar'Je,
aquI outras duas poeln el("cd
.
diíl
'
r'
tre 11','
er mUito a I anela prelcrtpca
en111a~ ,as, fe~ que ifl:o deltrua o preceiro da
rtva c ~a l

POIS
onde o piz obrt"J a cíbs de. ~ ÇOl!s da orJem
preCcripta l naDó Cc deve cc.
nh ..r a neccfr I d
I
1e
a
e
de
[c: oanhar
promp(amente 1Uml orJQ
n
a dit1i"ulJ d""n re<u!ar de comb:ne,
porCjul!
.
l'tn~nl" .t e,
e eltorvos do fCrI eno devem
latia
'
b'
hum d",{ '- ,Impedir que o inimigo com loe

a

1

PO{Iç:aó.

Pp

To·
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~. Todas as columnas devem feguir li me?
ma direcç aô , enrcndendo-Ie
c[,a a rcfpc,ro
do o bjedo cornmurn da marcha;
pois alOd~
que a direcçaô de cada~uma
naô !lja preel'
Iarnente a mefma , rodas dias devem COO'
correr ao mefmo obje{to,
que he atacar O
inimigo em hum ponto debaixo da ordeJl1
determinada.
Aberra (;01 11m a marcha pra todas as cO'
lumnas , dcvc-k ordenar o irinerario de ca'
da hurna , que pôde {t;'r compoflo
pela nla'
ncira {cguince.

Itinerario fllPpoflo p;:ra a colnmns da
direita.

da direita pertindo do rctl.ca",~;
A jcg1l1ra a [ua
martb« indicsd« , deixs!' ;(, .
Co11l1l1~a

o ponto a. ti dircits , b. ti efquerda em t,tl dI);
tancia , c. á áireim , d. , e o [e« Cafle/lo ,
ejquerd a ; lí altura da pO'7.ioaf(tlõ c. ell.-t tom".
rtÍ á direiJa deixando L á direi: r.t , e h11m pC
'ltl~no borque ti. efqtterda;

e contínUiftld.o

a (~

gUlr o fCl~ c~mt!lho abaliz..ado, ell~ delJ,;drAIII
aldé a g. a dIreIta, e tom ar.i o camlllbo h. q J
Jegtfirá até I.: d.1Qtti ellt irâ deixando lU ii'
aeas I , em. ,í efqmrdú;
~allhdr o pa./Jo 0 •.;
que ella pa.ffar.í JI/nto ao ~dificio o. p.1'{it#el.
deixaI/do os barr.tlJeos
e os ÚiMOS do Ctt ,/~
/ /.
. ~
•
,
cO II)
lo p. ti (lrctt,:; P/l[/.lr o rto q. em a pOllte r. J
tmid.1 pOI' cIma de .r.; e cOllti7m.1Ildo tt/~/'
mitre/H pel? meio do campo, fegttindo 1';:;:41
as luas balt1.,.lts, cl!tt pa.ffimí entre as tt {.
o
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f. t. ; e dirigindo.fe
entao fobre a e(1Itet'fl.e,!)
ella re/!,:tÍrá a fua marche írl(Jica~/t /,elas bali:<:_-zs, deIxará u. á ({qmrd:t., a/fim como tamb(!IIl a Vil/,= , ou Cidade x. para entrar em o
terreno do [eu campo ~ 6,.
Cada Otliclal General, que condu~ huma, colUtnna , dçve ler m'lOl,do do [eu I:
J'arro, a. fim de ver per fi m~!mo, le, os GUias
oofervao exal'1amente
a diípofiçaô
da marcha. Todas as POvo:lçóes , caíaes , bo(qucs,
rios, ribeiras, em hurna palavra, IOJoS os !lIgares remarcaveis
pór entre, ou junto aos
<juaes as columnas devaó panar, devem ~er
notados
cm 'o i~inerario,
rendo da maro r
COnfequcncia
gue
eHas
Indicações
fejaó bem
explin1idas, e eXl.::as.

=:

A

R T I G O

§

/

III.

r.

J)i[pojiçocs d4s ordms de marchas:

O. ~rjnleiro
ponto de 'T}ifl,z de toda a ordem
I e l1l!lrc de-ur fo:r,
Tropzs
d~ t.: forte , que ejl;ts PO![.1rf di(por re com toprefl e;-z
batt/b.t rel.!:i
ao

d

condn2jr!fs

Jt

ell,

T),,zl/ldltr:

terreno,
e di(POllcões do inimi~o: aili'lI de'Vem fOrJlI<tr.r
l
._
di.
'':"' ri ,I C flntas CO/lI11I11ttS, ,]1I,1I1t IS as
I

'VlSoes

o E:.:\C"cito , .1 rim

dI! que dcHa igual.

dade de P4rtC$ rf[ulre a pojJibilid4de
Pp U

de fe

t.,,~,
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buma arde", de M;
talha reforçada , ou dcf~uarnecidd em qtutlq14er ponto, que as circtmflancias ináiarem-

executar inflantaneamente

Eíle he o principio habitual,
mas eIle
nem fernpre deve obtcrvar-fe , pois que oS
terrenos,
e ci rcunfiancias podem fazer adop'
rar outro dlfferenre.
Nós dividimos o noflo ·Exercito em tre5
divisões de Infamaria,
c cm duas de Cavai'
laria : logo devemos executar a nofla mar·
cha {obre cinco columnas.
Se a marcha he de viagern , ifio he , Ie o
{eu objecto naó he outro mais que tranCp?r;
rar a Tropa de hum para outro lugar to r
d
de todo o alcance do inirnigo , como fucce ,c
quando no principio da campanha os Exe,rcl;
tos devem marchar ao theatro das pJimc1ra.
hofl:ilidades; quando [e reriraô mUtuamente,
quando vaô occupar huma Província,
devem todas as luas cornbinaçôes
fer fiJ1~
pleces , e unicamente
relativas á COO1mod"
dade das Tropas.
li
Se a marcha he de manobra;
iílo he , e
ella tem por obje do anrir ipar o inimigo
algum ponto , ~~nhat' com pn:ficza hum P
'r
C;l'
tO vamalOlO , foccorrer hum objetTo aOl •
cado , mudar,
íem que o inirnieo {e OFI'O[
7
I
h
qu3'
nha , o t iearro da guerra
ou ourra J , .•
.
d
fi
{
,
'b
'Jo
CJuer acçao eua e pede, cm que nau o ,. do
te moverem-Cc as Tropas Ior a Jo alcance dC-

&':

~j.

<J

inimigo,

[cm o [eu movimêmo

hum fi~e!~

I
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terminado,
e proxirno , devem todas as ruas
combinações confiderar em primeiro lugar a
prefl:eza; neíle cafo devern-Ie executar, Ien0.0 llece{fario, marchas forçadas com a totalidade do Exercito,
ou pelo menos com parte em apoio, da qual reja prad icavel chegar
a tempo com o refio das forças. Nefl:as marchas he neceffari o muitas vezes apartar dos
principios o rdinar io s ; fc afIim deve facilitarfe, e accommod3r.fe
a marcha, reparre-Ie o
Exercito em mais Corpos, e multiplicaó~Ce
as cOlumn:s,
difpcudo-Ie
eílas de maneira
que venhao a reuni_r·{e em o pomo,
ou perto do ponto meditado. Deve-fé em fim cal.
cUlar, que execmando-Ce citas marchas fó.
~a do alcance do inimigo,
e fendo o feu obJeao ~hegar a hum ponto qualquer,
he necerrarlo ganhar em rapidez o que [e disfarça
e~ methodo,
e fazer da preílcza o objed;o
pnncipal,
e unico das ruas combinações.
Se
a marcha tem por objetl:o atacar o inimigo;
ou .ganhar huma ordem de batalha;
fe o Ex~CItO
deve em firt1 executar a marcha de
~nhobra
dentro do alcance do inirnizo , eno
tha
e
necefTario
preveni
r o movirnenro
com
Um m .
r
,
d
alor nUmero de combinações.
Alem
ua
s
e t
. aquellas que dizem refpeito ao Ieu
m~ ~nlrrno interior Iirnplcsmcnre , he nec e afio calcular a natureza do paiz
que de.
vhe penetrar_Ce, e onde deve termin'ar a marc a a erpe .
E
.
f'
. ele da arma em que o xercuo

h

he upeflor,

a qualidade das ruas Tropas,

a

diCo:
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c1i(po{içaõ que fc projelb , ou eíla feía off'en"
fiva, ou defenfiva; a perícia do inimigo; a
íua poíiçaô ; as ruas viilas , a Jlitancla enl
que cl le t'itá ; a av,ilidade lhs ruas TropaS
em tornar huma ordem de bata lha. Ena e(peeie de marchas he a mais importante,
cIla he ii preparaçaó
para a maior de {adas as
o per açôes milirares,
para a fot maçaô das oro
dens de batalha,
e para as mclmas baralhas.,
que íaô a r efulra daquellas , pois os movt
menros , pelos guaes h1101 Exercito ln/h ~
ordem de marcha á ordem de baralha,
{aO
de tal fone ligados ás combinações
das or"
dens de marchas,
que devem fer olhados co'
1110 hum r fá , e me írna operr çaô.
s
Eíles os primeiros princip.o s das rnarc1
de viagem,
e de manobra dentro,
e fára .. ~
alcance do Inimigo;
agora devemos adq.utr~
as mefrnas luzes acerca daque llcs , que dize.
rcfpeiro as marchas de freme,
e de 1130:0;1:
efpecies , que eXigem cauiellas , e con1blO
çôcs inreiramenre diffcrenres,

d

\

§

Regrss jtmdtllllet1tt1cS

II.
(obre as 11IarchdS de

frcnte , c de P,tIlCO.

A

Qlli

fó confiJeraremos

as

J1

archas

eJ1l

columna.

('~t!1t~

Em tnrl.t .1 nureb« de (rente, ou
exeçl>t.tda Jobrc a "'-'lfllgllard.1,
011 [obl"

(1.t"
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ffaguarda,
de'Ve a linba d!! frenu forl'~'!dtt
p~las eOIUIIlIlas fer iJ;ual áquella,
que o ExerCIto oecupa em batalba;
ifto be , qtle da ~oIU1lltlt
da direita á da e{qtlerda de'Ve medIar
aqtlel/e efpa~o , que exige o âesdobro iI.as colu 111 11 as , e a difpofiç,tõ do Exercito Cril lmb«.
. Em toda a ",àreha, de flanco,
pelo amtr arrc ; como eI/a d eroe executar-te formando
cada ltnb« , ou meia linb« lJuml coluntna , de'"Vem eftas marchar
o mais proximamente
que
for poJfi'vel bwna d.t outra;
iRo be , que a
fegttnd't
áeve marcbe» o meflOS diflttrlte d"
flH POfrÇ1Õ nece[Jaria,
e determifl4da
em "
or dem de batalha .
. Teu ác-Ie conJUtuido as di-uisõcs do ExerrIto, fegtmdo
as regras da Tat'liea , íffo be ,
tOlltendo cadl hU'lla aquell» numero de TI'opas, que cOIl-uélll aos [eus olrjdros , as colu.nnas, que ellts de-irem compor, goz..~u,íÕ das (iM.S
til efl1Jils
"V,1I1tagnls ; a fita boa propor~ao
lhe
f''Vlt~rá toda a complícacao
de pc1.,_o, ou de
tlln/t r' I 1
.,
b Ip tct, ai e, e cOl1[equetlte»tellte
todo o em ..
p.l1.r,'t qntlC(.7/ler t!berturas,
e exec!l~oc.s
r ~ dgrandes marctJas. Formar de cula drvlJtto e E
.
I
Tlr,'n .. xcrclto h';I1t:t coltmrn.1- de marcb.'!, 1f: o
r
CIp I: l
ti,'V'l I! lo ;ttlJi ttmental,
he I/, proporç 10 prtlHl~
'ti.
m toda tt »tilrclu de frente; !nas efta ti eci:s COm tudo deixrtr-{e
em muitas círCIIllflttlld ,Jelldo httmas deflas as feguintel:
quan.
o a nature1.,_4 do p:ti1..f1aõ perlllittindo
a abertura do lIU1llero de caminhos lIece[Jarios obri.
ga 4formar tiS (olllnmas dç mais 'de bttl!'!t

i~/ço

w

•

•

.:fi-

'lJiJ ao

j

6ro
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rvi(aã_; quando [e trata de bum 111o.'V;me11tl1
ojJenftrvo cm bum p,1Í1,.lIltc;ralllCllte lirure , (II'
jo objc80 cOllfifl e naõ nuns qfle em tomar
promptijJimamente
hunia d:.rpo(JçaÕ de cOIl:brt•
te ; cm cuja cirCftllflancía
be "mil ",u/fip/tcttr
as column ss ,formando
dU.1S de cnd« dirvtjaó,
pois que efia ordem pode conduiir a bnmafo!"
matura em bntalb» mais pronnits.
Em todas 45 efpecies de marcbss deuen' ss
column as de Infantaria fer babitnalmente for-

madas por pequenos pelotões; ~(fo be , par~
faltar de bWl1a maneira mais preeifa , e ap"d1t•
caroel a todas as conflit"í~nes,
porfrsccões
e
Joz..e, ou qttinz..e homens de frente; a Ctzrr:a/:
Iaria derue marchar por quan o , ou por altO,
a Artctbaria
4 duas carretas
de freme; e 4S
11ttgagens deruem marchar a duas , ou qU4trO
hcflas de frente.
Nefle objcélo, e em quaf todos os outroS
eleve fempre receber-fé a lei da natureza do
raiz,
do tempo,
c dos meios que ha : maS
as <lberruras de marchas para as coJumnas,
devem fer rclarivas ;1. C'Íte principio de Ta'
ética; (a) Efta he huma reara geral, que ~e'
ve {cr fcmpre confidcraJa
cm quanto
as Clreunl·

-_._----------~
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c:unlhncias
aílirn o permittirem
; mas logo
que o rerrC'no confinta
colurnnas
de maior
Ire.nte,
ou logo que elte preferire
desfil~dClros, as co lurnnas
devem difpôr-Ie relativamente a el le , devem feguir a fua natureza.

Executando
o Exercito a marcha de frente, as colunInas de Infantaria
deruen; marcbar no centro
e as colnmn ns de Ca'"V..tllari"
1I0S lados; pra(~icando
clle a marcha de ft tnco;
as columnas de InfAntaria dcroem faz.._tr o centro , e as de Ca"'Vallaria a 'Vrtnf!uarda.,
ea
reétaguf!r;la: efl,t be a difro(içaõ habitual;
mas eXIgindo o terrcllo a inrr.'cr(aÕ dcHa ordem, derve a d((po.{1i(.1ij [er unicarnentc dh~tl~a
~or tfle ; pois que J CY,filldo bun: dos p,.iriCIplOs
tn7Jari,t7.,'eis da Ta8ica as T,n/>tH deroem [cmpr~ tl1arcbar dcb,tixo daqllcl/~ lI1e[ma t!~{lrihlllfaõ, em que dercem combatcr, e toda a
ordenl de b,ttalb.t dc-oe [er appropriaâ«
ao
terrcno , de-ve tirar defie a [tia primeira força,
Se o Exercito marcha entre bofqucs , deve . 'hUdar-fe
inteiramente
a difpoflçaõ da
n:ard" a: neite pa íz as columnas
de Infantana evem fncr os lado,
e a Cavallaria
com
as eqlJiP3gens
cevem
for~jar
as
colu
mnas
do
o
cdentr . Se hum dos terrenos larcraes he chc_io
c arv
.
J .
oreoos,
de pcnhafcQs,
de de sfila CIros? Otl de OUrtos g<Jacígucr obfiaculos
contrarlOS
:tos tnovim('ntos
da Cavall~r1a,"
a~
rnefmo

tempo qUe o IClte110 do outro

lado)

he

601,
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he livre , e defimpedido,
devem todas aS
columnas
de Infantaria formar aquelle lado,
e as de Cavallaria eíle que naõ rem obfl:aculos qlJe ameacem a marcha. Se eíla fe execu'
t~ em paiz monruoCo , deve o Corpo de lo'
famaria fazer a vanguarda,
e a reéhgllarda
do Exercito. Todas as diJlribuições
das ar'
mas em qualquer efpccie de marcha, devem
em fim ler relativas 30 terreno,
que {e pe'
nerra,
Todas as difpofições das ordens de marcha , Ieja qual for a efpecie dcíle movimen;
to, devem ler quaf fernpre as mefmas ; ell~.
·elevem fer fundadas cm huma perfeita IgUJ
<lade de rodas aquellas partes, que devem rnO',
ver-te independentemente
humas das ou.rrJj:
donde refulra ao Chefe toda a commodlJ~ll
para as fuas combinaçóes
[ubfe<juenles;
J e~
he , para determinar com brevidade,
e,pra.
cifaó huma ordem de batalha cjngi~a a
rurez a dos terrenos, e das cirr.unl1anCIJS,
5
(ias eilas di(pofições Taéticas (obre as orJe~.
de marcha devem facilitar quacfqucr com ,
naçôes momenrancas
de ordens Je combar~;
ao ucllas ~eralmente
naô
devem dar a lec1 •
'
.
clb.s) a~ ~ombinaçõcs das ordens ~c mar Jah5
{erao Jujeiras a crros, c inconvenientes.
,
maiores confeqllcnci;ls,
fc differem re(pelE~'
huma unica difpofiçaó de combate,
[e o {eer ciro naó p~der forrnar-fe cm batalha 'f,i5'
MÓ como o (lItl:ar a ordem de marcha.
{e
'aqui hum defcic\i da Tatlica ao'iga, qttfr-

ro'
II'
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li.,rmava, como nos molha PUifc?,ur , e OlJt~OS
Eícriprorcs,
neite principio :ntc:iramente talío , Cjllando Ie applica univertalmentc.
.
.A. Unidõ
e dl'f'endencia
e nrre as cornbio, d.: S nr dens de rnarcha , c de b <ira"11a ,
n?çecs
fó d~ve ter luaar
quando as circunílancias
,
e Os paizes alflm ~ cxiz crn , e naó íe deixa
ver peri~o alzum delt.l') epvndencia. A i n obfCIV'ancia
o~ o defconhecimvnro
defie }'t i nririo tem' {ido infinitas Vl7CS a caufa de (e
pelderl!m as aCCót;s' aílim como a íua cbfcrvancia tem da~~ ~m ICtlCtiJJS
cccafióes a
palma aqucllcs Chefes de' gU1io, que íabem
ganhar a vantagem do loca: , qve Cabem 10mar o {eu partido Cm o momento • e a viíia,
da ordem do {eu inimioo.
EX:~inemos
agoT~ qr al deve Icr a di~pOfiçao 1l1rerior das ordens de marcha i clari\lamente á natureza tia marcha, que {e cxecuta ; e aos._1ifferenles movei"

,

tlUC

as COlllrnnas; eíles moveis CiO
a artelharia,
c as equipagcns.
Eegr

§

III.

ai

co mpo ern

Tropas,

..,.

4s fllll.damentdes [obre a diJpo{i~tto intenor dos Corpos de Tropa.

S t<>1Jnd
r ~ o a dilpdiçaõ
de Exercito

habitual ca d a di lVI-•
deve f,12AT- hurna columna dilo
c rn h
d
. are a, ftndo ena compojh d~ Twpas
:sP~~rn('ira, e {e~tJnda lirha:
c citas Trop
. vCIlll'l.1Ctcr (e em çolumna em virtude
o

dos

dos rnefmos principios eltabelecidos
na Ta:
(lica da Infantaria,
e Cavallaria;
as diiferenres maneiras pelas quaes as Tropas de{l:as
duas armas devem diípor-fe em colurnna reIariva rnenre ás duas efpecies de marchas de
freme,
e de flanco; a ordem em que ellas
devem marchar;
os movimentos
prelirninà"
res , pelos quaes ellas devem preparar-fé para (e meterem em batalha; e todos aquelles J
pelos quacs eílas columnas devem concorrer
~ execuçaõ de qualquer manobra;
vem a
ler os mefmos inteiramente J que ficaó explicados na Ta8.:ica elementar.

as Tropas em columna , ellss delogo tl fua marcbs: lItlfJucilt
pa(fo proprio da ntlturez,a deiie mo-oimento»
·de'Vendo ss primeiras fee~ões de cada colum:
na ,fmdo
ajJim neceffsri« ,Ia;er alto, ate
que toda cfl,1.fejtt formada, a fim de romperem a marcba todas as columnns ao me!m{)
tempo; de 'Ifle depende ti. commo did ade d4
marcha , Il menor.f4digtt das Tropas,
e It fI!;
gHr.111fIl de fe acber a column a formada !obr
o eflJ4fo qUI! fila de'Vl! jufialllelltc occupar dw
rante cfte [e» 111o'ViIllCnto
.
Metidas

'Vem principiar

• Como a 03ttlreza , c obje8.:o da ma.rch~
{ao quem devem dererminar a ordem IOre
rior dos differentes moveis;
05 rres exemplos (eguinres daraó numa liecira idéa deRa
.
,!'>
ordem re IaClvamente
as
dillincções,
que ce-

mos ellabelecido.
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nhecimenro

A
Marchlts

facilitara

e abbreviarà

das regras, e preceitos
R

T

I

G

o

de bum Exercito
e plaino.

o co-

principaes ..

IV.
em paiz..li'Vre ,

FIguremos
o noflo Exercito,
ifl:o he ,
aquelle , cuja compofiçaô
efl:abeJecemos
em o principio defl:a Terceira
Pane,
devendo exeCUtar a marcha íimples , e de freme,
fobre hum paiz plaino.
Eisaqui as pnncipaes difpofiçôes , que devem, preceder
:\ execuçaõ
defia marcha;
adqtllnr o precifo
conhecimento
do terreno;
enviar hum, ou dois dias antes hum Dcílacamenta bailante fone compofl:o de Tropas ligel~as) ou de Dragões,
e Granadeiros,
preGd~do
de huma quantidade
fuHicieme, de
tl'as
hu , de gente de trabalho,
e {eguido de
,m cetto numero de Gaítadores, e de Obrar eUas
p .
,
nhos
ala repararem,
e alargarem
os carmnUire' para conarem
as paredes,
pala confres m, emendarem,
e Icaurarem
as ponlu lllna
' para abalizarem
o Caminho
Je cada coEH
para todas as obras deite genero.
tas
e
etbcamento
deve dividir-fé
partes Ou
dem rancha
difl:~,l ~ntas forem as colurnnns
e mar~
'dburodo.fe
a cada pane huma proore1
}1
onada
d
balhad
q~antidade
de Guias,
e C naores. Efias pequenas l':midas devem

'n

exa-
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examinar bem todo o rerreno , que conduz ao
novo campo, aonde o Exerciro d eve marcharO General em Chefe,
c o Q!Jartel MeC·
tre General devem ter efcolhido , e reconhecido a pofiçaó do novo campo, deixando !lu'
ma pane da rua Tropa embo{c.1da em qualquer arvoredo,
em hum bJrranco , ou detrás de hum pequeno mOnte, a fim de {egUral"!m a lua reurad, , quando fejaó accoI11"
menidos.
Aberras
as columnas,
e reconhecida a
pofiçaó do campo, cada partida,
ou p,1Tre
do glande LJ'{hcamento
deve vo lra r peJo
mermo caminho
por on.ie marchou primeiramente, para (e reunirem rodas em o rne(mO
ponto donde h: feparáraó , e voltarem .ao
Exerciro.
Enraó cada Omeial , que vem de abrir a
marcha de hllma co lumna , deve dar pane
ao ~larrcl
Mdhc
General dos caminhoS
por onde patrou,
das abcrml as <jue feZ,
efpecificando
rudo o (lUC encontrou na lua
.
01, rc h a,
aldê,ls, botgues
montes
barra -n"
.
cos, TI. b elrOS,
pomes
&c"
e ludo o que
L
"
• ,
,a""
elle rez
, a 11m
ue fazer, o caminho
praún.'
l
vel para a (011ln103 , que {obre cll e deve (110
. 1. d as Clrcun{bnciadas
.
ela'(.
v:r- t' e. A' V~~{~
I
çocs deites O,aclde, , he que o Quartel Me •
rre General taz cfcrever o irinerar io de ,ti
da colurnna , para dar :JS copi:ts aos Gcner3e~
encarregadus
de condllzilem
cflas column!:;

AjLJlhdas em fim roJils e tils

di[jlO{iÇO

pW
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preliminares,
o Qpartel Mefire G;oeral com
o General em Chefe dererminaô a marcha
do Exercito.

A difpofiçaõ de toda a marcl!1t drve [er
clara, e precifa,
contendo os melo.s Jimpleees
defe executarem os moroimentes
eXIgIdos pelo
objeflo, e uatur-ez..a da march~, pela e[peci«
do terreno,
e pelas circuntiencuu,
A ordem derue I« dada a csd« Co~po por
eJmpto,
e cada Official General deflznado"
cOlldwzJr hum a columna de-ue ter bum« copi"
defla ordem.
Elia de-ve efpl?tÍficar bem diflinfEamel1t:
o COlllO, e o qàando de'Vc marchar cada Cor.
~o ,as diJpofi~ões; e diligencias que lbe toeito ,
tIrante a ac~aõ da marcha.
Dos Corpos de Tropas lio-eiras, e de GraIl~deiros formaremos a van~~iJarda do Exer~
CIto, que deve marchar á ~nlrada da noite
p.recedcnte ao dia eh marcha geral;
cll» fera n1ais
,..
r'egun d o as crrcun
. r_
. ou menos .une,
tanclas, e Cpntera mais Tropas daquclla <Ir.
~a prOpria do tcrr.:no. Elb deve dlri~ir~re
as ordens de hum Tenente General ao (C11
~oUI determinado
que deve fel' eílabeleci~. 1Uma legoa adiante da nova poíiçaô , e
ai.! deve cfpcrar pela ChCO'lda do Exercuo ,
e pelas ordc~s do Cieneratem Chefe,
depois
deite
ter.
allelltado
O
campo
debaixo
da rua.
prOlCcçao.

A'

"..
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' A' hora determinada
as vanguardas da'
:acampamentos,
que forrnaràô os piquerCS ,j
e as guardas do Exercito,
e os Eitados O1arO'
res dos Regimentos
depois da fua alTcmblea
na freme do campo, Ie meteráó em marcha
debaixo das ordens dos OHiciaes Gcneraes de
dia; o General em Chefe fe achará rambelll
alli com o Quartel Mdhe General,
e r,oJo
o Eff:ado maior do Exercito.
O CapIPOj(!C
Guias enviará á r'ente do campo daque C
Regimento,
que d ..ve fazer a !Cita da colu!Il'
na, hum Guia dos Ieus , e dois do parz.
O Exerciro
[e meterá em rnarch 1 hurr
hora depois [obre cinco éolumnas,
a da ,I'
.reira formada
pela div if aó de CavallarJ3
dcfle lado, a da efqllcrda formada
pela ~e'
goneb divifaõ de Cavalla ria , e as rres ~
centro forQudas pelas Ires divijóes de ln
famaria.

Todas as Bri~adas da primeira linha fa;
raó a reIta das colunm:lS , e Ieraô feguidas Ja
DI igaJ.t,s ~a ~e~llnJa linha.
dl
A dlvdao
de Arrelhar;a deltinada a c:J ,
dirvuao
'r'
I
In f'amarra marc h'ara em {ieCT!JI'
ue
Z> I
mern o das Tropas da columna a que eI a

pertence.

As pequenas
equira"cns
marcharàó .' r'JTl',
'
h
, ur
rncdlarJl1lenre
depois da Arrcjharia,
e leg

rltó 05 meI':110S cJ.'ninhos,
que a columai! ~
cm que m: rch;lÓ as T rO!lJS
a II uem perreCl,
- na mll chJ a ,mcfma pre ~e reCl
cem,
L: rerao
!II'
4;üi de lugar, llue o~ [eu~ Corpos n.l ,oJ~Ja.
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tia. A. regra geral he fazer març~at [empre
as cqulra~ens na rcaa~tJarda
da_s.rropa~, e
nunca entre ell as , a fim de nao Impedirem
os feus movimentos •
. A ordem de marcha, i110he em quanto
á difpofiçaó inrerior das Tropas, fera para cada colUnlna, as Tropas , a Arrel h uLt, e as
pequenas equipagens;
e para aque.lle que te.
gU1r o melhor caminho
cm fcgultncnro das
pequenas cquipagens
, as grandes equipagens, o hofpital . mbulante , e o l'~r9ue de
artdharra.
EGas tres ultimas repar!lçoes devem ln'Hch,lr l ln hurna columna , fendo per.
lllittido exeCUtar
a marcha Cobre íeis columna!.
.
'A' teJa de cada columna marcharáó cento e cincoenrJ rrabalhadl.Hcs, para ferem empregadas ern refazer as communlCaçóes , ou
ponres, que [e tiverem ddhlJido ; c cada Bci.
gada
e01')rc<>ar:l rambern em o mefmo deH:i.
no
r
1 ,_
os IC;'U5 c.npintciros,
que rnarc rarao com
aquelles na frente.
d F_0 Corpo de referva fara a reaag1Jarda'
Co }~ercilO, c dcnacará doi- R(;"ime~lOs de
avallaria. ' I"Igelra, ou dO:'
c razoes pan f azerem
ii va
'
1
1
h
I 1 .b '
ra,
ngu,\r( a as COlllml)1~, c ii ti UId r edqucnos Dei1acamenros Iobre o flanco
c ca a columna de Cavallaria
para f\:gura.
rem, e abrirem a marcha.
"
h Sefi o Exercito na rua marcha preferira
Pum anco a inimi~o ou a hurna das ruas
raças de gUerra) he ~ccCrrariQ dcfiaca r O
I

:-,

I

l

9,.q

.

~Qr~
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Corpo de referva,
e po ílallo em hurna porçaõ vaIHajo(a {obre o flanco arncaçado , a'
zendo frente ao inimigo para encobrir a mar'l
cha , e ob{ervar os movimentos dcfle.
Se eíle {c determina a atacar o ExercícIO
na rua marcha,
deve a colurnna de Cava'
larÍl do flanco ameaçado dividir-fé em dua;
panes,
e guarnecer
os lados da columna ~
.Infamaria
imn1ediara,
que deve mctcr·:e ec'
batalha para fazer frente ao inimigo; e ~ m
dida que ella {e formar,
toda a arrelhan3 do
13
{eu deHino,
depois de {e ter repartido peno
frente,
ou para melhor dizer , pelo relle
imrnediaro
ao flanco primitivo da TroPfa~
deve fazer hum conrínuo fogo, a fim de
r.
_ d as diIVISOCS
'_ ames çadas,
vorecer a difI ponçao
. c'
e. de dar tempo àquellas que o refio do E~:s.
cno deve exceura- /egllndo as circun{laná s
As equ,ipage~s das colurnnas in(lui~(a aai~
devem unir-Ie aquellas que lhe flC;lO rn aS
proximas,
a fim de naó embar:Hrarefen'
Tropas,
e a artelharia que cem de fazer r
te ao inimigo.
Olfi'
He da maior confeguencia , que OS dI
ciaes Generaes,
que marchaó á rcfia de ,a (II
colurnna , tenhaó cuidado cm te oh(ervar~o'
mutuamente,
a fim de que as cefias das 3'
Iurnnas marchem fe mpre na mefma~l~~rw
e {obre tudo, que as columnas de
c3'
ria naô {e avancem mítis que as da ln an 01
ria;
lendo iglJalmente
intcrcfJanre qUéorChefes de 1 egimenros vigiem OS {cus OS,

I

C\'
r

j

I
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pos , e advirraó os Ieus Officiaes , a fim de
que os B'talhões
e Eíquadróes
Ie n,jó de[~
11roporclonem de fren e a fundo, perdendo
difl:ancias , e de que os Soldados
guardem
dentro das Iuas fileiras,
e filas aque llcs elpaços necclTarios
para a liberdade
da mar ..
cha, e manmenencia
da ordem preferirt:!.'
Efhs,
humas regras de que imelramen.tc
[e
d.epende para fe fazer execur tr a hl!m Exer,
CitO Com precifaó
, e celeridade
aílirn a pre_
cedente
manobra
como outras detla natu.,
,
reza,
a que elle deve
ve rfe repeti id as vezes
obri~ado durante as ruas marchas.
Se o inimigo,
naó obtlanre Ier executada a marcha Fó.a de mcdidas,
vem pGr hurna
Ou duas marchas forçadas,
e encoberras
atacar o Exercito
em frente;
101$0 que a V:Il1~uarda,
onde deve achar fe U General
em
Chefe,
e os tres Generae, CommandalHes
das Tropas principaes do Exercito,
for ínfor~ada dos movimenros
do inimigo,
ella [e fata firme em o terreno que o General cm
~ahefe Julgar mais .convt:ni~n(e
p.ara o com, t~,. e rnalS propno
para Impedir os paffos
00 tn1ml"o

O ('

h

•

Jeneral depois de ter bem exafLrrnente reconhecido o terreno
onde Ce pro pcem
m
em bat;lha , deve mandar (
f€'ter alo Exerciro
azer
.
.
to as coluOltlJ.s a hurna
petl'Jcna .11 _
tanCla ddh: terreno
dt:terminanJo
le f rmem em d' . -,
r.'
1V ISOes ) C eI'lUaJ rócs , e le tlll:i()
a dOIS patIos de difbncia.
Uurame efl:e tem-

9.s

ii

po,
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po elle deve fazer as fuas difpofiçóes,
e dar
o alinhamento
do Exercito,
rranfpollan~()"
{e para eae effeiro ao pomo central da lua
po{içaõ.
Elle acompanhado
dos rres Generaes de'
ve indicar a eíles o ponto donde devem des;
dobrar-fé
as Tropas,
que devem forolar
direita da linha, ganhando tal pequeno rno~
te, ou outro qualquer ponto de apoio par~le
flanco direito ; e depois ta mbern aque
donde devem eCcender-fe as Tropas,
que
vem formar a efquerda,
ganhando tal alde3
ou outro ponto , em que apoie o flancO e
querdo,
acs
Feitas efl:as difpofiçóes,
eíles Gener cio
devem fazer avançar as col umnas do ~~e~o'
to na ordem em que [e achaó, aré os ddlel {e'
tes pontos doirde eIlas devem desdobrar' e~
e aílirn que as reílas das COlUmn.15 chegal ,.
t
a elles, devem fazer alro , e ao figna1 , 'oJ1l
curarem o Ieu defdobro , e alinharem-Cd c {e'
toJa a prefl:eza. ,As meias columnas
aforo
gunda linha devem pralticar
o me(m? 'nci3'
mando efl:~ linha na (ua compcr~nte Jdl~ Jos
DaqUI a necefhdade
inJilpcn(ave
J110i
preceitos já ad~eni?os.
Primeiro:
que1 lU
colurnna fe nao adianre mais que outra 'llaogundo:
<Jue ellas guardem
entre fi r;<l ,I doi
da, que da cOlumlll da direita J colU;11n3ct.
efquerda,
medeie ícmprc aquel la nlc.J1l:l b3',
renfaô de terreno,
que a linha occupa

?c·
?

i

talha, a fim de Ie executar o JcsJvbro

lumnas.

se.

d';;'O~
'~IS:
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Eisaqui em que confifle a perfeiçaó ma,is
'attendlvel de toda a marcha de frente, cuja
perfeiçaó depende em primeiro lugar de huma abertura de marcha acertada,
e em [egundo de hum golpe de olh? ,preci[o da parte daquelles Olnciaes, que (JtfI~em as ,columnas; yreclfaõ eíla , que lo fe adquire pela.
prafrlca deíia efpecie de manobras .

.AnalyJe da marcha precedente.

E

S!a marcha he dividida em t.re~ reparti":
çoes, A Primeira,
he conítiruida
pela
vanguarda do Exercito,
com os Ieus guias,
com os Ieus gaítadores , e com as fuas guardas, ou De/hcamemos
avançados. A íegunda, he coníticuiàa pela columna,
ou Corpo
de Exercito principal com as Iuas refpealvai
"a~guardas,
que contém guias, gafiadores,
e Piquetes; com iudo o que toca ao parque
de Artelharia ,ás precí ôes , e equipagens do
~l(ercito. A terceira,
he conítituida pela redo Exercito,
com tudo o que lhe
hea~\Iarda
relativo.
f zerEIl1 todo o paiz plaino deve a Cavallaria
;
daevendas vanguardas
b
' lados , c reélaguardas
.
fi o ram em Ier pela maior parte compo as ocO:a arma unicamente
as par-idas
fiv~nçadas de qualquer repaniçaó.
As difp oiçces dos dift~rentes Corpos de Tropa neíla
marcha [aã relativas a eíles objedos.

O terreno he fempre de quem deve receber"
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ber-fe a lei, quando fe dif1ribuem as peque';
nas Tropas avançadas,
e incumbidas d.? Cegurança ~os [eus refpcéb~os Corpos. Se. o
paiz he hvre , e defimpedldo , a Cavallaria
deve ter toda a pane neHe ferviço ; ie pelo
contrario elle hc c' berro, e mOntlloCO, devem
as guardas,
e partidas def1acadas coníiar de
Infantaria íimplefmenre.
AlEm vemos que a
dif1ribuiÇJõ deflas duas armas neíla marcha
he relativa ao paiz , e <]ue ef1a he em fim determinada,
fegundo todo o preceirc da marcha de freme.

A

R

T

I

G

O

V.

Marcha de hum Exercito em paizmonttto:'
[o, e coberto de bofques.

A Marcha

do Exercito

deve fel' difpoí}a foquantas as efiradas reconhecidas,
e abertas:
em quanto á
ordem da marcha, e [nas repartlçóes devemfe obCervar
as regras explicadas na liçaó
precedente.
A vanguarda
de cada colull1na deve fec
de Infamaria
dif1ribuida pelos desfiladeiros,
e emirencias,
rendo Iempre na fua frente alguns Dd1:acamentos de Cavallaria ligeira,
ou Dragões. A reéhguarda de cada colurnna deve (er de Infamaria (ómenre.
Efia arma deve formar as teílas das cobre tantas columnas,

lumnas;

a anelh;uia

defrinada a cada coj'lm-
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lumna feguirá a Infamaria;
a Cavallaria
íeguira a artel haria ; e as equipagens de cada
co lumna feguiraõ a Cavallar ia , fendo efcoltadas pela Infamaria da retl:aguarda.
A Cavallaria
ligeira, ou Dragões,
que
naô forem deílacados, marcharáó ultimamente para protegerem a red aguarda , devendo
P9r pé a terra, Jogo Que forem atacados. Os
fi ancos das co lumnas da direita,
e da c{q'lcrda (eraõ cobertos com pelotões de I n,fanra ria
~ defl:acados de diiiancia em drílancía pelas
eminencias.
He necefTario que as refias das col um nas
marchem muiro de vagar, fem o que as ultimas Tropas das columnas perderiaô a rua
proporçaõ,
de que fe reguem os alros , a dilaçaõ da marcha , e a fadiga das Tropas.
O eflencial neíla marcba he guardar os
cUmes dos monres, e formar a cada columna
huma retl:aguarda capaz de conter o inimigo.
Em hum raiz coberto de bofques, e de
matas, a marcha de hum Exercito depende
das me(mas cautelas,
cm quanto aos Dcflacamenlos deítinados a reconhecer,
e a abrir
(JS caminhos das columnas;
mas a di{po{içaó
da marcha muda nefl:e caro.
Se o Exerciro marcha [empre entre bofues, a Cavallaria,
e as equípagens devem
orn;ar as columnas do centro, ~uarnccendo
Forem {empre as ruas vanauardas , e reaa~
guardas com Infamaria.
~
A Infantaria deve fa~e( as columna~ das

i

duas
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duas extremidades;
hum a parre da arrelha-'
ria deve Icr diHribuida pelas columnas da Infamaria ; e o refio deve marchar na fie,me das
~quipagens.
Os flancos de todas as colurnnas devem
ler cobertos com pelorôes de Infantaria dd.
tribuidos de diflancia em diltancia a quarenta, ou cincoenra paflos , fem as perdercrn.jà
mais de viíla,
Mas fe o Exercito marcha em hum paiz
coberto de matas,
porém cntre(achado
de
peq\1enas planicies,
a difpoliçaó deve ainda
mudar.
A vanauarda deve íer cornpoíla de Infantaria,
e de Dragóes,
,.,. Cavallarta ligeira;
a Infantaria
para dar bufca ás aldêas , e aos
bofques ; c a Cavalla na , pane para penetrar
}1C1as matas onde ella poder entrar , e para
abrir a marcha; e pane para proteger a Infantaria.
A Cavallaria deve formar as columnas ,
que pa(farem pelo paiz mais defimpedido;
e
a Infantaria
as que riverem de marcha- pelo
terreno menos livre.
Huma pane da arrelh:lria deve fer dill:ribuida ás columnas da Infantaria;
o reflo deve marchar na freCHe das equipagens precedida de hurna vanguarda de Infantaria.
As mefmas columnas de CavalJaria devem ter huma vanguarda , e huma reéhgn,?rda cem pofia de alguns Batalhées de era-

nadeíros para fegtlrare~

as .~cítas, e as ex:
(re~

Parte Terceira.

617

tremidadcs
das columnas,
e para impedirem
que elIas fe adiantem
!Is da Infamaria.
A reébguarda
do Exercito
deve fer_ compolla de Infantaria,
e de Dragões,
ou Cavallaria ligeira;
devendo dellac31' Tropas de
C<lvallaria,
ta mo para a frente do Exercito,
como para os Ieus tlancos,
a fim de {egurarem a marcha.
Aconrcce repetidas vezes enCo~trar J~um
Exercito,
que marcha (obre hum palz plaino ,
grandes bo{~ues por entre, ou junto aos quaes
devem
marchal'
as duas columnas
lareraes
formadas
pelas divisões de Cavallaria
; neíle
.cafo , como a ordem invertida
das col nrnnas
mudaria
inreiramenre
a ordem de batalha,
<Jue importa
naô defhuir,
devem-fé
fazer
penetrar
os bcfques
pelas rnefmas colurnnas
de CavalJaria,
guarnecendo
a freme, e o flanco de cada huma com Baralhócs
de Granadeiros, ou com hurna Brigada de Infantaria.
Se alguma
das colurnnae prefenta hum
flanco a algum poílo confideravel do inirnihe necelTarío
deílacar
proporcionados
D~I1a:amentos
de Cavallaria
ligeira,
oude
D ae,oes a Lzerem frente a efle pofia,
CUJOS
J ellacamentos
devem avarcar-fe
á vifia dele ~ devem aff.1llar o inimi;o
pela {lia poíi~cao ,e devcm fcr apoiados :-por T ropas denacadas da mefma colurnna ameaçada,
no oro
de ~erem atacados
Iériamenre com fOI ças íuper~tes.

f)'

fJ_

TOda a marcha deve em fim ler dirpolla ,

de

'618

Traélado de Taélictl

de maneira que as Tropas pofTaó favorecer-fé
hurnas ás outras, que os flancos fejaó defen<lidos, 'Iue as vanguardas,
e reaa~uardas
naô renhaó que temer,
que os caminhos fe
achem reconhecidos,
e preparados,
e que
todas os columnas poflaô chegar em o mero
mo tempo, e fem confufaó ao [eu campo
de defcanço , ou ao [eu campo de batalha.
Em a analyfe deíla marcha naó temos
que nos deter, pois 'I ue ella naô differe da
primeira,
mais que na diO:ribuiçaõ de cada
arma, e eíla deve íempre feguir as varias:óes dos terrenos.

A

R

T

I

G

o

VI.

Marchas de manobra.

A

QJe1las m~r~h~s, que. rem por obteélo
atacar o mrrnrgo , extgem as marores
(;aUrelas; todos os cuidados parecem poucos para efles movimentos
fe conduzirem
felizmente.
Hum General neílas marchas naô póde
cornmummente
reconhecer o terreno,
e fazcr abrir a marcha de cada columna , mais
<]ue no meímo tempo em que [e executa o
movirnenro,

Para poder neO:e caro reconhecer o (cu
terreno {em [e eXpor, elle deve fazer avançar as partidas além daquelIes lugares onde

elle rem de fazer as fuas ob[ervações, que
díC
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~e ~rdinario
r,lé pequenos momes,
OU OUtras
eminencias>
a fim de eflar coberto,
de pode,r v,er tranquilla,
e {egt~ramente , e J~ Imprimir na memoria
as drffcrenres
pofiçoes,
para Cc [ervir Jellas [egundo as circunfiancias.
Para Ie fazerem abrir as marchas das coo
lurnnas [em [e re t ardar a marcha,
deve [e
dcfiinar a cada huma bum DeHacamento de
deLafeis
carpirue iros , e cincoenta
trabalhadores por Bngada , munidos de rodas as ferramentas
neceflarias
para fe mover a terra,
rara Ie abrirem caminhos;
e acompanhados
tambem de can cs carrczados
de pequenas
traves,
e rabo as para a c~)ihucçaó
das pontes. Efies trabalhadores
devem marchar
na
difl:ancia de Ieiscenras tcezas ( a) das differenres colurnnas
, e o Ceu trabalho deve fer
dir!gido
por Cfficiacs inlfJ1igrnres
> de manelra que os caminhos
Itjcõ difpcfios,
e as
pentes coníiruldas
relarivarr enre
fremes
fobre que rr archaô as colun-na-,
d O primeiro cuidado, qlJe íe deve ter, quemhO hum Excrc.ito deve marchar
ao inimigo,
h; defemLaraçallo
das Iuas ('l.lllpagens;
iílo
' de ludo o cue he baaazrm
enviando-as
d e b a'
-, ho a e íco
t-> ~I'
i IXO de Iruma
lt a a huma C I da (e , ou Villa , que fique Cobre a leé.hguarda,
e em peljllena diibnci3.
Determinada
efla cautela,
devc-(e formar-

as

-------------------------------( a)
SeiSCentas toezas fazem mil c óitocentos
paflos.
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mar huma vanguarda
de ExerclCO compolb
de Cava lla ria lIgeira, ou Dragões, e de Granadeiros com artelharia , e fazella avançar
aré á diihncia
de huma pequena legoa em
frente do Exercito.
O General,
e os tres
Generaes Commandantes
dos Corpos principaes devem achar-fé nefle Corpo avançado.
O commando panjc~IJar del1a vanguarda
he de muita confideraçao ; pejo que elle de.
ve Ier dado a hum Oflicíal periro , e de efpirito, exadnrnenre
in{huido da poíiçaó,
das
forças,
e dos movimentos
do inimigo,
ar.
fim como [amuem do objeao , que elle deve
preencher,
a fim de que pofIa tomar em
'confequencia
as medidas,
e precauções ne.
-ceüa rias ramo para a fua marcha,
como para a mefma acçaõ,
que elle deve {ul1enrar a
pé firme.
He necefTario fixar ao Commandante
der.
ta vanguarda o ponto principal a que elle deve dirigir'(e , aonde deve fazer alto com o
grolTo do (eu Del1acamemo , indicando(e'lhe
o caminho que elle deve fegutr, He do dever
defle Chefe cnvlar,duranre a Iua marcha pe.
quenas partidas com ordem de reconhec;rem
todo o terreno,
e de cobrirem
a marcha,
dando bufca a todas as aldêas , bofques,
valles, e folícirando noricias do inimigo, que de.
vem logo panicipar ao {eu Chefe, a fim d'e{te as fazer palrar {em demora ao General.
EisJCIUi a ordem em que o Exercito deve
marcharna
pradica da marcha de manobra,

e de frente.

A~
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'As rres divisões da Infantaria
fazendo as
tres columnas do centro; as duas divisões de
C;lValJaria formando as duas colurnnas dos
lados. ERas cinco columnas devem marchar
em tal proporçaó,
que a ordem de batal,ha
porra a todo o tempo Ier tomada com a maror
prel1:eza, e precifaô, formando cada meia columna a porçaô de linha a ql~e ~ert,enc~.
A arrelbaria
deve fer JlÍtl'lbUlda as co.
IUmnas de Infamaria
e deve feguillas de maneira que ella polTa {~m embaraço ci1hibuirfe pela frente da primeira linha: huma , ou
duas {ubdivisóes de peças de grande calibre
deve marchar
ieíla de cada columna , precedida fómenre de hum Baralhaô de Granadeiros , e defembaraçada
de todas as fuas carretas de equipagem;
ella deve levar rambcrn
11,uma vintena de tiros de pcça para dar prrn.
Clpio ao combate. O reGo de cada diviíaô de
anelharia deve {eguír a divi{aõ de Infantaria
do feu defhno , de maneira que as peças
marchem immediaras
á reé:taguarda das Tropas, e que todos os tranfportes-de
arrelharia,
marchem depois das ditas peças.
fI' Pelo meio (leGa difpofiçaó rcrfe-ha ~a
ente das columnas a arteh aria l1eceíTana
para a prolecçaó do desJobro de{las, e exeII
~
C ç~o da ordem
de baralha: as Tropas nao
t,enao o menor efl:orvo, devem praéiicar os
Ieus movimentos com roda a rapidez, e pode·fe difpôr do refio da arre Ih:1Iia livremcn~
te ) ou feja empregando-a cm ilpoío da que
à

j<1
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já ellá pofiada;

ou feja fazenJo-1l1e tornar
quaefquer po{içóes, coIIareraes á dJfpofiçaó
das Tropas;
ou {ela em fim deix,mdo-a de
trás das linhas , cuja dilpofiçaó convém quando fe quer entrar no campo em acçaó decidida fem embaraço algum na freme.
A arrelharia de referva deve marchar na
reélaguarda das columnas do centro, devendo ettar fempre munida de tiros de cavalIos ,
a fim de poder conduzír-fe com a maior breVidllde aos pomos da ordem de baralha, onde le julgu neceílarin.
Nas marchas todas as armas devem fer
dillribuidas relativamente
á natureza da marcha, e do paiz ; a rodas deve determinar-fe
aquelf e lugar maiS proprio para concorretem f.lcíl, e vantajoLtmente
á execuça6 do
fim propoll:o ; mas na Arte/haria deve ella regra fer oblervada ainda com mais cuidado
em razaó da grande influenci r , que efb arma
tem em todas as operaçóes Ta8:lcas. A Cua
llill:ribuiçaó deve em fim fer taJ,qlle eIla nunca oppril1'la as Tropas,
qlle naô aifiouxe a
marcha,
e que deva entrar {em complicaçaó
alguma nas combinações de rolas as ordens
de batalha,
e pol1a. proteger a Iua exectlçaó.
O Corpo de referva deve fazer a re8;:t~llarda do Exercito,
a fim de {e poder formar de trás das duas Iinlns. Elia deve fornecer as partid!l' :lvançadas de Dragões, que devem vigiar Jobre a Cegurança da freme, e
flancos do Exerciro , e que devem cobrir ..

mar-
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marcha. Eílas pequenas Tropas devem reu-'
ni r-fe com toda a preíieza aos Ieus refped ivos Corpos ao primeiro íignal para [e meter
o Exercito em batalha.
Como aqui (e naõ trata de acampar,
fim de comb2ter,
os acampamentos ficarao
em Os feus Corpos refpeélivos,aré que tenhaó
ordem de fe tranfportarem á frente; bem entendido que neíle cafo elles t~n: o?rigaçaó
de fe retirar á pr imeira vifia do inimigo ..
As columnas obfervaraó entre fi a maior
regularidade
naó contendo entre fi mais que
'
aquet'Ias difhnci~s
exigidas pela natureza da
~archa,
a fim de que cilas. devaô formar as
linhas com rapidez,
e precífaó. Elias devem
tambem ter cuidado em marchar na mefrna
altura; i!l:o he , em fe confervarem
febre a
Ineerna l inh a de frente. Efta he a regra habitual, que conduz a huma ordem de batalha
paraUela, e que nunca já mais deve alterar-fe
fem cepecial ordem do Chefe,
llue deve em
OUtros caros determinar d.Ipofiçôes differen ..
tes , di(po{ições relativas
efpecie de obli<]Ua~ue clla projed;a.
fa <}s Chefes dos Regimentos
feraó rerron.
fi V~IS de que nenhum Soldado perca a Iua
lelra) ou a fua fila e (lue as Tropas marchem Cm huma ordc:O e difciplina a mais
ngoro(a.
'

r~

à

Pofio affim o Exercito em marcha , Jog~
que a ~anglJarda tiver chcgado á rua pofiçao
de[ermlnada l elle fe metera em batalha ~e'.
b ll~
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ca ixo da prorecçaõ da rua artelharia;
que
deve collacar , e di!1:ribuir JS ruas baterias,
iegundo a efpecie de rerreno , e as circunftancias , e rarnbern a favor das ruas Tropas
ligeiras,
que devem avançar {e até o mais
perro do inimigo que for po1Iivel , tanto para lhe encobrir a di{pofiçaõ do Exercito, coo
mo para reconhecerem as Iuas di{pofições, e
as ruas forças.
Se o inimigo marcha COntra ellas , devem
eílas ir cedendo terreno, retirando (e em ordem para a pofiçaó que deve tomar o Exercito. Eíte ponto de vilta naó deve porém impedir que eílas mefmas Tropas combataõ;
pelo contrario ellas devem elCaramupr,
e
ínvetltr
vigoro{amente,
a fim de comerem o
jnimigo, para flue o General tome as luas medidas, e o Exerc;co {e meta em batalha.
AJfim que eih: {e achar merido em linhas,
devem eílas Tropas avançadas reítirtJir.(e
fua re{pe(liva difpofiçaó ,ou ier diítribuídas,
lcgnndo as circ unflanctas
, pelos difl(_;renres
pomos da ordem de cornbnre,
~Jando
o Exercito
mete em bataiha
e que pela firuaçaô do paiz naó he permitrid~
apoiar os flancos a qualqut."r lugar de difficil
accetlo , devem-fé pofiar efquadrões de Dragões favorecidos de Batalhões de Granadeiros di(pofioSi como veremos nas ordens de
baralha em os dois flancos das linhas; e (e
pelo conhecimento anterior do raiz, que Inppomos fer huma planicie.) [e fabe que junto
aos
à

re
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aos flancos deve haver huma brenha, hum"
per-juena mana
hum barranco,
ou qualquer
?~tro terreno:
que polTa ler favoravel ao
lnnnlgo,
lie neceílano
occupar
efte terreno
ant,es d,eIle, ou poHar ,fendo pofTi~cl, Inf~ntarJa lobre aquclle
flanco,
da CavallanJ,
que íe acha neíla parte, a fim de que tendo
o inimioo metido alli Infamaria, venha a opporfe.lhbe a meíma arma em força fuperior.
As marchas) que tem por_obl;élc a relir~..;
da, ou o evitar a acçaó , nao {ao menos delicadas que as precedentes.
EHas devem fer difpoí1:as, affim como ro-'
das as ma is, fegu ndo a natureza do ter! eno,
Em hum paiz piai no deve a Cavallaria
fazer
a ,reftagllarda
de cada COlllmna; em hum
palZ efcabrofo deve (egllir·fe o inverlo detla
orJem, Em planície deve o Exerciro quafi
fempre marchar [obre tres columnas,
difpof~
tas de maneira,
que quaf todo o Corpo de
GranaJeiros,
e de Cavallaría
venha a fazer
a re'.:tagllarda. Em hum paiz de rnonr:lOhas ,
e dílficlJlro(o,
deve o numero das col urnnas
regli,la~·fe pela tfuantidade
de aberruras de
can)lnnos que houver,
devendo as collJmn35
deI marcha Ier d'(po{l:as de maneira,
que roda

a nfantaria faça a re[ta'~uJrda.
,Em qualquer efpeci; de paiz que (e execure efl:a marcha,
devem os caminhos
abe,rt?s., ~1(poL1os, e accomrnodaJos
antlClp~po

, devendo

mulciplicar.fe

for pofhvel eitas aberturas.

Rr

elbr
corn

quanlo

O
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a Exercito deve ter feito marchar hum,
ou dois dias antes, ou 30 menos algumas
ho ras antes da noi te , que deve preceJer á
'rnJfCna,
roda a arrclharia
de que ella poder
di{pen(ar-fe , e rodas as equipagens em geral,
debaixo tudo de hurna boa elc« lra , cujo
Commandame
íaiba bem a marcha que deve executar.
a Corpo de referva deve (er deíl acado ,
e conduzido
até 3 diíl:ancia de huma legoa
fobre a parte onde Ie acha o inimigo, devendo ganhar huma boa pofiçaô , a firo de encobrir o movimento do Exerciro , e de fazer
depois a reaa~uarda dcfle,
Todo o Exercito
deve eflar em batalha
até que o campo reja inteiramente levantado,
e que as guardas Ie renhaó recolh.do,
As novas guardas devem marchar com os
acampamentos,
e fazer a vanj?uarda
do Exercito, a fim de que eJlas Iejaô dilh6uidas
,
e pofladas , e de que o campo feja difpofio
fem demora,
logo que o Exercito chegat ao
terreno,
em que el le dever acampar-Ce,
Além dlíl o , a marcha de hum ExercitO
"em retirada exi~e as mefmas caurela,
para

a ordem,
e guarda dos flancos,
marcha qualquer.
Deven,do a,retirada executar
plaino,
clsaqul a ordem em que
deve marchar.
As rrcs divisões do Corpo de

que

OUtra

[e em paiZ
o ExercitO
batalha for'

maraô as [Cus columnas , cada huma dcnaó
111C~
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precedida da divisaõ de Anelharia
do {ea
defHno, e [egUida de huma parte igtlal de
Cavallaria.
A divifaó de Infantaria da direira, mar'Chando pela rua efquerda , e de11:roçando
primeiramente
a {cU'unda linha,
(eguida da
fegunda linha de Ca~alJaria da direita,
marchando e{ta t:tmbem pela Iua efquerdJ,
forlllará a co!umna da eflluerda.
A divi{aõ de fnfantaria
do centro,
marcha.ndo pela rua e'fqlJerda, e detlroçm.Io pr!melramcntt!
a íezunda linha fe~U1dd. da prtrneira linha de Cavallaria
da direira,
m r r..

cha~do

eíla tambem pela rua efquerda , fordo ccnlro.
A d!vjfaó de Infamaria da efquerda , rnsrch~nd? pela fua ef'luerda , e defl:r~çando
Prtmelrarnenre
a fe~LJn1a linha,
fegtllJa das
{uas linhas de Cavallaria
da efquerda , mar,
chando e{hs pela fua direita,
formará a coIurnna da direita.
lllar,! a columna

nas,

A. Arrelharia marchará á rell:a das col umcada divifaõ com aquella das Tropas ii

<]He he dell:inada.

d Se a retirada fe execura [obre hum paíz
e ferras, e e(cabro{o , eH.i deve (er a lua
ordem.
{egunda linha de Cavallaria da drreica,
chA od
3l o pela {lia efquerda, e fcguida da
dl~l{ao de. Anelharia,
e da divlfaó de lnfan.
rana da direita,
ll1archando ena pela (ua ef.
ma:

querda)

c deLtrOf.lndo primeiramcnce a CcRr ü
gun·
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gunda linha,formará a columna da efquerda:
A primeira linha de Cavallaria da direita,
defboçando
pela fua efqucrda , feguida da
divifaó de Anelharia , t! da divifaó da Infantaria do centro, marchando eíla pela fua efquerda , e pela íegunda linha, fará a columna do centro.
As duas linhas de Cavallarí a da cfquerda ;
marchando pela Iua direita, (eguida da àivi{aó
de Infamaria
da eíquerda , marchando pela
Iua efquerda,
formará a columna da direita.
He mil defl:acar alguns Efquadrões
de:
Dragões para fazerem a relbguarda.
de cada
columna , e outros fobre os flancos da marcha para a fegurarem,
e abrirem.
Se :a retirada fe praébica cm hum paiz
onde o Exercito tem de panar desfiladeiros,
he neceflario guarnecellos
pri meirameme de
Infantaria
com anelharia,
poüada de ma"
neira que ella regure a marcha das co lurnnas,
O Exercito deve marchar [obre duas coo
Iurnnas pela ordem feguinre.
O laJo direito de Cavallaria,
marchando
pela íua efqucrda , e ddlroçando
pr irneiramente a fegunda linha,
1eguida de hurna
meia pane de anelharia , c de huma meia
pane do Corpo de batalha da direita primiuva do Exercito, marchando efla pela erguer"
da , e pela Iegunda linha, formará a cclurnnê
ela efquerda.
O lado efquerdo de Cavallaria
march:tn'
. do pela rua direira e ddhoç:and~ 1 rimcira"
men:
I
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mente a fegunda linha,
feguida de hun;a
meia parte de artelharia
, e de hurna mela
pane do Corpo de batalha da efquerda , mare.hando efia pela rua direita,
e pela fegunda
linha, formar:l a columna da direita.
Cada columna deve dirigir-fe exad amente ao desfiladeiro que lhe tiver {ido indicado,
fem COrtar a marcha da outra colurnna.
A reClaguarda do Exercito de~e fer com.
pofia de Granade i ros e de Dragoes , de ve n,
do meter-Ce em barall;a diante do desfiladeiro
fobre duas linhas em xadrez, debaixo d~ cuja
ordem deve cfperar que lodo o Exercito tenha pafTado para ella palT.u tambem .
. Huma pequena analyfe da di(poGçaõ ta.
a'ca deíla marcha, em que me parece efcu.
fado deter-me,
faria logo ver o quanto ella
he conforme áquelles principlos,
e regras
geraes, que vimos de conhecer.
Em razaó da mefrna brevidade deixare_
1l10spara o Capitulo feguinre aquellas difpoftçócs. das marchas relativas a huma ordem
de batalha antevifia.
E Ei~3qui.a primeira teoria das marchas de
xerelto: CI<agui o ramo da Arte rr.ili·ar, em
que o nofTo fccuJo tem excediQo mais todos
os OUtros d'antes:
efla finalmenre
aquel1a
parr: d~ grande Tafrica,
pela qual deve hum
Capltao de genio fazer a eípecie de guerra
mais delicada.
1

:As Figuras

LVII.

LVIII.

, e LIX. devem

aVIvar as idéas deíla teoria de marchas.
.

.CA~

..
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C A P I T U L O

nr,

Das ordens de bet alb«.

J

A'

vimos como {c difpoem as linhas de
Exercito ~ j~ ,Icmos conhecido
o arranjamento prrrmuvo
das Tropas denllo detTas linhas; agora deve mos inlhuir-nos
daquellas
ordens derivadas
deltas diípoÍJções
prepararorias
, aílim corno lambem de todos
aquelles
princípios , ern que devem fundar-fe
as pri merras drlpofiçéíes tacticas,
relativamente á vanedade
de circunflancias , e de
terrenos.

Ordem de bdtalha be aqaell« difpofifllO

qu«

toma bum Exercito par:t acampar, e combater.
Seg11ndo efta definiçaó.
ordem de batalha
he a ordem hahirual mccnfiderada
toda a circunfiancia , e he t31l'bcm huma difpoÍJçaó
qualqu. r d~1 I\'a?a defla ordem, e accommodada á razao ac-cldental.
A ordem de ba,rall!a"co~o
difpofiçaó
fundan-erual , he a d:fl:!,bu'çao {obre duas linhas
com a Infarvaria
no centro l e a Cavallaria
nos Iar'os ; he <t<Juclle éllr3njamento
derermir.a,lo para hum campo regular,
onde deve
dL.b Ieccr-fe huma ordem de l'lÍndpio don-

de
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de Ie deva fempre partir para operar, ~ á
qual [~lorne a vir, quando as circunfiaonc!as
<lue obrl~áraó á. Ieparaçaô della , naó exillern
aIS;
he em fim aquel la ordem de merhodo
clonglJa aos Jlltames da Ane, quando [e lhe
da a lua applicajçaó propria ; mas abufiva ,
e foll[a, quando he remada inditfc:renlemente
em todas as circunílancias , quando della Ie
faz a Jifpofiçaó exclufiva de combate.
A ordem de b.ualha , confiderada como
difp?fiçaó diltada pelos rerrenos , c circ;lnftancias , he a unicamente propna das acçoes ,
e que he de orclinario tanto mais apartada
da ordem de rnerhodo , quanro mais genio
tem hum General,
e mais manobrador
he o
feu Exerciro.
Vegecio , e rodos cs Taéticos depois delle tem [raLrado de Iere efpee.es de ordens de
h.atalha; mas nós fimplificaremos a nofTa reotia reduzindo eíbs ordens a duas efpeeies fómente, á ordem p ar allel a , e á ordem obliqt-ea ,
pois que rodas as outras ordens naô faó mais

n:

o

'lu,: confequencias , e modificaçóes deílas.
Ordem p arallela be squells: difpo(içao de
bata/h,!- ? ~lljafrente fe prefenta parallelamen~e ac: InwlIgo , para entrare", juntamente
em
Cfito todas as p4rtes que ti, compoem.
e ~lando
v. entender

;nça)

Ce diz paralle lamenre, n_aó Cede.
eíia palavra na preclfao geom.e-

PQrqlle ha POUÇOSpai~es que perml!~
o

tag
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raõ a dois EXf'rcilos
o rre{enrarem-r~
deFron:
te hum do outro fobre linhas exaaamenle
para.lelas entre fi.
O nome de ordem pttrallela pertence a
roda aquella di{pofiçaó,
que incite rodos os
Corpos dds dilas armas defronte huns dos
outros em medida de combaterem.
Eisaqui como deviaô {em duvida difporfe os E,.crciros nas primeiras Id.ldes da Sciencia miJ'rar,
cm cujos rempos elles naô eraó
taó numcrofos , e as armas do tempo ptdiaó
<Jue lodos os contendentes
{e aproximafTcm
hUl1s aos OUtros para combaterem.
DefcoJ)hcciaó-{e enraô quaf todas as delicadezas
da Tad ica , em razaó de ferem os homens
tanto menos illuminados,
quanto mais animo{os, talvez qUe os íeus defcendenres;
cada hum cuería combater,
cada hum de ícjava ter parte no pen~o.
e na gloria;
daqui
aque1las baralhas taó rerriveis , e {angllinolentas,

que os nolTos combates aauae"

meros

brincos a fe(peiro daqncllas , nos fazem confidcrar como fabuloros
Aflim co rnbarern ainda hoje na Americ:!
Septeotrional,
rodas aquellas nações, que os
Europeos nao rem formado;
por cuja razaô
as luas g11crras findaõ algumas vezes com a
deílrniç'aó roral do povo vencido.
AfJim cOTPbateraõ em 11m todas as prirnelTas raças de homens, que rem habitado a Europa , aré que o ::Ira{o , a amblçaõ , e o r reiocinio fizcraô nafcer entre elles algumas 1uzcsSen-
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Sendo po is a ordem parallcla a mais natural, c a mais fimples,
ella deve ler ~ambem a mais antir;a ,jas difpofiçées conhecidas.
As palavras 'naó {:tó lJUCi11 fazem as ~o~{as; e ainda que os j"'oorantes naô tem idéa
da palavra ordem, ;em Cert;1mCnte do rer~o parallelo , eira he aque lla d,irpofiçaó io101 me , e de infiincto
que elles cevem romar
para abo'rdarem
rodos ao mefrno
tempo O
inimigo,
e o comb~terem ; efla he fem duvidl àquella o rdcrn , que aperfeiçoando-fe
pouco ~ pouco,
e vindo a) palavras
a nafcer das Idéas ,veio a fcr denominada,
e reco.
nhecida pela ordem parallcla.

Ordem obliqua be ttqt'ell.1 difpo{tfaõ de bsbttlllit parte da linba ataca hum,
Cu mais palitos da ordem de combate inimiy a ;
el~1 Q1lal1to a outra parte [e tem fora das me-

talha, em que

dIdas do ataque.

elh rnefrna definicaõ devemos coque ao rermo oMiq/:..t naó devemos
hlJma inrelligcncia
geometrica;
CJlIe he

Por

nhecer

dar,

b~tenl

ItJUa,

rod,l :l<jlJella

o:d('01 cm qll~ ~e com-

CjlJaefgucr pontos da linha Inlmlgil
tend,o-fe ao mefmo tempo pane das Tropas
da linha Combatente fóra de medida.

'ti ,Entre efte gellero de ordem ha rltlas efpcci~s
!!erentes;
a ordem obliqua cm linbe conu-

g""a, e ordem obliqua graduada.

,
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A primeira,

em que todos os Batalhões';
{obre huque molha
a repre[entaçao
prrmeira
, he verdadeiramente a ordem obliqua de principio;
a {egunda em que cada Batalhaõ,
ou E{glladraó
{e deixa exceder pelo [eu vizinho do lado
que deve atacar,
pela maneira que molha a
reprefentaÇ3ó
fegunda,
he a ordem obliqua
de circunflancia
; iO:o he , a ordem em que
o Exercito,
ainda que naó di{poHo obliqua.
mente á frente do inimigo,
{e acha com tudo habiltrado , ou feja pela natureza do terreno, ou pela vantagem
de Ieus movimentos para o atacar {obre hum, ou mais pontos, e para {e ter elle mc ímo fóra das medidas fobre OUtros.
A íciencia militar {ubíl:iluindo
a ordem
obliqua á ordem paralle la , fez as baralhas
tanto mais delicadas,
quanto menos [angui.
e Efquadrões
fe metem comiguos
ma rnefrna Jin~a , 'pela maneira

nolentas.
O calculo,
e a combinaçaó
fuccedeo ao
acafo , e á ruina. Quanro he feliz que a {ciencia milit:u , rendo a íciencia da deflruiçaõ,
venha a fazer a guerra tanto menos dcO:rui-

dera, quanro mais e{gorados os feus recurras !
A ordem obliqua he a ordem de batalha
mais ufada , mais íabia , e mais fufceprive1
de cornbinaçaô , a ordem de que fe {erviráõ
Jernpre
os (!:xercitos inferiores
commandados por habeis Generaes ; ena he aquelJa or-

dem taó fdm~fa erure os Amigos,

mas de

que
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que nenhum dos Ieus Taô icos nos deu huma idéa diJ1inaa,
iílo he do (eu mechanifmo interior. Flederico foi o primeiro que a
txeCl:t u l'or princif'i(ls, e que a roube adoptar a f,tlhca moderna.
Recebida a ordem ohliqua em o [eu verdadeiro {enrido, devemos convir em que 'luafi todas as batalhas, que íe tem dado ha mais
de hum Ieculo , tem fido d.1 ordem obliqua,
porque el las (e rem reduzido todas a ~ontos de
ataque;
mas eib ordem era rela maior pane
tomada por acafo , e inconíider ada menn-,
Naó fe p10fundavaó as Iuas vantagens,
clefconheeiaõ_{e
as (tias Iubrilez as , ignorava_
fe a maneira
de tomar eíia ordem rápidamente (obre hum pOlHO indicado pelas circlInll:ancias do momento, e naô prevenida na
ordem de marcha. Em huma arte, que (e acha
no {eu b~rço,
he bem natUral praaicarcm-fe
machinalmenle aquelles me(mos meios, cujo
lJfo , e propriedades Ie ignoraÓ.
A difpofiçaõ graduada em lugar de {er
ordenada
por Elquadrões,
e Batalhóes,
he
melhor [er formada por Brigadils; e ainda
por mCorpos mais confideraveis~
os qU:lcs deeLb.r dlrpofios de nn'1ei~'a que (c roFao dar a maõ
e que' lhes Ieja f,leil cccupaas poGções qu~ lhes forem ma is vantajo(as ,
tanto para {e {c·em fóra de medidas,
como
para fazerem illufaô ao inimigo.

t·

As
.

t/ltrrcbas

podem difpor-fe de 'Ti4rias

tI!4-

flel~
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miras para le condtlz.jr hum Exercito

a i!flas
tlifferentes difpofições obliquas. Primeira, dantlo-(e sntecedentauenie ás column as o ~ráo de
obliquidade,
que de-ue ter a ordem de batalha,ajJim C0ll10 moilrs a reprefentaçaõ terceira,
Segunda,
prefentsndo-fe
as teRas das colamnas [obre bum« frente parallela á ordem do
il/imií;O, e depois manobrando
bumas fobre tt
frent;,
e outras [obre a reClagttarda. Terceira ,fe as dirvisões graduadas Ie formnõ por
grande, Corpos, dirigindc cada columns , ou
parte de columna , que os compoem ; fobrc O
ponto onde elln deue de(dobrar-Je.
Tambcm
fe pôde prefenrar hum Exercit()
ordem obliqua graduada,
partindo da ordem de baralha parallel a. Os Baralhôes , ou
Brigadas que devem aracar,marchaó em frente em quanto os OUtros ficaô ruccellivameme
para trás em dlíhncias combinadas
fobre ()
gráo de obliquidade,
que Ie quer dar difpo1içaó de baralha. Alguns Officiaes, Que viraó
exeCUtar clta manobra
por Batalhóes em os
campos de paz d'EI Rei de Prullia,erradarr:en_
te im:lgináraó que e lla era arplicavel
a hum
Exercito. Ella o naó he mais que a hum CorJ1Q de Tropas,
ou a hurna po rçaó de linha,
que devendo fazer hum ataque,
quer carregar fucceflivarnenre com huma parte das fuas
for"as, e rer a OUtra como em referva,
e
fór; de medida. (a)
em

à

~)

Toda-;;r~bljqua

gradll;d;~he;,;;is
que
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[obre a ~ireits , [obre a e[querda , e {obre o centro;. ifto he, que pelo meio defta ordem he perrlllttldo atacar o inimigo em bum detles tres ponto~.
O gr 10 de obltqui dade da diJpoji~aõ obli'lua , Ot~ efla {e execute em linbn contigua, ou
gradualmente,
derve [er combinada com a forinimigo,
com a lua [ciencie , COm o [e»
€[ptrzto, e ainda mais com a natur,e7.\4 do terreno, a fim de {e tirar todo o partido daquelles pontos de dej'e1ljirva, que eite terreno poder
fornecer as partes da ordem de batalha que ir:
querem reeurar.
l

sa 1~

, Qpanto mais fuperior he o Exercito ini-'
migo, quanto mais habil,
e manobrador
elJe he, tanto mais cuidado deve haver em
a1falta r deli.: as panes de renÍlvas , c fI acas
da ordem de baralha;
tanto mais he neceílario que a direcçaõ de obliquidade,
[obre
<lual o Exerciro he difpofio, forme hum angulo mais aberto com o lado inimigo que íe
ataca.
á

,

bem impoflivel eítabcleccr-fe
hum
certo a eíle r~rpeito
nois que a
natUre"..a d o terreno I'ode
'
t
(er ral ,, que
cm , c e'1_
tos p
'.
ontos reja olhvel. [em inconveniente
pnnclpio

---------a pro-

cue
hurna diI rPOIlC:tó
I'
..,
em que humas d as ('li.'10 pu,
tes
comb,t
.•
,
, ,. em paralleLlIl1ente
em quanto a,s outras,~
fe recul· •
I 1'1'
, , :\0.
eflando tambem em pual e I mo C01l1
o inimigo.
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aproximar
ao inimigo as partes da difpofi.;
çaô , que devem ficar em defc:nGva.
A ordem ohliqutt formando/e
(f1ea(i[emhum dos lados do inhl1lgo) e "e'-Ve11~
do [er entaõ O [eu obj~ao carregar ei/e lado
em flanco, be neceffario que logo que o General tenha determinado o penu, de tttaque, as
tefl,'ls de to/munas [e dirijao preci{tniente,
e
marchem grad1eando:fe [obre eile flatlCo, de
pre fobre

maneira

que ein o momento do desdobro d-u

columnas a diJpofifttõ do lado, 11't' de ue tra'"Var o combate, exceda a frente do inillligo , e

p0.!ra atacallo cmflanco.

Para Ie procurar mais facilmente
a vantagem de [e flanquear o inimigo.
he neceffario , quando a ordem obliqua fe deve execurar pela direlra, que rodas as columnas do
Exerciro,
ou pelo menos aquell.ls q'Je (e
dcftinaó ao ataq1le, re desdobrem {obre a direila. e que el1as (e desdobrem
{obre a el.
querda , (c :I ordem obliyu,i deve prallcar_(e
fobre efle lado.

Por eíle m~io vem a ganhar-{e lo Te o
flanco, e exrerlOrmenre á ordem de marcha,
o terreno,
onde le desdol:1ra a columna do

lado.

Deíle principio niló Ce regue com rudo
que ainda em_ iguaes crrclJnlhncias
n1JnC3 já
mais {e devaó desdobrar as colull1nas {obre
O centro; db efpeeie de desdobro, Iendo me.
[ade
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rade mais rápido, deve pelo co~trario. Ier
fempre empregado,
quando pela direcçaô da
ro,lIcha o EXt!lcito tem já fatisfeito ao objede flan'luear o inimigo.

ao

~ ~~.({>~.({>~

~~

~~

~~

~~~~

~'.4:

C A P I T U L O IV.
Execuçaõ das ordens parallcla,

e obliqua.

D

Tfporemos
as linhas do nafTa Ex~rdto
pela maneira,
que já fica explicada
em o principio
de{b terceira Parte.
Da primeira
linha â ftgunda
mediara hum
efpaço de trezentos pafTos. Em cada lado do
Corpo de batalha da Infantaria
fe di fporáó
em hum (enrido perpendicular
ás linhas de
Exrerciro dois Batalhões de Granadeiros,
que
fazendo frente á campanha,
fechem o Inrer..'

vallo das linhas. Deíla fone o Corpo da lnfanr:lria formará hum parallelogramo .
. Efte rnerho do faz a di [po{içaõ da Tn Fantarta independente
da Cavallaria.
Eíla dl(pofiçaó pôde Ier ainda reforçada ,metendo
(c
en~rf' as extremidades
da lnbn a rra , e da Ca.
a
dv laria hllma Brigada de Inf.lOraria , a fim
. e fa.vorecer a Cavalla ria , e de cornbarer a
Jnlln!~~ Com o Ieu Fozo
e com a rua arrelhaTl;~,1unra Com a da~ ex'rremidildes d~ linh.a.
Nos confideramos o noflo ExerClro dlC.
pofio em linhas cheias
e jO'uaes. ERa he
'!:>

fcm
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fem dúvida a ordem mais vanrajofa;
mas
em alguns cafos he IHil accrcfcenrar a primeira linha com Tropas da {egunda; e entaó deve-Ce ordenar e!ta com inrervallos ,
naó entre os Batalhões,
mas entre as Briga-das , (intervallos
iguaes ás ruas frentes.)
Nefia occaíiaô ~e ern que rem lugar entre{achar a Int,{mana da (e_sunda linha com
Cavallaria,merendo
pequenos Elquadrócs em
os inrervallos da{luella , a fim de ferem der.
tacados repentinamente
{obre a Infantaria
inimIga,
percebendo-Ce dcfordel11 nos Batalhões detla, c:-lu{aJa pela vivacidade do fogo,
ou por outro glulquer motivo.
A Arrelharia rerá metida em bata ria , c
em divisões peja frente,
e flancos da linha.
As muniçõc's ficaràô entre a primeira,
e
{egunda Jinlu em alguma dii1Jncia das Tropas, e dcfro'nte da d,VI(:.tÕ de Anclharia do
centro.
O Corpo de Ie(CI va (e formara em batalha derrás do centro Ja regunJa linha, e a
cento e oitenta pa ílos de diilancia. Veja fc a
Figura LX.
Efb he a ordem pi imitiva , e fundamen.elta he, a ordem de merhodo , tanto pe.
I~ dii.po.(jç~o P:líctl.le.la das linhas,
como pell
dJ{h ibuiçaô
das d,fterentes armas.
A Figllra LXI. ':loO:ra o ExercitO executando a marcha d~ frente, e depois a ordem
tlC batalha p.lI'.dlel.l desdobrando_Ce
as c0
lumnas [obre o centro.
tal;

0

A

Parte Terceira.

64 r

r. moa. a eaa marcha (ede hurna ordem J~ baraih a obLqua lo-

.A Figura LXI
gUldll

bre a direita.

A Figura LXnL molha dl: .. marcha (e..
guida de huma ordem de ba[alh" obliqua
lobre o centro.

Tod4 a ordem de bat,11ha deroe ler aprn;
priada ao terreno , dfjie deue primetr 1t1;et/t~
hU!1I
Cbefe receber a lei, pois que dclle deoe
tirar [empre ti [!ta primeirs forç t,

A colJocaçaõ da InLtntaria no centro, e
toda a CavalLHia
nos lados, o paralJelllmo,
e propolç,Hl que Ie ICI'1 dlabelecido
entre
as linh,ts de exercito,
rnJa iílo deve fer confiJeraJ)
como Jifl:nouiç;jó
primitiva,
e de
me_lhudo.
mas nunca Já mais como difpofiçao applic,IVd
a todos Os terrenos,
e dr.
CUottJncias
como ordem exdll{iva de C0'11~ate.

A

Infantaria

ct nos lados,

deve

militas

vezes

merer,

e a Cav.illar ia no centro, quartf o Os terrenos
lareraes contém
pcnhdlcos,
UP~6cies concav:15, ou b1)(~Jucs.
Prllnelra
arrn a deve f.'I2er a v:lnP'Uar.J.l
J
ou a pr'
,.
:I
ImelC,1 linha,
e a fegund.l .II'OlJ a 1m.
f,meld'.dtJ, \juando a frente do Exercito
hl! deen Ida 11 h
, h'
ror
um
..
linha
por
hum
enrrmc
ramento
,
b 1
I ert 'ou Por outro \.l'lalqlJer o lLtCU o_~
OU_c{ e .fep',artificial
, ou nawr.ll ; a dirpot,.
çao prImitiva
deve em 1111 Ie r inve rttJa de
qu·l1(lI·l~r mQdo, todas as vezes C}ueo rerre_
>

Si

n,)
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devendo rer-Ie por inva';
o principio já ell:abelecido de receber
defle a primeira lei para a difpofiçaó de toda
a ordem de combate.
A grande arte de diil:ribuir as Tropas
confiíle em dar a cada hurna dellas aqueUe
lugar, que lhe convém, fegundo as fuas propriedades;
em as di{pôr de maneira que ellas polTaó operar livremente;
e em merellas
em ordem com roda a vantagem,
confideradas aílím as propriedades
do terreno,
como
a natureza,
e diíciplina
das mefmas Tropas
amigas,
e inimigas,
que devem combater.
Pelo que he bem neceflario , para haver de [c
. l'olTuir a perfeiçaó
deíla delicadi1lima Ane ,
eíl:udar a conil:ituiçaó
a natureza, propriedades, e difciplina das Tropas, que [e querem
pôr em acçaô , e rarnbem as ajudas de que
os terrenos faô .{ufcepriveis.
110

aflirn o pedir,

riavcl

~

~~~

V4 ~"{\\L,~~W ~

C AP I T U L O

V.

'De algu11Ias das primeiras manobras de hum
Exercito.

s

A

Tropas deuem chegar ao {eu campu
de aCfaõ com a maior rapidez, tt.ft/ll
de fttrprenderem qUlll/to be poffirvcl o

;11 imigo : pelo {J1~eit ordem em column«

/;e iS

tmiça , que bum Bxercito de'lJe tomar par.~ e~'

Jtlll ,
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fim ; pois [e elte nrarch.1(fe em katalka,
ou de
(ofl~do , o [eu movimenu, [eri« mm .lellto., e
dana todo o tempo ao inimigo para Iml't~11/4r
a fita contrapo(rcaõ.
Efta ordem em columr!tt.
tem de mais o tl1~recilllento de poder ja7.tr d/rferentes illusões [obre a [arfa do Corpo que elo
la Contêm; o que tambem concorre a faz..elld,
preferir-uel ti outra qu.1Iqtter.
Toda a dirpojifaõ de battt/ha derve ftr to111ada com t&lllta preci[aõ, como celeridade •
.l)efta maneira de-vem as Tropas ganhar ()
tnomenm fa-uora-uel
dervem animarIe , e dei de temor ' as TrOP,'lS inimigas.
.
"Vem el/Oer
Em toda a manobra ojlenji--uaje deue adoptar por fyjtema i~lrv,,:ri,l'Vel o /az...er cnll(Iflir
110 ~taqtte a rua prtmeira
'Vantagem. A Intantar'a de-ue atacar a p a fo mui acctlerarlo com
a baioneta lia boca dA anIla;
e a Ca'7.Jallari4
a toda a brida com a erp4r!a na maÕ. A baio.
neta d,t primeira dC'7.Jeconjlítu;r a rua ojfenfi.
r-ua , e o [eu fo~o a fua delenfirva ; pois onu ...
'"ero de mortos l1aõ be quem dá a r-ui80ri4
a qualquer Tropa. be fim o terreno que efie>
gallha 40 inimigo .

. O fogo he rem conrradicçaó

o primeiro
d. Taltica attual;
mas ifl:o vem da
randade do~ combares de arma branca,
Pois
G.ue pernlittlndo
os cerrenos,
e circunfbn.
CI:1S acÇões defl:a natureza,
o chogue deve fa.
zer {COlpre o primeiro objecto,
e naó o fogo. TOda a Tropa que faz fogo acacando he

obJeao

,ss ii

per;
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o movimento;
e
tarnbern as
Tropas. Infinitas aUthoridades,
e exemplos
poderia eu trazer aqui para provar a incerteza , e perigo do fogo, demonfl:rando junramente a efficacia ,e deci{aó da arma branca;
mas eu naô farei mais que certificar aos meus
leitores de gue o {egredo da me{ma TaB:ica
PrufIiana, cujo objedo primitivo he o fogo,
naô confiíle ncíta pane , confine fim na preciíaô , na delicadeza,
e rapidez das luas
manobras.
,
He eícufada a eíle reípeiro a afTerçaó dos
TaB:icos, depois de Ie adquirir o efpiriro derta Ta drca , e de fe examinar com reflexaó.
Certo General eilrangeiro
pedindo licença
a Frederico para ir a hum dos feus campos de manobras,
o Rei lhe dilTe, que efiimaria fe naó explicafTe demafiado
{obre o
que vitTe em o [eu campo; accrefcenrando
<tu~ a rcfpeiro do fogo admiravel " que a fua
lnblntarla
executa,
clIe podia dizer o que
quizerTe: prova de que efle Soberano
naó
temia que os [cus inimigos o igualem nefle
perdida

porque

porque

aifroxa

eira ~roxid<lõ defanima

()bjec1o da TaB:ica.
Se o Exercito

quízer enrrn- em o feu campela marcha de flanco, marche (obre duas colurnnas formada cada J,u'
ma rela linha inteira de Exerciro, e de mt:lO
<louco de Bacalhaõ de frente, marchando ern
batalha os Batalhões de Granadeiros
de{lj.

po de baralha

nados a cobrir os flancos das linhas.
Ao
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'A~ {jgnal de num primeiro tiro de peça o
Exe,rclto fará alro ; ao fignal de hu~ (egun.
do tiro, (e formaráõ as linhas por íimpleces
quartos de conver{aó,
devendo perfilar-te
em o mefmo inítanre.
Se o Exercico deve entrar em o feu carnpo de batalha pela marcha de frente, el le de.
ve marchar fobre cinco columnas pela maneird já explicada nas marchas de fre~tc,glJa~_
dando ellas enrre fi aquelJas diílancias pedidas pela natureza do movimento,
a que efta
marcha conduz .
.Ao fif?nal do primeiro tiro de pep o ExerCito fara alto; ao lignal do (cgundo , as columnas dobraràõ
as fuas frentes, marchando
de flanco as divisões pares, e dobrando fobre a efquerda das impares. Feito eíle movimento,
as fecções Ie uniráó a dois, ou cres
palTos de diQancia.
d Ao fignal do terceiro tiro de peça, devem
efdobrar_fe as columnas fobre o lado que
~he tiver {ido determinado,
marchando a lnantaria a palTo mui vivo, e a Cavallaria ii
frande galope;
e deve formar.Cc a ordem de
aralha paraUela
as linhas
Com
.
, perfilando-fe
a
maior
prelleza
e
metendo-fe
em ord
em p ramptamente
as , peças de arte 11latia. d e
!3atalhões a cincoenta palTos em freme dos
Jnrervall()s dos feus Batalhóes
depois defla
arma ter {e~ujdo todos os m~vimen os das
Tro~as do f:u dellino. Os Baralhôes de Granad<:lcQs andando á direita e á e(qu(;rda, de-

-

,

:vem

"em marchar de cofiado a formar fobre 0$
flancos.
Se o Exerciro entrando no feu campo de
batalha pela marcha de frente, deve tornar
hurna ordem de batalha obliqua {obre o lado
direrro ; ao fignal do priJl.leiro tiro de peça'
devem as columnas fazer alto, e unir as luas
divisóes á ponta da efpada ; ao fign:d de hum
fegundo tiro el las devem repetir a marcha,
deixando cada huma exceder-fe pela daquelle lado, fobre que a obJiqua deve fer execurada,. Dado em fim o terceiro fignal de
hum rira de peça depois de terem as colurnnas marchado o bailante para fe dar á linha
o g,áo de obliquidade neceflario , devem eílas
desdobrar.Is
, e formar-Ce o Exercito em ordem de batalha obliqua.
Formado o Exercito em ordem de baralha, as Tropas ligeiras, e todas as mais deílacadas devem,
depois de fe terem retirado,
' incorporar-fe
com a referva.
Dano o fign;d, deve o Exercito m;lrchat
em batalha :.l pafTo ordinário
, e ao
m das
caixas ,e da mu(ica, que devem tocar a marcha. A artelharia diUribuida pela frente deva marchar da mefma fone atirando conrinuamente.
Ao fcgllnrlo fignal, e mandamenro de cada Chefe de Batalhaó,
devem as linhas m;lrchar a paffo dobrado;
c ao terceiro fi,yoal ,
a primeira linha a pal1,O ainda mais vivg prefcncando a baioneta.

ro
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Depois de ter o Exercito affim marchado
cincoenta , ou Ieflenra paflos , em cujo temp~
fe ~uPpoem forçada a linha inimiga,
a prrmelta linha deve pôr armas ao hornbro , deve tomar o patTo ordinario,
e fazer fogo por
13atalhóes, a fim de augmentar o terror entre os fugitivos.
o .
A Cavallaria deve atacar a toda abrIda,
adquirindo
o maior erâo de movimento naqueIJe lugar
onde Ctfi"urar o inimigo j depois do que e'lla deve fa;er alto, ~ perfilar-fe,
As peças deartelharia
da divifaó que deve eílar eOl bata ria fobre aquelles potlos que
o terreno offerecer mais favoraveis,
devem
fazer hum fogo continuo,
que Ierà Cempre
tanto mais efficaz,
qUanto menos mergulh~nte el le for, e mais enfiar as Tropas inillllgaso As peças de Batalhóes devem fer conduzidas a braços de homens a quinhemos
paotTos do inimigo,
fazendo fempre fog?, e
atirando com cartuxos em chegando a diftancia de trezentos paílos do inimigo.
A primeira linha pôde tambem antes de
rarchar
vivamente
prefenrando
a baionera
azer fogo de pé firme por pelorôes repetido
tres, Ou quatro vezes.
D:l Corpo de referva devem tirar-Ce 35
proporcionadas
partidas de Tropas ligeiras
para fe debandarem {obre os inimigos fugirivos, pata atacarem em flanco, e pela reél:a.
~uarda aos~ropas que fe fizerem firmes.

ReU1tlllda ~ linha da pdmeira aeçao, el•.
l~
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la deve marchar obfervando
a rneíma ordem
conrrá a Ie~unda linha inimiga; ou deve recebeila , quando eíla venha ao novo ataque,
guardanJo as rnefrnas regras.
Se a d1fí,ofiçaó de batalha dever Ier obl iGua , lo~o que a linha for formada,
deve a
Caval la ria atacar em rodo o (eu vigor, perfilando-fe , e ordenando-Ie
aflim que tiver
forçado a ft>g,unda linha do inimigo.
A primeira linha deve carregar o inimigo
até a dl{bncla,
que ella puder; a fegunda
deve atacar a Infantat ia inlmi~a pela ff:éta~t)arda , apenas eíia começar a defordenar-fe:
devendo
[ernpre
tanto a pi imein como a
ft'gund:l linha deílacar partidas [obre as Trovas fugirivas.
A Arrelbaria
reunida toda (obre o pomo
de araque , ou ao menos a' maior parte, dee fazer hum fogo terrivel , e contínuo fobre o inimiao.

A manobra da Infantaria deve Ier , mara pano mui vivo atacando o inimf~o
com a baionera na boca da arma. A que fórma o lado que Ce -ec ufa , eleve obfervar o naô
perder 1~m ai: o ~eu ponto de apoio, que he a
'pane da Inf.,nt:"rra que ataca, e o naó avan"ar
maj~ q"e á medida qne o inlml"oh for
~
perdendo rerreno.
AlJim <.j"e o lado atacante tiver penetrado a prrmeira Irnha do inimigo, toda a Infan"
rar ia Jeve fazer togo por B~talhões.
Em lod,t a ordem que Ie fíguie , deve cam-

char

bem
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bem :t fegunda
linha fer conduzida
ao com';
bate depol~ de Ce ler retirado a primeira
relos Ieus inu rvallcs
e pela maneira que fica
explicada
na Ta8:;ca
elementar,
em o Carindo
da rafT~gem das linhas.
.'
.
Vencida a acçaô , e coníide rado o InImIgo em derrota,
dcve:n enviar-Ie contra elle ,
;I fim de o carree a r em retirada.
aquetlas
Tropas de Granad~iros,
de Dragrcs , e Tropas
li~eilas
que (c acharem
mais Frefcas , com
()rdem d~ o le?,u,r com o maior vigor, fazendo prifioneiros,
&c.
~lando
o inimigo principia
a ceder,
deve fazer-Ie avançar a arrelharia
de grande
calibre,
a fim de que as fuas vivas, e feireladas deícargas
lhe dem a defpcdida.
O Exercito
depois das Iuas manobras
offenfivas,
deve também
executar
huma reurada , fazendo os Baralhôes da linha hum fogo de retirada,
marchando,
e retirando·[e
alternativamente
em quanto durar a acçaô.
Todo o Exercito
deve em fim manobrar
relativamente
aos terrenos,
que íe devem
proçUT~r • e as circunkancias
, que devem fi~urar.-(e ; o ~lue el le executara
bem,
(e tiver
fi~o fnrm,ado,
legundo
o s principios
de huma Talt'c:l delicada.
íe tiver tido huma dlfc!plma ilrilta,
e íe for mandado
por Ofliciaes pe rÍtos.
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4:*~~*~~*~~~*~~~~*~~
CAPITULO

VI.

Das msximss.

F

Euquiere diain~ue
guerra; a defenfiva;

cinco efpeeies
dê
a offenfiva ; a que
{e faz entre Potencias iguaes; a de Ioccorro
que {e executa íóra do paiz para auxiliar 'bum Principe alliado,
ou hum Prin-

cipe fraco atacado

por OUtro poderofo

i

ea

,uerra
civil.
Entre a mefma guerra defenfiva [e difl:in';
guem rambern duas efpecies dirferenres , que
faó a fimples defenfiva , e a defenfiva activa.
E/la {e executa, quando os mefmos planos
defeníivos
contém projeaos offenfivos.
EHa
efpecie de guerra he a mais difficultofa de
todas,
e a que exige os recurfos mais deli.
cados da pane daquclle,
que a conduz.
Toda a efpecie ?e guerra deve fazer-te
em grande,
ou em detalhe:
elIa póde rarnbem Ier de circun!lancias
, ou Cyllematica.
T od as eílas difrercntes naturezas de zuerra tem diverCos princil'.io5, e .diverfas regras,

confiíhndo a parte mais íublime da rua reolia naquellas
maximas,
que os guerreiroS
mais celebres tem imaginado,
e os dogmaríccs colleétado.

Deitas naô contemplaremos mais,
.-

que

hum
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hum, pequeno numero daquellas
refpelto á Taaica fimplesmeme,

qu~ dizem
~ q,ue merecem o luaar das primeiras
e mais intereffantes, dei~ando to das as m;is que refpelraô
os OUtros ramos da Sciencia militar,
e que
deveriaó coníliruir o Corpo da noíla grande

Teoria

fe confideraílemos

eíla Sciencia

em

toda a fua extenfaô,
Acampar
marchar ~ e combater;
eisaqui as partes ,'que confl uucrn a Taéli~a, proprra , eisaquí
os membos da Ar,te milirar a
<1u~ todos os Outros dizem rclaça
eíles os
()bJeélos daquellas
maximas de que prefentemente nos devemos occu pa r.
Mas como nós naô temos rradado mais
que dos dois ultimas ebjeélos
iílo he , da
marcha, ,e da acçaõ , tambem' naô devemos
confiderar mais que as luas máximas
r efpedivas. deixando para quando rrad.arrnos da
ó

,

Caftramemaçaó,
aqueJlas Cjuc formaó a pane
fublime deita Ane; parre das mais profun~a~, das mais delicadas,
e intereflanres da
c1cncia militar.

Primeiro objeélo.

H

tlm Exercito marcha , me para, faz..er
progre[Tos
em l.tan p.1iz...J;tlnhando h~m.,ao'
e o Outra po.{i~tiÕ,
ou para ir atacar 011111111g , 01~ para Ir retirar.
El!e de"Ve executar eiie mo<vimento, ou
em P41~Pel'Jfitamfnte plaino , e ;gIMI, Otl:1It

Pal~
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raiz.. cortado. de barrancos, dt caminho! ton:
ta~OS
, de ribeiras , de rios,
de bojques , de
pequenos montes ~ rt:n. ; ou também em hum
p4iz.. montuo[o,
iito be , cortado de gralldes
[erras.
I.
. Em qualquer deflas circunflancias nenbian
llefles mO'lJjmentos Ie de-oe emprender [em
bum preciJo ambecimento do paiz.._; pois que
todas as di[pofi~ões taétícas das marchas, e to·
das as precaf{~oes deftas devem fer determinadas relatirvamente
ao terreno,
que de'lJt

penetrsr-fe.
II.
Em qualquer p~iz... em que (e marcha ne:'
nbum Exercito (e deue IIIO'lJer[em guias, que
reconbeçaõ perfeit amente todos os lugarts , todos (JS obflactdos, e todas as rveredas.
III.
Toda a marcha 4e'lJe fer abe~td. [eguindo
[empre o caminho mats brerue, e mais commodo.

IV.
Q.uer a marcha fe execute fo'ra de medidas;
quer Je ex_ecuti dentro deHas" nu~c~ já mais (t
deue fojjrer ,a menor negligenci« em tudo o
Ijue dIz.. re[pelto á f~a ~r~CII~ .e mui to efpecialmente no que toca a difclp/ma,
e regularidd.de, que as Tropas deuem guardar, de~elld()
adop".
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'~à.oP!4r-re por maxima g~ral o nunca temer o
mmllgo , quando Je marcha perto deile , e ~e..
t~,allo jernpre, quando a marcha Je praéll,,,
for« das medidas.
Jphycrates dizia que entre os Capitães era
inad01ifIlvel a defculpa de fe dizer: Eu naó
efperava tal, eu naô devia prever hum nmilh~nte aContecimento.
E{le famoCo General Athenien(e enrrin-'
cheirava-Ce com rodo o cuidado,
e difpunha-Ce como fe elJe tiveíTe a ponto de receber o inimigo, ainda <]Dando (e acampava
no meio de hum paiz amigo. Todo o Militar
deve eíludar nas bel las obras de Fronrino , e
de POliano as grandes tnaxima~ deíle habil
CaPitaó; e{las lhe daraó a inílrucçaô mais
perfeita,
tanto pela delicadeza
dos fe us reeUrfos , como pelas fuas admiraveis virtudes,
VeJa.Ce naquella obra taó [uccinta , como
conceituo[a,
e critica,
intitulada
Memoirer
fur I' lntentsrie , quaes faó as conft:quencias

da n~?;ligencia nas marchas,
e o quanto e!l:a
iegllgencia he capaz de arruinar os melhor~s
XC!Cltos. Ne!l:a obra (e vê a doutrina fegurda lernpre de exemplos raõ efpamoJos,
CO-.:
mo verdadeiros.

v.
- Em toda a marche de'Vtm obferrvttr-ft conas dili ancias prefcripta~ entre os
pe/otoes; lIenhum Sohlado dC'lJe dm:ar a .(t44
fi la )
trntJa~lnlte
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fila, e a {wz fileira: os Commandsntes dOJ
pequenos pe_lotões , ou [ecções , e dos quartos
(/e'vem ter liberdade para perniitti rem aos Sol·
dados o [ahirem da columntt para as {WlS pre·
cisões; mas na rdlaguarda de cada Corpo,
ou jiouo á extremidade do [eu flanco exterior
de,ve marcbnr bum a pequena efcou« commsn»
dada por bum Official inferior para recondu7.jr efies Soldados.

VI.
As marchas mais perigo{as, mais delicsdas. e que exigem as maiores precauçoes , (ad
as que fe executaõ em /)11111 pai,\ montuo]» , ti'!
que [c pra8icaõ de noite, e aqf.tellas que tem
por objeão biuna furpre;_a ; pois que neflas J,
fegurança das Tropas, e os meios de {e e'Vitar
a derer~aõ 'Vem a ter muita mais difficuldade:
EIIl as primeirss nunc« já mais [e dc'TJC penetrar hum -uslle , [em [e terem occupado todos
os altos; nem tsõ pouco {e deue marchir por
entre, ou JUNto aos bofque: • {em efles fe terem examinado muito bem,
VIr.
• De Veraõ de.ve marcharfe mui to cedo, J,
.fim de fe spro ueit lr o treico da manhã e dI
[e e-vitar oforte do olor do dia. De I/l'~erno
deraen: f.1Z.p {e pequen ,H [orn ad as procursu:
do [empre , quanto for po)Ji-vcl, a ç;'mnodulade
do açiZn&OlltZmclIto.

65>.
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Nenhum Soldado
de-ve comer, beber,
fumar,
durante a Jua marcha,
e ainda menos fahir da rua Tropa para Je apro'Veitar de
'lua/quer coifa que o pai:zo.ffi:re~a.

IX.
Em toda

derue [empre guarrlar-[e
tanto para ti tlfanuten~ncia da ordem prefcripta,
como pa~a.re
fi'Vlta~ a de[e'·çaõ.
Os Officiaes de'VeIII 'VIgIar
Ilttentij]imamente
[obre eIta difciplina '. deoendo t ambem todo o Exercito prop orctonar as
fr-tas marchas de maneira,
que elle chegue fempre cedo ao (et4 no-uo campo, a fim de ha'Ver
tempo de [e reconhecer todo o local circunroifinho , e de fe poftarem as guardas4ntes
de fr:
ajJC1/tarern barracas.
.\
tl

marcha

a mais eXActa difciplina,

Segundo

objetEo.

A Scombates,
acções fe reduz..em
e bata/bas.

ti.

.4!'

duas efpccies ; ti

ti.

I.
Combate be aquella ttcçaõ em q"e fd buma pOr~aõ do Exercito tem parte; [em que todo efie {e ache formado
na fua ordem de C0I11bate: a ~atalha be 4quell:t. acçaõ que fe pa(JtI.
entre. llolS EXf'rcitos , quando ,fies cOI1l~at.er!1
debaIXO de qualquer das ruas ordens pmnlUrt./4S de b4t4lba
. O

.

A~
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II.
As batalhas dtõ , e tiraõ as CorOJS, de~
cidem entre os Soberano, fern'tppella~ tÓ, termitltlõ
Monrec.

a guerra,
liv. I.

e ill1l1lortali;aõ

o roenceder,

c. 6. arr. 2.

Emtod« a ac~aõ deue confiderar-fe o que
a precede, o que tt ecompsnh«, e o que ajegue~

rrr.
Todo o Chefe de Exercito deue adopt-tr
por maxÍlnlts tn usria oeis : Primeira : o mmca j.t mais (e pofi.!r de III inetr t que elle pof'
Ja 'Vir afa obrig uio a combater inroolunt arismente

SeJtttrula:

que a utill da dc

o e-oirar

a ac~aõ fel1lpre

do [eu ~/tllbo Iej,~ 111el10r que ~

perda f{'f'It dell« porra re(ultar. Terceira
O
!u{lenttt.r.vs direitos do fm vrincipe , e a gloria da fu: Patris , menos com a afjiic~úl d4bumanidade , que pel.: delicadez..'l dos [eu! defigllios.
Se tfl'e Chefe ralt.'t tt qualquer deflelobjeãos , elle conimeue fem
meira clzj]«,
I
As r tz../Jes}.trt fI!

du-vid.t erros da pri ..

r=:«

O

inillligo,

eo

combascr ,J-to ; lrnu ir a : a (lIperiorid4de
em
difciplin'1-, Otl em nu.nero SellltlrllZ: a deJt~
tliaõ entre 01 que COIIl;JI1I/daõ O Exercita
otl
os [eui il/di!Terentes infere!!es. Tercetr.'t: ; i'"
cap:wda1e do~ Gmenw inil11igos. Q!utrttt: "
jWl nesllgmcl.t
nO.f campos, e n!s lI/trch1S.

$(,uillt.:l : a 1lf~cffid4de de fe j'ocçorrer

/;14>11$
pr~;
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Prd~a (O~lfidera-vel

jitiad 'to Sextte: tt rui.rl4
do ExerCito, e a {lja díflipapo , [e elle deIX.~
de [e refhbelec~r pelo g.inbo de huma b1.t~/ba.
Se~ltla: 4 certe'Z,;'t df biou {oecorro,
ell)t )ltncf10 ~0ff:t tit,:\e,.
inimigo
(/tpaior,
e
mUl{1r a
n
co ftltUlf1õ da guerra. OIU-v.1.: o defigulO de
fe jUlltar bum Exercito tt outro, NONa: jJllm::
~:II:4,gelll g,1.nb-tda antecedentemente rúbr~ o
tn':III"O
em qualquer
occafittõ partl'!,t!.zr.'
lf1le
100v
1/
qa!lte
tiaõ [er decifi7.J:Z , n so deixe. de
[e» Conjldel',17.Ji?l. Deci'/H;.1. Ilece{fid sde de l m«
pedir Cjtel? o i1iil/ligo entre e.n Im'llI p4Í~ que (e
quer prOteger
Un-lccun t : a de {e abrir C4"1I.
1Ib~ P !r.z entr1.r e II o [cu. Duodecim c : a rs1)0.de decidir a guerra por bunu: basl'i«,
eCllIll1.terceír z : qtt tndo o Exercito
encerra-

°

o

do e'fI bum pos1o be MJq1lc1.do

por bu-n i ni nit-

goad (/1P,rior determln uio a cortnr-lbe
a entr t, c!os7.J'roeres,
mi1. cil'c:mJl:wcitt obríg.::
Il arrl{c.1r o todo pelo to.lo .
Os ilZeioi de at'r,lbir o jllimi~o ,í aC~/to {aõ
~~;{ ;. cerC.tr lhe hU"1! Pr l~ ,z de imporianci.i
;
te Itllr o (1/1 p.ú:z...; at,zcdlo illt[peradrtlile 1E ell! ./)111"11p.t!!o efireito ; eilcerr,zllo Clltre dois
bxerCltos, qlilllldo elle fe ""filie 111 (mI 111'(/.
C :1., 01~ qll.tlldo
/;e 1i1!,'Ii'r,"te
nos (,m qFI,trtC'ds; ;tttr IbiL/o por h,,7r.t'~air,.{1 t fin'lid 1. , e
re'I'IIi.
.'.
",
'"\:, o depoIs á nl'cejJi,i tde de eomoatcl',
tnarc ~t!n lo
LL
1
. I).'
Efl. ( .1. (' e por 11111/ t COIl·tr.11:U!/ c. .... .
. : :s ~s rt;_ões de e7.Jit tI' a acç,ú5. })rlllll.'l.
ra. Ill/erlorid:1.de em rlifciplin,1,
Otl em rJWlleroo Se,~lmd~ : a rfperallfa ele bUl/lfo(çorro

're

.

er...

trall~
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trangeiro , ?tt da j1lncçao de bum Corpo repd~
re do: TerceIra: a 'Vtltlta~elll deci{1'Vtl do pofto do inimig?, Q!tarta: 'a bcmjimdada erperança da rutna do Exercito inillllgo
demorsndo-]«, e cr()iuwdc-[e ti acçao.
'
IV.
Toda ti difpofi~ao Ta8ica de-oe , depois de
!atisfa7....er ás regras ~cfla Arte"fer'Vatl!diora
ao [y{fe1lla , ao gemo , e efptrrto nacional :
pelo que todo o General de'Ve eflttdar primeiramente aquella n t~ao, á tefia da qual elle de'Ve apparecer Ctll campo, e tambem aqm/las
que tem de combater.
(4) O Marechal de Villars perdeo a batalha
de Malplaquer , porque a íua ~if~o~çaó n~Ó
era f:lVoravel ao genio da I laçaô FrnncezaElle reduzio a batalha a hurna acçaô de poCto, a huma acçaô fimplefmeme
defenfiva ,
ent ri nchei rando Ie todo o [eu Exercito,
e
deixando de aproveitar
a vantagem do lo'
cal, para favorecer a fua acçaô offenfiva :
iílo he , o primeiro ataque,
em que confif1e
o vi~or das Tropas Francczas ,e a que devi:tó
tender todas as {uati ddl'0fiçócs. Se dle Marechal eHabclccelTe a {ua coodutta
neM
principio,
os ralemos do grande Eugenio,
e de Milord de Malbouroug , a difcrphna , ~
confiancia,
e inn epidez das Iuas TlOpas o,aO
,

[fi'

______
~,:yJ----( 41) Saxe , R. T.

~
1.
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triunfariaó talvez, como noraô o M:uecba[
de Saxooia e OUtros Criticos, do choque remível das T'ropas Fraocezas , aíiirn COl11o dos
Ieu, eOtfl nchei ramenws , a peza r de roda a.
força defies naó obílarue o {eu medonho
a(pefro; afp~ao bem capaz de f..zer dcfefpera r OUtras Tropas menos Intrépidas.
e menos bem conduzidas.

V.

1?

Implorar tt protecçto crlefl e , tl protecç
dI! _quem[d decide as batalb.'ls, deue jer o rnmelro cuidado de todo o Guerreiro .
. Felizes aqnellas

Naç(;es, que fazendo-fe
, Pela fiel ,cOnttanle,
e dlfcreta ob[ervancia
da verdadeira
Religiaõ, pegaõ em armas cheios de confiança
em o {eU'Deos.
dignas deite patrocinio

TOdo o Chefe de Exercito,
que tem as lu.
zes da verdadeira Religiaó,
deve convencer_
fe. bem que tojos os Iucceílo, depend\!m cru
primeiro lugar ddlc principio;
aJlim nada
~evc

?mittir,

para que

elle,

e tojo

() leu

xerC~to devaõ efperar , 9'Je O Omnj~lorenteh~~eltda ao~ [cus comb.:Hes, pa.f'a <]'le ve. O aPatria.
attrahlr a protecçao divina (obre fi, e
an lua
TOdo o Pa~ani[mo unicamente conduzldo _por aquelIe 'fentimento impre lo no coraçao humano de [e recorrer ao Ente Supremo
nas grandes neçdIidaJcs,
cbfervou Icmp~e

Tc H

tao
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raô e(crupulo[a,
como erradamente efle prin.-!
cipio.
Bê [em contrad;cç~ó que toda a confian"
ça religio{a dá huma ~rande vantagem, aínda quando ella tem a lua origem nas me{maS
trevas do erro; aHim rem íabido fempre 05
grandes Capiráes tirar partido deíla confiaa:
ça, manejando a rellgiaó, a rupe.Iliçaô , e o
fanatifrno. Revolvamos
a Hiíloria , e vere'
mos que prodi~ios naó 'rem feito N ec1ipleS
<la Lua,
c do .)01, os rerrcrnoros , c as uO"
voadas C a ).

VI.
'Marcbar intrepidsmente ao inilllig-o be inf
pirar coragtrn ás Tropns , be de a/Ruma Iort!
prometter [e ti rv;80ri.z; be eH! fim gani;ar O
primeiro lance fa'Vortt'Vel ; a.OIIll r/e-ve adop'
tar-ft por maxim« geral o atacar [empre , I
nunca efperar o inimigo ti pé firme.

O Marquez de Santa Cruz dá a razaó fr
fica deita rnaxirna. Marchando
huma TropJ
ao inimigo em acçaô de o carrcaar
a cir'
culaçaô do fangue {e a~ita de h u"ma 'manei'
ta extraordinaria,
os cfpiriros fe animaó, ~

a

---------------------------------~
( a) Hum bom agouro,
hum acontecimentO
extraordinario
ainda o mais J1.1~lIraJ, illtcrprec'li
do cm [.lvor de hum I"xercito tem lido ern qllj
todos os !eculos de I II I maior efícito
( ue 10 J
a energia das fallas dos Generaes.
' •

.....
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Ie prende
e Ie fuffoca , fican'
{; onlequcmemenre
inhabil
para f"azer os
eus officios ; ao mefmo tempo <Jue a Tropa,
qude erp~ra o inimigo, dá pejo (eu Iangue frio
t°ft a a l.berdade a dh irnaainaçaô
, para lhe
o ~recer ranro aquellas illusócs
como as
me mas realidades,
que a devem encher de
e que dt.vem abalar muito a bafe da
dt~~?r,
Ilclplina.

adoimaginaçaõ
c r

J

VII.
ToJo o moroimento imprerviflo executado
;a, prejença do inimigo , be de hum grande çf·
ezto: pelo que derve<affim a dírpofi~aõ , como

4 1}J4nobra delic.tda ter efle obje.'lo.
n

»,05 homens

o acordo
quando lhe
» ait°ntece qualquer coifa inefperadameme;
» e a regra he 0berat na zucrra
e decide de
») ord'
,'
,
Inal'io todas as baral has , e combates.
» C 11 He de huma delicadeza maior do que
» fea Penfa (diz rarnbern o mefmo General)
Zer ",'
• ; mas Iie nece íTarro
'
)) fabell
•..as dif
n po fiIÇO:S
)1 nad
as mudar em boas em o momentO,
)1 n:ld~ he raô capaz de perturbar
o inimigo,
? eU torno a dizer o nanflorna
ranro , e
)I
o arrie
'
• ud
)1 a [
ca a maiores erros. Se el'e nao
a
» rn ente·
ua dl[pofiraõ
he deftruido infaJllvelr
)'
,
r
.,
7l
'
) le a muda em prefença
do leu 101n1Jgo eH h
Ei'
. e e derrotado tambem 11.
saq_Ula que eíle Capitaó chama o cor.a~
( diZ o Marechal

perdem

Iernpre

de Saxo nia)

n:

çao
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~a(i humano , cujo conhecimento
eI!e repu·
ra por hurna das panes mais [ublimes da .!leicncia

rrn lu a r,

Todo aquelle que afpira a conduzir as
Nações ao campo da gloria, deve eítudar bem
eíle coraçaô , a fim de o manejar cm feu Iavor nas acções militares.

VIII.
Em toda tt dcÇttõ droe o maior ímpeto do
"Ataque ler dirigido dquelle ponto da di/polift1Õ inÍtltij;a menos forte,
e que nuis ti-ver [entido os eiTeitos do combate. Reconbecer cfle
ponto , aprorveitar o momento .fà"t-'orarvel,
Lançando msõ das primeiras Tropa_s ji'e{tas ,
e L'olldul,Jndo-as ao combate, clsaqui o que decide as acções , eisaqui em que confifl~ b;lIIl1~
das grandes partes de bum Chefe de Exercito.
IX.
Em toda a po{tçaõ ttcc~fJi'Vel ollde bum Er.#
ertite [e achar entrincbeir ado ; elle de-ve ;11"
rtscrt er a naturez.,:t (liz Ifcçaõ prcmedit.1da , {tbindo do [eu entrincbeir amento , e procrmúldo
O inimigo., quando efie marcha a elle,
Efta he numa das máximas geraes, que
rem muito poucas excepçócs.
A Hil10ria mi}orar nos prefenra exemplos
da verdade Je-Ifa

max ima raô repelidos, como dignos da maior
admiraçaô.
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x.
Pencjdo o inimigo,
nao dt!'Ve deix:tf~·re li·
"'lJr~ 4 rua retiraria; antes pelo contra~'~ I!~tt.
dl!-ue [er combatirl 'l , carregando]e
O ltllllllgO
'0111 todllS as lor~!tS.
A re<>ra de Ie fazer hnma ponte de ouro
ao inimigo he inteiramente Ia.fa , quando Ie
applica ger~lmente.

XI.
. Perdida a acç~o, de-ue em primeiro lugttr
tU'dar-fe e", re{fabelecer O "V tlor dis Trop ts ;
fe eilas fogem,
de nenhum modo de-ue intentarJe ter maõ neil 'ts el'l o primeiro impeto ,
de-ue fim todo o Chefe feguill'ts,
e a bUIII4
pequena diftancia taz..cllas obedecer á [u« '7)04,.,
faz..er·lbe recupernr coragem,
e reconduz.!! leu
ao combate, pedindo o aOim as circunii anei as,
JJefl.t maneira be fac] I re./f,U/r,tr a acpo, e
Combater ntro tmente o inimigo com for~'H conI:derl-ueis j porque o Corpo recondllz.jdo de-ve
a l1Jat/eira de bum a bd/a de ne ue q"e rol"
1!0r c;,~'l de outr a ne-ue , tZu~lIIent,1r [e CO/ll."
JtmC~<-lO de Tropss di[per(:ts
ti tne did « que ior
recuperando terreno.
O tlm:,ero dos Sold'lrlos
mortos nlf.o he o 111'tl deciri-vo, be rim o terror,
e o de(al~llto do refio dts Trop ts : ~1!10 qT4(!
todo o C1~ida,lo dos Offiri1Cs de-ue !I.Ppl/c.u-fe 4
reftabele,er O e[pirito da {t,.l Tropj,
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xrT.
Se hum Exereiso cnft em diJ(iplil1lt , Ie eile h':'}llltl1obrador, e bCiIl.formarfo, deve attrah/r [e O it.'í"nigo á acçsõ em todo o terreno aoe
pennitt« »unobrns ; ~e'(Je nzal1oIJl·,trAfe em pre[t'nça d.lle , e pr1?lcl~Ie. t~d:t It delicadc; •.t
d« Teãic«. Se ellc be tnd({c.p!iI/1do,
deue
erv;tarfe toda a ac~4.o elll campl.nf!:t. lirore ,toda a mnnobrs em prcfeli~fl do In/HlIgo, redil2jndo{e tudo a acções de dati-:lJe, e de pojos.
Elh regra hc geral. Nenhuma manobr» he
per fi ró independenn merue boa, a rua vanra~em

confiflc

na (:tbia applicaçaô

; huma

ma-

riob ra , que em cerras Tropas {cria form.davel , em outras poderia Ier perigo(jHima. Toela a vantagem ela Taaica
depende em fim
da d;{cip!ina ) eílado , e valor das Tropas.
Ersaqin huma pequena pane das plitl'ei.
,JS maxrrnas
Inndamcnracs,
donde te dedu2""n
0lltla5
muitas ) co~fl:jlUindo ro~a$ pro}'flllmt>nle
:IS parre~ fubl irnes da Tatt'ca
(a).
Q'lafl rodos 05 A mhores rrllé1.10 das ma-

xirnas (ublimes da guerra,

mas [aó mui poucos

----------------

( /I) A brevic'ac'e defle 'I'raél~do na" cnllfei1te
c.ue {~nffl'reca a coll~c,;aií ,l..: tod;:~ as maxiJJ1a~'
~ :\In,ia tm:tlc;s que fe tr ..éle da~l1elj.ls p:\I!e~ que
t,,':I<l d'prriali1 cntC'
a hum Gelll'r:tl cm Chel\!.
p0!$ que (.;1.1sJoutrin,IS llaó íàó P,li;t uljui.
l
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cos aqll~l1es que as rradaô
rhodo d1da$co
(a).

, Iegundo

o me-

,

~~~~~%~~~~~~~~~~~k7
C A P I T U L O VII.
Da Difciplins: militar.

S

E a d,fciplina
militar rern íid~ admira_
vel entre as N: çóes , ella nao fe rern
nlolhado
rne nrs cfcafla em confer ir-Ihe
~sb fcus' laureis.
Nós vemos ~fcrever rnuiro
de 1(' e{ta dlfciplina , vemos Ja8:ar da pofle
t:,O:s laureis a Naçre~ que Jella apenas tem
a I~('a, V,ajemos pelos vaílos , e delicio íos
al
l' 2es da Hiíloria , examInemos
com eípirito de verdadeira
crit ica , tudo quanto
clla
nos offerece rel at ivo a efle objello , e ficarenl0s cOnvencidos
do quanto he pequeno
o
Jlhl1Jero
daquell as l :açóes , em cujo reio te.
1
a re(Jdido a difdrlma
milit~r. Entre aquel,
e
cujos acontecimentos
m a rciaee
tas l1J fl11as,
em dad o mais' rnarena" a H utona
11'
, mars. a { •

i

--

[ump-

---------------------------meus leitores
que tant_o

l1eh: ~1r:evel11 os
a(lvertir
T' tll110 Capitulo,
(01110 em
rodos
os maie
cô e raélado Ce fazem algull'ai Ilecuenas r<;:peti'es , 11 fi
d
'
I
de v iíl
d~1l
nn
e facilitar
fe !l'ais o ponto
e \ I a
v e lllethodo
d {"
'.
."
,'''('a o.
r.
. ,
e e lmprll1l1rem
maIs n .. <' .....
deíl

me "l1<IS

lll'

t

.

e de G.:
meote o eCpi'erlas
.,
. J10ITuir
Ono " . I rito d:\~ cl()utrln:I~.
d7.. 1trer.SalJta Cn17,e Frontino
201

to

O O Offi

" 1 CUI10h,>
.'

ÇJ\\

o
nella
parte

menos

l'

e ,Ula,
devem fatrsfa_
•

Q>lS

ID"XI'lll'S
...
.. •
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fumpros ás Epicas Poefias , naquellas que
roais [e tem picado das virtudes guerreiras,
neílas me[ma~ vemos a ignoranclJ favoreci<la pela ignorancia,
a indifciplrna
pela indiCo
ciplina,
e a fraqueza pela fraqueza j rnanreudo-Ie eílas Potencias menos pela força,
que pel.i Iua commua debilidade.
Durante a gloria da Naçaô Grega,
ea
carreira
de Cyio ; em quanto figuràraô os
Romanos;
o tempo de Gu!l:avo , e de NaC.
fau , os reinados de CarIos, e de Frederico,
cisaqui as grandes épocas da diCciplina militar, eisaqui as íuas idades mais florenres I
efles os tempos em que ella Ie cem deixado
ver em o mais alto ponto do feu cíplendorA' excepçaô deflas idades felizes da Arte mi'
Jirar , elb difciplina tem apenas vi fitado ai,
guns Exercitas regidos por Chefes hábeis.
Todos devemos viver bem perCuauldos de
que a diCciplina militar exige as mais altaS
vhrudes nacionaes , e do homem, naô Ie contentando
jà mais de efpiritos medíocres l poi!
ella

[e

re m v iíto Iernpre apparecer,

e Jcfap'

rareccr com os [cus hcroes , ou com o vioo'
das conflituiçôes
politicas das Potencias. D
Nid« taó capaz de cobrir as Nações de
gloria, de manter a fua liberdade, de fuGen'
rar os Ieus imerelTes, como os Exercitos em
qlJe a diCciplina florece , porém nada ao meCo
mo tempo raô abjedo , nada raô ruinofo pa'
ra os E!l:ados , como aquelles Exercitas der,

amparados deíla Iua primeira virtude.

Q
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O Cardeal Alexandre
Farnezio djzia que
nenhum~ coi r:! havia raó ínfupportavel como
]1 li 01, SOl,dado frac,o ,e Iern diíciphna , e hum
Cl~rJgo Ignorante,
e Iibertino. Qole homem
maIS fatal á fociedade do que aquelle que
t~ndo fido rirado da agricultura,
do cornrnerCIO,
do fdo em fim das val1t:l~ens inre-ior,es
da {lia Patria para vigiar [obre a defenfa,
Qbre
d
a glJietaçaõ,
c gloria dcíla , vcn: pela
e{ordem da lua conduéh a fruílrar rao alto
defiíno , a illudir lodo o Iacrificio , tanto
da Parria , como (eu prortio.
~lanlo he digno da. maior detefiaçaó ,
quanto de(afia toda a 'ind:gnaçaõ divina, e
h~li)ana aquelle que concorre para a indifcípllna da rua milicia !
Para que a dí íciplrna militar fe eílabele~a, e~ hum Exercito,
he necefTario que o
r~nclpe , que o Governo fe appliquern
a
~,nlmalJa; fe elles naó rern idéas da Arte mi,
ltar , fe deixaó de ter pelo feu primeiro interefTe o eílado vanrajofo das fuas Tropas,
a
~onfl:itUiçaõ fe perverte,
as leis m.ltrares fe
",troPel',
d'/r'
rifd''C _ao, as metas enrre as rrrerenres JtJo
9ad ç: es de tojos a(]ucl:es que (aó encar rcdh Os da admini{haraõ

militar

[e confun-

em . eh
T
"d
d h' o
efe, o Infpettor que he anIma o
a e bum efpiriro militar,
e de honra, que
d rre( atado de zelo pelo bem do {erviço, c
a

Ua Parria fe dc[crmit1a

o

der

cm

fim

a Il:Clr

d
•
.
r
Or Cm , nao hz mais <JUc a tlalJa dert)tap; o [ubalcerno {c adormece
no

C0l1tra
a
íl f

hir
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meio da incerteza de guem o deve julgar,
as bazes da [ubordinaçaó (e derribaó incei.
ramenre ; rudo em fim íe defordena , vindo
o Exercito, qual outro baixel,
gue no meio
das ondas embravecidas
fe acha (em leme,
{em piloto, e fem marinheiros, a correr á (ua
total ru ina , e a annunciar por ella a do
110

Efl:ado.

Se o

Príncipe,

(e o Governo

he pelo

contrario,
animado de hum efpiriro militar,
{e elle conhece os (cus imerefles , {e tem em
fim a inílrucçaô , que deve, nenhum defles
males exiíle , a Tadjca , a confl:imiçaó gue
fe eílabelece de novo,
naó he arruinada ern
os [eus mefrnos alicerces,
ella pro[egue,
e
fe completa felizmenre. Os Chefes dos Regimentos , os Officiaes Gcneraes , Infpeaores,
Chefe de Exercito (e applicaó fervorofa.
menre aos ieos deveres, {em que nada Ieja capaz de os dillrahir
deíles , tudo em fim he
ordem,
tudo efpirito de perfeiçaô , e de di{.
ciplina, vindo todos os individuos, que confriruern o Corpo militar,
a conGderar_(e em
ranra felicidade,
como o Efl:ado em íeaurança C a).
~
Para que o ramo militar exiíla em o Ieu
devido pé , he tambem precifo , que todos os

o

----------(a)

ou-

Ffle pê de pC:lfeica6,he da primeira jmpo,r~
para qualquer Potencia : mas elle parece ter
ainna mais vantajofo a toda a çonflituicaó monarchiça,
•
t ancia
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~U_tros; que formaõ o Corpo do Eílado, eflejao na fua ordem neceflaría ; {e em qualquer
machina hum fá eixo (e defproporciona , ro,
<los os Olllro5 perdem a rua acçaô. Os rarnoe
de hum Eítado dependem rodos huns dos ou.
tros, a defordem de hum Já he Cen(ivcI 'en,
tre todos elles; mas o militar tem huma deI'e?dencia mais immediara dos outros ramos,
POIS CjlJe elle Joga directamente
com ellc, .
. A1Iim para íe entreter a milícia e~ direiplma, he neceflario que todas as mais panes
efl:ejaó lambem em o [eu devido pé. Defl:a
maneira todos efles eixos devem concorrer
ao [eu fim commurn , todos devem darJç: a
lllaó, tendo em fim a grande machina do Er.
tado em o íeu conveniente movimento.
Deixemos rarnbem ele acreditar impraai":
caVei a drfciplina
mil~tar no meio d? íyíie~a d.e viver nas Naçoes modernas , J!.J!g~nO-a Incompativel
com eíle fy!lema, pOIS ~In.
da, além da razaó de i~ualdadc entre as educâções nacionaes , elIa he applicavel a rodas
e. das, a todas as naturezas de governos,
e a
to as as idades.
QUalCjuer llaFó moderna
que (e propo~er a ~dquirir
a difciplina
mil~tar em rodo o
e~_VIgor, naó neceílira de ir beber nas duras
ldnmtulções
de Licurzo , na auíléra educaçaõ
os "rI Il1ltlilQS
'.'"
MI"'
Perf.is , ou nos campos d c
- fine. dos R.omanos,
os principios das ruas
~n LltU1Çóes I11llitares ; nem taó pOllCO eI'e
epende de adOptar aquellcs planos mui pau;

cu
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co fundados em o conhecimenro
dos homens
muito cfpeculativos
, ou para melhor dizer,
mui chrrnencos
, com que alguns geni os delicados entretem
as luas idéas , e la naô necdfita
em fim de emprender
elhs revoluções po lir ico-mihrares
para manter a dríciplina mil irar.
Elia deve peJo contrario deixar profeguir
as vantagens poliucas
dos Eílados , fazendo
vegetar
aqnelles
ramos,
de que dependem
os progre/Tos deíles , [cstlndo os {cus ptincipios coníhruclonaes
, deix.mdo girar a innovaçaô , a commodidade
, e o luxo.
Os Excrcir os devem e m fim enrrerer-Ie em hurna
difcipl ina a mais nervofa no meio de rodo o
fyfl:ema nacional,
{cm mais que evitandolhe aquelle
luxo capaz de os conl1iruir menos hábeis para os progrefTos que devem pro.
por-Ie , tendo-fé
as Tropas
em fol~o pelo
meio de cominuados
exercícios
naó
relativos á profifiaô militar, mas lambem a quaefquer ourros obje(tos ure is , e anim.1ndú-Ce ii
paixaõ da ~Ioria. Guttavo
, e Frederico,
eftes heroe,s taó {a g,ra (,Jos, á im~Ortalidade
pela
íó

fua .admirável
caminho.

Jt[ctphna

nao {e<>uiraõ
~uero
n

A diJciplin.t militar be ttqtle1l4 (flblllij.
f/lã que t,oda tt gente guerreira preJl-t aos
feus Supmores , fegul/ldo as leis d.~ milícia,
feguida de buma conrlfl8a propria para o
regímen, e -otgor das Tropas, e dafJlIe/lt#

per-
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p~rfei~aõ, (0111 que Je deoe executar a Ta;
{tua adoptada.
Ena definiçaó fuppoem
verno deve d1abdecer

, que rodo o

leis,

q~.

e eflaruto rnilitares, que prercrevaê a fideliJade aos Sobe·
Ianos, o valor na prefença do inimigo,
a
abed,encia aos Superioles,
e hurna condu-

a em tUdo nobre
e bem reP'llJada, proJ
n
d a lei,
F onuo
recornpenfas 'aos oblelvadores
e caftrgos aos rebé'ldes.
f l-.ntcndida a dlfcirlina militar em toda a
d~a eXtenfaó,
ella compehf~nde ludo quanto
IZ re{peito

h Taélica

ao [yíl:ema

rnilirar

; a ir.fl:irulçaõ,

, as leis relativas ii milícia tudo dto
fi~ obleélo da di1ciplina.
Qpando ella fe con ..
em todo o teu vigor entre
t Cm~ra arranjadas
devere-nos otfcreccl naó
bem maneaveis ,
I
ilO,

íó

hurna Na.
as Tropas

e perfeita.
mente form da: a todas as manobras;
mas
tambem 05 Officiaes Generaes de Exercito
;~?re~ados
emcazmente
em ro dcs os [cus
11~t;~~lvos objeéros ; as Cartas do raiz extrap~/s(, . eíle reconhecido
com a necciTaria
co CI ao; os planos de campanha [yfiematiS con,certados;
as Praças bem fonificadas ,
e munida'
fi
d e ten J'Idos; as commun:
' s : os pOnOS
l,ndlcações abertas'
o decoro militar eft.lbeICCI o'
'f" quanro drz re pCltO a
" e tudo em fim
te
-aõ rmiliirar na rua devida acçac. T nd pa'firu ~
o,' '(1) he matCria da dilcipllna
<.fIando efra me ua o ramo nulltar
' , ,
em geral;' mas a no [ -

fa
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la precedente
ddin'çaõ
con{idera
unícamente a Tadrca pura ) o ferviço,
e regímen das
Tropas.
De ordinario naó [e tem mais que hurna
Idéa ~lla da difciplina
milHar;
elta fe corifidera lImitada
ali iimples mechalli(mo
das
evuluçóe~
adoptadas,
relu f~ contemplarem
todas as outras luas panes
Para (c dar ao E{tado militar o [eu necdf.lfio
vigcr, he precifo
que a profiIaô
goze da Ina dev.da dtmaç
ó,
que el la {e ho ire , que cuJo quanro lhe he
relativo
dê idéa da Iua prceminencia;
he
preci(o,
que todos os individnos,
que formaó elle EHaJo,
exiítaó pelas Iuas virtudes
militare~,
pela ri.! condu/ta
, e applicaç,ló
ao
defempenho

dos Ieus dev e re s

e n3Ó por ou-

rras quaefquer

razões;
he prccifo em fim gue
as Tropas
(e Lcnh.ló em h'I'TIl difdplma
ii
mais
rigida) n~!õ
a re ípeiro da TJ,(bca ,
mas daquclla condu(h
propr ia para e{b~haverem
de [e confii[U;r
mfeníiveis
a Iodas aS
penalidades da VIda militar)
e que a Iua di{cipllllJ
feia rambern rdariva
á guerra,
que
ellas devem fúer.

lo

Se pelo cOl1lla'io
o Ffiado militar con{por infelici,hJe
de hllOla N,lÇ.1Ó
hum objeél:.) de inJlfti::rença deixa de 01.10"
ter·(c em 'J leu dCVI'!O I'l;, ainda que a d'(';plina Ce dCIJ\c ver por ,d~llma f,lce, t'ftJ hC
iempre
manra , e IOcap.íz de d.u aos Exercicos todo o (t'l) VI()(lr.

riruin.io

Como he polliy~l con[ervar-fe cne vigor,
que
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~~~ .he proprial11eme a idéa , que efla p~lavra
dlJClpllll.l CXpfl1l1C der;~ofl:ando-fc, e ate rnefPI b
'h
.
. c a ltcndo-{e aquelle s qu~ devem aOlma.rfe p.ara fllbircm ao efcabroto monte da gloClét
rnll~tar._

Como

{c pôde íuítenrar

o decoro

da

pr~~llao, olhando-lc a Tropa como huma porçao itltcllZ do EHado fazendo {c ufuaes entre
o Indrno paizanifmo ~s in{ignia~ mais f~jgradas
da.Milicia, as armas, e aquclles i()~rumentos,
CUjas vazes devem conduzir ásNaçoes ao carnpo da gloria! E como Ie deve promette: íuccelTo al~\)nl daquel las Tro pas , cuja officíalí,
~ade, por ter Iubido a cílc emprego p~lo pre)U'.Z() , ou pela p.iixaô , e naó pela virtude],
~t'l"a
de ler cara8:erizad.1 daquellas
qualiades que lhe {ilÓ indi{penfaveis'
E como de~rn em fim ganhar a p:tlma efl as mefmas
ropas,
{e a Iua di(ciplina
naô he analoga á.
lla~ltreza

deílas

, e relariva

àquellas

acçôej

,

pe o rneio das quaes e l las devem triunfar?
1 JlIlgaó_!c cornrnúrnenre em bom pé aquelas Tropas, qnc entorpecidas nas Pracas nlÔ
~~I~ ~ais que a [uel la diíciplina
prof~ria pa01'
elleza de hum a Par da , e onde rCln:t
te liGO entre, os OH1ciaes. <... ;UHO hc ilte cC.
J e ra~a, lJjuanto dl:a Jifclplina
he incaf'.I2:
e a[IGfaz,ér os i\IilitMcs
inHru idos, ain,"r:!
no mell,) d(js E.'Ccrciws mais numerofos
(.t)!
Uu
A
(!

--

..----..J..__

(a)
II'"
.
I Os to"r .. Vi,
b··t
... ~ has
r, - I"~ScXer':lto~
o

\IS

•

"1.1

1111I,)S

bons;

_:__

__

_ lal)
'_
os :luis

p":'lU~l

llj!)

SUL"'l

•

-

1 ''''IJIJ 'l)~
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"

.
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v

l
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A difciplina he a alma, e faz a força M
a Tropa?
[em ella o valor fó pode
afrontar os perigos,
[cm faber vencellos.
Aquella uniaó,
e armonia que devem
reunir todas as forças particulares de: hurna
Tropa em hurna lá, naó tem lugar (em hurna
exada difciplina.
Sem eíla reuniaó a Taéli"
ca mais perfeita,
os plano_s mais fabios,
e
mais bem concenados
.nao podem ter feliz
fuccelTo, pois a ordem do projeéto deve ceder fempre ii. defordern da execnçaô.
Hum íyflcrna de Tad ica qualquer pôde
Ier immcdiaramente
adoptado
por toda a
Tropa;
mas entre ellas ~anhará Iernpre a
vanraj.;em aquella, que tiver ma is difciplina ,
pois cita he fó quem dá a fuperioridade
a roda a efpeeie de milicia.
EUa habilita igualmente aflim o Cidadaô,
como o Aventureiro,
aflim o que milita pela
gloria,
como o que ferve pelo mais peque'
no inrerefle ; a difciplina promerre a mefrns
gloria aílim ao Europeo,
como ao A (ricano, tanto ao Afiamo, como ao Americano C a).
toda

:-;;;

_levar

o numero

defordem

a

._--Elta

pu

hna

nutrido

• Iuneílas

~íqllelks que

naõ

t evn

ma

is

qll~

na molleva

• no Iuuíl o , e na
dilpofiçôes
paru o c.uupo M

l\brte,

(a) Engana-fe quem entende que a Milkia Romana era toda COllll'0lla de Cidadãos, Elh te,ài,)
homens de todas as r-.acóe~ • e {"mente.< d!Jc)l'li'
na he quem falia os ::'ot".L1dos iuvcu cive is,
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Efh quem conílirue a barreira mais fegl!.1
ta.do Eítado , a Iua Praça de confiança.
O
gr,lnde I'rederico
conhecendo
(ua di{ciplina
demolir
Praças) por n~õ enfraquecer

tez

bem a força da.
das
os Ieus Exerci.

ruas

muitas

tos volantes.
Ptla Jifciplina,
e ~aó peJo, nu.mero he
~Ill firn qUe aquelles
Heroes,
e Naçôes , cuJO nome fera fempre ouvido com erpamo ,
adqUiriraó a fua repuraçaô.
Vegecio arrebatado
de huma efpecie de
~nlhUfia(rno dizia:
» E em fim a difciplina
~olllana triunfou dos Corpos Alcrnâcs , da,
n orça dos Gallos,

do ~rande

dos

numero

) Blarbaros, e (ubjugou todo o Univcrfo co ..
» n 1 id
:EQ eCI o» ~ Tamo a profperidade
de hum

É..o,erelto
ad~ he fundada
(a).

febre

a di Ic ipl ma

do feu

d

A perfeu:t
difciplina
de hum Exercirn
ePende em primeiro llJ2:ar da precifa obfer ..
vaneia da lua co~i(lIiçaõ,
e da ordem eíla ..

-_ ----------------------------Uu li

be-

(a) l\. natu reza tudo produzi., com meios con ...
venlentes
.
"
. 1" <
.
para a lua dde1lla • armando o s a n m .,,' #
e ainda .,
[lri "
.
d~ cuja indu
11a e VI.! a
ffi "S rnefmas plantas;
nece Ilhde' 1I~1dií1 CIp
. I 10:1 1111
'1'irar entre :15 l' 1""11
H
ç," t es,
(l~

um dos Inaiores cafl isos
antlO"aOlet\t
•
"'.'
.h
e () feu Povo

:xana aC]tldl R
I
d
d s
. a eplllti:::a

t

a
• Taó decidiJlInente
CI~!lH militar I;o;'nitut:

ElIado.

'

com oue Deos amcacava
• l'
era dllendo
lhe ql,e , <:1-

'.tem C :tpltaes,
. -

e

1 1 Sol_
tI!

L

fi:: deve di71.r qUê a 011:'
o prillleirt.l bem de hllll:t
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em a infpecçaó

dos Ieus Officiad

Generaes-

.
Se o íyílema da conílirulçaô [e altera, e
fe deixaó de ter a rua devida acçaô aquelles
Chefes Generaes,
que exige a natureza da
m.cfma ccníhruiçaô , a di[~iplina [e aballa
rambern , e a ordem fe confunde.
Todo o Príncipe que quer ter o feu Exerciro em difcipiina,
deve conhecer bema fua
coníiiruiçaô mi lu ar ,e deve fut1enralla á curo
ta de toda a dcfpeza. Se o objeao da economia he rraérado dífcreramenre
em hurna Potencia, efta deve Caber poupar em todas as
Outras varres para diípender neíla , {e 11. (ua
adminifhaçaõ
fchue o inverfo defl:e Iyilerna ,
a Potencia militar he perdida {em remédio.
De todos os progrelTos deíla Porenci a he
fem conrradicçaô
alguma hum dosprimeiros
principios
a lua Oflicialidade ; aílim he ne"
ceITario , qne dia feja cfcolhida , de maneira que eJla prornena ro das sas vatltagens Ca).
Em rodo o Exercito deve haver dois vi,
veiros , hum de Ofliciaes , ourro de OfficiaeS
ínferiores , os Cadetes, de que de\ e fer c0111"
poíio o primeiro,
devem ler rodas ag ueI IaS
qualidades
proj-rias para [e fazerem habeis
Officiaes, A falia deite principio,
ou a rela:
xaçaô na obfervancia
das leis tclativas a e+
te

----------_--___...,

(a) Dos talentos do Chefe de Exerclto , do; Inl
pcclores , e dos Corotleis hc l.1 rUI ida 'lU': J~'
llende loJo O meredll1l!llto J;llhr~jpljll;l.
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te objeq:o he o primeiro canal por onde entra a rUlna em os Exerciros. Os que fazem ofegundo viveiro
devem também difierir pelas f~as qualidades dos fimpleces Soldados:
os pTllneiros curdados
dos Chefes devem certamente diri~ir-fe a eíles alfobres.
Eíl:a ordem naó deve porém excluir,
aio':
da ~o acceITo dos primei ros poflos de Exercito, Individuo algum Militar, pois eíl:e , feja
J~al,for a Iua praça, hc Iempre nobre, e ás
Ignldadcs militares fó deve Iubir o merecimenta,
devendo alrerar-Ie qualquer ordem
todas as vezes que eíle (e preferire.
b TOdo o Principe , que íe propoem a ter
om Exercito, deve amahir a rua Nobreza
ao fer VIÇO:
'
fl
d eve ter aquella e ducacaô
ena
ucaçao ,
a~uelle brio, e elpi riro , que exigem as funmilitares;
o Soldado obedece de
ar Vontade a hum Official de família,
do
que, a OUtro que jllh;a i~ual a elle , e C)~!ede
orcllnario aborrece muiro , fe naó tem merecid)Cnto. Mas para fe adquirir efla Officialidan~ ~h,e neceffario que a Nobreza de hum Reifarni7i1íl:a , que as Cafas Ie perperucm , e as
be
as íe confervern na rua pureza;
c rarnco: que os Ioldos [eiaõ capazes de (uflentar
A~ecencia ~s perroas de qualidade.
"
m
prornoçoes da Officialídadc dos Regle~tos conO:ituem hum dos obje8:os da pri';
iro' ponanc13. ; co níttr
n.:
dmelt'a
uern 3 b aze d e roo
C o VI?,or da difciplina. Os Chefes def.l:es
orpos dC\'em fer Oi unicos canaes deltas

lhes

e

me-

pro-
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promoções,
e a Iua con.lud a fá deve rcfponde r ao General Infpedor , ao Chefe do
Exercito,
e ao Prtncipe (a).
Eisaqlli as razões. Primeira:
porque cIJes f"ó os que tem mais inrcrcílc em o bom
eftado dos ícus Regimentos.
Segunda:
porGue elles Iaô quem devem conhecer melhor
os {cus Iubdiros.
Terceira:
porque eíia dependencia
dos Chefes hc quem conduz mais
[eguramente
todo o individuo militar
per·
feira execuçaô dos feus deveres.
Para rodo o pano deve fer fernpre pro'
movido o mais benememo:
mas os que exigem mais a unica conternplaçaô
do merecimento,
[aó os Ajudantes,
os Majores, e oS
Chefes.
Se o inrerefle panicular
de qualquer Iujeito pede que eIle prefira o mais habíl para
o [ervtr
em qualquer
objeéto,
como n:lÓ
devera iílo mefrno entender·(e
a ferreiro do
ferviço da Partia ~ E de que importancia
naó
Jic cita efcolha i A incapacidade
de hum fim'
pIes Iubalterno
pôde fazer perder hum a acpó, hum Excrciro , hum E/hdo. Todo
aquel!e Chefe, que neíle objeél:o efreci:!!mente fe efquece dos (eus deveres,
Cjue (e
atreve a enganar o (cu Principc,
e a rua Parria , deve (er punido como o homem maiS
à

Infame do mundo.
A

------------C
Ena max
confidera
n)

fiml1!J;intc

irna

;í

notr.\.

huma çonflituiq.16
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. A ,dircirlina militar confidera rambern
«3015obJetto5 differentes , que faó o obje"lo
moral, e o objeGl:o fyfico: aquel le diz fómente refpetro a in{lituiçaó,
eíte a rodos os
ramos da Tadica rropria.
Efperança,
e remar;
cíles os pólos,
e~. qu~ Ie deve eGabelecer toda a legislaC; o militar
como os unicos moveis das
a'CÇoes dos humanos;
,
o efTeocial he que a
natureza dcíla le2,islaçaó íeja taó vanrajofa
~o eCpirito da Naçaô , como exaéla a rua ob1ervancla.
h Tudo o que toca h Taâlca fimplesmeote
e,applicavel a toda a Naçaô ; mas o que rcípeita aos Eílaturos militares,
naó tem eíla
~e.(ma propriedade.
O que entre huma Nao he decente, e honorifico, entre outras he
~ro , c humiliante : cada Naçaó tem [eu ge-

ã

!lI? ,

íuas virtudes

particulares,

e Ieus pre-

huma deve fel' conduzida por eíle ,
OUtra ~or aquelle modo.
,
n J\fhm para [e prefcrever a legislaçaó mir;tar, que confidera a di[ciplina, he neceflaja~ conhecer·Ce a Naçaô , a fim de [e maneda
de Cepraélicar tudo quanto e{la parre
ob'ea oíofia nos enfina. Toda a [ciencia n~{le
d I r? ~ontiO:e em fim em Caber tirar partido
,o ~ pinto das Nações
em adoptar os prinClplOs a eO: .
11 '
•
• d
rnef
ás diffe
as CIfC~Ol~ar:clas , e aln ,3
mo
A .ren~es con{lnulçoes de Govel~oS,
0:' inteira admini{lraçaó do premio, e do
~a IgQ he de que depende tudo ~ mas para él

JUIZOS;

Ff
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precifa ob(ervancia
deílc princi pin Iie neceff arro que a recomfen(a
da porçaó militar (eja compatlv,el co~ as facnld:;des
do Efl:ado,
e que o caillgo Ieja fempre proporcionado
;;0
dclid o.
He certo que a Patl'ia deve recompenfar
corn decentes
fllbfifiencia~ a todos aquelles
(}ue a rem ferv ido, . e que eflas recorri Fen f as
naô devem já mais fa lrar ; mas o premio verdadeiramente
dir,no da virtude militar he
mui íimples , e de nenhum dd'pendio para o
Eílado. Os rliefouros , as digniJacles naô fazem já mais o ponto de viíla do Guerreiro
virruofo , huma íimples coroa de 101110, de
erva, ou ourro qualqus- ddtin(!ivo, que mo
r re a rua vi(toria,
a eíhrna da [ua Fatria , e
do [eu Principe coníhmcm
o obJcélo de toda
a lua ambiçaó,
A virtude guarda dentro de
fi mefma o feu devido premio, e cite (a{i~f:1:z
huma alma de maneira que todas as mais recompenfas ficaô fendo a Ieu re[peito muito
lnfignificantes.
Tudo confiíle cm fazer'V:.ilcr
o preço defles premios,
c cm os adminí+
í-

Irar

bem.

Se efla adminillraçaó
he exa8:a , dcve-(e
prornerrer dos Excrci[os rodo o pro~;eao; fc
elJa deixa de o [cr , nada .le gloriolo deve efpcrar-Ie delles. RcH"ainJo-fe
ber:l íobre a
fnreircza delta adminifl:raçaó
entre os Ro·
manos,
vendo-fe o quanto eraó lifonO'ciroS
ns fcus premias mil irares ,hornvcis
~ im-

perdoareis

os {eus cafiigos,

çonfider~ndo-fe
em
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~m fim o quanto cfla adminifrraçaó
he capaz
econuuzlr
os homens muito acima de fi
me!mos, a noíla adrmraçaô naô deve fixar-Ie
~~s grandes acções deíta Naçaô , deve ~m
ltar·fe para as mais pequenas que velaexeCUtar á.queHas Tr~pas , entre as quaes
e a ~~mini{haçaó
naô exiGe onde o Princite nao vê a virtude,
onde as acções mais

runs

dias [aõ Icpultadas
debaixo do naícirnento, ou do valimcno.
Se o efplriro da pane criminal he evitar os pequenos de Wlos elhbelecendo-lhe
a~ InCrrnas penas dos ~r;:mdes, a inobrervanela he inevitavel,
pois todos íe ernpenhaô
Cm
.
dJC f graça d e
h n ao• concorrer para a ultima
Urn nifre , oue tal vez mó civcfTe feito mais
que ufar d;llluella
liberdade que o Direito
~~~\lrallhc dá. O M.ucchal
de Saxonia .. tTI Ue a cíle principio a indifciplina
das Tro-

~a~ Francens
, cujas leis militares mandaó
n arcar pelo mais pcq'leno raptode A.~bediencia he alma de toda a Iociedadir;!11tar. ElIa deve Icr guardada igual, e
rCtarnente.
fUb~s Chefes devem

exigir de todos os [cus
ve Itos a obediencia
mais cega; elles de.'
masrn eXa'
e' rnmar pnmclramcme
as flias o r d ens;
rad

fias hurna vez dadas devem [er execupreciíaô.
Em .htln~Regi-

~1e~~0 Com a maior
co
tudo deve

refpirar

obcdlencla

para

la ~b~d?ete.rrninaçól'S do reli Chefe; mas e~lenCla naó deve [er fómeme a rerpettO
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to deíle Chefe, ella deve fer igual entre todos os grilos de commandoS'. O Soldado deve
preflar igual obediencia ao Ieu Cabo, ao
{eu Sargenro,
e_ao feu Alferes, que a todas
3S mais graduaçoes
[uperiores.
O fubaIrerno
naô deve receber com menos fubmiITaó as
ordens do feu Capiraô , e do feu Major, qUI:
3S do íeu Chefe.
A Iubordinaçaô
deve fer naó menos bem
entendida,
que executada;
todo o {eu {egredo confiíle em fuílemalla de gráo em grão
defde o Soldado até o Chefe de Exercito, de
maneira que dia nunca já mais feja violada,
que todo o Militar fe pique da fua mefma
obfervancia,
c que ella nunca feja confundida com a fraqueza,
ou com a falta de brio.
Tanto em o {erviço, como no meio da acç:tõ militar, he eíla obediencia , e fubordinaçaó aílirn entendida da maior vantagem, pois
o Chefe naó pôde prefidir a cada Soldado; e
fe aquelle OJficial , á villa do qual elle opéra,
naó tem adquirido {obl e ene o neceITario dominio , e lle naó póde cnraó fazelJo obedecer
á rua voz.
NaJa raô interefTante em toda a acçaõ féria, corno eíl:aobediencia
gradual, por cujt
razaó deve a difciplina fortlficalla bern antes
de ch"garer_:n e~ls occafiões ..Os meios defla {e
adquirir (ao a I.ndependencla do Superior para com o infcnor,
a dependencia deíle p;lfa
com aquelle , e o decente rraramento de toda a claíle de Officiaes para com os Soldados.
. .
S~
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,Se o Official depende do Soldado,
o Supell~r do [cu Subalterno,
a juíliça , a Cu.
bord'naçaó defapparecem;
e lambem o refíe o OHicial {e familiariza com o Sol.
a?o de manei ra que Ie a rri {lj ue c:íle refpel,to: independencía,
defimerelTe, e liberaliddde, eisaqui as tres condições que exige todo o emprego militar,
[cm JS quaes nenhllrn homem p6de obrar perfcitamenr~,
ne~~llrn Official , de qualquer graduilçao que
eja , pôde íervir bem ( a).
.
A Religiaó fendo hum meio fegunffimo
de conduzir os humanos á obfervancia dos
feus deveres, deve fer bem eftabelecida entre
'od~ a Tropa.
He mui conveniente que o Soldado obre
tambem por hum principio de Rdigiaó:
pelo
due lie neceflario infpirar-Ihe
eíle efpiriro
hcfde o principio do (eu (erviço.
Quando
~~rn Soldado (e alilla debaixo das Bandeiras
d Ilaares, quando preíia juramento,
quan.
10 ern fim offercce J. Pátria o [eu fangue,
el/ I'd~ve preparar-Ie pelos competentes
;l(tOS
ee IJ~loros para a cetebraçaô de hum raô fério,
vmuoCo a.n
\..[0.

rito)

Os

----------------------------------110(11a ) A falta deltas primeiras virtudes de todo

o
1en1I ' que b07a de qualquer com1l1an d o , 1ie dilara
vern l1lente ,oppolh naô ró á equidade, ~o go·
o d' Ulas aInda ás prim,:iras virtucles mJhtares,
como ev '
fi
'
explic'lr
aqu i, Ce ê:ui~e!fe er 111:115e~·
trena
lnet

CniO.

'

'1

•
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Os Miniilros da Re!igiaó entre as Tropas
devem ler perfeitPs. Em toda a claíle de gente [e perde o efpiriro de Religiaó pela indignidade dos íeus Minifiros;
m~1Seíle mal he
mais Facil de evitar na Tropa,
que em outra
pane, em razaó de ferem poucos eíles MiniCrros , e de nenhn.~ ~nterelTe os empregos Ecclefiaílicos da Milicia,
.
O grande Guítavo , eíle MeChe da dífcipli.
na militar, fentío bem ~ força deHe principio;
al1im Ioube elle manejar como Politico meramente o objeélo da Re!igiaó.
A primeira condiçaô , ql!C exige a difciplina , applicada
eíla ao obJeélo fyfico, he a
boa fubíiílencia das Tropas,
a qual comprehende trcs objedos , que Iaô , o quartel,
o
fardamento,
e o Icldo ,
Se huma Tropa deixa dc fer bem aquartelada , bem veíhda , e bem paga, he inteira.
mente impoílive l fazer-fé guardar a difciplína. Hum Corpo mal entretido he huma rnultidaó de miferaveis Iôrnenrc proprios da der.
ordem, e nunca já mais da 01 dcrn : pelo <lue
he indifpenfave1 proporcionar- Ie a torça do
Exercito
com as rendas do Efiado,
a fim de
fe ter aquelle Icrnpre cm bom pé.
A confervaçaô da Tropa em bom eílado
pede naô ró a boa Iu bfiilcnci a , mas rarnbem
a contínua recepçaõ de boas Recrutas.
Se hurna Tropa deixa de fer continuamente recrurada , a diíciplina fe atfroxa, fc atroo

pella , e a Tropa "cm a acabar toda ao mero

m~
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mo tempo:

pelo que deve calcular-Ce preci~amente a populaçaô
dos defl:rifros,
a fim
;. que efl:es poflaô fervir bem os Ieus reípeIVOS Regimentos.
Os quaneis
das Tropas devem ter todas
~s commodidades,
allim pelo que roca ao
leu a rranJamemo
.
.
, como aos viveres,
e rerrenos de exercidos.
Todo o quartel deve fer fechado,
bem
~~~arado , e repartido de maneira que os Sola os })ofTaó conlervar
toda a limpeza;
que
~~ Iuas arm~s el1ejaó .bem arranjadas
dentro
1 neccfTana proxImidade;
que o ar puro
ave todos os apofemoc; ; CJue o arranjamento
~m fim das Companhias
plifique tod0f""-Os
f et3.1.hes do regimen interi
dos Regimer)tos,
f~Cllltt: o rigor das rev:fl:as de inípecçaô , que
1 levem fazer trequenremenre,
e a toda a
;ora, tanto para os objefros da ordem, c Iirnt e~a, como para
[e evitar a deferçaó , e di!
0(:3. a commodidade
ao Ofhcial para ver ao
}lrtn1ciro gol}le de vifia as panes do arran~~menlo) e a o naem da inob(cr;'ancia
da orJe~ prl.'rcripta.
lute he o prmcip io em que
de a ellabclecer·fe
toda a di[po(içaó regular
a m 9Uartclamento;
c aflirn a mais fim pies ,
faci~I~Proporcionada,
e a mais 2pta I::lr:l a
cada C 1~nUtenencia da. ordem I ecooon:lIca de
OlpO he {em dUVida a mais perfena (a).

__
(a)

A

"---.__.
.A. condutb

-------da Tropa deve Ier a mais decen-
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A commodidade
do paiz deve rambern
entrar em confideraçaó,
a fim de fe evitar a
miferia á Tropa,
confc::guencia ineviravel da
careília , e da falta de viveres.
A limpeza he hum dos pontos mais eflenciaes tia difciplina ; ella coníidera dois objedos ao mcfrno tempo, a decencia , e a faude
da Tropa,
.'
A primeira pane da limpeza he a do corpo ; o So ld Ido deve l~v.J.r rodo efie frequenremcnre , a fim de Facilitar a tran{plraçaó , e
de evitar roda a moleílu
da pel!e ; deve ver.
tir a miudo roupa branca lavada,
e deve
ccníervar
o feu armamento
em ral Iirnpeza ,
que eIte lhe íirv de efpelho : el le deve lavar-Ie , e p.:mear· e todos os dias indcfeétivelmenre , deve fazer o (erviço fempre de
barba feita, e deve em fim adquirir aquelle
aceio próprio de hum homem poI.ido, bem
educado,
e de brio. Todo o Chefe, todo o
OfRcial deve punir mui rigidamente a menor
negligencia do Soldado ne íla pape,
pois he
hum defeiro que deítroe a fauae , a decencia,

e o e{piriro militar.

Toda a Tropa deve adoptar hum pem eado fimples, firme, e que mais ccnferve o
cabeI lo.
Na-

--_ .._-------

cerue

, a mais exaéla,

e a mais

fujeita.

Froutino

diz que ~CalJ1pand()·le o Exercito Romano junto
de hum.i arvore cheia de Fruta • clle man.h.ira em
o dia lcguintc, ficando intacta eíla arvore. De caUto he capaz hurna dilçlplina qa~1a.
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.Nada mais digno de huma Tropa , ~ que
~als prove a rua diCciplina,
que o acero , e
lImpeza della, Mas para íe Iuíleotar o rigor
~~fia p.arte da diCcipllna, hc bem mil, ~ue os
. ~efes de Regimentos,
c de Companhias Iejao fenhores de Caras. Aquelles efpecialrnen ..
f~ tem genio militar, Ie tem pai~aó, pelo
rV,JÇOo fe arnaô a Tropa, devem nao Iórnent,r fU!lentar o ef'plendor do (eu pofia, a inh~pendenciJ,
e o definte~efTe , mas ufar d,e
01 Iníl:rumenro
efficacifhmo para fazer reinar o luzimento entre a Iua Tropa, para anilllar a condufra do Soldado,
e a di(ciplina.
d Depois da ordem, e regímen do Soldao _dentro do quartel,
regue.Ce a da Iua ac~ao; ifio he, a execuçac da Taô.ica. Eíla
t e e fer tal,
que as manobras venhaô a reI!
o ~ a Cua força,
Fazendo-Ie as Tropas raõ
~e01iveis,
corno infatigaveis,
em todas as,
Uas acções.
O primeiro
principio donde
e01ana a perfeita execuçaó da Tadíca , he,
~,o7:(),temos ja diro, o methodo , e naô a mulIp 'I~'Jade de exercicios.
ciplinara fe,dar a qualquer Tropa hurna diC·
confi'a ~ellcada, he necetTario conhecer a fua

f~

d

ou., ItLJlçaó,
b CJ ra
u

a fua natureza

a efpccie

de

'tl e deve fazer o feu ddbno;
os h 0lambe
e guc dia Ce compoem ; as armas, e
m o fone
e o fraco da merma Tropa.
l.',nlre a
'
J'f ha Tror~s d e ui
f crentes P ,s mel mas armas
d'fl'
''C' la
J
'ItUrezas
de I leren'cS propl
l U('S ) e QCI1"
fl'
,I •
•~Inos : pelo que Ce a ilmrucçao IJCt·

mens

l

T'

xa.
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xa de fer appropriada
a eftas circunll:ancias a
Tropa já mais gozara de toda a Iua força,
ao roermo tempo,
que fe for conduzida relativamente ao Ieu carader , c dellino,
ella
adquirirá cm breve tempo todo aquc lle vIgor
de que he íulceprivel toda a Tropa.
O cfpiriw da Taélica moderna da Infantaria confiíle em geral, em tirar de hum Baralhaó a maior quantidade de fogo em a menor quann.lade de tempo; em tazer confithr
roda a força impulfiva da ordem primitiva ,
naquelle numero de fileiras diélado unicamente pela efpecic de armas adoptadas;
e
em dar a eira arma a {tia força deciíiva na
delicadeza,
na rapidez,
e precifaô das manobras.
A Ta8:ica da Cavalla n a [cm por
primeiro obklo a vivacidade do movimento.
Eíles [~Óos primeiros pontos de vifl:a da
T aalca deflas d nas a rma ~ , e a <] ue deve d irigir-fe em piÍmeiro Iug:lI' roda a etficacia da
{tia diíciphna ; mas como entre eflas rnefrnas
armas lia di Hercnrcs efi'l:cic~ de Tropa, deve a difciplina differir ra mbc m com a Iua
TaWca .
.4, primeira condiçaõ gue exiee toda a cli{ciplina , he o naó (c admltcir no;rcO'lmenros
SoldaJo algum., cuja figurl, cuja rZbultez,
e a,'iJid,ldc
deixe de pr
rodo o Iuc,_,
r omcrrer
cefro na e:,ecllpõ da {lia Taél:ica. A regunda he a exachJaó
das Efcol.1s elementares,
he aglldla impertinencia
cm polir o Soldado " I: em [oIlar-lhe bem o movimento das
pcr~
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eondiçaô

he

~m fim .. queije IIbol,com
que tojo o ().tEcial
fieve Conduzir-fe "na treme da tua Tropa.
a
m. de que eíla obfer ve a maior firmeza, a
alor ordem,
e rtguJatidade
em rodas as
uas acções,
~ mais pequena falta de firmeza
deve Ier
fUolda
rigidarnemc;o
menor
defcuido,
a mais
}eve f 1 d
"' rn ais. iFo f f
a ta e anenç.,o ., nao d eve Ja
.rer-le; debaixo d.rs armas naó fe deve refpi~~r_~ais que firmeza , ~igilan,cia,
e exaéhf o , aqui nenhum
Official pode [er dernalado athvo,
toda a Iua pertpicacia
he pouca) toda a af perez a diminuta,
2'd He cerro que o Soldado deve Ier condublri~ menos pelo caíl:i~ o) que pelo panca de
COIl1 ' e q'le
em hurna profiflaô
taó nobre,
fe o a das armas, a honra,
e a gloria devem.
...r os' Unlco!õ I1HIVCIS
..
d as acçocs;
•
ma'
mas e fi <l
Se )C IIl1a naó {e deve entender
{em hrrnraç aó
mef~ hOrnc::ns fo Tem tojos Iufcepriveis
das
Virt ll1as irnprefsóes , [e e lles fofT~m to.los
ber_t~~~os, enraó deveria eíh maxirna recerre hu Clll refl:r:cça0 al~lJma;
ffi.b como cn·
efl:a i I~d. Tropa
he Il11pofIivel encomrar-(e
xima ~ aldaJe,he
nccefTario pr.l.:t1car cita ma.
tos
C001 os Sold,tJüs
de brio
de {cnrlmcnles a, e UCCl. r d c O'Hrü<;
recurfos ' com aq'je. [
Tod quen1 eft<l~ vin Ides [tlCitÓ inteiramente.
o c' ~.aqudle
q'le (u(h:nta n:ló ter nece rdrio
.
d h
lna .Inl~()
T d .t pancad1 pH,~ a diCcipl,na
e; u-

r

rOPa,

tem refieaido pou,o
Xx

[obre a na·
l~

1'ra[fttdo de Taélica
tureza do homem, {obre a compofiçaó
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das

Tropas,
e vícios do Soldado.
Deve fim confidcrar.fe
em geral efla excellente máxima de fe conduzir o Soldado
pelo ponto de brio, e naó pelo temor do caíligo, qualquer que eíle feja , mas deve adver ..
rir-Ie ao melrno rempo, que o meio mais eflicaz de conduzrr aguelle que naó tem eüe
brio
he o caílígo immediato á falra.
call:ígo cid. prizaó rardIimas vezes deve
applicar-íe
JS faltas commcttidas debaixo das
armas, devendo igualmente evitar-íe <juanto
for poílivel cm toda :I eípecíe de pequenos
deliétos do Soldado; pois eíle calligo prejudica á.limpeza,
á. Iaude , e ao [erviço. Hum
Üificial inflruldo,
eXJaO, e que Ie interefla
na difciplina da rua Tropa, deve vir a conhecer precifarnenre
a eipecre de caitigo ,que pede a natureza de cada hum dos (eus indivi-

d

duos,

A difciplina militar he bem fimilhame aO
vidro; ella depende de muiro trabalho para
fe formar,
e quebra-fé
mui facilmente. Os
pequenos objefr?s influem m?ito em os gra~'
des. Hum ReglO1ento depois de ler adquiri'
do o ultimo grJo de difcipli.na pelo rrabalhc
fuccefIivo de muitos annos , perde.a muiras
vezes em hum fá dia de relaxaçaó.
Nada
neíle obJeao
he inognificante,
nada de
pouca conodcraçaõ ; o Official deve medirar
ince1Tanrememe,
deve obrar , d ve dar o
tom á Iua Tropa)
c o Soldado deve execU(ar:

I
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de que a mais leve falta já:

lar., p~rruadido
maIS p,ode ficar impune.
fi A Infhucçaõ
mais doce, e mais perrua':
lva he rem duvida o exemplo;
fe o Ofncial
quer q.ue Soldado reja exaô.o , per[uadl-()
pela lua exacçaô ; Ie quer que íeja aaivo ,
fionvença-o em a lua attividade ; {e quer em
d rn que elle tenha dias,
ou aqueUas virtude~, dê-lhe elle na rua condutta o exemplo
~ las. Eíle he meio mais eíficaz de condu~~ros homens, e muito efpecialmente o Sold ~ , que tem fempre os olhos fitos na conU a do Ieu Official.
Alexandre penetrando
~~ defen.os da Afia comYÇãVãlá a duvidar da
unfl:ancll do feu ExerCHO pela falta de agoa,
~ue efl:e havia muitos dias experimentava;
mas
va~ ~xplorador trazendo ao Soberano hum.
e all~e agoa , efle o fez ver ao (eu Exercite ,
te 1 mefrno á [lia vd.l:a deitou a a~oa po c
Orra, oaó obtlanre padecer clle a mefma fede.
do Rran~c Guítavo dizia,
que os Ieus Soldanas. nao deviaô murmurar da fua extraordim:? dirciplina , porque clle panava pelas
pIo mas penalidades detla , e lhe Java exerN.trép,~om a rua inirn itavel attividlde.
O ínem o Carlos XII. continha as ruas T,f?p.1S
merr:on:~ tal difcip liua , porque elle fofhla os
C e Ineommodos do Soldado.
do pe~anta-re, que hum OrReial Gcner~l inrada
dru.a de capote,
e ouvindo [Qc~r a ~,{and ' eíde cuja hora ninO'uem deVia a111jU
ar, feg!lndQ a ordem do :>Govcrnador , elXx li
1e

°

°

h
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Ie metera o capote debaixo do braço; e ar.;
fim fe recolhera a fua caía. Todos os Capitães difiinélos rern em 11m fcgurdo
rifca efte principio. Qyem deixará de applicar-fe ardentemente
perfeita cxecuçaõ dos Ieus deveres, vendo que o [eu Superior lhe abre
exemplo? Que Soldado deverá queixar-fé do
rigor do Ieu Official , reconhecendo que efle
fó (juer que elle o i~)i[e (.a ~ ?
Toda a perfeiçaô
da dl[clplma procede;
tornemos a dizer, do rnethodo do exercício ,
e da ad ividade do OfficiaJ.
Em rodos os Exercites fe vêm os Regimentos formados debaixo do meírno fyfl:ema, tendo rodos a meCma Tatlica,
e a mefà

à

ma difciplina:

Mas

quantos

chegaó

a adqui-

.rir aquelle gráo de fii meza , aquella prefença milirar ~ aquella abertura,
a~ilidade,
e
delicadeza de marcha, agueIJa ordem, aquella precifaô , e rapidez em as manobras de
que hurna Tropa hc fufccprivel
Quantos {e
vêm familiarizados
com as (uas mais delicadas funções ~ Quantos
em fim fe vêm trabalhar de huma maneira capaz de li[ongear hunS
olhos militares?
Eíla raridade
vem da falta de talemos,
da
ê

--------------------------------( .. ) O Soldado nunca fe queixa da Icverid3de
da difcip lina , pois ena deve felllpre attender á íaude , e confervaçaõ
defl e : qut:ixa-tc fim da injuflíca do teu Official

fcrnecimentcs.

I

e de

Cl;lÚ

receber os Ieus dc~idos
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da falta de feveridade , e de methodo dos
~ hb:fes dos Regimentos.
Tanto naô devem
U Ir a efles potlos homens ordinarios.
Os Regu lamentos dcterminaó feis [erna~as para a inílrucçaô
da nova Tropa,
confierando eíle tempo fuJUcienre para fe formar hum a Recruta;
mas iíto entende-re para
o ~rviço diario , pois o rernpo , de que te ne~ ~la para fe fazer hum Soldado,
he bem
R. al~ confideravel. Para fe dar rorn a hum
eglmento de Infamaria formado de novo,
~~qu,e [e quer pôr em differente pé, faó neI' afias, pelo menos, rres annos de direima regular; e para Ie dar o devido tom a
c~m Regimento de Cavallaria em iguaes cirn nítancias, faó necelTarios ao menos feis an~
os ( a).
a ~kn~ant:tria tendo feita a cabeça; iil:o he,
Re ' c1alidade,
e 05 cafcos principaes dos
P glment05, facilmente Ie forma o reílo , e
P~r eíla razaô , dia admitre o pé de paz, o
e guerra, e o grande pé de guerra.
e1la~ Cavallaria naó foffre eílas alteraçôes .
pOis h eve eílar completa em todo o tempo,
troe Um p:queno
numero de Recrutas,dernenl a acçao decifiva de hum E{quadrao,
e
1Uma confiança fe deve fazer de qualquer-

t

-__

_-

(o) ' TI'
oc as as delicadezas da dic,i!Jl1na

')'
!TIl itar •
por f rIvol
'
'~
tem oh'e ,\~ que pareçló aos olhos do palZa~1 mo •
affilU n~"él.oli mui férios. 'T'odo aquelle O~clal que ..
•o penr" , en~:\nil-fe

muito groiTeHal11ente
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<]uer Cavallaria galuxa. Naó obílanre ferem
mais exten[os o; detalhes da Infantaria,
os
<la Cavall;rria exigem ainda mais vigor da
palte de rodos os Officiaes Subalternos;
.a
dilciplina
dcíla Tropa depende de huma vtgilancia ainda maior da pane de rodo o OindaI. A aétividade
de hum Ordaz , de hum
Forbes fcntiriaó toda a difficuldade para {u(tentarem em perfeiia difciplina os [cus Regi.
menrcs , Ie os (eus Officiaes deixalTem de ler
animados de (encimemos militares.
Dos Chefes devem emanar os (yilemas ,
as providencias,
e a firmeza da duciplina ,
mas a execuçaô deve íer confiada aos Ieus
Subalternos.
Augmenrar o numero dos OJEciaes aflirn
na Infantaria, como na Cavallalla,
lerá ícrnpre hum meio de (e ganhar muito cm o pro·
~refro da difciplrna , entendida
efla em roda
.a rua exrenfaô,
'
A difciplina dos Exércitos deve (er aétiva,
frequente,
e analoga á guerra, que elles
devem fazer.
Depois de hum Exercito eflar bem difclpl inado em detalhe; ifto he , depois dos (cus
Regimentos
fe achatem bem formados
deve elle forrnar·{e tambem em os [cus ca~pos
de ínflrucçaôA difciplina particular dos Regimentos ~~ó, h,e mais q~e a,difpoGçaó para
a grande di íciplina do Exerciro , gue o {etl
prepararorio
j
rodos os objeétos dalJuella

coníhruem os elenicmcs deita.

Em
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.E,m ,05 campos de manobras he onde a
~ffimltdade
adquire idéas ju{1:asda grande
,athca, da analogia entre as Taé.ticas, das
dliferenres armas, da depenJenci a de{1:as, da
neceffidade,
e força da rua armonia. Aili he
a
Infantaria
aprende a marchar em lide
n a de Exercito , a fazer hum grande fogo) e
~ manobrar, [egundo 0$ terrenoS, os objed os
as manobras, e circun{1:ancias do momento; alli he o theatro , em que todas as armas,
~ todas as Tropas {e ade{1:raó nas ruas granes acçóes, em CJue [e exercitaó a comba~er, tanto em marra, como em detalhe; aí1111 arma contra arma,
como arma contra
~Utra de differente natureza ; alli he em
d 111 onde fe in{1:ruem os Exercitas em tod~Cs,os, objeétos da Ta8:ica, da guerra,
e da
clpllna; onde [e fazem os OJficiaes GeneIaes , e on d e o p"nnclpe anima
'
as [T
uas ro~as, Com a rua prefença,
lhe tnfpira ainda
t lalor amor para com elle,
e adquire o inderelTante conhecimento
da rua OHicialidaf:u'~oS Ieus Soldados, e da difciplina do
S xerci to,
tod em campos de in{1:rucçaó formadosS de
ve as aquellas armas de que os Exerc,iro J~vert [er compoflos , he inteiramente ,mpoIItpanh~r Tropas capazes de entrar~~ em c:md ,Sem eíles grandes exerCI CIOS nao fe
e. dar aos ExercltO huma difciplína relaIva a:luell:Lefpecie
de ou erra que elles de-

0h

T)'

f-0

V

S

em la zer mais habitualmente,
h"
,

{' po,
e nao ie
dem
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dern confervar

as Tropas em folego,

( a ).
A guena , <jtJe Portugal

e agili-

dade

deve fazer, he dee ele detalhe: logo fe o Ieu Exercito deixar
de [e r perfeitamente
iníiruido em
todas aquellas operações propri as da natureza delta guerra, elle naó deve promerrer Iucceifo algum nas Iuas campanhas.
Para fe ter
hum Exercrro capaz de entrar em acçôes , he
necelTario, repitamos elt_a propofiçaó, que elIe {e tenha initruido perfe;ramentc
naó fó nJS
primeiras panes da Tad ica {ublime,
pelo
meio das qnaes fc devem decidir as batalhas,
mas em todas aquellas acçôes de detalhe propri as da efpecie de guerra em gue elle deve
empregar-fe.
Toda eHa difcrpl ina (ó (e póde
<lar em campos de inflrucç-ô , em campos
{o-mados cm diflelemes pa izes , em campos
in{trufrivos,
e militares,
e naó de pompa,
e de divertimento
(h). Q!Janco he difficullOfenfiva,

(a
((l)
AquelJ.es Fxercit os cue naó lao formados
em campos de gralldt:S manobras,
e ql;e naõ tem
hurna dilciplina
relativa
aos feus objeélos
, naô
exifl ern mais que em idéa,
( b) Em o tempo
da paz he em que as Tropas
devem adquirir
toda a fila torça pejo meio de hurnn
dil(;iplilla
le!!lIlar;
Jlnhilitar
á cufl a da perda das
acções he nine ll1aneiJa de infhuccaz.
A "uerra faz
feiaxar
a difcipli~a
: pe io ~ue 0~\e dla' terminar
aque J la com hrev lCiade. F a alfercaú
taó paradoxa
como v..:ruadcira • Le dos mais h;\beis Capit5es.

n
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Ia a Arte de vencer! Quanro ella depende de
h.omens illu minados de homens exrraordinarios ] E quanto he impoflivel po!Tuir-fe efla
:rre fem huma difciplina naô menos propria
o deíbno das Tropas, do que aél:iva, e fco:
vera!
da Efl~ huma pane dos primeiro~ principio~
d,fclpllna rni lira r , e das dourrmas , e Teâras que a efre rerreiro prefcrevem os gran.
1 es homens.
Efra diCciplina firma [e naquel_
daeIJ~a., q ue as Nações ~evetn fazer da .".ínumdltar na proporçao das forças militares
COm as do Eílado ; na precífa obfervancia da
co~fl:ituiçaó adoptada;
na rígida admini!l:raC;aodo premio e do caíheo : no bom forneciIl1e
'
n '
n nto, e prompras
remontas
das Tropas;
e
~s exercícios methodicos ,exaél:os , e analo~/ ao ~y!l:ema de guerra do paiz. Se a paixaõ
ta- glo!la naõ he animada,
fe a profifTaó rnil in .. n~o goza de todo o [eu decoro, e preernia~tcra, e as Nações deixaó de penrar, que
a dl~~.gloria he toda fundada na rua milícia,
gari (clPlina já. mais adquire o [cu precifo vi-

--_

a).

--------

O

ln~n:)

Grecia era toda coberta de e(latüas • de
"'Uer l:nento~. e de infcr ipcões em bonra dos feus
... relro
..
miar aíJi s, Roma nau fOI menos attenta em rrecia~
11110 feu Corno militar.
Tonas as Poten.
onfie'
r
•
.
- b
el1e r fi a \Htude militar floreceo. legllllao em
yllel
'1"
t d
precjuÍl i na. di!lribuindo pela fua J'l11leia o a a

da erpell.ade dos f"eus premios • fe&undo o fyflema
Cle de cada Governo.

69S

Tralittáo de Taélictl

O mefmo deve acontecer faltando os ou.
'. e efpecialmeme o da obfervancia da Confl:ctuiçaõ,
pois [e eâa falta, a
adminiítraçaô
militar vem a recahir entre
mãos de quem naô tem inrerefle direél:o em
o bom eílado da milicia , de quem defdenha
da mefma Confhruiçaô,
[e deixa de fer cheio
de virtude; e em rodos os objeél:os a difcrera
Natureza nos enfina,que devemos Ieguir {empre o caminho mais Fácil para chegarmos
àquelle fim que nos pr,?pomos.
Feliz aquella Naçao,
que fendo regida
por hum Principe illumioado , fe acha em rodo o tempo capaz de apparecer no campo da
gloria; que póde defender a Iua honra, e 05
feus imerefTes ; que deve em fim contar com
aquelle Corpo deflinado a vigiar febre a rua
:legurança ? Infeliz aquella onde eíle Corpo
naô ferve mais que de pezo , e de fanta[ma!
Applicai-vos
pois , (, novos guerreiro~
Portuguezes,
applicai-vos efficazmenre a todos aquelles objeélos , que devem conduzirvos até o ultimo pomo da di{cip1ina militar;
pois o belligeru fangue circula pelas volTas
veias,
a vofla AUGUS'fISSIMA
SOIlF.RANA
vos
protege,
e as efperanças do Voffo Exeelfo
PRINCIPE,
CUIO Efpiriro
augura novas glorias
á Naçaô Luíirana , vos animaô,
tros principios
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