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P A R T E J.
Da Ordem

Sec.
§.

1.0

Z)iv;,óes,

N.

n.

,t
DII

Mooimensos de

I.

EM

usu«

COSI ado.

frent« PD~ filas da direita das CIJ/IIpll/lhíns.

sUfií.:s,.

Este sigllal"

;IJIJica vótes.

~, Direita"

"Volver.

"

A fila da direita fica firme, todas as outras andão á direita. O Official Com mandante da Companhia,
e o seu Sargento Serrafila, avanção pela vanguarda ; o Sargento colloca-se
em frente do Chefe de nla da fileira da vanguarda
para a
guiar; o Officíal pos a-se á esquerda do Sargento.
" Dobraóo"

"Mn"h. "

Todos se põe em marcha immediatamente:
a fileira da vanguarda segue o Sargento; e os Soldado! da fileira da retaguarda collocão se successivarnente
á direita do! seus Chefes de
fila. Pid. P/allch 1.

" Esquerda"

"Volvcr.

"

A fila da esquerda fica firme; e todas as outras andão á es
'luerda, e praticão o mesmo, que já se exp6z no § anteceA. l.

o

P A R T E

4

I.

cedente.
O. Sargento colloca-se em frente do Chefe de fila
da esquerda da fileira da vanguarda:
o Official á direita do
Sargento ; e estes, procurando os seus POli tos , mudarão pela
retaguarda.
#

" Dobrlld."

"M arch, "

!

§. 3'° " Pa~a Il ret aguarda por filas da direita daI Comp••
flnias.
" Direita" "Volver."

Todos andão á direita,
á excepção da fila da direita; o
Official- e seu Sargento Serr ..fila fazem meia volta á direita,
e desdobrão para a retaguarda.

"Do6rado"
Pratica-se

o mesmo,

§. 4.0 " Parn

II

"Marcl,."

que em avançar.

rttagllllrdn

pOI'

filas dR esquerJa das Com-

,allf,;as.
" Esqllerda"

" Volver. "

Todos andão á esquerda,
á excepção da fila da esquerda, a qual faz mela volta á esquerda , e desdobra;
o Of6.·
cial e Sargento mudarão para a esquerda pela retaguarda.

" DobraJo" "M arch, "
Quando
os movimentos
antecedentes
houverem
de se fazer estando em marcha,
os Officiaes Com mandantes das Companhias,
logo que ouvirem a voz de advertencia,
darão as seguintes,
até que os Soldados estejão bem adestrados.

CClmpanMa, et«,
Vt'/ver.
Roda",

,i A'

Seja avançando,

\ da vanguarda

frente"

"Fllrmar."

ou em retirada:
o Chefe de fila da I fei·
faz alto; o da r.tagu.lfda
cobre-c ; as o ra

DA ORDEM UNJOA
fila! virão se á e~querda, mais ou me nos segundo
a distancia da frente, e formão-se successivarnente
.i esquerda da primeira tila.

§. 6.° " A' direita"

"Fol'mal'."

A fila da direita volve se á direita,
e anda hum passo em
frente,
a fim de se deixar lugar para as outras filas passarern ;
as mais filas, rodeando-a , f~mão-se á esquerda della.

§. 1. "

Dlreit e para a retaguarda"

FOl'lnar, "

A fila, guja faz meia volta á direita; todas as mais,
do-a , successivamente
se fórmão á sua esquerda,

Ou toda a Companhia,
da á esquerda.

etc,

anda á esquerda,

rodeau-

e faz a ro-

§, 8.° " Qualldo marehii» pela esquerda.
" A' frente"

"Forma,.,,,

Seja avançando,
ou em retirada,
o Chefe de fila d. fileira da vanguarda faz ai to: as outras filas virão-se á direita ,
o férmão-se á direita da primeira fila.

§, 9.° " ..4' esquerda " Forl~ar."
A fila da esquerda volve- se á esquerda, e anda hum passo em frente:
as outras fórmão-se sobre clla rcdeando-a pela direita,

§,

10.° "

EsqulJrda para

A fila da esquerda

a seguem rodeando-a)

ti

ret(lglld,tlll.

"Formar,,,

faz meia volta á esqeerda , e as outras
e formando-se

Ou toda a Companhia,
direita.

etc. anda

Á direita.

á direita,

e faz Ioda á

..,.0

N. B. O primeiro methodo de formar exposto nos §§ .
e 10,° he o melhor,
por ser o mais conforme
ás outras for.
matutas,
e ao sentido JIU votes.

P A R T E I.
§,

H.o"

Em frent«

por filas slngellas

da direi/a das Com.

pauhias , e/c,

" Direita"

"Volvei',,,

A fila da direita he firme:
todas as outras andão á direi.
o Official e Sargento mudão como no §, 1,0 O Chefe
de fila da vanguarda segue o Sargento , e cada Soldado da
fileira da retaguarda successivarnente
segue 0. seu próprio Chefe de fila: pôde se praticar este movimento de filas singellas, em marcha, ou a pé firme.
ta;

§.

J 2, o "

Dobrar as filtlS. "

Cada Soldado da fileira da retaguarda avança até alinharse com o seu Chefe de fila. Quando avanção da esquerda,
O Soldado
da esquerda da fileira da retaguarda ~ toma li esquerda quando o da direita toma a direita do seu Chefe de
fila.
§, 11.0

"

Formar filas si/lgelas.

Cada Soldado da fileira da retaguarda anda hum passo diaconal pnra a retaguarda do seu Chefe de fila.
§.

14,0

"

Em freMe

por filas

" Ce",ro"

do centr« daI Compallhial.

"Volve,.,,,

As dU3'S filas do centro são firme! ; todas as outras volvem-se ao centro, O Official e o seu Sargento Serrafila mudão pela vanguarda para o centro, para guiar a Companhia ;
postando-se o Official á direita do Sargento.
" Dobl'lIdo"

cc Mllr,h. "

Os dom Chefes de fila da fileira da vanguarda ladeão hum
pouco pora os lados, a fim de darem lugar a que os deus
Soldados da fileira da retaguarda se postem entre eJles; estes ultimo. seguem o Official e Sargento; todos os mais seguem successivarnente , de fôrma que I ordem da marcha he
em quatro linhas: sendo cada linha dos flancos composta das
fileiras da vanguarda,
e IS duas do eentro das da letalu.allo<
da. Vi". 1!
a.

1M,".

DA ORDEM

§.

1).0 " A'

frente"

UNIDA.

1

Formar."

O Offieial e Sargento sahem á retaguarda;
os dous Chefes de fila da fileira da vanguarda,
que serviáo de Guias de
cada Divisão, unem-se em frente dos Soldados da fileira da
retaguarda,
e fazem alto: as mais filas de cada Divisão , etc.
virão-se para os lados, e marchão a formar-se sobre as do ceutroo

§. 16.0 " Para a retaguarda
panhias, elc."

pqr (iltfs

do centro das Com-

Cada Divisão volve-se
ao centro : o Official e Sargento
rnudão-se para o centro pela retaguarda.
cc D,brad9 " "Mm'eh."
Marchao,
e são seguidos pelos Soldados do centro da fi.
leira da vanguarda;
os Soldados da fileira da retaguarda
ladeão para os lados até que aquelles estejão em Linha com
elJes ; retirão-se em quatro Iinhas , das quaes as duas dos lados são compostas das fileiras da retaguarda , estando cada
Chefe de fila em hurna Iinha,

§. 17.0

"

Direitll pllra

II

retllguarda "FI/rlllar. "

o

Official e Sargento Serra fila ficão na retaguarda;
os deus
Guias do centro da fileira da vanguarda
fazere meia volta
á direita e á esquerda; os Soldados da retaguarda os rodeão
e os cobrem. Cada fila da Divisão da direita faz successivamente meia volta á direita, principiando do centro. Cada fila da Divisão da esquerda, meia volta á esquerda, e Formão
sobre as do centro.

o

Official e Sargento mudão peja retaguarda
lugar á direita da Companhia.
ObserTJnçóes sobre os movimelltQs

dos §§. desdi

(J

para o seu'

14.0 até ao 17."

N.· 14.0 He bum movimento
muito bom, quando ba a
certeza de reformar a frente permitiva como em N_o 1;.0
N.o

Ií.o

O mesme , quando ha a certeza

C01110

em N.O 17.0

P A R T

I.

E

porém nunca se devem adoptar senão neste caso, por serem
muito complicadas as suas formaturas para qualquer outra di.
recção,
e particularmente;
visto que os movimentos pelos
flancos das Divisões , etc. são applicaveis a todas as situações,
arlmitt indo hurna formatura prompta , e simples para todos
os lados, seja avançando,
ou em retirada.

§.
"Meia
H

18.0

"
Direita" "Volver"
volta direita" "Volver"

Esquerda" "Volver"
"lr!eia volta csquerdo"

cc

Volver, >,

Estando em marcha,
á voz, sem fazer alto.

cada- fila volve

na direcção indicada

Obse,.voç$es geraes sobre a expe/lllidq.
(

Ainda que as differentes Divisões de hum
Batalhão , ou Companhia possão marchar por
filas singe las de costado,
com tudo nunca
se fórma a linha naquella ordem; e por tanto devem-se guardar as distancias entre as
.J Divisões, etc. em attenção
á linha, que oco
Filas singelas.
cupão, estando a dom de fundo. Marchando
por filas singelas , pôde-se formar de huma
vez a linha a dous de fundo daquella posição ; porém sempre he melhor em primeiro
\ lugar formar nlas dobradas; e depois formar
l a linha.

II

"I

(

Quando os Soldados estiverem perfeita.
mente scientes dos movimentos,
bastará a
primeira voz sem indicar para que lado se
devem volver. Cada Official Com mandante
de Companhia vigiará, que a sua gente obedeça exactamente, volvendo-se á voz de avanoe( çar , ou retirar-se por filas, etc. e que á voz
J "Morei,,,
todos partão ao mesmo tempo.
Quando em marcha se deve fazer alguma
mudança,
a primeira voz he bastante, e cadafila immediatamente se volve na direcção"
que se lhe tiver ensinado a fim de execursr
o movimento.

!

Vozes.

I

I

l

DA ORDEM
(

Dezunião das
filas.

UNIDA.

9

Quando se trabalha como Infantaria Iigei.
ra) poder se-hão dezunir as filas quanto seja bastante para que se possão mover com
facilidade.: porém nada mais.

t
(

Em todas as formaturas os Soldados deolhar) tocar, e perfilar-se pelas filas ,
-< que primeiramente se forrnãrão , com toda
I a exactidão possivcl , alinhando-se com a DiLvisão, que lhes he proxima na mesma linha.

I verã o

Perfil.

(

As filas, que Servem de guias, devem ser
particularmente
exacras , activas, e intelligentes,
pois que :1$ formaturas dependem
) principalmente
dellas : quando se manda fa1zer alguma, formatura, devem ellas fazer alto) até que a formatura esteja completamente acabada; depois do que, o CommandanLte do Batalhão dará a voz de "March."

I

Filas guias.

I
(

Ainda que o Official Commandante
da
Companhia seja sempre considerado como res\ ponsavel em todos os movimentos;
e de que a
Postura dos Of- fileira da vanguarda seja bem guiada: e com
ficiaes e Sargen--( tudo tambem he responsavel o Sargento, que
tos Serrafilas,
se colloca imrnedratamente
diante do Chefe
de fila della; o Official postar-se-ha ao lado
exterior do Sargento donde melhor póde vér ,
le corrigir a sua Companhia'.

I

1

I

Durante todas as formaturas,
lica o Official em frente daquelle flanco pala ver formar a sua gente; e depois corrige
o perfil : o Sargento fica guardando o seu lugar na linha.

Distancias.

Formaturas.

( Quando se marcha em Columna de cosr tado, O Official ~uarda a distancia da sua
~ Companhia,
etc. daquella que fica mais prolxima a elle , e á sua fileira da vanguarda.

fL

Estando de costado, todas as formaturas
se devem executar com a rapidez pcssivel,
E

'"
P A R T E J.

fO

Repetir;.w
vozes,

das

,Mudanças de
Direcção.

Se os Soldados não poderem ouvir a voz
do Commandanre
do Batalhão, os Offi.:iaes
\lCol'l1l11andaotes das Companhias as repetirão t
mas s6 neste caso.

f

(
A testa
) costado,
'l'ado ; ou
ç~o, sem

de qualquer

Divisão

na marcha de

pôde-se mandar rodar para qualquer
tambem se pôde mud r a direcfazer alto, pelas vozes r

"Homliro; JirtiIO'" CCFrente"
"ILJlllbrol uqrurJos"
"FrMtI,~

Como
executas
. ...
D rvisao
oud
numera ao o
Bat II
.I!U a rao ,. ou
C ompaulla.
I

'J

J

ç

I
f

todo! estes movimentos
se possão
por Atos, Divislks maiores, Div;.
sUes, e SC(çó~s, os Chefes de fila da direi»
la, t.:cu'rl-, e ISifllll'uaJ d e ca d a IlU ma d es.
.
tas, devem ser bem adestradas.
e íutelligenI
fil
d
di
.
tes ; particu arrnente
a
as
a irerra , e
.J.
Compon 1110S,
.
D"IVIS es , e S eco
esquer d a ua5ções ; pois IJ
todos os movimentos
de
cessado depend~m !anto dellas,

.

õ

L

As Secções são nurneradas , 1, 2 J 3, 4, da direita pira
esquerda das companhias.
A'J filas tarnbem são numeradas
1 .. a.
J. etc. da. direita para a esquerda , o que serve pa·
ra estare,,; pr ornp ros a trab.tlhar como atiradores ; e para se
reunirem no caso de serem dispersos : tambem serve para.
formarem a quatro de fundo ( pois que 05 numeres impores
5.10 ,IS filas. dtreitas t e os pllrtl
as filas e,-querdas ) porém esta oleiem de marcha IIllJ.lJCa se deve adoptar de modo algum 1
por ser muito sugeita a confusão nos movimentos
por filas,
e- nas formaturas.
Q

(

Sendo o priRlsir.o objecto da lnfanteria li..
o d1e se formar , e apresentar huma

I geira
Inversão das
Compllollias.

frente

ao inimigo do modo o mais promn50 se deve attcllder a CJue se
inverta a ordem das Companbias
no 1I<1~
llhão)
ou ~s Secçõcs nai Companhias.

-<I pro possivel:

DA ORDEJ'lI UNIDA,
(

II

Se

o Batalhão
10 retira
de costado por
póde ter frequentemente
occasião de formar a linha de repinte
para a retaguarda:
he por tanto neoessario,
que se
Explie3ç-lo das
estabeleça huma VOz geral, e distincta , pavozes a respei- ..I ra formarem immediatamente
, sem attenção
to de formatu- 'I á frente prin.. ittiva do Batalhão;
a qual se
ras.
poderã facilmente esquecer fias mudanças rápidas, e continuadas:
por isso, em todas as
occasiões , seja avançando,
ou em retitada,
a Formatura se refere á direcção em que!le
L acharem nsquelle instante as filas guills_

I Companhias,

A'

( Quando
he necessário formar a linha na
frente For- tdirecção
em que nessa occasião marchão as
mar,
filas guias, dar-se ha a VOz "A 'J«II te" "F",'-

mar, "

"FIII'mar, "

Se a Iinha se deve formar para a retaguarda da direcção,
em que marehão actualrnenI te as filas guias,
dar-se-há a voz" Direita,
L esqull·tJlJ parll II rClagudrda "FIll"lllar. "

Nova
~

I.

"Direita,

011

lJuerdtl para

es- (
tJ

j

reta~lIart1a"

o"

(

numera,
d
O uan o as.
ça q
I. .
Compan lias tl'l
verem ma d IId o
d a sua or d em
. it i
Prlml rva,
.

Quando a ordem das Companhias tem siinvertida;
e que he provavel,
que as.
srrn fi19ue d urante qualquer movimeato
: 0$
.
Officiaes , eommandando Companhias , as nu. para a esquer ..
merarao~ d e novo da diIrp"lta
da, segun d o a or dem em que se acharem;
.
mas logo que 115 Companhias tornarem a tod'
"
mar a sua or em pnmmva , tam b COl tomarão 3 sua primitiva numeração,

I do

Se se destaca

huma Companhia de qualquer parte
da esquerda,
as outras Companhias
merarão de novo; e se, quando se unir ao Batalhão)
outra parte da linha, succederá o mesmo,

talhão , :í excepção

(

Se o Offieial Commanclante
do Batalhão
que a extensão da linha, ou natureza do terreno,
possa impedir,
que a sua voz
se ouça claramente,
elle dará as suas vozes , como vozes de advertencia ; e os Of-

I achar,
I

I

do B.se nuvier a

B s

-,

P A R T E I.

JS

II
I

ficiaes Com mandantes
da! Companhias
darão
as vozes necessarias para a execução dos mo~
vimentos,
que se mandão.
Se hum Official
Att ençoes
Offici , que
r~ O bserva fi"azer a gum movimento a, CompaOs
ciaes ~o- n Ilia,
'
c
'1ue lhe fi'ca proxlma,
el Ie se conterman d an tes d e J
r
.
,
mara
ao
mesmo;
excepto
quando
conhecer
Cornpan IlIas, e
'
,
'I
6
1.
., b It
por ctrcunstaucias
partlCu ares,
que s se puo u a ernos,
d
L'"
C
I.
, que,
'I
e
relem
as
outras
ompan
uas
;
pOIS
1
cevem
ter n iu
por causa do terreno , ou outros quaesquer
P alz. co b erto.
i
'I
.
o b stacu Ios po d'era ter SIidoo impossrve
OUVIrse a voz; ou o Official Com mandante
podera ter julgado necessario
fazella successivarnente,
Os mesmos poderes,
segundo
as
circunstancias
, se referem
aos Officiaes Subalternos,
e aos Officiac::s Inferiores,
dest ...
1 cados das Companhias ; e servindo de ;ttiradores,
guardas avançadas,
etc.

I

1

I

I

I

l

huma propordestacados com
Numeração
dos
cada Divisão,
ou Secção;
cada hum delles
Officiaes, e Of- -< será anteriormente
numerado
de maneira quo
ficiaes Inferioo Offieia! Corrunandante
da Companhia não
teso
se ja obrigado
a escol hee 06 Officiaes no moslmo
momento
em que 09 precisar,
(

I
I

Como

sempre

deve

haver

ção de Officiaes , e Sargento~

Mcthodo

de
(
Quando
o Batalhã.o marchando
em linha ~
de coso I avança ou se retira por filas; sempre deve
tado,
quando -< ser da direita das Companhias
C senão house não especifi- I ver outro lado indicado)
em avançar;
e da
ca o modo.
esquerda em retirada,

Marchar

l
(

Ainda que o centro he o ponto de direcquando se ma cha elll liflha ; e na l1lar·
cha em columl1A alJuella Companhia
qUAl
mandando se fazer alto,
e frente :í Columoa) será a da frente:
cOl\ltudo se o Offi.
cial ComJr.3ndante
do Batalhão se postar proXil-ll0
a qualquer outra Companhia,
e fizer
hum signal para que se confo me.m COI11 eIla j,
I então tOmar se·ha esta COIUO ponto de dirl!c~.ção.

I ção ,

Pontos de di.
recção.

I
~I

a

r

DA ORDEM

UNIDA.

Quando a Columna tem de diminuir a
D' . uiçao d a
num d h
sua frente, sempre he o Oánco do Pião Que
nte e uma
1
-< dobra para a retaguarda; sejao' o dobrar por
efre)
o umna pa~DO.rvisoes
~ , etc. ou por fil as, de mo d (» que
san d o h um d es- sempre se conserve a or d em regu I ar d o Bafil aderro,
L talhão.
o

~

o

I

Quando ha a certeza de immediatamence resumir a extensão original da frente (como na passagem de huma Ponte,
ou curto Desfiladeiro) deve-se dobrar por filas; e aquella parte do flanco de revés, que o desfiladeiro admittir,
marchará em fre~.te:
aquella parte do flanco do Pião , CJue ficar
impedida) recebera do Official Cornmandanre
da Companhia,
etc. a voz "Centro" "VolveI'."
E seguirá Ipor filas.
A' proporção que o desfiladeiro alargar, ou estreitar , huma parte das filas se formará, ou dobrará ; quando houver
espaço par. toda a Divisão, etc. dar-se-ha a voe "Divisão
tÍ fr~nle" "Fo,.mar. "

f

Quando o Batalhão marcha em linha J e
encontra alguns obstacu los na sua Irente j
d b
os Oíficiaes Com mandantes das Companhias
P
o d,r as naquelles sities mandarão marchar de costa.
as quan o se <: do, ou por Divisóes, ou Secções de qual.
n~rcha em 11quer fia,nco , ou mandará a cada Divisão vol11 a.
ver para os lados ~ e seguir por filas aquellas partes do Batalhão, que ainda se acha.
l rem em linha.
'
I

fira

I

(
Dobrar marchando em Coo
lumna serrada.

Em muitas ci,cunstanda~

he melhor

doDi.
visões , ou Secçúes, e seguir a Olardla' em
I Colurnna serrada, e. quando o terreno o pelL mittir , desdobrar, e Formar a linha.

I brar para a retaguard , por Companhias

As seauinte3 addições de alguns dos movimentos,
costumados', não deixão de SCr uteis,

mah

§. 19. " Passagem de hum desfiladeiro que se encomra
frelll' do centr» d~ bum« çompt1ll II ia , ou BatnlMio.

lU'

14

P A 1\ TE

1.

Quando se es~á marfIJíln90 por filas dobradas
011 huma Companbia , ()U iatlllhão.

do centrq

"C9l11p4f1l1ia" ".Alt."

FneQ1 alto.
cc Frente. "

elida Divisão pílfa os lados, ,

'.

Este modo de marcha he muito proprio quando se vai por
hum caminho aonde possão ser atacados' por ambos QS üancos , na frente t 011 na retaguarda.

Se o caminho estreitar,
cada Divisão poderá formar filas
singelas; e quando se alargar poderá tomar outra vez a ordem de filas dobradas. Se Corem atacados sómerue de hum
lado do caminho, a outra Divisão fará meia volta, e augrnentará o peso do fogo;
ou fiCílr~ prompta para ser destacada
• para qualquer flauco,
Esta ordem de marcha pôde-se aceommodar igualmente a
hum Batalhão, ou a outro qualquer Corpo composto de humas poucas de Companhias ; o qual pôde executar esta manobra, marchando por fil..s da direita, e esquerda das duas
Companhias do centro;
ou da direita, e esquerda de quaesquer outras duas Cornpanhias , q~ se acharem immediatamente em frente do desfiladeiro.
Poder-se-há formar huma guarda avançada, e outra de retaguarda para o Batalhão, ou Companhia,
marchando segundo esta disposição : poderão tambem ter atira deres sobre os
flancos se for necessario.

Riferencia

li PlII1JC"~ 2.3

Se a linha se prolongar na direcção da marcha (em frente de à) as ibs, que se achão na retaguarda de A em R
avançarão até C, voltando á esquerda; e formando- se successivarnei.te. Se a linha se dever formar para a retaguarda da
tlilecqlío da marcha em D, a Companhia B Cará meia volta
á direi til ; e as filas formarão a direita suceessivamente em D.

. 1S
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e a linha se dever fOM)laf corn a frente para B, a Companhia A se formará
á direita , ou á esquerda da Cornpa-'
nbia II do mesmo modo.

Se houver de se patsar hum desfiladeiro curto,
e estreito
que se aprij'Cótólr diante da frente dõ centro de hum Hata~
Ihão , tambem se pôde f.her avahça'ndo de costado por CornJ
panhias alternada : desfe modo, a ~.a Companhia
avança prl~
a 4.a segue
rneiro peja esquerda;
depois a 6.a pela direita;
a 6. a pelá $U'a esquerda; etc.

§.

J~ C',b,.ir

M.d.

20.0 "

/I lI'JalliaJtI

MI

rltirada

ptlas

fi-

las dos fla/lcos.
Alarchlrtldo em linha,
ou de costado por Companhias, ou
Divisões,
pódern-se maooar as filas,
que sé acharem necessarias para a frent , para servirem
de atiradoses e quando ao
marcha for de costsdo , se tórnará a formar a lil)l~; e guardar-hão 05 seus lugares.
Do mesmo modo, em retirada qtl3esquer filas 009 flancos
podem ser mandadas para cobrirem a retirada. Estas filas devem conformar-se
aos movimentos
do Batalhão;
attendendo' sempre aos deveres geralmente esprecifiéadós pára o
ti,~do~,
• divisão ~&~ sl:ta~ di~tll'lótS eÓ\' ptopor~ão á Irent do Batalhão; e temando sentida,
<jOê o;. Soldados das'
d
i~:r:1IS
tenl;to' " .,Ines ".sdar"~ádas ao 1l'Ié91n<J
tempo.

n.~.

Quando

se

toe

para fazer .4/', fazem alro ; e corrigeRl

as distancias.

Se se t~r á th"lnlldil, .cotrem a pa~at a finita aonde lhe
or mais P"'l'oimo (GS
oldados devem já éstar instratdos
para os deixar passar) , e depois , logO' que JXlderem , procura ..
rão os seus lugares nos intervallos , que se deíxãrão , para entrarem tia la !ta..
Os üancos d

h

Colwmna podem

ter

protegidos

do

P A R T JZ
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mesmo modo, marchando
de Planch,

§, 21.0
ladeiro.

em qualquer direcção , que seja. Vi-

j.a
"

J.
,

COlltra-marcha da Colllmlla serrtl«a em hum tlesfi·

Pode succeder que huma Columna serrada esteja postada
em bum caminho , ou outro lugar onde não haja espaço sufficiente , para que as .Cornpanhias alternadas salão da Columna a fim de contra-rnafcharem C segundo o Regulamento ) :
nestas situações póde-se praricar mudando "Ida Companhia a
sua frente sobre o seu próprio terreno do modo seguinte ;
" A Colllmaa cOIIIl'a marcha po,' COlllpa/lhial sobre o seu
propr]o

t errene,

"Dj,.úta

, e esquerda "Volver."

o Sargento Serrafila faz meia volta á direita, e avança
meio passo; a fileira da vanguarda volve- se para o flanco oppostO ao Oanço do Pião; a fileira da retaguarda volve-se para o flanco do Pião, e isto invarlavelrne ote , ou seja a Columna directa, ou inversa: porque deste modo o Chefe de
fila da fileira da vanguarda,
depois de çontra-marchar , vem a
ficar voltado para o Sargento, antes de se lhe dar a voz de
"Frellte. "
"Dobrado"
"M'fÇh."
Cada fileira segue a outra sobre o seu proprio terreno •
voltando pelo flanco exterior do Sargento Serrafila, até que
o Chefe da fila da direita da fileira da vanguarda esteja aonde
estava o da esquerda da fileira da retaguarda,
e viceversa.

o
gente,

Official ladola para hum lado, e fica virado para a sua
que marcha entre e lle , e o Sargenfo.

Se houver hum Official supernumerario,
ou Sargento, este se postará sobra o flanco de revéz , virado para a nova
frente, e entre as fileiras da vanguarda , e retaguarda; e os
Soldados marcharão ao redor delle,
Os Officiaes Commandantes

de Companhias dario as vozes :

"Allu "Frlll,e" "Perfilar."
/

DA ORDrM ·UNIDA.
E cada fileira se volve para onde ela antériorrrteurc
RetaguarJa.
Fid. l>/t1JlCII. i.a

.§.
IIIcub,rtll)

22.0

/I

"ltll1dtrllça
de du eC'iiD d a Li/lha
avançaud» 1111111" A!«, "

1m terren» rJeJigllill
,
'
lI!

)

1

J

Quando o terreno, que occupa hum B;ttCllhã ' em Linha-,
for desigual,
ou cheio de obstaculos
poder-se-ha' avançar.,
ou

retirar huma Ala tomando
huma nova
direcção pc!"
de costado das Coropanhils.
em lugar de o fazer
pelo movimento
em Eschellão , ou marcha Diagonal.

marcha

,

T

Para avançar as Companhias
poderão marchar de costado
por Divisões, 91-1Secções , e de 'lualqu.:r dos Ha~co5 ; e Cor.
mar a Linha quando a fiill Guia cl1égãr aõ 110"0 A liIII LImento,
correndo adiante Os Sargentos para marcarem a distancia das suas Companhias. ride Planch, 4.a,
,

.

Pt/ra retirar huma Ala es S:ugentrls
se -adi:mtão do me,"
mo R10do. V;d. §. ~z. o Cada Companhia marcha por filas'
do tlanco interior sobre o Sargento ; entra no novo alinhamento ; e faz ,< .Alt " Frent« "

§. 24.0 Filssagem' de huma MntllÍ,

{III

Bos'lue fixado.

Hum Corpo de
muitas, "eles
a penetrar> hum a Matta " ou Bosque muito Iexado
aonde seja irnpcssi 01 {;uar.ur Ordem, e em que "da índividuo seja obrigado a passar como; melhor puder, Nestes cafOI 01 Otidaes,
e SargentOt dovom esfou;ar-se, para serem
dor primeiros} que passem , á fim >de! que a Companhia se
pO'J1I fórmar. sobre elles com toda a promptidâo
, seja viradue para a DI SITlJ. frente, ~
pltfa a rwtagUQ(da com la Companhias invertidas.
forçado

· P A R T E J. '
sobre a qual se deve formar o Baralhâo ; e cada Soldado se
Iórma no lugar 1 que deve occupar na sua Companbia
; e principia a tazer fogo, se se lhe mandar:
os Soldado! depois corregiráo os seus lugares nas suas Companhias,
ou o Official
os numerará de novo, Se, logo que p3s~arem , se deverem for"
mal' em Cclurnna
na aberta, os Sargentos
se perfilarão no
novo alinharnento , tendo a direita , ou a esquerda do Batalhão em frente conforme se lhe mandar, rid, Planch, 4.a

P A R TE

Sef.

2..

P a~4 fazer

J.

f{Jg8 em buma Rua, Otl dlsfiladeiro.

~

Este modo de fazer fogo he praticado
em Ruas,
nhos , ou dj,ftladeiroJ,
por huma Columna. aberta,
çando t e retirando-se,
ou sobre o mesmo terreno.

Camia...pn-

A Columna deve ser formada por Cornpanhias , Divis6es,
ou Secções, segundo a largura do disfiladeiro , deixando hum
ineervallo de hWI~ ~ ou dois passos sobre cada Ilanco,

FOGO,

A VAN<:;ANDO_

Qmmdo o Offidal Comma.ndante
der a voz de advertencia "F<lgo "vo'lç.mdo " O Official Com mandante da Divisão
da. [1C:~lltedar:.í as vezes. F.!tll 7 como tbda~ u outras vozes
devem ser abbeeviadas quanto for possível ; por exemplo
" ['aror"" Til,.., em hlgar de )' PrlPIlI'or " .ÂfUn/pr " F",o
depois de tazerem fogo" Frc/ltt " Armas" por Divisões , etc,
(I I.II({os " Rodar"
D.,pr;rlip'14 Mil,..". "
Chefe de 61a. de cada
Divisiio, depois de ,·olver.,.amla hum P8'SSQ á frente, e os outros , depois dê Rodarem, perfilão-se sobre elles de modo , que

t,

e

os tlan,,,s.chu Dj~isôos,quo os segu~m, não sejão im pJd ido ••
I

A Divis.ío que fez fogo fica nesta situaçlo virada para os
l.dós, e vai carr.egando. A ~a Di~isao, logQ que a 1.' th'er
foito fogü,

fectbcrá

a

vcn "PrlparQr

u e

ma"ha

até

passa

DA ORD"El\t UNIDA.

a<!iinte d. out,a : .en~ão dac""e~b.e-ha a. 'Vaz "A/I"
Ap_","r" Fogo" e rodará como anrecedentemente , de modo que
virá a formar-se contigua á primeira,

°

Cada Divisão da Columna faz
mesmo; e quando a Di.
visão da retaguarda passar a primeira,
o Official desta torna a formar a sua Companhia rodando sobre a retaguarda;
segue em Columna;
e faz fogo, êtl:. como ante •.

FOGO

EM RETIRADA.

1.

o

Officia1 Cornmandanre
dá à VOI "Ati" '0 OffiCJ3I Commandante da Divisão, etc. da frente immediatamente
manda
fazer fogo.
" Frente" .ArmaI" 1..111101"V'01v'r" e marcha de costado
pelos flancos pata a retaguarda da Colurnna , onde se fôrma
com a distancia inteira a sua Divisão , e manda carregar.
. Cada Divisao prepára, logo que a antecedente
fizer fogo;
aponta,
e raz fogo, Jugo que a sua fren.tç estiver Jjvr~ ; c
Ularcha do mesmo modo para retaguarda.
'
I

,.

FOGO SOBRE O MESMO TE~Ri.NO.
1

O

l

".AII,~ e o O'tricia1
eomnu."~te d. Divisão, etc. di a voz "l>rtptll'lr" .A~'n'(Ir" FO~II" Prt,.".,
.Arma~" Üldlll " V'.,ll.1tr" D~hl'adlln
Mar," " e marcha por filas para a reta~ua[da COIUO no §.
antecedente.
.
Command:lOte

Oficial

dá a voa

Logo que a primeira Divisão tiver desembaraçado a fren.
a segunda avança ráp'idamente para o mesmo lug_af que

te,

cUa ocÇUP'''f'', (t~ndo aÍlt~riormentt
teÍ1ra-se do' mesmo modo.

.

Quando
diatamente
e çarregão

preparàdo),

faz

~O&o,c

'

slYivis6es cheg{o
retaguarda f6rm5o-se' ímmepara a frente primftiva com Jistancits inteiras,
em marcha.

C::.

•

Pll.RTE.
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I.

•

o

TEl'rlPO propric para c:.stas _mudanças he o dobrado ligeiro sendo este de ISC passos por minuro, que vem a ser
duas vezes a rapidez do passo grav : ht.o. 1l1l11,-;1 se deve exceder; o que os Soldados fazem J\'uítas vezes , devendo pelo contrario ser feito a hUI11. ~ .. sso curto , cm 'l'ro!e. i~yal,
e seguido.
~...... ~...1
.' ... .
''
",.·l

Quando o movimento
se deve praticar cm passo ligeiro
Sê pará primeiro a voz "AZiÍlI
dir:e;t.n , " Anilas )), e et táo a
fi)el~~ dá relao:túarda. tOIl.1·ar~·11uill'p~ss~ pa}f areta&~llIda ~ a
fim ,dé se mover com . liberdlite.
u', '
'. l
Em todas

;t~ mudanças
de posiç50 os Officiaes ,f)fI~d:í01 fa;is suas Companhias, etc. 4 ou S passos na reiaguarda da Iióhã'~' os Soldados im111ediWlJ:l.ente p6en{ as Ps,f;
mas ao hombro, sem esperarem pela V07,. Os Offi'ciáes"pe'r'fiIão prornptarneute
as suat_ GQI!1P!lllhias, e dão a voz" Mar~h" para <lU!! não demorem as outras.
"

, ler

"

iC

Ali"

05 Sat~~n os <taCompanhia,

que primeiramente
se formou,
com hu n lado para a filcllC<I da Vangllar~d t. di,eitã , .e esquerda do Companhia)
e os Sargcn'\QS
l}lt".t
alillhã.o-~ sobre e,lles. ate: 9Ut as suas Companhias esto;ao pt;i,.
ftIaaas. 'Nestes movimento, deve-se evitar tanto a bufh.,
demasiaua pr~ssa, e confusão, corno Se! Fosse em passo grave.

ROS~Sf:

q~

DA ORDEM 'BNIDA.

,

r

A R T E I.
,

Sec. 3- Mudanca de posição sobre bum a Companhia de qtta/qttér dos fla1/cos , estando o Bata/Mio em Linha ti pé firme.
I

ObSlr'I.MfÓe.s.

No pr ii cipio das instrucções
para o passo dobrado ligeiro
pôde-se piaucar a mudança de posição do modo seguinte,
quando o ~cltalh~() esta em linha a
firme.

ré

A Companhia,
sobre a qual se faz a mudança,
deve esta ..
exactamente
perfilada ; os pontos de alinhamento
distantes
devem ser indicados ior Lalizas ; e todas as outras Companhias devem ser postas. em Eschellão, fazendo as meias rodas.
\

VoUS

VOS

COM-I

1

N.B. Entre ~cHf1,drDShe preciso ihdicar sempre se devem
ser os direitos, ou esquerdos , segundo a diFrt"tf"

J>IANDANTE

DO

:BATALHAO.

MANDA~TES

D&

COMPANHIAS.

rb"cção pára (t>odc ~e f;tz
o movámentn,
EXFl.lÇ'A9hO.

te

lr1iío di,·tilll "

cc Afilias"

"Mil,.". Morei r,"

. . . . . . ...

I

Todo. partem lio.mes-

mo

tempo.

.

,

I' I'

,

QU3n~o oh~gão a der,

,.,U""I&I'QS" Direitil, 011 ESljuerlhn"

ou doze passos do ali·

Frlalt ,.

nha\nento.

I

..

P A R T'E
" A/I

t.
Os Soldados [arem Al-

u

Perfilor "
'c Mar,""
" .Ali P(lftlar

to,

e põem as Armas

ao Hornbro , a 'quatro,
"

ou cinco passos de linha.
A voz de ".Ali" deve
seguir prompraruente a
de "Holllb,·os-Frenr."
para que aquelle flanco
não se adiante demasiado, e dé huma direção
falsa ás Companhias,
que seguem na Reta·
guarda.

,
, II
I

)

§. s.o

"MIIJOl1fll
ne pDsição sobre ""ma
ettand» o BfJtQlhi. em MII~/'II. H

fliS,

o Batalhão

Companhia

d/IS

jI",,_

em Linha, .eja marchando a passo grave. ou

-dobrado , recebe as vozes seguintes.

~.()J!ES DO CoMlIIA~DANT'a
DO

BA'TÁLJtÃo.

VoZ1!!

DOS, COM-

MANDANTES

DAS

EXPLICAÇÃO,

COMPANHIAS,

o Batalhão mudará de posição á
direita (ou esquer-da) soltre a Companhía,

" MIo

ij~jt/l

.Ar.a""
"Hom~rl1s "

"

cC

IJ)

FII"'l

• • • • • , •

Cóntinúa no mesmo
t.~po.

DA ORDEM UNIDA.

2J

Principia o tempo dobrado ligeiro.

- Quando
a, Companhias estiverem
suffi'cientemente

em Eschel-

Ião, o o fficiai , que
cornmanda a Cornpanhia do flanco interior

(aquella sobre a qual se
faz a conversão)
man-

da Rodar

pnra entrar

no novo Alinhame-nto
segundo as ordens, que
receber do Official Cá·
mandante do Batalhão,
hum,
ou dois passo,
para a frente , a fim
de desembaraçar
mais

a Companhia,
fica próxima.
" HOIll!Jr()1

"

"F"IIIII "

" Alr "

" Perfilill' "

Quando

que lhe

chegar dez,

ou doze passos de Linha,
AI",

e os Soldados

põem .sArmas ao hombro,

N. 11. A mudança da posição sobre qualquer Companhia
do Centro Facilmente se póde entender peja antecedente:
com
esta differença , que antes de dar a voz" 1tlarch." "lrItJr&I,."

he preciso mandar fazer A Iro ao Batalhão ; rodar as Compa»
nhias pata as pôr em nschellão , e mandar fazer Illeia yolta
áquelJas J 'jUC devem formar polra a Retll&uarda.

P 'A R T E J.

§.

T

l,o FOl'mnl' (I.IJi,\ha "em: freut«
lobre il primei"1I 'Co/lljllfu/,l,:,
euundo-:« (O{lIlIIrI(I
nisrcluuula em passo dobr.ldo., 0/1 grave.
I

~,==;;;:;;;;
VOZES

DO COM.

MANDANTE

DO

BATALHÃO.

llátalháu!

a Linha
primeira
nhia.

VOZES

DOS COM-

MANDANTES

DE

formar
sobre a
Compa-

" Mão direit a .AI'M

111

EXPLICAÇÃO.

CÓMl'ANHIAS.

"

" Íiolllb,.OI "

" Ereme "

I··... ·...

Continua
tempo.

o mesmo

Quando as Divisões
estiverem em Eschel150, dará a voz" Mard. Moreh"

. .. . . . . . . .

Accelera-se o passo.
A ptimeira
Companhia continua
a sua
marcha sem mudar ,
nem -de direcção, nem
de tempo , e quando
as outras Companhias
receberem a voz" Frente" o Official , que CiS·
manda esta, a mandará
fazer "Alt, e Perfilar,
adiant ão-se dois Sargentos COmo já se explicou (rllI Parle I.a Se!;.
fão l. a fI.S Observafiíes).
Continuando deste modo a J. a Divisão a sua
Marcha, dá lugar :í 3. a
de se mover com facilidade livre della,

DA ORDEM UNIDA.

I

"

110m ~r(J1

"
"Fre/lt"
"A./t"
"Per" Lar
r

I

1S

Todas as Companhias

I SUCC,:SSIVôlmente.

"

N. B. Quando se formar a linha sobre a companhia da re·
taguarda deve. SI! mandar fazer alto, e meia volta á direita á
Columna antes de dar a voz (( March" "MII/'ch."
§. 4. " Formar a

llnh a para Q relllgullrdQ lol",e a Comp"da retllguarda,
qHalldo a CO/UIIIIIII está marcbando em palgrnve, 011 dobrado.

IIJ,i"
SO

VOZES

DO COM.
DO

MAMDANTE

BATALHÃO.

VOZES DO COMMANDANTE
DA

II eo.,.N ... ,

EXPLICAÇÃO.

\

I

I

Se as Companhias

deve.
rem ficar invertidas, será a voz de advertencia
"Formar-sI: linha á direita, 011 ti esquerda da
da retaguarela,
etc.

........

" HI1Inbros"
"}<'rl:lIll:"

"Frellte"

o o fficia 1 Commandante da Companhia da
retaguarda manda fazer
mei;' roda á direita. ou
á esquerda; a sua Companhia perfila, e dá as
pontos de alinhamento.

.........

I·

..

As outras Companhias
mudão de direcção.
Quando
estiverem
em perfeito Eschellão,
D

tAR.TE

I.

I
"MIIJ'ch,,
t:h. "

II

"Mllr" RombrOI.,
"FretJt" u.A.1t"
'~Pf:Tftlar" et«.

I

Acedera-se

a tempo.

A todas as Cornpanhias lIec.~riamen.e.

§.

~.o " 'OOlmuJl' li CIl!IIIllIJ.
de CompnlllliM, Di.tlÍJíÍ'e , 011
pJlrn 4 direi/II:, (DI IJql~rdn) mart:h.J,lHk-sr em liuJw,
pasJo dobrad» ligeiro.

S"çóeJ
li

Batalhão! formar
a Columna á direi ta, C ou :í esquerda)

I

" Hombrol'"
UFrellle"
flErtllU"

I
...

f

,<,ran do" D;. isões
I estão em Columna, os

Officiaes mudá para a
esquerda dus\Jas Com.
panhias , se a, dir i
I estiver cm ft nte,

1
§.
3.

6.,0

"

'TiNI. II'

o.li"ha

ljlllmJII

aColmn/la

march a em paso

dobrlldo ligeiro.

Columna !formar
a linha.
"Bom/II'os),
CCF,cnt~.
"FrMte"

. . . . ... . .

L

Quando

em.linha

f

est iverem
,
OflY<;' 5
pela r~gu
rda

o.

mudão
para os seus po~ tos se
a. Coíumna era
díreita em frente.

D

OI~DEM UNIDA.

'§. 7.0 " Bsttl/lt{" em !j"h~,formar' Bsche/Ii.
para 'Iualquer jlallco,
tltaNdo em marcha.

VO.zES

DO

COM.

JIlANDA~ TI<

DO

§. 8.0

,slJtler-

. . . . . .. . . .

Quando estiver em
Eschellão
perfeito segundo a direcção que
se lhe quer dar.

Formar " l;lIh~.

"

ro'

"

..

.

. . . . . ....

"Frtltl"

§. 9.0

DE

formar
de • •

Em linha.
"RetaftUn'Ja
Jar"

Diu;,óes

DOS COM.

MANDANTES

CIIIMl'ANHIAS •

.BATÀLHAO.

Batalhão!
E.lchellão
á direita.
"Hombros
dos"
"Ilrellte"
4cFrellte"

VOZES

tk C'nJ1JlIn},;'"

Forma,.

dll flancos,

4

Os Soldados no Flanco interior
marcão o
passo, e volvem para
o Flanco exterior; os
outros rodão para a retaguarda
até estarem
em linha.

Quando todos estão
em linha voltados pa.
ra a frente priminva,

CoTumna na retaguarda de qualquer dai
4st""áI. BlitlllJr50 cm linha a
fir.

,é

me.
D

:Ir

P A R. T E

.21
Batalhão r formar
Columna
aberta
na retaguarda da
Companhia da direita.
"Secções para a
"elngtlordo" "Es·

I.

r

querda rodar)t

"Dobr.do,,"Mar.
ch;
"Mtio di,.ciln"
".Armas"
Hombros esquerdos
"Frenl"

...~""''''J
"

I

"Ali perfilar"

I

"Mar,,'J

.....

- . .

_

A primeira Secção de
cada Companhia
guia
ao principio para a retaguarda , e depois para o lugar que deve
occupar na Columna ;
cada Divisão segue a
outra da sua Cornpanhia,

I

I
"Hombl'os direitos

I

I

I
I
I

"Frent"

I

Os Sargentos Serrafiías
adiantão-se para marcar
as disrancras,

Quando chegão perto
dos Sargentos Serrafilas.

-'Ali"

"Em linho directa
"Rlláar,,

1I

Quando a Companhia
estiver sobre o seu ter.
rene.

".411 perfilar"

N. B. A formatura da Columna aberta sobre qualquer Companhi" que seja , executar-se-há segundo as Instrucções
d.

DA ORDEM UNIDA
In'antaria
de linha;
excepto que em lugar de se marchar de
costado,
mandar-se-hão
as Companhias
rodar para a retaguarda por Secções.
Todos os outros movimentos,
que se' executão por filas
no passo grave, ou dobrado,
tambem se pódern executar aõ
passo dobrado hgeiro, rodando por Secções,
porém á excepção destes casos , devem-se segui; as Instrucções
para a oro
dern unida sem alteração,

§. 10.0 " Formar huma C{}lulIllta aberta lia retaguarda de
qualquer D;tlisã~ dos Flancos C depois de rodar n dit« Comp(l.
nhl a para a retaguarda sobre o seu Flanco c:JCler;or) cujo macimento quaudo mett erem tiepois e'H Batalha , dará hnme frent c para a retaguarda da primitiva.

VOZES

DO COb!-

bUNDAKTI!:

VOZES

DO

DOS COM.

MANDANTEi

BATALHÃO.

DAS

EXPLICAÇÃO.

COMPANHIAS.

o

Batalhão mudará a frente suecessivamente
da
direita.
"Compallhia da di·
"cita para a reta.
guarda"
"Direi.
'." "Rod"r"
"As moi, C.",p.IIllias" "Direi/a
"Rodar"

"Dobrado
çh"

I

" "M ".\

".AlI perfilar"

J

I

O Official da Companhia da direita,
muda
para o novo Banco do
Pião (esquerdo); o Sar~ gento Serrafila posta-se
diante delle , dandu hú
~egundo ponto de ali.
nhamento.

I

I

PARTE

I

I
"F.....ar

I.
Os OCficiaf's ficáo no
flanco interior das Cápanhías , até estarem
na nova Columna •

e.,.m... 1

• bert«
IItJ reta$uardtJ da Compll"ilia d« direita"
"Mard"
"Ma,..

,,,,,

"Alt rue;a volM
djrllila" "Rodar"
"..41, ~rftI4r"

I

Cada Cornpanhla faz
meia volta á direita,
quando tiver a sua distancia da Companhia
que a percede; o Of6.
cial immediatamente
muda para a esquerda ,
e alinha-se sobre os outto. Pi6es da Columna;
e, se for necessário fazer
fogo, manda rodar 3 sua
Companhia para a nova linha.

N. B. Fste methodo di mudar a frente tem a "antagem
sobre o antecedente.
de que a frente da nova linha fica livre para as Companhias fazerem fogo logo , que entrarem na
nova Colurnna , III se metterem em linha ; mas o Batalhão
occupa hum terreno sobre o Flanco do primitivo. Esta manobra póde-se praticar, marchando em linha ; formando primeiramente
a Columna aberta em marcha pela voz "Hom·
bros esquerdos frente"
e fazendo cada Companhia meia volta á direita successrvarneme , quando tiver a sua distancia da'1uella , que lhe e tava em fieDte. Marclo o passo, e depois
manda-se-tbes
rodar para o novo alinhamento.
Se as Companhias não marcão O passo depois de formar a
Columna na retaguarda da primeira , virão occupar quasi o
mesmo terreno.
§.

11.0 "

Ct/lltr.. "l.r,ha por Compallhi.s. ('011 D;v;sóIS )
Instrucções para o Exercício dos Regi.

sobre o centro (Vld.
mentes
de Infantaria

Farte

3.a)

DA ORDlM UNIDA.

Vons

DO COM-

VOZES

Do

JIIANDANtt

l>OS

Cox-

MANDAN'YES

BATALHÃO.

COMPA

DA!!"

1I'AS.

.

Batalhão! contramarcha por Companhias.

"

. . ... .. .

Malldaw!e' conera-rna .....
do

char a eompanhia
centro
indicada

seu Commilld
".Ala

pel

nee,

Jjr~jtQ"

"M eia volta á di·
reit«;

J

"Bata/h 10 fOr
Comp/llll'''''lI~,
Direita radtJl#"

1 Se se manda

I

fazer meia
volta á Ala esquerda,
mandar-se ..háo as Companhias rodar á esqner,da.

I

"Dobrado" cc !rItJrch ;

"E,.

"OlttiqH',.

. . . .. . ..

~terJII,," Marth"

".AI,,,

, M ÓfIJ cJi,.,iIW ti,...
lnill"

"A/t" "Direita"
"RoI/a,,,
"AIAfr~,u ~rfiJ
I

la/lfia

"

sobre

ti

HUI

"l

"~J""."."

"MtJ/'fh"

§. 12.0

I

"Ali

perfilar"

, ou dóis passos.

~s. Officiaes da Ala ~
direita,
Os da esquerda.

DeJJIJbrar humo Columna formada
,rimeira Compallh.a.

«

quarta dis-

PARTE

J:&

VOZES DO COMMAIIDAN'l'E DO
BATALHÃO,

I.

VOZES DOSCOMM"NDANT,E~ DAS
CCMI'ANHIAS.

EXPLICAÇÃO.

---

Columna 1 formar
linha sobre a Cápanhia .da frente.
'!Ou/ras Div;jóes
por Secções para a
retaguarda"
"Rodar"
"Doírado,,"Ma,..

,h"

. . .. . . . . .

I
I

"Máo direita"
",lHa,'" Armas"

eh" "Milrc""

. . .. . .
\ "AI. em 1I0A,,,

I
II

"Rodar

"AlI

"

perfilar"

"More""

etc,

II

I

A Companhia

qual
bra
tras
p.ra

sobre a
a Columna desdefica firme, as ourodão por Secções
a retaguarda.

As Companhias
marchão para o Flanco nesta ordem,

\ Qu,"do O FI,",o d.
Secção da ret~uarda
está livre da ,ompanhia,
que lhe estava
na vanguarda.

I

l

DA ORDE.M UNIDA.

§. t 3.° "
t/llld.

VOI'!!

Desdohrar "uma Colmnfla formeda
sabr« qualquer das Compallhías do centre,

DO

COM-

MANDANTE

VOZES

qtlal·ta di/.

DOS COM-

MANDANTES

DO

tr

EXPUCAÇÃO.

DE

COMPANHIAS.

RATALHÁO.

Columna I formar
a lmha sobre a 3.a
Companhia.
" Por Secções pa-

"a (l Retaguarda"
" Direita,
e Esquerda"
"Rodar"
"Dobrado" Mor-

" AI, "

·.....

Peifilar "

ei. "

" M iío dlreit« "
" Armll

J "

I

I', ""d"

cada hum p'ra o seu Flanco.

" .AI, "
" Perfi lar"

N. B. Quando se desdobra sobre qualquer Companhia do
Centro, mandar-se-hão Rodar as Secções para o seu Flanco
exterior.

Formar

o Qua-

. ... . .. . .

drado.

" .AlI" Peifilar "

o Raralhão marchaudo ':111 pa~so dobrado
ligeiro em Colurnna
aberta por Companhias
a direita em fren° e, recebe esta advcrtcllcia.
Immediatame

nt e o

or-

ficial Commandante lia
J.a Companhia d.\ a
vo~" Att" P",.ji/(lr"
E

, A R T!

J.
O Oftícial Commandanre da 2. a Companhia dá a voz, quando esta está unida á
primeira.

J

'c A/t " Di,.,ita,
e ES1"e1'dll "
I Rodar

As outra.
Divisões
continuão
a sua marcha, e todas , á excepção da, duas da Reta~
guarda, chegando suecessivamente
á quarta
distancia
da Companhia, que as precede,
recebe do seu Commandante as vozes " A It "
Direita , e P-Jqucrdtl "
RDtlPI'" A/tu Fufi/tII·"
As primeiras,
e as se-

" Alt "Perfi)ar"
~,

I
J

II

ce iras , e quartas á esquerda.

I

As segundas,
e 'luarta, unem-se .á vanguar-

I

de modo, que
r da,
Divisões vem a estar

J "A/t"

I

r

It

gundas Secções fazem
roda á direita;
as ter-

Meia
ta tli,.,ila"
" Volvei' "

quatro de fundo.

J

'UOl-"

as
a

As duas Divisões

I

da

Retaguarda
cont inuão
a marcha , e quando
chegão á, outras,
fa-

zem Alto,

e meia vol ..

Iseus

ta á dire ira á voz dos

I

Offici aes; e fórmão a face da Reta-

guarda

do Quadrado.

N. B. Quando as Secções rodão para os lasos,
todos os
argontQS, e OfJiciaes sahern á Retaguarda;
o Official Commandant e indicará Q modo do fogo; e á voz. "PreJ'lIrlr" a fi-

DA ORDEM UNIDA.

H

leira da Vangvlrda
põe o joelho em rerrs , .5 Outt8 duas
do Centro prepárão,
e a 4." apresenta
a Bayoneta.

Vous

DO

COM- VoUS

NANDANTJ:

DO

BATALHÃO.

o

DOS

COlIr-

M~DANTES

EXt':tICAÇÃO.

DE

CoMrANHIAS.

As Seccões interiores
tornão ás suas distancias para a Retaguarda.

Quadrado
"lrI"rch
FrelJ-

"II

te"

..

" P", SIJCf6es ptl>R,.,,,gllllrl,,,,

"'II

Os Piões das Seccões
em-se.
.

.. RolI ..'"

"01

As Secções rodão para a Retaguarda
, e
fórmão huma Columna
aberta com quarta distancia.
Os Officiaes
postão-se
nos flancos
das suas respectivas
Companhias.
-

" D"fJrlldr-MII1'eh"

"Ar, Pa:film<

O Official Cemmandantc da Companhia da
frente anda dois , ou
tres passos para a Yallgua la: o G
ornmanda a dOI I taguarda, dois, ou tres
ssos para a Retaguarda,
I! manda
Fazer me ia
volta ;Í direita; o pe-

"

nult'imo O ficial
bem manda f er
volta á direita.

E

2

t<l'ln1

t:ia

•

P A R T E I,

VOZES

DO COM'l

llANDANTB

VOZES

DO

DOS COM-I

MANDANTES

EXPLICAÇÃO,

UE

•

COMPANHIAS.

:BATALHÃO,

O Quadrado marcha para a Retaguarda.
.1

" Se.rçíÍcs "

"

para

Reta, direita,
ii

t"arda
t: es querd« "

. . .. . . . . .

" Rodar "

I

§.

17,0

'Todas as Companhias,
das duas
primeiras , e das duas
ultimas, Rodáo p;tra a
Retaguarda
por Secçõcs , e fazem meia
volta á direita; as duas
primeiras também [azern meia 'volta á direi ta; as duas Companhias da Retaguarda Iicão firmes, at~ que se
mande marchar a Columna.

á excepção

"O Q.llatlrncfo mercka peloflantl

o
Quadrado mar-I'
cha pelo flanco di-

,

reito.

l

"D'nu .soe
• s da E s- [' , ••
querd« , meia v,/t. IIj"itll"

direito,,,

...'. I

As Secções anteriores
tornão as suas distancias para a Retaguarda,

... II

Fazem meia
direita.

volta

á

n

DA ORDEM UNIDA.

" VIJ/-t
I

9.

18.0 "O

VOZES

DO

MANDANTE

As duas primeiras
Companhias,
c as duas
da Retaguarda,
marchão_ de costado na direcsao tomada pela face direita do Quadrndo.

QZUlcf,.ado marcho pelo flall~o

COM-

VOiES

DOS CO~!-

MA 'DANTES

DO

EJ'Iuuáo."

DE

EXPLICAÇÃO.

COMl'ANHIAS.

K"TALHÃO.

o

Quadrado marcha pelo flanco
Esquerdo.

" DiviJíÍO:s do direita , ."tia vII/ta
EJ'luuJ" "

I

" EJ'llle,.tla" VII/ver"

Este rnov.mento
fazse do mesmo modo que

o antecedente.

N. B. 1'tlarchando por qualquer das faces do Quadrado,
a
primeira,
e ultima CompanhIa,
podem ser empregadas co1110 Atiradores
, deixando
as suas segundas , ou terceiras
Secções nos seus Ju~ares no Retangalo,
para lhe servirem
- de apoio quando se tornarem a form.lr.

e

Formar a co!um-I
na.

I

As duas primeiras,
as duas ultimas (;0111-'
panhia~ tido firmes;
as Secções anteriores
\ tomao as suas distan-

P A R T E I.

.I

das ; e os Pióes das
Secções volvem-se para que se faça a roda
sobre elles,

('D4lt,.oJl1,.,. M~
1:11 "

l

" Alt "Perfila,'"

Os Officiaes
Commandantes de Companhias postão-se
sobre
osflancos , que deveM
servir de Piáo.

f P,iM,i"
C......
nhla; marcha.

Quando.
as outras
Companhias
tOlllr'\o as
suas distancias
para a
Retaguarda,
a l.a ganha a sua marchando
em frente á vcn doseu
Commandante.

I

, " Alt "Perfilar"

cc Mar,,,,,
" Frente"
lar»

Alt"
Perfi-

As Secções rodão para a Retaguarda
, sobre os seus flancos anteriores.

I

As duas Companhias
da Retazuarda
tomão
as suas distancias para
a Retaguarda,
e fazem
~to,.
c frente ;I voz
dos seus Commanc.bn-

tes,

P A R T E II.
Da Ordem Extelldida.

Sec.

I.

Para fazer fogo, e carregar de JCle.
lhos, aceutados , 011 deitados.

Os

Soldados , que tmballt50 em ordem extendida, devem
ser ensinados a fazer fogo em todas as posturas, seja de joelhos, acentando-se , ou deitando-se.
Amba~ as fileira~
,rdireito
com

cahern sobre o joe lhe
prornpt idão, Na fileira da van-

guarda , o lado esquerdo

do joelho direito

r deve ficar em dire itura para a rectaguarda

Fazer fogo fie
joelhos.

I
-<
II
Il

do lado direito do pé esquerdo;
porém na
fileira da rectaguarda deverá o joelho direito estar pouco mais, ou menos 4 poJlegadas
para a direita. As pernas esquerdas de arr>
bas as fileiras devem ficar perfeitamente
perpendiculares.
As duas fileiras trazem ambas ~s armas á. pO~lçáo de esc_orvar (coJ't_:o
depois se explicaré ) ; preparao,
e pegao
com a mão direita no delgado da coronha.

r
1

r parar.

Posto que o raço esquerdo nesta posição atravessa o corpo ; não se pôde evitar
oue s hombro esquerdos d'ambas as fileiras
Se adiantem
hum pouco; devem-se com
tudo conservar estes hombros,
t ío quadrados á fr nte, quanto for possivel) sem que
po' i so baJa on rraugimento.

l

DA ORDF.M EXTENDIDA.

r

Apontar.

A' VOz "Apolltnr"
sobem ambas as fileiras
devagar independentemente
a arma á posição d'apontar ; e cada Soldado logo que ti~ ver coberto ~om a pontaria aq~elle objecto,
que antes tiver fixado , fara fogo por si
mesmo,
sem esperar voz para isso. Os cotovelos devem-se
guardar bem unidos ao
tcorpo.

I
(

Todos esperão na posição d'apontar,
até
~ue se lhes á voz" Can'cgar"
a qual os Officiaes darão, logo que Tirem que toda a sua
gente atirou. A esta voz os Soldados trazem a arma á posição ele escorva r , e COI1tinuão do modo seguinte.
As armas da fileira da vanguarda
ficão
em linha com os quadris;
as da fileira da
rectaguarda
a 4 pollegadas mais altas.
A fileira da vanguarda
depois de escorvar , vira as armas pelo lado esquerdo , deirando as coronhas pata a rectaguarda , de
modo que os canos fiquem unidos á côxa
I esquerda,
e as bocas tres pollegadas
atrás
do joelho esquerdo.
A mão esquerda he a que move a arma
J do lado direito
para o esquerdo;
a mão di"\ reita atravessa o corpo no acto de carregar.
Depois de carregadas,
levanta-se a arma COm
a mão esquerda,
e avança-se para li frente
tomando outra vez a posição de preparar;
já indicada.
A fileira da rectaguarda,
escorvando , vira o corpo hum pouco á direita,
encostando-se bem para a rectaguarda,
e deitando
a coronha para a frente,
de modo que as
armas este jão unidas ás cõxas direitas dos
Soldados da fileira da vanguarda,
e a boca
em linha com o osso do <Juadril ; depois
trazem a arma á postura,
Já indicada para
preparar.
Quando se der o signal para cessar o fogo, as fileiras levantão-se , e põem as ar-

I
I

I

Carregar.

I

I

I

lmas ao hembro,

DA ORDEM EXTENDIDA.
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(
Executa-se do mesmo medo que já se inCarregar estan.~ dicou , para fazer fogo de joelhos, ou tamdo acentados, Lbem segurando
com bem firmeza a coronha entre os calcanhares,
e os joe lhos,
Depois de fazer fogo,
vira-se o Soldado
sobre o lado esquerdo , descancando
sobre
o seu cotovelo esquerdo ao mesmo tempo
<]ue retira a arma com ambas as mãos , até
que os fechos chegão a estar em frente do
corpo, descançando a coronha sobre o chão ,
e põe o fecho no dcscanço ; nesta posição
tira com a mão direita o cartuxo,
e cscorV:l, fecha a cassolera , e pegando
no grosso
da caixa da vareta com firmeza , vira-se de
Carregar estan- ~ costas,
e deita a arma para a rectaguarda ,
do deitados.
colJocando a coronha entre os calcanhares,
com o canno virado para sirna , e a boca levantada para sima da posição horisontal.
Durante este tempo , segura o cartuxo na
mão direita ; e deve tomar sentido para
não perder a polvora , em quanto a deita no
C~11I10 ; tira
a varera , e carrega. Depois de
tornar a metr er a vareta,
volta ;í sua primeira posição (deitado
sobre a barriga) encost ando-se sobre os cotovelos prompto pa• ra atirar naquella posição.
(

I
I
II
I

II

t

Depois de fazer (
E em todos os fogos (que se fazem em
fogo, traz-se li I ordem aberta)
seja avançando,
seja a pé
arma á posi--< firme, ou retirando-se
eras-se a arma :í poção de prepa- I s!ç~o de preparar,
e ~apol~ta-se desde a poraro
lSlçao de armas na mao direita.

P A R T E II.

Sec.

1.

Fazer fogD a pé firme por filas sIngelas, ou dobradaJ'.

For.tr f~,11
dobrlldaJ.

_Wlllfll/ldu

,

011 rctlrnndo-se

'11

F

pl1,.jilos

Sillgc/IIS,

P A R T_E
F.:r.er

jigD

lI'r.IIlflÇ~IJ~

,

II.

,u retirande-s«

por filas

debra-

tlIU.

Fazer fogo a pé firme com filas singelas,
ou dobradas , na
orde-m extensa,
he tão simples , que não requer outra explicação rnais , senão que cada Soldado atira deliberadamente ao objecto que fixar, e sahe á rectaguarda do seu camarada para tomar a carregar.

r

Fazer fogo a' .anc;ando , ou
Quando a ordem he extendida , ha dous
atirando-se
-< modos de f.ner fogo por filas singelas , apor filas sin- tlvançando,
ou retirando-se.
telas.
N.O 1.0
Do primeiro modo M movendo-se
toda a linha
de Atiradores ao mesmo tempo,
ficando cada fila junta , advertindo que aquelJe dos Soldados de cada hurna das filas,
Cjue tiver a Arma carregada, deve ficar em frente até gue o
seu camarada tenha carregado.

N.O 2,° O ~er,undo modo he por filas alternadas,
-do mutuamente
pelos seus camaradas.

passan-

Por filas dOhra-{
Tambem
ha dous modos de fazer fogo
d as avancau'I
do
. ti1-. quando a ordem Iie exten díd
L a por h as doou re
.
rando-se.
bradas, seja avançando , ou retirando-se,

N,O 3,° Executa-se movendo toda a linha junta IItirando
de vez em quando , porém de' modo que ligue sempre em
frente aque lle Soldado, 'lu.: tiver Arma carregada:
chama-se
a esta Ordem , Ordeu: do: Cordiío.
N,O 4,° Executa-se , movendo-se cada fila alternadamente, e passando a outra, e ambos os oldados da fila, que
estiver em frente,
atirarão logo tjue tiverem 'Coberto com a
pontaria o seu objecto.
(I Est.
3.)

cvu,

4'

DA ORDEM EXTENDIDA.

Avançando , e fazendo fo~o nesta ordem
N.o

el

no instanté , em que o Solddt!o , quê esrd
çando junfrente 1 fizer fogo , elle se tetirari pela ostas.
• • { querda do seu Camarada para dettds do rnes1.

AVln-

•

mo r e ,<,ntimlará a marchar , carregando
com ligeireza,

lsempre

r
Retirando.s!!
illntas..

Ret irando-se , e fazendo fogo, o Soldado ,que lica na rectaguarda, faz de quando em
quando alto , e logo que ."ista o objecto
depois de li ar bem I lua pontada, at ira ,
e corre par II frente do seu Camarada l o
qual do mesmo modo C;z meia volta , e
protege o outro em quanto carrega, e atira,
lquantia achar occasião favorável.

i
r

AVllnçandd·se,
ou retirando-se por fileiras alter~adas ,10[;0 que se tocar a .mllrc"n~·,
efd't.cr.Jog", cahern rodos sobre o joelho diN.O 2. Avan- \ reito; e Jogo que o Soldado da fileita da
çando por fi-) "an~llard faz fogo, o Soldado da fileira d"
)rjr s alter- '\ rectagu rda passa adiante delle o número de
nadas . . l' passos necessarios , faz alto,
e ajoelha:
Quando este tiver atirado, o seu chefe de
,~

le
(

f.1 G metmo

e de

C

fazem fogo alt~rnad;\lll~nte.

modo avaucão ,
.

Rctirando-se ,
f<tz._ndo fogo , o Soldado,
que t irer a Arma carreg-ada, fica em frente,
Retirnntlo.se
"oltado pau o Inillligo, com o joelho em
por fileira, ;11- terra, em quanto o seu chefe de fila martem das. •
cha para a rectaguarda ; depois deste carrég r, O erra [ila tira; e fazendo meia volta
~ e~qu~td.t, vai collf)car~le dutrá. do seu
l Camaroo" , e carrega.

1

n.
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q_,umdo se estiver

na Ordem estendida

P0l'

fi/IIS

-dobrilclas.

.
{AvançandO'
ou retirando-se
fazendo fogo
N.o 3. Avannesta ordem C chamada de Cordão) ficão as
çando,
ou
duas filas juntas ; e os Soldados da fileira
retirando-se
da rectaguarda de ambas as tilelTa5 em tujuntos.
do fazem o mesmo) que se explicou em o
N.o 1.

N.o 4.

Avan-

çando,
ou
retirando-se
por filas ai
temadas..

r

<.

Fazendo fogo avançando,
Oll retirando-se
por filas alternadas C as quaes devem ser divididas da direita,
e nomeadas direita,
e
e squerd« alternadamente)
a fila direita avane retira-se como faz o Soldado da fileira da vanguarda
em N,? :1.; e as filas protegem-se hurnas ás outras marchando,
e fazendo fogo alternadamente.

lSd,

Excepto quando se trabalha nesta Ordem,
deve toda a Tropa Ligeira ter como regra invariave l , quando servem d'ariradores , que os Soldados da fileira da vangua(da)
e rectaguarda nunca tenhiío a Arma descarregada ao mesmo tempo.

-------O BSE
Quando O Batalhão
marcha

dernaziadamente depressa para que possão
avançar os Atiradores
diante
d~l1e. •

r

R VA

çÕ

E S.

Se 05 atiradores
acharem, seja avançanou retirando-se
, como em Números
:1. e 4, que o Batalhão marcha
com hum
, passo demasiadamente
apressado,
para elles
"\ pud\!rem fazer tudo o que lhe he ordenado,
elles passarão adiante,
da outra fileira, ou
fila, íVllda que esta não tenha ainda feito
lfogo.
do,

DA ORDEM

Os Atiradores
<ilevem pôr O
joelho em ter-i
ra . • • .

EXTENDI

DA

Quando se toca a fazer fogo, cahirão todos os Atiradores sobre o joelho direito,
ca~regaráo " e farão fogo naque lla posição,
sep avançando ou retirando-se , exee.pto
quando estiverem na ordem N. I e 3, em
qUI:! devem carregar, e fazer fogo, coerilnuando a sua marcha.
•

r

, que deverão tomar cada
ou fila, avançando , ou retirando-se,
dependerão dos movimentos do Batalhão , da
.
a - natureza'
do terreno,
e de outras
circunstanD'ISt anelas
,
O
. d
d
s Atlfa
ores sempre evem procurar
van<;an d o ou eras,
.
ti . d
'
-< algum objecto , que os cubra do fogo do
re I ran O-se..
I"rumigo
, , antes d e f azerern a Ito, se se ac Ilar
algum parapeito,
hum réro , hum tronco
de: Arvore,
pedra,
ou 111CSI110 as undulal ções do terreno podem-lhes servir para este fim.
(

As distancias

I fileira,

I

I

I

Vara ensino podem-se tomar até 12 passos , se não houver distancia indicada ; mas sempre he bom mudar o número
de passo frequentemente
a fim de dar aos Soldados idé as das
differentes distancias.
Modo de fa- ( . QU 3ndo esti"erem
exte_nrli.dods.por filas
. '~ slOge las , e que se ll lCS 1130 ln icar o mo? ~ervlço i do, em que deverão fazer o $ervíc;o d' AtiAtua ores , l radcres , será então por fileiras afternadas..

~r

Quando estiverem extendidos por filas dobradas
será por
!ilas alternadas.
'
Deve-se observar que em todos os fogos avançando) seja
por file iras , ou filas, serão os Soldados de fileIra da vanguarda (s~ estiverem el~ .fi~as dobradas) os que. fazem fogo,
em primeiro lugar , pricipiando logo que ouvirem a voz,
ou signo), antes de avançarem.
Fazendo fogo em retirada, tambem he a fileira da vanguarda, ou a fila direita, que principia O fogo, e logo depois
se retira para a rectaguarda,
deixando ficar a outra detrás

PARTE
Sec. 3/ Para Extender, Unir, e Tir albar,
(

As vozes do Commandante
pJra Extender
" Direita
Extelld,r,
" Es querd«
n VII C'CIJt /•• ExteNder.

,.

Hum Corpo

-< serão
l E.'"fttll,/,r

ozes- •

Nde

principiar

a Extender

Dom modo;~ a, sua 1i1;1. de qualquer parte da Linha, e
Es'enJer;
la 'lualqu r distancia que s jll humas das outras,
Tllmbem
Modo
Executar

ele o

principia

r

-<

por filas singelas,

ou dobradas.

A ext e nçãn sempre principia
gar em que tocar o Corneta.

desde o lu-

l
No instante em que se ordenar a Exten~~ 1 oh seja l)('tr
meio da V07, ou do toque do Corneta,
08
oldados pegio
na Arma com a mão direita, ,"01" 111 para O~ lados, e marchão em pas o dobrado. o~Soldado, d fileira da vanguarda
sobre cada tlanco immediatamenre
tomão pontos de alinhamento,
e se conforrnão it eJ'ks. I nco 'l~ullhtO o T'errcn
Ih
P rmit ir,
fil de con ervar a direção da Linha.
Cada fila seguI! aquella
ouando

tiv

I

que a antecede,

~anharlo a distancia

ncc '"a

e faz alto e freniJ iJ. q 01
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(

Q land<1 se tocar fi unir de qualquer parre de huma Jinha muito e stcndida , ,IS filas
f correm para aque lle ponto, aonde se toca,
.J no I,as o dobr do
lig~íro ; põem as armas
ao hombro ; e perfilão-se Jogo que chegarem a~ll1ell, parte da linha, sobre a qual se
Ldevem
orrnar.

Unir.

I
(

Quando

q Oíficial

Commandante

indicar

Ia distancia em que ,IS filas se devem estender, e indicar,
e deve ser por filas singe• hu , eu dobradas ; cada OHicial Comman
dante Je huma Divido repetirá a v.z) eH
d' 'I modo que asse adiante no caso <"jlle pela
-< extencão da linha senão possa ouvir ; porém ainda Cjll cada Soldado deve ter cuidado de se conformar quanto lhe for possive l a esta distancia;
com tudo, quando as
filill 6zerem alto , devem ficar firrnes , e
corrigir as suas distancias depois,
quando
e iverem em marcha.'

'

t

Repetições
Ordens.

l

l

'

(

He b.ern claro que 8 intenção da Ordem
Estendida,
he de cobr ir hum certo espaço)
.
seja a fim de coerir a frente de hurna linha,
•
'.
D evem co b nr Q ou qualqueT
outro objecto evidenre , e que
'Ten eno
sem
j
J'
.
t'~
~
~,
~<!
numero oe passos 111diICa( :Io lae msu
lJ:4ttençao ao ll'lCicnte
,
Oíficiaes , e Soldados devem tod e passos.
mar so b'r I o CÓlI fiorrnar-se ao o bijecto , <]ue

I

s
cm til' dsta , di .idiudo as distanáas
cm confon id.ade, ~ a esse tim.
Quando senão indiClr a distancia,
deiur-se-h5o
seis p~ssos ,'ntre c"d:! fila , ou estas sejáo sin)!elas,
ou dobrilda~,
« ,,;rão si
1.u, se se DiO ltldiclf. o modo ; porém scrá
bólll . JI.ll fr ''iI! nt mente esta di t:lI1cia,
particularmente
'1 Ú C lido,
'ln de en '1WI aOt
L.\,idot a saber ajuizar d3S

,I

di~t.mcja'.

O cen~o
ponto

S~·

C

i.be

°i

(m:,-

(
l

O c-entr

rá

ulioaria,mente

o ponto

de

dircc<;ão em Hnl
UI pon~o-se(lt1e
o Ofci ',]ue 011111 '.1 , e.ta proxlmo delle ;
11<\S se elle

s' roilo ~

m <lualquer Outra

P A l\. T E II.

I parte

lse

...

da linha, ~ fizer hum signal para que
conformem
a ella, deve-se obedecer.

(
Quando se manda avançar,
ou retirar huFlanco
inte-Ima
Ala,
as distancias
das filas devem-se
r ior , fazendo -< conservar,
ou regular desde o Flanco interodar huma
rior , mas devem olhar para o Flanco extela.
rior , para perfilar,
e avançando os hombros
19raduallllente,
conformando-se
;[ converção.

A-I

,

Ruma linha de Atira.dores deve sempre
estender-se
além dos flancos da linha que
, protege ; porém com os seus flancos hum
lpouco retirados,
e o centro avançado.
(

A linha de Ati-~
radores.

Sempre deve haver huma certa proporção
em reserva detrás dos Atiradores,
variando
a SUi\ distribuição , segundo as circunstauI das ; algumas vezes haverá tres reservas
em linha, e outra reserva atrás do centro,
I algumas vezes haverá duas reservas em Iinha , e outra no centro mais retirada , ou
tambem tres em linha; das quaes a do cenltro he a principal.

r<

,
Reservas.

I

r
Patrulhas

de

Cormnunícação
.

J!

Podem-se
destacar
de cada huma destas
reservas alguns Soldados para servirem
de
Patrulhas,
a fim de consorvarem
as COI11rrÍunicac;óes entre as differentes
pártidas, ou
para riralhar , e patrulhar sobre os flancos,
se for necessarin ; se o terreno for muito
ftchado.,
ou se for de noite , as Patrulhas
serão mais numerosas.

l

o

Official Commaudante
da reserva póde empregar hum , ou dois Offici<le~ Inferiores intelligentes
, entre elle , e os Ati'
radores , para passarem as suas ordens , e
D os . Offi claev ""\ rece b er as notrcias
. .
que Iiouve r ; e tam b em
Inferlores.
I' para Patrulharem
entre a Columna,
e a sua
reserva,
a fim de receber as ordens do Official tommandante,
e participar-lhe o que
lacontecer.
•

r
I

ORDEM EXTENDIDA.
(

Ruma Companhia em ordem completa,
postada como' se vé (Fi!". La EJt. l.a)
serve tanto para hurna guarda avançada , como para huma guarda de Retaguarda ; e os principios geraes de dependencía
Guarda avança- -< sustento,
e communicação referem-se igualda Fig. 1.a
mente, seja obrando para a frente; para a
retaguarda ; ou para os flancos. Não póde
haver regra certa para as distancias,
porém
costumão ~~eralmente ser de síncoenta , até
lduzentos passos.
[e

A. Linha d'Atiradores.
B. Patrulhas de Communicacão entre as reservas,
e Atiradores, os guaes chamão a si ·fiI.IS, ou reforcão estas reservas ,quando seja necessario. Cada husna destas reservas tambem destacará filas dos seus flancos para guardarem em vista as diff'erentes partidas, pelas guaes se regulão , augmentando-as, ou diminuindo-as,
segundo as circunstancias.
As reservas dos Flancos
ta pela Reserva Principal.

regulão-se

pela do Centro,

e ei-

A Reserva Principal guarda a communicacão com a Columna, e tambem manda hum Official Inferior intelligcnte,
ou
huma fila, para entre e lle , e a reserva do centro para o
mesmo fim.
C. Reservas.

D. Reserva

Principal.

Tambem se poderá destacar buma fila com hum Orficial
Inferior em frente , ou na retaguarda dos Atiradores para
dírigir a marcha da guarda avançada.

r

Dependencia
Em geral , os Atiradores devem conformutua dos Ati- -< mar-se aos movimentos das Reservas ; esradores , Reser- I tas aos da Reserva Principal; e esta aos de
vas ) etc.
lCorpo donde foi àestacada.
G

p 4 R TEU.
9s A~i~aclo~çs regular~ó ntl1\tas vezes os seus movime u
tos pelo do Inimigo ; e mesmo algumas v 7C~ lI50 podem
deixar de diligÍl~ os movimentos daquelles , q\1'~ os seguem.

O~ 4~irador.es

li arma
na mão dire ita , sem bayone-'
podem ter as armas na mão direita , a~
, ou illclinacl.\s,
e algumas vezes com as bayOl.let.

levão

tas ; a~ reservas

hombro
armadas.

(

Official daRe-<
serva principal.

O OfJicial r que Conunandr o Destacam 11to, deve ordinariamente
ficar com a reserva
principal ; e hurna proporção de Officiaes
Subalternos , e Officiaes Inferiores com as
outras reservas,
e com os Atiradores. Não
se: devem unir a qualquer ~anco, em par.ticular ; mas antes devem guardar hl1111a"igi lancia constante sobre as suas rcspect j 'as
partidas , e acudir aonde for mais neces a-

I

[r ío,

r dosVistoos outros
qlle o. serviço
serviços

de Ar iradore , c;.to.se execução melhor
Quando se des- por Companhias,
do Cjue por Destacameutacão
COl11pa--< tos tirados de vari~s ; deve-se ape.nder li
nhlas inteiras.
isto, tanto quanto for possive l, QuanqQ se
destaca huma Companhia da linha, deve-se
l,tirar sempre dos flancos COI1)prefereuçin

I
I
(

Se hurna Part ida de Atiraclores for surprehe ndida por Cavallaria em terreno aber-

to, devem decidir-se immediatamcnte
, se
podem chegar a qualquer mure , OLl outro
abrigo em tempo; senão , devem correr immediaramente dos Danças para o centro (don~ deõ Oflicial deve mandar tocar :í Assembléa), e formar hum circula' cm maça virado para f6ra ;' dev ln Sl1stentM-se , e unirem-se Imns par:! os outros mutuamentl' do
centro para a circumferencia,
evitando aberturas ; e assim devem esp~rar ° choqu ,
tcallando as bayonetas.

I
I

Quando

a Cavallaria

se reti,rar , ap,oveítaráó

esse inter,..

ORDEl'Il EXTENDrt>A.
vallo para se formarem enr melhor ordem , ou para se retiruem para algum abrigo , mesmo antes de carregarem.
(

Quando se rnandar avançar huma Partidl
na ordem estendida para cobrir hum espaço,
que se Ihe indicar: o Ofâcial que a Commanda , deve imm.:diatamente
eleger algum
objecto na extremidade <leste espaço para
3S filas sobre cadi t1anc0,
hum no cenpara a fila do centro ; e estes devem
Ex ten d er avan- J' tro
d
"\ de repente encamm' Iiar-se na diirecçao dos
çan o.
o b'jecto , e as outras fil as t omaraõ'. pontos
íutermediarios
, IIldicados pé los outros Officiaes, e Officr.tl:s Inferiores,
de modo que
todos av ançaráo êxten ieudo-se gradualmcúte , e não terão de mudar par" :I direita,
e para a esquerda , quando tiverem de tirallhdr.

Marchar e E.x- (
Os '~gnaes para marchar, e para exten'
-( der serao dados a tOtjue de corneta, sendcl
t en d er-se.
L
.
necessano,

Se huma P:rrtrda, marchando na ordem unida, achar nece ssario retirar-se,
e extender ~
, ) ou por ser surprehendidá
por hurna força
uperior , ou pOl lj_ualquer outra cousa, tocar-se-ha a retirado! , e depois a extender,
loque
se praticara do mesmo modo.
(

Extender-se
retirando-se.

I

He huma regra geral, que () Official Commandante guarda hiuna , ou dU3 filas como
reserva ; c geralmeoré deve ter anterrorPontos de reu-.( mente indicado :í «IU,I partida num, ou dois
(

I

niao.

pontos d rellnj~o su..ces ivamerite aonde se
devem reunir , correndo pe lo caminho mais
uro , 'III ndo se tocar a Assêrnbléa , ou
lme mo sem que haja toque.

I

r

QuanClo,e rende Imma linha de Atirador\!s, a nova linha eÀtende-se f6ra do alc:lI1c do fogo do Inil11i~ro ; e depois corre rápld.tlllente para a li Ilha , que deve r nu.:r:
G z
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Render
radares.

t ficando cada fila desta ultima linha entre a
fila correspondente
de estoutra, e o fogo do
os Ati- I Inirnigo : se esta operação de render houver
-< de ter lugar a pé firme, cada fila da linha velhad' Atirador es corre em direitura para a retaguarda ao mesmo tempo, que qualquer das
filas dos novos Atiradores chega á linha; e
quando, os que são rendidos estiverem fóra
do alcance do fogo do Inimigo,
unir-sehãe á sua reserva.

l

Se houver de se render o cordão em quanto avanção,
correm os novos Atiradores do mesmo modo,
a postaremse diante dos outros. O~ Atiradores. que forão rendidos, deitão-se até que se achem livres do fogo do Inimigo ; c! depois unem-se ás suas reservas.
Os novos Atiradores

se se render quando se retira,
exna retaguarda , e
a primeira linha de
Atiradores continua a retirar-se " segundo o costume,
u é
chegar a vinte, 011 trinta passos dos da segunda; e os desta linha correrãõ para
retagllarda,
até estarem fóra do alcance do fogo do Inimigo, e então reunem-se.
tendem-se
a hurna distancia consideravel
cada hum procura hum lugar abrigado;

Aquelles , que tiverem servido de reservas , podem render
deste modo; formando neste C:l.SO dépois
r autas reservas dos At iradores
como antes ha"ia,
unindo
para esse fim á direita , c esquerda ) quando estiverem lora
.10 alcance do fogo do Inimigo.
os seus Atiradores

t,

Porém se as reservas, e Atiradores,
houverem de
das rendidas ao mesmo rernpo , cada hurna das reservas
bas as linhas conservará a sua posição relativa aos SI!US
tivos Atiradore , at que a~ duas linhas t euhão sido r
é

ser tode amrespe ondidas.

Qual~uer parte de hU!11a linha d' Atiradores póde ser rendida do mesmo modo ; rambem pôde ser reforcada , tl1alldando avançar huma , ou mais Companhias, ou 'SC:Lções para lu"', res determinados da linha , onde se illcorporão com
QS m~ls,
div idindo-lhe as distancias. Se se achar 11t'Cess;nio
[ue a linha seja diminuída , ou enfraquecida , mand.Lr-se-h,
recolhl!f huma , ali mais Secções de dilfereutes IMites da li-

01U>EM EXTENDIDA.
nha , e os mais Atiradores
querda, a fim de cobrirem

extendem-se
para II direrta , e eso lugar desoccupado,

(

Se os Atiradores
ouvem tocar a unl»
sempre correm em primeiro lugar sobre a;
D' t'
~
suas reservas ; e depois O toque da assemIS ál~c5aob que
h/tia serve de signal para ,]ue todos se uhão
se ~v e o serao batalhão.
Porém
se se toca primeiro ;í
'ar
entre
o.J
bléca sem se tocar a 1I1lJr, , serve de
"a~sem
da
tocue
corrã
I hlé
d
signa I para que to dos
os corrao
para a rectasem. ca ) e e gu.lr da do hata II1:\0
- , pe Io carmn
. I10 mais. cururur,
to , e o mais depressa que lhes for possivel , porque este signal indica a nece ssidade da maior brevidade.

II

aS-lo

Il

Nestas occasiões he da maior importancia
que a frente do Batalhão fique livre , por
tanto os Atiradores devem irnmediatarnenC.omo d evem
- se
te procurar sa b"er a situacão- do b ata II1aO
I
b
passar
pe 0;1-. .JI estiver para d o ; ou doo movrrnenro
movi
se
es ti1ta II130 SC Utl-,
1"
d o por uso
.
dirrec'."
I
ver
em
marc
la:
3)UIZan
a
d o a sua situa•
d
lçao em que devem correr ; e adoptan o o
çao,
modo , que lhes parecer impedie menos o
batalhão ) e deixallo livre para fazer fogo,
e marchar.

f

C7

1\1.rchando
lanha.

(

c o batalhão avança ) ou se retira em
I'1I1r1:1,
I
orrerao- para os 'flancos, separan d0l se .10 entro.

ell1~"'

Se estiv r em F chellão , irão .pelo flanco exterior

, ou de

revés,
A\".U1ç:\ndn, ou (
e estiverem
na acção de avançar,
011
tiro ndo humax retirar
hurna ala, os Atiradores se retiraala.
lrão pelo flanco exterior.
f(

Em :1m os o~ movimentos
o fhnco interior.
ou :I'Juelle,
que primeiro se f~,nna) ~cará COIli a frente liv~e pa~a falcr
f "O; e no primeirO mOVimento terão menOS distanCia para.
(orrer.

r
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Formando
ou
Se estando em columna abertl
houver
d
'I J de se formar hurna columna serrada , neste
ab nn o co u-, caso correm para a u Itnna ruvisao
.J0
da rectamnas.
guarda.
o

o

o

J

L

~ Se de hl1l11a coluaina serrada houver de se formar hurna
columna aberta, os Atiradores podem concluir,
que a intenção he de metter cm linha ; e por esta razão correm para
o flanco de revés da colurnna , ou pela rectaguarda da companhia, que fica firme, ou pelos inrervallos das companhias,
á: prof orção que e lias se abrem.

' h

S e a Iln Ia

tramare la.

COI1-

f

Se hum batalhão em linha houver de contrarnarchar , os Atiradores
abrem desde o
centro corren do para os flancos, e forrnanI do-se na reetegarda dos flancos para depois
se unirem.

l

rI

Se, durante qualquer movímento do baOs l~; m n- talhão, se não mandão recolher
os Ati rado1'Os dos Atira- Ires,
clles devem com a maior prompt idão
dores devel11-se~ mudar a sua situação para se conformarem
conformar
aos ri 110\'a posição;
e devem empregar roda a
do batalhão.
sua at tenção
e act ividade em prorege llo ,
~cm quanto el e faz esta mudança.

I

i

Seria impossivel dar regras fixas para todas as situações,
e por isso fica dependendo
muito da jntelli~encia
de elida
individuo,
que faz o ser iço de Caçadores ; porém o movimentos segllllltes são os escolhidos , por serem aque lles , que
mais vezes acontecem,
e que requerem
da part(! dos Atiradores a maior conformidsde
na sua ex -cucão , se não hou
ver algum fosso,
que se não possa passar ) ou outro qualquer obsraculo , qU6 os mbara . Al~lmHls vezes pódem haver no terreno irre?ularidad<!s,
<jue offereção vantagens tacs ,
que venha a ser preferivei que toda,
Oll huma parte da linlia dos Atlradore~ faça movimentos [differ nt es dos que
ó1qui se indlcão , a fim di! melhor tirarem partido destas irregularídades.

DA O D

:T .TDTDA.
Jin

linh
COJUll

n

ta.

A Columna
contramarcha.

houver

P A R. T E II.
(

Se a Columna
I radores
tambern

em Linha, os Atia sua direcção , e
metre em Li- as partidas que protegião a frente,
e rectanha •
19l1arda da Columna ,devem
gradualmente
inclinar para o centro na rectaguarda da Linha dos Atiradores.

A Columna

«

A Columna

« Atiradores

toma meia
distancia .•

r
I

mette

mudão

Se a Columna toma meia distancia,
os
tambem devem diminuir as distancias entre as filas; c, mesmo altiulls de
cada Secção,
unir-se &s reservas.

l

Se a Columna muda de frente pela marcha successiva das companhias desde a rectagoarda (cujo movimento
mudará a frente
do batalhão quando mett erern em linha)
ou qm: por qualquer outra causa seja necessario mudar os Atiradores;
desde hum flanA columna muco da Columna
para o outre devem correr
da de frente.
pelos intervallos d.IS divisões passando para
o outro,
e conservando quanto puderem
a
mesma ordem de filas da direita para a esquerda de cada companhia,
a qual deve sempre conservar-se
, ou renovar-se
logo que
Ifor possível,

r

A Linha COIltramarcha,
«,

Se o Batalh~
em Linha contramarcha>
os Atiradores corr m <com toda a prornpt idio por ambos os flancos, e adiantão-se
para a frente ; aquelles , que esta, ão no centro da linha primitiva,
vem a ficar nos

[flancos,
(

Se o Batalhão avançando em tinha., houver de parsar em huma Ponte ou desfiladeiPara passar hum
ro, os Atiradores dlri!'indo-,e
~radll.t1menDesfiladeiro -< te para cll~ correm a passallo com as, filas
avancando
tinidas seguidos pelas reservas;
e depois de
para a direita, e
Fi«, '2.a Est, o passarem, extendem-se
4.r
para a esquerda , para tomarem a sua orldem primitiva. (VicleI'j;;. 2. a Est; 4.a)

II

DA ORDEM EXTENDIDA.
(

Se se houver ele passar huma Ponte,
OLI
ql1al'l~ler, desfiladeiro retirando-se,
a reserva principal,
e as outras reservas passão
primeiro;
a primeira
extende-se
em nova
linha d' Atiradores
em quanto
as outras
Passar hum nes- \ á entrada do Desfiladeiro formados em orfiladeiro Re- ~ dem unida estão promptos para fazer fogo
tirando-se.
sobre o Inimigo,
e proteger os Atiradores
até que t enhão pvssado ; e estes vão-se
unindo pOLlCO a pouco para o Desfiladeiro,
passão-no a correr para a rectaguarda :í distancia de cincoenta , ou sessenta passos,
aonde se formão em reserva para proteger
Los que lhes cobrião a retirada,

I
I

I

D'f~

f

(

Ruma Linha formada na ordem extensa
(qu:mdo se une) póde de huma vez formar
a linha na ordem unida, Columna aberta.
ou Columna serrada em qualquer direcção ,
ou so b re qua Iquer parte d a L'ln h a exten did
I a,
sobre a qual se mandar formar. (Vide Est :
l4.·, e S·a)

crentes orma,t~ras pa~aJ
unir iuma Ld~-.
nha exten 1da
. •.
1

I

I

Fig. 4.· Unir sobro o flanco direito,
para a rectagua rda.

Fig.

formando

a Linha

S.a Unir sobre o flanco direi~o formando a Linha
e á direita da Companhia do flanco.

para a direita,

Fig. 6.a Unir sobre o flanco direito,
á es()u rda da Companhi do flanco.

formando

a Linha

Fig. 7.3

Unir

sobre o centro

Fig. 8.a
:í direita-

Unir

á direita

formando

huma Co)umna

aberta

Fi"'. 9.1 Unir á direita
na Rectauuarda
da direita.

formando

huma Columna

aberta

'"

Fig. io."
ta em frente

Unir á direita
da direita.

formando

formando

a Linha á direita.

hurna Columna

aber-

H

I
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II.

SeC. 4.a OhSerVtlfÕeS gertzes SOb1:e O modo de postar as Sentinetla: em Cordáo, e os seus
devere J , etc.

o

deveres , a que principalmente
se deve attender neste
Ser iço, pud m ser da ,jj;çados debaixo dos Titulos seguiures. E os Commandantes d Compauhins devem exercitallas
em todas as suas partes com o maior cuidado.
J.

o

".0

Modo de postar

Das Patrulh

• e p rI' conserv
noite entre elles ,

i
1:1

os Piquetes,

e aI suas Vedetas.

que se mandão para visitar as Vederem IIS ommunicações
de dia, e de
aI Piquetes,

l.O As Patrulhas , que se mandão adiante das Vedetas as
mais IIvançadai p..ra differentes objectos , que se lhes indicarem.
4,° Patrulhas de communicação en~re as reservas , e 0' Ati.
radores da guarda avançada , da guarda da retaguarda,
ou
dos flanqueadores durante huma marcha.
).0

Da

guarda

avançada.

6. ° Da cuarda

da retaguarda.

7.° Da guarda

dos {lancos,

ou flanqueadores,

8,° Modo de postar a~ ved.ltas,
vem para ellas,
1r11JJI1 II, fOltar

,

e de reconhecerem

,,,;ii, de

quem

'lJtdêtol.

o cordão de: vedetas. que cobre a frente dos piquetes avançados. pódc ser po~tado eu rn filas dobradas,
ou em filas
singtlaJ.
H 2

P A 1\ T E

r

'

Sargentns SerIas-filas.
.

JI

I.

09 Sargentos, que estão proximos daquella Companhia,
que primeiramente
se fórma
correm adiante :\ tempo de puderem marcar
as distancias,
e alinhamento
; o Official
Comrnandant e desta Companhia tambern se
deve adiantar com as primeiras filas, a fim
de derigir a formatura. E poderão todos conhecer logo peja formatura da Companhia
antecedente,
se devem,
ou não estar invertidos no Batalhão; porém em todos estes movimentos
a Companhia
deve estar
bem perfilada em si mesma.

I'
l

As formaturas de Columna Serrada execut ão-se do mesmo modo.
Quanto
mais
adestrados estiverem os Officíaes e Soldados
nas IIIJtrucfíes
para - Bxer,j,jo
dos Rcgi~ meni os d.: IlIfttntarjft
na ordem unida, tanto
mais estarão aptos para applicallas a todas
as formaturas)
e mudanças
de posição na
\ ordem extença , seja com hum Batalhão,
lou com huma Companhia.
.

r

I

Observações.

Quando se occupão declives de montes , ou que a Tropa
se lorma detrás de paredes , etc. a linha sempre seguirá a
direcção delles , advertindo que os angulos Salientes não s~~
jão dernaziadamente
agudos, e tomando sentido de não atirarem huns sobre os outros.
Bst, S.a F:ig. 11. Hum Batalhão marchando em Columna aberta com huma Companhia em frente servindo-lhe
de guarda da
Rectaguarda,
e meia Companhia sobre cada flanco para ler.
irem de flanqueadores.

DA OR DF.I\I r.XTF,NDIDA.
P A R T E

II.

Ste. 4.a O!Jurv6fõu gerlles sob~e O modo de postar as Sentmellas em Cordão, e os seus
devere J, etc.

o

devere •• a
Ser iço,
ln
teso E os Comm
em todas as suas
l. o

roo

que principalmente
se deve attcnder neste
ser da ,íl;~oldo debaixo dos T'itulos seguiundantes d Companhias d vem exercitnllas
partes com o maior cuidado.

Modo de postar

os Piquetes,

e aI suas

ederas.

2.°

Das Patrulh s que se mandão para visitar as Vede• e p r~ comerv rem a comm\lnicaçóc:s de dia, e de
noite entre elles , 'li 01 Piquetes.
j.O

As Patrulhas,
que se mandão adiante d3~ Vedetas a~
P ra differentes objectos , que se lhes indi-

mais avançadas
carem.

4.° Patrulhas de cornmunicação
tnke as reservas, e os Ati.
radores da guarda avançada , da guarda da retaguarda,
ou

dos flanqueadores durante huma marcha.

5.° Da guarda avançada.
6. o Da ,uarda

da retaguarda.

1.° Da guarda

dos flancos,

ou flanqueadores,

8.° Modo de postar a~ vedeta
vem

I

e do reconhecerem

quem

para ellas.

o ~Ofdão
çados. p6dc
singe •

de: vedetas, que

cobre

I

frente

dos piquetes avan-

r p05tado eu em fil.s dobradas

H s

I

ou em filas

P A R T E

n.

(

Se for por 61as dobradas,
os dous Soldados de huma das filas se podem assentar,
tendo C0m tudo as Armas na mão, e esta","
do em tudo mais igualmente vigilaates, Hum
dos Soldados da outra fila passéa á sua direita até chegar ás filas, que lhe ficio proximas daquelle
lado, e então volta pala as
suas ; e o seu Camarada
que entretan'I d b j
to ficou alguns passos de pé adiante da fila,
FI as o ra as. "'\ que está assentada olhando com a maior vigilancia para a sua frente , e ambos os lados) o rende; e este passea do mesmo modo huma vez á direita,
e volta á sua primeira posição: advertindo
que nunca deve
I parar senão para reconhecer alguma pes oa ,
que se chegue ao posto;
ou também
para
examinar qualquer cousa suspeitosa,
que elle veja, ou ouça.

I
I
II

C

I

I

I

L

Deste modo se devem render mutuamente
estes dnus Soldados a cada volta durante o espaço de vinte ou trinta mi.
nu tos , depois do que, serão rendidos pela fila, que ficou assentada.
Logo que huraa Vedeta :ritar para reconhecer
fila, que ficou assentada,
levanta-se.

alguem , a

Se a noite for muito escura. e houver razão de recear que
o Inimigo queira penetrar o cordão sem ser percebido,
neste caso, ambos 9S Soldados da fila passeão para hum lado,
e outro entre a sua partida) e a que lhe fica próxima á díreita ; e então hum) ou ambos os Soldados da outra fila fi~
do a pé vigiando para a frente.
o cordão de Vedetas fór de filas
nem hum, nem outro Soldado se
-< assenta , porém ccrnportão-se como acima se
I explicou, passeando hum á direita, em quanto o outro vigia para a frente.
(

Quando

I singelas,

Filas

singelas.

l

Os Piquetes,
que estão á Sua retaguarda,
serão distribui.
<k>s segundo as circunstancias,
tendo partidas entremeadas enare ellos,

e

os Atiradotes

para lhes servirem

de

reSClvat.

DA ORDEM EXTENDIDÁ.

MoJo de retonhuer,

et«,

As seguintes I nstrucções para reconheser , e receber Os que
vem render o Piquete, serão tambem sutficientes para patrulhas t ou qualquer outra partida) ou individuo,
que se chegar a hurna Vedeta, ou posto.
Logo que a Vedeta avistar qualquer pessoa, gritará CCAlt"
lJ"em vem lá" ao mesmo tempo apresenta a bayonera , e vi.
ra-se para aquelles que vem.
S. fõr huma Vedeta dobrada, hum fica detrás do outro,
hum pouco á direita com a bayoneta apresentada.

o Piquete,

etc. responde quem he , a SentinelII tenha"
ao mesmo tempo calla
a boyoneta , e então algum da nova partida avança até a
bayoneta,
e dá a senha em voz muito baixa, A Senrínella
não deve considerar isto como sufficiente par:\ deixar avan_
çar a partida; mas, ficando sempre com a ponta da bayoneta
'voltada para o peito da dita pessoa, lhe fará perguntas sobre
objectos, que lhe pareça deve conhecer;
como por exempio, o nome do Offici«l , Sargento, Cabo d'Esquadra do Regimento, Partida, etc. A Sentinella então manda avançar os
que a vem render) ou se for hurna Patrulha a manda passar, trazendo ao mesmo tempo as Armas á posição de apre.
telltar, a ''''.Jtme/a ; e fica voJ~ado na. mesma posição para
aquelle lado para onde elles tlvef~
Ido) at': passarem inteiramente o seu posto.

Ia diz

Patrulha,

"aVllllce bum

JÓ,

e dê

°

Se for huma Partida, que
venha render; o Official Inferiar, que a cornmandar , a manda fazer alto, a alguns pas.05 de distancia
da Vedeta ; a nova Vedeta avança COm 0
Official Inferior, e cornmunicão-se as ordens, II 'hum tom baixo; e então a SentinelJa rendida, .e une á Partida) e marcha com ella,

p _~R TEU.

6.
(

Quando qualquer partida chega perto de
hum posto, ou Piquete, a Sentinella gritalhe "AIJ, r;Ut:I/J vem lá" e apresenta a bayoneta, não obstante estar persuadido, que he
a partida ~ que vem ele render as Senrinellas , ou alguma patrulha, que pouco antes
sahia J e i:nm~di<ltamel1te grita "C/Utrtl 01
rlll/H" nao tJIa o olho da partida. que reQuando o pj.
conheceo , a qual C está bem claro) fica 6r·
quere recebe
-< me; o Piquete pega nas Armas, e fórmaqualquer Parti.) se ; o Official, que com mandar , manda im.
da.
mediatamente
hum Official Inferior com huma t ou duas filas á Vedeta, a qu I maada avançar e dar a senha a hum dOI da partida estranha, com as mesmas cautellas , que
, já se indicáráo. A partida vai acompanhada
J pelas Vederus , que< forão destacadas ao Deli.
cial do Píquete , o qual se informa perfeitamente de quem são, e o que procurão ,
l antes de mandar recolhei a sua geuto.

II

II

I

I

I

I

Se duas Patrulhas,
ou outras partidas,
se iocOlltrarem, •
partida, que primeiramente for reconhecida , manda adiant
hum dos seus Soldados dar a senha; e a outra manda hum
Of cial Inferior , cu Soldado iotelligente t .auos poucos de
paltOS adiante para a receber.

Da In$tru~~o.

No ensino dos Soldados nestes deveres,
deve-se-lhes
ninar
gritar para os reconhecimentos com huma voz. alta , e de hum
modo determinado; o que lhes inspirará confiança: porém ao pé do Inimigo não deve
gritar-se demasiadamente
alto. Cada Soldado
deve ser perfeit31llC!nte indu triado nestes d~.
veres antes que ~e lhe perrnitta f;user hum.
V deta õ e depois de adestr do. deve
postado , corno supranumerario
por al~uOll
dias, na companhia de hum Soldado experimentado,
e intelligente. Qualquer Official
Inferi r, 'I nd f promovido,
deverá fazes algumas vezes o serviço como supranulmerario.

DA ORDEM EXTENDIDA.
Os detalhes dos outros Capirulos , ou Lições acima rnencionados , não podem ser mais claramente explicados,
do que
o são na Parte 2, a Secção 3, a: porém os Soldados entenderão mais promptamente
o seu objecto,
e os arranjos geraes
e deveres relativos da, guardu
avançadas ; fazendo-lhe primeiramente
as disposísóes sobre huma Escalla pequena n'um
terreno plano.

P A R. T E III.

S

Ão uteis as vantagens,
que se podem tirar do uso do
Cornéta nos terrenos cobertos, Oll quando se obra na ordem
extensa) e que as vozes não se pódem ouV1r.
O. lignaes ou Toques.
slo de summa importaneia , em
algumas occasi6es ; e especialmente quando qualquer officia I
de Caçadores acha ser preciso adiantar-se , e suoo qualquer
altura, a fim de reconhecer o terreno circurnvisinho , ou o
Inimigo ; e que houver de aproveitar qualquer circanstancia contra elle , que dependa absolutamente da sua rapidez o
immediata execução, e que se perderia se houvesse demõra ,
ou que até mesmo pelo contrario daria vantagem ao Inimila.
Como porém, 01 signaos se devlo simplesmente usar para substituir I voz quando esNunca se deta se não póde ouvir: nunca se deverá re·
vem usar quan-\I correr a este auxilio, senão quando as circunsdo a voz. 50 po- tancias absolutamente o exigirem, por i.so
der ouvir.
que os slgnaes .io sugeitos I que algumas
vezes l1ão se entendlo bem, ou mesmo a
trocar-se-lhes
o sentido.

r

I

(
Poucos e simpies.

1

Por cuja nlio, e como hum mesmo Teque, em differente som, ou em differente
tempo, pôde facilmente occasiollar engano. ;
devem ser tão simples, e tão poucos quanto for possível ; e os Cornétas devem ser
perfeitamente instruidos nelles.

l

DOS TOQUES DO CORNETA.
(
Deve-se acabar
o toque antes
da execução.
•
Toque
q deVem
re ti
dos por t:os~
01 Corn~tu.

s!r'

J

Não se deve executar movimento algum,
em quanto não estiver absolutamente
acab~do o Toque do C~rnêta; e quando se combinar o serem precisos ~utros Toq~es , alér~
do de fDgo, este de~er~ ~er~o ultImo? pois
qUCnio o sendo, pnucipiarao o fogo immediatamente;
e depois se seguisse o Toque
de marchar , OD retirar n~o se poderia ouvir.

I

l
r

O Toque para marchgr , retirar, fazer ai.
to, f~go, cessar o ~ogo, 1.lssembJéa.
e p3~
ri se dlsperssare~ , sao os unicos Toques , que
I devem ser repetld?s por todos os Corn~tas
em todas as occasi6es.

L

Tres, ou quatro arpejos no tempo do pasordllllrio,
quando se está em marcha,
indiaráo que o tempo deve ser mais de vagar:
mesmos no do passo dobrado indicarão,
que o passo deve ser mais accelerado;
e estes podem ser repetidos ou mudados confor.
me o Of6~i.1 Commaodlnte
achar conveniente,

(

.0

Tempo mais de
vaaar ou apres
.ado '
•

t
lOS

Qumdo
se não determina o tempo,
todos
mo unentos de huma linha de Caçadores
na ordem unida , excepto
quando são de
dos
oe{
o)u io., dev em ser a passo dobrado, e quantos.
ou estando Jl3 ordem
' do fore 11 de Costado,
I extensa,
para unir,
devim ser I passo doIbrado h~c:iro.
(

I os

Tempo
11'OVIJllc:l1

I

Para indicar lJue (
Quando
o Batalhão,
ou huma linha de
(I 11l
vim nto
Atiradores tiver feito alto,
tres , ou quade • r 1\' hu
tro
rpejos antes de eocar , a a 'ançar,
retempo diffcrcu'-<I tirar. ou unir indicar, o tempo em que se
ca do ostumade-vem ~ zer , e for 'ontnrio
á regra geral
do.
acima mencionada.

i
L

'

r

I

Em conformidade
aos princípios , que. e elnos movimentos de Co rado fe'/lIe
,,,JIIS II' f"n.lllurtr,
le rifertnl áqutlla si/lltr-

rabelecérão

fS"

"11

f"c

IJ

Witl","hiIlS
I

I'

tubQQ nn9l1'/I,

I
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rq.m" ilUfAntl sem riferellcin nfgllmn li oro
-cN11I primtti11l'" fato'Se do mesmo modo :í olpplic&Ção dos 1ignoa a todos os mo vimento
1>
t
~ja em Linha"
ou soja de costado;
pois
.-xe"ra
sera f a1 _ -< que nos .?'OVll~l~"t()S rol"id os, e frequ,entes
Ir>
resp!,!lto I a re 1 a que estão sujeitos Os Caç~dores, sena irnte actua.
possível Iembrarem-se da frente primitiva,
• não importa <Jue li Companhias
estej50
invertidas no Batalhão:
por tanto,
esteja
avançando,
ou ret.jrauclo·st: fale~n invap" ..
-elmente alto para aquella frtnte sob c: a 'lua
ne~á occasião se acl,io t.I'larch-c.l1dó ; e ) se a
111Md:Ja for d'CCost do, ftmMo ~ linha par.
,o

•

o

o

~

I

o

l aquella

parto.

f

Retiral\doole
em linh~

S. 9• .rttinullm em linha com a fileira da
retaguay(ja em frente,
1 ando se tocar para
fuerei'O altll, () f.r~ nesSQ mesma SjtPd<,.i();
.e a retirada se deV'll ~ntinllar,
iocarse-há
-< a marcha, 'e o I!atalhlí() COf)tinúa com a fi' leíra da reta:gt arda em frente; se se houver
de voltar o Bua.llltí para .a Sl11 primeira fren\ re , tocar-se-há a reli,-o,,, ; e logo depois (di,
l se alinha houver de fazer alto.

!
(

R.,titando-se
por fila., poderão a todo
tempo ao toque de retir.,t.,
contra-marchar,

\ resumir

Retiranoe·se
por filas.

O

I frente
primitiva;
e se se de se [ar
formar para aque lia frente, II saber, a frent priaritiva , toca-se írnmediatamente
a fazer
alto, Em fim , RlM'Ehando em linha, seja avan~ çaodo, ou rerirando-se , o roque de retirada
quer dher meia volta á direita; e se se marchi de Costado
as filas guins contra-mar1 ch50 ; devendo :om tudo tomar entido de ra.
ler • contra·marcha
ao redor da 61e-ira da
retaguarda para poderem fi4ar em hUDU sj·
tuação d formatem pronlptameote
a frente,
se acasO se seguir o toque do ,II.

I

t

DO TOQ.
Os Toques
ções,
I.o

(Vid.

seguintes

• DO

C()

NETAS.

serão sufficíentes

para todai

1
S

íi~a-

Est . .6••a)

Estellder.

Pri

donde vem

o toque,

e para

01

Atira-

em que nessa occasião se acharem.
40 o Alr,
•

Na mesma ordem, excepto avançando,
QU retir.ndo-se
linha por filas, cm cujo caso formarão á frente.

a

Se estiverem
a pé firme,
atirão os Atiradores immediata.
mente; elegendo cada hum o seu objecto. Se o Batalhão estiver na Ordem Unida, farilo fogo por p.lOl6es, ou por filas conforme lho indicar a VOz do com mando.

,

Se estiverem

I

em mar ha , seja avallÇanào , OU retirando-se ,
scrá por lileir., alternadas;
se estiverem em filas sinaelas ,
ou estendidos em filiu dobradas ,
. ~r filai al
e dw.
6.0 Cessar o Fogo.

Cada hum dos Soldados

cessa de f_r

fogo, e ".reg ..

".0 Reli,.d ••
Retir50-~e immediatamente
a passo dobrado; a Linha, R
li
e Atiradores,
fazendo meia volta á direita, . se se~lhe
ão li éf indi adó oun •• ul~ ", .um ,.110 m ac e,..ra-

er

,

do.
:~
.I "

•
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• 8.9 .Amm('lén.
Este toque serve em muitas occasiões , como se vai a ex.
plicar.
'rodas as vezes 'lue hum Corpo inteiro houver de pegar em
Armas, e formar por Companhias em Linha, ou em Columna segundo lho indicarem os Sargentos Serrafilas, ou ar·
dern que antes tenha recebido, seja de dia ou de noite.
'Todas as vezes que, estando na ordem e'Xtel'ln ervindo
de Atiradores, forem surprehendidos por Cavallaria em ter.
reno aberto; e e111muitas outras situações para qtte 'e upão
ao lugar donde vem o toque, como ponto de ajuntamento.
Para que os Atiradores com as
Batalhão.

$U3S

reservas se unão ao

1

Para que todos se dispersem segundo 3S ordens que tiverem recebido, Indo-se depois unir ao ponto indicado.

:tIanda-se huma porção
radores,

do Corpo fazer o serviço de Ati-

Bombros esquerdos "Frent. "

Hombros direitos "FreI"."
Seja marchando na Ordem Unida,
adiantando os Hombros gradualmente,
bre hum Pilio movei.

ou Extensa executa-se
como o'huma roda soo

Póde ser igUllmente execwtado avançando em linha , indinlgdo de Costado; ou em Columna para qualquer flanc:o..
ou por huma 8uarda avan~4da ou de retaguarda: porém, no

DO TOQUE DO DORN'ETA.
caso de ser gu:uda da retaguarda, refere-se ãquella frente, que
e lla , retirando-se)
apresenta ao Inimigo,
adiantando para este
movimento os Hombros ; e acommodando-se
áquella frente, que
apresenta,
quando estão virados para elle,

Quando M tiver rornado
manda-se tocar ao Corneta
tuação avançar,

sufficientemenre
a nova direcção.
a marcha, o que indica nesta si-

Estes dois toques,
seguindo-se hum ao outro immediatarnente, indicão que hum Cordão de Atiladores,
hurna guarda de
.vançad.l OH da retaguarda devem cobrir mai~ terreno á d~
eeira e á esquerda:
quando tiverem ganhado sufficientemente o terreno,
mandar-se-há tocar a marcha , o que aqui signiftca avançar. Na acção de avançar devem continuar
com a
mesma frente , e operações em que estavão , estendendo-se
gradualmente.
IS. o

.f-"g"

tlutlllftlnJ..

Combinando-se

o toque de fogo, e o de marcha,
toca-se
este, e depois aquelle;
e executa-se como se
COm mais clarua
na Parte li. Sec~50 a.

primeiramente

explicou

16,'"P"f. rll;riintJ.. H,
Toea-se

primeiramente

a relir.,

e depois

a l'azer fogo.

17.0 Moreh.,. e 'Iunder.
Primeiramente
toca-se a marchar,
1'111'1. II. S,e. 1.a

e depeis a estender.

18. II Rtl;r.r, , ,,,,nler.
Para eshmderem durante a retirada.

l'ara

a nnçar,

e unirem

ao centre,

Vi"..

P A ~ T E I1l•
RetIraI'

.20, o

C Hlfil'.

7

Para
Toque para Annllla~.

2.1.0

Quando se tocar o .A/I, deve-se considerar corno annulanpo todo! osnutros toques , que tiver havido auteriormente ,
á excepção do do fogo, Por tanto , se o corpo estiver inclinando :í direita" ou á esquerda ou estendendo-se
pala ql,lu.
quer direcção que seja, logo que se tocar o alto, 6c50 firo
rnes ; e os movimentos , que se ae§llirelll depénckrfo dos
toques , que subsequentemente
se lhes derem sem attenção 1101gUI1UI

aos ~rimeiro ••

~ • d' , , ( Se estiverem fazendQ fogo,
e ouvirem
ImlOUlr
d
. ,
.veve
r.
d
qualquer toque,
evern cessar por hum IOS-0° o~o J quan ,o tanee t a·ám de o ouvirem mais distin tamep,.
uvrrern
'lua d ,....t_
d
.
~lIer toque
de
<8 IC ae
t1vlUar .... que to o, O. ou V).,.
Cornéta.
141m t o COp1lWUld.D~C mandará. r.petll
o t,o..
que.
I
.-

t
<

ltc;

(

I

Cornetas
cacos,

Delta-

Em Gsolreut,

Se o Official COllWl1andante
de qtfa,lquer
Partida destacada tiver cornsigo algum Cornc!ta, a'lOC'H. ~cMe que estiver r\e.bai)(o do
seu Commando ;mmclllato 11.40 fará Ittcn-

.àllt ......
qualquor
Ji.c;io
repetido por cite; porque

'l

tQq.w,

~uu INio aeJS

o Corneta , que está COIl1 o Official Comn~Óó\nt.,
!10"~,á a 1gumas vezes dar algum signaJ, (IU~ se refira. ao ~at..lbJo, o .. a alillln~ outra parrida
destacad .. ; e por isso deve depender da intelligeocia do Ofl1'ial que CO~lllahda a Parl tida o fazer a distiucção.

I
Jl

Poder-se-há tirar hum parti~
llIaiot dO
liso do Corneta,
adoptando
tres notas simPles para distinguir III Giíf~en.tes parte da
linha.

1111/n Gsolreut i"dica II direi/a da linnll.
DI/is Gsol/'cut iIIdica o ceJII/'/A.
'l'rel GSIIll'tll1 j"dica II csqutráa.

DO TOQl.7E DO CORNETA.
Esta! nl'>tasac:!iante de qualquer sil(no , indicao II plI'rte da linha
ue se refere: por e 'amplo,
dois Gsolmuc ntes do si.
~tlO para estender,
si6niii~ que ~ extensão deve ser do centro.

a

Hum

<holre

t segoidõ '~In

signo para unir,

significa unir

a direita.
Quando

houver

hum numero

wffieirmtce lIe CorrJêals., col~

locar-se-ha hum 11a retaguarda de cada flanco, e hum na retasuarda do cen ro, debaixo da direcção im riediata de 1res
dos Officiaes
uI ernumerarios,
c que devem -conhecer o nJ.l~
mero dos Gsolreut, llue lhe referem; e em consequelicía '111dl-

quer signo do Corneta será repetido só por aquerle
~ quem se ref re.
.
Pedem-se
Ctc8,

Corneta ,

ll.5af elit:a9 distin'l;6es mm m"de ~nta!!em !li\li.
e ~pplica.r.se a d;ftertflltC'! :sitOllt;Óe!., e mav;1IM11

tos, tomando porém, o nl.utt çOidad~,. JeIl1 pnmelJ1)· lugu,
que, o que se convier , seja perfeitamente entendido relas Ofiicia~
Sei
fi c:Ae e9itar eD&:aRos, qtJ1ff "adériM 'Ser
(

Póde succeder que se destaque huma Partida para a frente, para a retagllorda,
ou
di
para qualquer flanco para servirem de Ati.
.J ,.
pód e,er d'"U ...0S0111 d e tstrnc- racores;
mas ao pnOCI}110
Soem G so 1reut
- de a ser necessano
'h m •
J
so em que dinecçao
3Qte! do som ue ~ UAWOS
.LI.
d'
C
esten er ; por ISSO, quando o omOlBnd
esten

er.

I

dante

"
detennm31

.
este SigIlO, tudt!(':\t.se-!lle-11a
de qual-

promptamente,
se se deve estender
l quer dOI flancos, ou do centro.

(
Do mesmo modo, Cjuando se mandão unir
om de distinc.
os Atiradores ao Corpo, hum ou mais Sons
ção em G~o"el1t
sem wo!tcat ~s
do toque da Assembka
antes da Asselll- <, indicarão para que parte se devem retirar,
blc.l.
a fim de deixarem livre :1 frente das outras
l partes da linha para faznem fo~o.

I

(
,•

Posto que hum Som em Gsolreut indica
Ala direita, e tres a Ala esquerda; conSam de di,tinc' tinuanda qualquer deste. ,om tres, ou qua-

..

P A R T E UI.
çãoemG.Olrcutltlo
com a marcha.

notas da marcha,
seja no passo ~ra"e,
ou dobrado, póde indicar, que qualquer flanco da linha deve accelerar , ou demorar o
passo.

Som de distinc- (
Tambem
se pôde continuar com a mar'Ião em Gsol- I cha , retirada,
e muitos outros Sons referin,
reut com a Illal.~ do-o ãquelle flanco ou Ala, que respectiva.
eha ou retirada.
mente daeinguem,

l

Toque de
advertencla,

(

Antes de cornmunicar o toque,
ou signo
deve seguir o son em Gsolreut,

-<L que

O Corntta deverá repetir o toque como se respondesse á
ordem do Corneta do Commandante,
o que servira de advertencia ; e depeis repetirá .egunda vez o toque,
ou signo por
inteiro;
o que evitará muito os enganos , que poderião acontecer entre os diff ... entes loques.
Os Commandantos
dos Corpos poderão estabelecer toques
curtos e simples para cada CORlpanhia;
e quel se refirão a
cada buma deltas unicamente:
o \jue lhe dará facilidade para diri~ir os movimentos do qaalquer déllas , que lhe esteja
distante,
e para que só esta lhe obedeça.

o, toques porém, não podem ser anã curros , simples, e
daros ; e náo se deve augmentar o numero
delles sem grande caurella , attendendo
a 'lue os Soldados sejão mais instruidos e mtelligentes.
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columna

na
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para rectaguar

s}

2'

I.

todas
volve-se

J 1 rido Planch,
9 pos ivel ,
alinhando-se
.22

10

Planch,

e todas
volvese

22

BIt. 2. jig. 1.a

a

C

2:

p ra a rectaguarda

de linha

s«. 3.
esquerda: a
panhia
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Su.1
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Com- esquerda

....

á sua Companhla.
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necessariamente
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companhjas
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recebe do seu Commandante
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Companhias
sobre o centro
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recebem dos seus Commandantes
Retagllarda"
direita,
querda"

Quadrado
lhes dé a
tiver feita
deverá
deverão
alto, se se achar algum al to se se achar algum perto delles
•
parapeito
ver a distancia
ver distancia
de passos
de passo
em filas singelas) e a filll
em filas dobradas)
Retangulo
lhes á
faz

direita

em

3.a
pelos do inimigo

pelo do inimigo

50

estiverem

e».

Planch;

49

C se

filas dobradas)
de comrnando
procurar
der; e indicar
evidente;
e que

do Commandante
e procurar
der, e indicar
evidente,
e que

47

e es-

(
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Atiradores

surprendidos. {

livre: por tanto
guarda avançada; outra na
retaguarda, servindo-lhe
de guarda.
formarão
formão
será
será tambem
Retirão-se
immedi3taA linha, Reserva,
e Ati.
mente II passo dobrado;
radares,
fazendo meia
a Linha,
Reserva,
e volta á direita retirâo-se
Atiradores, fazendo meia immediatamente;
se se
volta á direita,
se se lhe' não tiver indkado
lhe não tiver indicado
outra ordem,
e hum
outra ordem , a hum pJSSO mais accelerado.
passo ma is accelerado.

livre, por tanto
guarda da
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